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HUMOR V TEORETICKEJ KOCKE 

 

Lenka Gogová 

 
Abstrakt 

Humor ako špecifický znak národných spoločenstiev tvorí neodmysliteľnú súčasť 

každodennej kultúry, či si to uvedomujeme, alebo nie. Vďaka svojej univerzálnosti sa stal 

signifikantným a často vyhľadávaným aspektom skúmania rôznych vedeckých disciplín – 

filozofie, psychológie, sociológie či lingvistiky. Naším cieľom je priblížiť v predkladanom 

odbornom článku tri základné teórie humoru – teóriu superiority, teóriu inkongruity 

a teóriu uvoľnenia –, doplnené o ďalšie prínosné vedecké teórie, ktoré sa zaoberajú 

formami, znakmi a funkciami humoru z rôznych uhlov pohľadu. Zároveň chceme poukázať 

na ich vzájomné prepojenie a súvislosti. Implementáciou systematickej analýzy daných 

teórií sa vo výskumnej časti snažíme zdôrazniť zložitosť a nejednoznačnosť fenoménu 

humor, ktorý si vyžaduje komplexné skúmanie na dosiahnutie čo najobjektívnejších 

výsledkov. Analýzou dôležitých názorov významných svetových mysliteľov, ako sú Platón, 

Aristoteles, Hobbes, Freud, Bergson či Raskin, prezentujeme ucelený pohľad na humor 

samotný v rámci rozličných časových dimenzií rôznych vedeckých disciplín. 
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ÚVOD 

F. M. Dostojevskij povedal: „Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, 

neskúmajte, ako mlčí alebo ako hovorí, alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými naj-

vznešenejšími ideami, radšej sa mu prizrite, keď sa smeje“. Humor a smiech ako jeho 

výsledok sú nielen integrálnou súčasťou ľudskej spoločnosti, ale rovnako základným 

prostriedkom medziľudskej interakcie a komunikácie. Nie je tajomstvom, že nám hu-

mor pomáha lepšie zvládať rôzne problémové situácie, budovať sociálne vzťahy či pre-

konávať bariéry vo vzájomných vzťahoch. Ako tajomný a doteraz nie úplne preskúma-

ný fenomén sa stal nevyčerpateľným prameňom bádania. Čo je humor? Prečo je nie-

komu niečo smiešne a niekomu nie, čo sa s nami deje, keď sa smejeme, a čo by mal hu-

morný diskurz obsahovať, aby vyvolal smiech, sú len nepatrné otázky, ktorými sa za-

oberali a naďalej sa zaoberajú teoretici humoru. 

 
1 TEÓRIE HUMORU 

Prvé oficiálne teórie, ktoré vznikli na základe mnohých skúmaní, sa datujú už do 

obdobia starovekého Grécka, pričom lingvistické teórie o humore sa začali objavovať až 

oveľa neskôr. Základné delenie teórií humoru vyvinul D. H. Monro. Patria sem: teória 

superiority (superiority theory), teória inkongruity (incongruity theory)1 a teória 

                                                      
1 Inkongruita – nesúlad, disharmónia, nelogickosť. 
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uvoľnenia (relief theory). Internetová encyklopédia filozofie dopĺňa túto trojicu ešte 

o jednu teóriu, a to o tzv. teóriu hry (play theory). 

Napriek tomu, že je humor prítomný vo všetkých kultúrach, nie je jednoznačne 

definovaný a mnohokrát sa líši v rámci jednej subkultúry. Nedá sa presne stanoviť, 

koľko teórií zaoberajúcich sa humorom v skutočnosti existuje, keďže je tento fenomén 

predmetom skúmania rôznych vedeckých disciplín. 

 
1.1 Teória superiority 

S prvými filozofickými pokusmi o vysvetlenie podmienok vzniku humoru sa 

môžeme stretnúť u Platóna, ktorý vníma podstatu humoru v juxtapozícii s morálnymi 

hodnotami a ich protikladmi dobro – zlo, krása – škaredosť atď. ako niečo záporné. 

