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MÉDIÁ V KOMIKSE 

(TEMATIZÁCIA MÉDIÍ V KOMIKSE) 

 

Peter Karpinský 

 
Abstrakt 

Na základe analýz vybraných komiksov sa autor pokúša poukázať na rôzne formy, akými 

môžu byť médiá tematizované v rámci komiksu, prípadne akým spôsobom dokážu autori 

komiksov využiť z obsahového i kompozičného hľadiska tému médií na kreovanie komik-

sovej narácie. Analyzované komiksy delí do troch kategórií: 1. komiksy s obsahovou tema-

tizáciou médií, 2. komiksy s kompozičnou tematizáciou médií, 3. komiksy s obsahovou 

i kompozičnou tematizáciou médií. 

 

Kľúčové slová 

komiks – médiá – reprezentácia médií – obsahová tematizácia médií – kompozičná te-

matizácia médií – kombinovaná tematizácia médií 

 

V našich predchádzajúcich príspevkoch sme sa pokúšali dokumentovať prepojenosť 

komiksu s printovými a audiovizuálnymi médiami. Vzťah komiksu k printovým mé-

diám sme skúmali predovšetkým na úrovni formy primárne iniciovanej priestorom pri-

ntových médií, v ktorých boli a sú isté typy komiksov publikované. (Karpinský, 2005, 

s. 262 – 274; Karpinský, O seriálovosti kreslených seriálov) Vzťah audiovizuálnych mé-

dií a komiksu sme zas dokumentovali na istej štruktúrno-kompozičnej závislosti, t. j. na 

využívaní podobných spôsobov zachytenia narácie, ale aj na stupni vzájomného prepo-

jenia, ktoré sa môže realizovať obojsmernou transformáciou či adaptáciou. (Karpinský, 

2003, s. 116 – 127) 

Témou tohto príspevku je tematizácia médií v komikse, pričom nepôjde len o obsa-

hovú, ale aj kompozičnú tematizáciu. Pri analýze nebudeme brať do úvahy parodické 

typy komiksov, ktoré formou satiry a irónie intertextuálne nadväzujú na niektoré fil-

mové alebo televízne diela. Z hľadiska obsahovej tematizácie sa zameriame na spôsob, 

akým sú médiá prezentované v komikse, či už na úrovni parciálnych motívov, alebo 

tematických celkov, pričom médiá by mali byť súčasťou samotného príbehu, a to buď 

sprostredkovane (napr. cez postavu reportéra), alebo priamo (ako motív v príbehu alebo 

téma príbehu). Z hľadiska kompozičnej tematizácie sa zameriame na spôsob využitia 

rôznych mediálnych foriem v procese komiksovej narácie. Na základe takto vymedze-

nej problematiky sme sa rozhodli skúmané komiksy rozdeliť do troch základných kate-

górií: 1. komiksy s obsahovou tematizáciou médií, 2. komiksy s kompozičnou tematizá-

ciou médií, 3. komiksy s obsahovou i kompozičnou tematizáciou médií. 
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KOMIKSY S OBSAHOVOU TEMATIZÁCIOU MÉDIÍ 

Najčastejším spôsobom, akým sa môžu médiá obsahovo tematizovať v komikse, je 

forma sprostredkovaná cez postavu reportéra. V tomto prípade autori zásadne ponúkajú 

idealizované a typizované postavy investigatívnych novinárov, fotografov či televíz-

nych reportérov, ktorí v rámci svojej profesie zažívajú množstvo dobrodružstiev a počas 

kreovania reportáže alebo zbierania informácií musia riešiť rôzne záhady a nebezpečné 

úlohy, ktoré de facto často predstavujú samotnú zápletku komiksu. 

1.1 Medzi prvé európske reportérske postavy, ba dokonca i medzi prvé európske 

komiksové postavy môžeme jednoznačne zaradiť Tintina.1 Tintin, hoci výzorovo skôr 

pripomína chlapca než dospelého muža, je zapáleným reportérom, ktorý cestuje po ce-

lom svete, hľadajúc novinárske témy a dobrodružstvá. V jednotlivých albumoch prešiel 

skoro celú zemeguľu a spolu so svojimi spoločníkmi psíkom Snowym a kapitánom Had-

dockom (v preklade aj kapitán Treska) prežil rôzne príhody: prenasledoval zlodejov 

klenotov, hľadal Yetiho, pred krádežou ochraňoval cenné vynálezy, odhaľoval tajom-

stvá pyramíd, putoval cez juhoamerickú džungľu, ba dokonca letel i na Mesiac. Novi-

nárska profesia v Tintinovom prípade nie je hlavným cieľom (obsahom) komiksu, ale 

slúži len ako prostriedok, spôsob pre vyrozprávanie oveľa dobrodružnejších príbehov, 

ktoré často s pôvodnou novinárskou témou napokon ani nesúvisia. 