Rané chápanie humoru malo skôr negatívny ako pozitívny charakter. Na lepšie 

pochopenie vzniku tejto teórie nie je zanedbateľné pripomenúť si postavenie humoru 

v starovekom Grécku. Netvoril súčasť každodenného života, ako je to dnes, ale bol 

výlučne predmetom osláv konajúcich sa každoročne na pamiatku boha úrody 

a plodnosti – Dionýza. Smiech bol chápaný ako prejav výsmechu z nešťastia iných, čo 

nebolo spoločnosťou akceptovateľné. Obsahom tejto teórie je vnímanie silného pocitu 

nadradenosti, prítomného pri väčšine humorných situácií. Medzi hlavných 

predstaviteľov tejto teórie patria okrem Platóna aj Aristoteles či Thomas Hobbes. 

Platón sa domnieva, že humor a smiech ako jeho výsledok vychádzajú z pocitu 

radosti, ktorý nám prináša pozorovanie slabosti alebo nešťastia iných. V diele Filébos 
vníma smiešne ako niečo negatívne u tých, ktorí nepoznajú samých seba. Ide o stav 

nevedomosti človeka, ktorý zahŕňa tri formy – nevedomosť o bohatstve (človek si 

myslí, že je bohatší, než v skutočnosti je), o telesných vlastnostiach (človek si myslí, že 

je krajší a vyniká telesnými vlastnosťami) a nevedomosť o cnostiach (človek si myslí, že 

má lepšie duchovné vlastnosti ako v skutočnosti). Podľa Platóna je smiešne 

akceptovateľné len vtedy, ak sa výsmech týka našich nepriateľov. Vraví: „... radovať sa 

zo zlého, ktoré postretne nepriateľov, nie je snáď ani nespravodlivé, ani škodlivé“ 

(Platón, 1994, s. 69). 

Aristoteles sa v diele Poetika niekoľkými vetami zmieňuje o komédii ako o forme 

humoru. Uvádza, že ide o „zobrazovanie ľudí horších, no nie v každom druhu špatnosti, 

ale len v tej jej stránke, ktorá spôsobuje smiech. Smiešne je totiž akási chyba, 

zvrátenosť, ktorá však nespôsobuje ani bolesť, ani škodu...“ (Aristoteles, 2009, s. 17). 

Humor a smiech považuje za niečo nedokonalé. Smiech nad tými, ktorí majú ľudské 

chyby, prirovnáva k druhu hodnotovej odchýlky. 

Rovnako Thomas Hobbes vníma smiech ako príčinu „náhleho pocitu hrdosti“ 

(sudden glory) nad vlastným skutkom, ktorý nás teší, alebo uvedomenie si nejakej 

deformácie u druhých. Smejeme sa z nešťastia, slabosti či nedokonalosti iných, 
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uvedomujúc si nedostatok vlastných schopností, ktoré sme prekonali (Hobbes, 2009, 

s. 43 – 44). 

Na druhej strane, Charles R. Gruner v práci The Game of Humor: A Comprehensive 
Theory of Why We Laugh dopĺňa teóriu superiority o ďalšie dva body. Okrem toho, že 

každá humorná situácia má víťaza a porazeného (princíp superiority), taktiež si vyžadu-

je prvok prekvapenia a prítomnosť inkongruity. Podobne ako Gruner, aj H. Bergson 

(1993, s. 49) považuje teóriu superiority za nedostačujúcu a na lepšie pochopenie humo-

ru vníma prezenciu inkongruity ako jeho nevyhnutnú súčasť. 

 
1.2 Teória inkongruity 

S jedným z prvých moderných teoretických prístupov – teóriou inkongruity – sa 

môžeme stretnúť u I. Kanta, ktorý v práci Kritika soudnosti vníma prítomnosť niečoho 

nezmyselného ako prioritnú podmienku nevyhnutnú na vzbudenie smiechu. Humor 

vidí ako proces. Smiech, ktorý je vyvolaný humornou situáciou, definuje Kant ako 

„afekt z náhlej premeny napätého očakávania v nič“ (Kant, 1975, s. 142), pričom onou 

inkongruitou je očakávanie. Percipient musí považovať inkongruitu za niečo pravdivé, 

reálne a pravdepodobné (tiež pozri Leacock, 1937, s. 123), inak sa zmarí žiadaný efekt – 

smiech. 

Rovnako A. Schopenhauer (1998, s. 67) považuje paradox, ako určitý protiklad me-

dzi názorným a abstraktným, za iniciátora smiechu. Dodáva: „Smiech nevzniká 

z ničoho iného než z náhleho spozorovania nezhody medzi pojmom a reálnymi ob-

jektmi“ (Schopenhauer, 1997, s. 63). 

 
1.3 Teória uvoľnenia 

Teória uvoľnenia vychádza zo psychologickej až psycho-fyziologickej podstaty pri-

rodzenej ľudskej potreby, pri ktorej dochádza k uvoľňovaniu psychických energií 

a napätia. Hlavným predstaviteľom tejto teórie je Sigmund Freud, považujúci humor za 

„najvyšší z obranných procesov“ (Freud, 2005, s. 217), ktorý pomáha premieňať nega-

tívny pocit v nás na pocit uspokojenia a slasti. Smiech ako určitý prostriedok katarzie 

uvoľňuje hormóny šťastia a znižuje hladinu hormónov stresu. Freud v diele Vtip a jeho 
vzťah k nevedomiu (1991, s. 115) analyzuje charakter vtipu, v ktorom vidí podobnosť 

výrazových foriem so snami. Zhustenie, presun a nepriame znázornenie považuje za 

najvýraznejšie techniky vtipu. 

 
1.4 Teória hry 

Zástancovia tejto teórie vnímajú humor ako druh hry, ktorý vyplýva z prirodzenej 

podstaty človeka „hravého“ (Homo ludens) od Johana Huizingu. Hry vyvolávajú pocit 

radosti, zábavy, ktorý sa dá rovnako pozorovať v kontexte humoru. V ľudskej, ako aj 
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živočíšnej ríši dochádza vďaka hrám k rozvoju kognitívnych funkcií (Komenského 

„učenie hrou“), ako aj k socializácii jedinca v rámci skupiny. 

 
1.5 Teória narušenia 

Thomas C. Veatch prichádza s teóriou „narušenia“ (violation theory), ktorá ponúka 

komplexnejší pohľad na humor a jeho chápanie. Aby bola humorná situácia vnímaná 

ako niečo smiešne, musí podľa Veatcha spĺňať tri podmienky (princípy): 

1. V (violation) – princíp narušenia normálnej situácie. Percipient vníma narušenie 

danej situácie. V rovnakej situácii môže byť nazeranie percipienta úplne odlišné, čo 

znamená, že chápanie humoru je veľmi subjektívne. 

2. N (normality) – princíp normálnosti situácie. Percipient vníma danú situáciu ako 

niečo bežné, normálne. Ak situácia nie je vnímaná ako bežná, nemôžeme očakávať 

od percipienta správne pochopenie humorného diskurzu. 

3. S (simultaneity) – simultánnosť oboch princípov. Prvý princíp rovnako ako druhý sú 

simultánne prítomné. Humor je prítomný vtedy, ak sa zdajú byť veci normálne, no 

zároveň niečo nie je v poriadku (podobne ako pri teórii inkongruity). Ak chýba čo 

len jeden zo spomínaných princípov, situácia nie je percipientom považovaná za 

smiešnu. 

Ďalšou premisou chápania humoru je podľa Veatcha interpretácia humoru 

u jednotlivca, ktorý môže humorný diskurz v danej chvíli vnímať buď ako niečo hu-

morné, nehumorné, alebo dokonca urážajúce či zraňujúce. Chápanie humoru vychádza 

nielen zo subjektívnych morálnych princípov, ale rovnako zo stupňa emocionálnej za-

interesovanosti percipienta v danej chvíli. 

 
Tabuľka 1 Vzťah medzi pochopením humoru a stupňom emotívneho postoja k humornej situácii 

stupeň logika 
postoj 

k princípu 

percipient 

chápe 

humor 
sa urazí 

chápe 

pointu, 

považuje to 

za humorné 

1. 
nevníma 

princíp narušenia 
žiaden nie nie nie 

2. 

vníma princíp narušenia 

a zároveň situáciu 

ako normálnu 

slabý áno nie áno 
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3. 

vníma princíp narušenia, 

ale nevníma situáciu 

ako normálnu 

silný áno áno nie 

 

V prvom stupni absentuje postoj percipienta tým, že nevníma princíp narušenia 

v danej humornej situácii. Výsledkom je nepochopenie pointy humoru. Druhý stupeň 

poukazuje na slabý postoj percipienta, ktorý vníma princíp narušenia v situácii, ktorú 

považuje za normálnu. Výsledkom je pochopenie humoru, jeho pointy a následná reak-

cia. Tretí stupeň vyjadruje silný postoj k princípu narušenia, no nevníma situáciu ako 

normálnu. Percipient chápe, že ide o humor, no nechápe jeho pointu, pretože to pova-

žuje skôr za urážajúce. 