1.2 Podobne dobrodružne orientovaným komiksom je aj americký komiks o novi-

nárke Brende Starr.2 Tento komiks je zaujímavý nielen tým, že hlavnou postavou je že-

na – novinárka, ale aj tým, že to bol prvý komiks vytvorený ženskou autorkou. Komiks 

vychádza z klasických stereotypov – Brendin šéf je prísny a náročný, hlavná postava 

musí zápasiť s bezohľadnými a nesympatickými reportérmi pracujúcimi pre konkuren-

ciu, no napriek tomu nepoľavuje zo svojich etických ideálov; Brenda je vždy dobre uče-

saná a vkusne oblečená a má tajomného priateľa Basila St. Johna, ktorému zachováva 

vernosť počas celého trvania seriálu. Komiks varíruje na pomedzí dobrodružstva a me-

lodrámy. Aj v prípade tohto diela novinárstvo hlavnej postavy autorke komiksu ponúka 

možnosti nechať Brendu Starr prežívať rôzne napínavé dobrodružstvá. V období svojho 

vzniku mal však tento komiks aj istú emancipačnú úlohu, keďže hlavná ženská postava 

pracovala v doposiaľ výlučne mužskom povolaní. 

1.3 Novinárske povolanie sa objavuje aj v prípade jednej z najznámejších komikso-

vých postáv – Supermana.3 Superman patrí do série postáv s dvojitou identitou, no za-

tiaľ čo u väčšiny komiksových postáv predstavuje ich hrdinské – maskované alter ego 

                                                      
1 Autorom komiksov o Tintinov bol Belgičan Hergé (Georges Remi). Postava vznikla v roku 1929 a v roku 1930 

vychádza prvý komiksový album Tintin v krajine Sovietov. 
2 Komiksy o Brende Starr vyšli prvýkrát 30. júna 1940 a ich autorkou bola Dale Messick. 
3 Komiks o Supermanovi prvýkrát vychádza v roku 1938 na stránkach magazínu Action Comics a tvorcami tejto 

postavy boli Jerry Siegel a Joe Shuster. 
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len druhú identitu, ktorá má chrániť prezradenie ich pravej totožnosti,4 v prípade Su-

permana ide o inverziu a pravou identitou je tá hrdinská, neobyčajná, naopak, jeho fun-

govanie v „ľudskej“ podobe je maskou. V rámci svojej ľudskej identity Superman vystu-

puje ako Clark Kent – novinár denníka Daily Planet, v ktorom pracuje i jeho priateľ 

Jimmy Olsen a jeho láska Lois Laneová. Hoci Supermanova novinárska činnosť predsta-

vuje len vedľajší plán samotného príbehu, autori ju tiež využívajú na kreovanie nových 

možností vytvorenia dobrodružnej akcie, do ktorej sa môže zapliesť opatrný Clark Kent 

hlavne v spojení s Lois Laneovou vystupujúcou v komikse ako zúrivá reportérka. 

1.4 V novinách pracuje aj ďalšia komiksová postava Peter Parker, ktorý je známejší 

ako Spider-man.5 Parker „brigáduje“ v novinách Daily Bugle ako fotograf, ktorý si zará-

ba fotografovaním Spider-mana, teda vlastne samého seba. Novinárska práca preňho nie 

je prvoradá, no, na rozdiel od predchádzajúcich komiksov, práve tu môžeme zazname-

nať najvýraznejšiu obsahovú tematizáciu médií v príbehu komiksu. Printové médiá zo-

sobnené šéfredaktorom Daily Bugle J. Jonahom Jamesonom predstavujú popri polícii 

a svete zločinu jedného z najväčších nepriateľov Spider-mana. Napriek tomu, že Spider-

man vykonáva svoje hrdinské činy v prospech verejnosti, Jameson ho vo svojich novi-

nách neustále označuje za zločinca a vedie proti nemu štvavú kampaň, k čomu mu, pa-

radoxne, svojimi fotografiami pomáha i sám Peter Parker. Okrem tejto nevysvetliteľnej 

antipatie médií k Spider-manovi sa v komikse sporadicky objavuje aj motív nedodržia-

vania novinárskej etiky. J. Jonah Jameson je bezohľadný, hrubý a lakomý človek, ktorý 

profituje z práce iných (napr. Parkerovi platí za fotografie Spider-mana len nepatrnú 

sumu, hoci on na nich zarába zvýšeným predajom novín) a svoje úvodníky v Daily Bug-

le často píše tendenčne a nepravdivo. Napríklad po súboji s Kingpinom, do ktorého bol 

zapletený i Jameson, sa Spider-man rozčuľuje pri čítaní novín: 

 
„To jsem mohl čekat. Oddřel jsem všechnu práci a můj milý Jonah byl tak hodný, že to vzal na 

sebe. On je hrdina a já hrozba. / Takovéhle věci by člověka přinutily aby zrušil předplatné.“ 

(s. 61)6 

 

a pri následne priamej konfrontácii s Jamesonom Spider-man hádže šéfredaktorovi 

do tváre noviny a kričí: 