 
1.6 Sémantická teória skriptov humoru 

Z lingvistického pohľadu má najväčší prínos Raskinova sémantická teória skriptov 

humoru (Semantic Script Theory of Humour) z roku 1985, ktorá sa stala základom pre 

Všeobecnú teóriu verbálneho humoru od Attarda a Raskina. Táto teória ponúka nielen 

najkomplexnejšiu lingvistickú teóriu humoru, ale rovnako pevný základ pre jeho ná-

slednú lingvistickú analýzu. Hlavná hypotéza teórie vychádza z tzv. „opozície skriptov“ 

(sémantická informácia) a z inkongruity. Opozícia skriptov je charakterizovaná ako si-

tuácia, pri ktorej je diskurz buď úplne alebo čiastočne kompatibilný s dvoma odlišnými 

skriptami, ktoré sú navzájom opačné, čím vytvárajú inkongruitu (Raskin, 1985, s. 99). 

Podmienkou pochopenia a správneho interpretovania vtipov je okrem kompetencie 

percipienta aj prítomnosť tzv. ideálneho vzťahu medzi rozprávačom a poslucháčom 

(speaker and hearer), t. j. medzi ľuďmi, ktorí majú úplne identický zmysel pre humor 

(Raskin, 1985, s. 58). Za ideálny vzťah sa môže považovať taký, ktorý nie je ovplyvnený 

predsudkami – rasovými či rodovými –, poslucháč nie je vystavený nude a ešte nikdy 

predtým daný vtip nepočul. 

 
ZÁVER 

Používanie humoru, ako aj jeho chápanie závisia nielen od objektívnych okolností 

(ako kultúra, výchova, náboženstvo...), ale rovnako od subjektívnych postojov. Pozná-

vanie humoru by malo z daného dôvodu vychádzať z komplexného chápania jeho jed-

notlivých zložiek – psychologických, sociologických či lingvistických. 

Pri skúmaní daných teórií sme dospeli k záveru, že teória uvoľnenia je veľmi vše-

obecná a vychádza len zo psychologického vnímania humoru. Rovnako teória superio-

rity neponúka dostačujúce objektívne zhodnotenie, pretože vidí každú humornú situá-

ciu ako výsledok „súperenia“ dvoch strán, pričom jedna je vždy víťazom a tá druhá po-

razeným, čo vo všeobecnosti neplatí pre všetky formy humoru. Ako najprijateľnejšie a 
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najkomplexnejšie teórie sa nám javia teória inkongruity a sémantická teória skriptov 

humoru (hoci nediferencuje vtipy – napr. nezahrňuje absurdné vtipy). 

Cieľom tejto práce bolo načrtnúť základné teórie humoru, ktoré autorka považuje za 

najdôležitejšie na jeho lepšie chápanie. No necháva na každom človeku, aby sa ako in-

dividualita zameral na konkrétnu vedeckú oblasť, ktorú by zo svojho subjektívneho po-

hľadu považoval za najvhodnejšiu na skúmanie fenoménu humor. 
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Humour In a Theoretical Nutshell 

Abstract 

Humour as a specific symbol of national communities forms an inherent part of everyday 

culture, whether we realise it or not. Thanks to its universality it has become a significant 

and often sought-after aspect of research of different scientific disciplines – philosophy, 

psychology, sociology or linguistics. The aim of the article is to outline three basic theories 

of humour – theory of superiority, theory of incongruity and theory of relief completed by 

other important scientific theories which deal with its forms, signs and functions from 

different perspectives. At the same time we want to point at their correlative connections 

and coherences. Implementing systematic analysis of the above mentioned theories, we 

try to emphasize complexity and indefiniteness of the phenomenon called humour which 

requires a complex research for achieving the most objective results. Analysing important 

opinions of significant world thinkers such as Plato, Aristotle, Hobbes, Freud, Bergson or 

Raskin, we present a complex perspective on humour in the scope of different time 

dimensions of different scientific disciplines. 
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