 
„Četl jsem jenom úvodník. Chtěl jsem se dneska pořádně zasmát! / Nechápu, jak můžete to-

muhle kusu hadru říkat noviny? / Kdo vám tam teď píše články? Bratři Grimmové? // Každý, 

kdo zaplatí dolar za tenhle plátek, by měl dostat dva dolary zpátky.“ (s. 62) 

 

                                                      
4 Napr. Bruce Wayne používa masku netopiera a počas svojich hrdinských akcií vystupuje ako Batman, aby si 

tak uchránil svoju pravú totožnosť. 
5 Autorom komiksu je Stan Lee a komiks prvýkrát vyšiel v roku 1962 v magazíne Amazing Fantasy. 
6 Všetky citáty sú uvádzané v identickej podobe ako boli uvedené v komikse, aj s ortografickými chybami. 
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Téma médií v komiksoch o Spider-manovi nepredstavuje ústrednú dejovú líniu, 

a teda neposkytuje výhradný priestor na vytváranie dobrodružných zápletiek hlavnej 

postavy, no napriek tomu (alebo možno práve preto) je v tomto komikse zobrazovaná 

najproblémovejšie a nie je to len typizované rozprávanie o reportéroch – lovcoch záhad. 

1.5 Iný spôsob obsahovej tematizácie médií môžeme nájsť napríklad v komikse 

V ako vendeta.7 Príbeh komiksu sa odohráva v roku 1997, po tretej svetovej vojne, keď 

v Británii zvíťazila totalita tvrdo potláčajúca osobnú slobodu svojich obyvateľov. Tak 

ako iné prostriedky a inštitúcie (justícia, polícia atď.), aj médiá v tomto svete slúžia na 

kontrolu a ovládanie ľudí. Z rozhlasu sa napríklad ozýva Hlas osudu – počítač, ktorý 

údajne riadi chod štátu, vďaka čomu rozhlas šíri propagandu diktátorského režimu, ale 

funguje aj ako profylaxia pred potenciálnymi vzburami: 

 
„Dobrý večer, Londýne. Je devět hodin a vy posloucháte Hlas osudu. Vysíláme na středních 

vlnách, délka 275 a 285... Máme pátý listopadový den, rok devatenáct set devadesát sedm... [...] 

Zprávy o produktivitě farem z Herefordshiru naznačují, že od poloviny února 1998 by mělo 

být možné zrušit lístkový systém na maso... // Tuto dobrou zprávu provázejí podobně nadějné 

informace o zvýšení produkce vajíček a brambor. / Dnes časně ráno policie podnikla razie 

v sedmnácti domech v okolí Birminghamu a odhalila zřejmě velmi významnou teroristickou 

skupinu. / Zatkla dvacet osob, z toho osm žen. Zatčení nyní čekají na soud... [...] Pán Adrian 

Karel, stranický ministr průmyslu, dnes v proslovu uvedl, že vyhlídky britské výroby jsou nyní 

lepší než kdykoli od poslední války. / Ministr Karel dále prohlásil, že je povinností všech, aby 

se chopili iniciativy a pomohli Británii k někdejší slávě.“ (s. 9 – 10) 

 

Podobne je na tom aj televízia, aj ona predstavuje nástroj dogmatickej propagandy. 

Autori to názorne deklamujú v tretej kapitole s názvom Video, kde sú pomocou strihov 

zaradených medzi obrazové polia, ktoré opisujú útok na budovu televízie, sprostredko-

vané programy vysielané v médiu riadenom totalitárnym štátom – rasistický dobro-

družný film o Stormovi Saxonovi, správy o teroristických útokoch, zábavný program 

proletárskeho humoru a pod. Výberom a kompozíciou programov, resp. selekciou in-

formácií v spravodajských reláciách televízia (ale aj rozhlas) v totalitnom štáte podsúva 

„svoj“ názor divákovi ako univerzálnu pravdu. 

Štátna NTV predstavuje v komikse prostriedok na ovládanie vedomia a názorov di-

vákov – manipulovateľnej vrstvy spoločnosti, ktorá dokáže svoj voľný čas tráviť len sle-

dovaním televízie. Televízia sa tak v totalitnom štáte stáva jedinou „drogou“ obyčajných 

ľudí. Počas hlavného vysielacieho času sú ulice prázdne a rodiny sú sústredené pri ob-

razovkách, napr. na s. 113 obrazové pole vpravo hore zachytáva päťčlennú, pravdepo-

dobne kompletnú, rodinu sediacu v izbe osvetlenej šerom obrazovky a sústredene sa 

dívajúcu na televízor. Rovnako aj výpadok televízneho signálu je sprevádzaný všeobec-

                                                      
7 Autormi komiksu sú Alan Moore (scenár) a David Lloyd (kresba), komiks pôvodne vychádzal na pokračovanie 

v roku 1988. 
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nou nevôľou („Obraz zmizel...“ / „Sprav to, táto.“ / „Klidně si zmizel obraz, kurva.“ / 

„Tati! Telka je v hajzlu!“ // „Nebude to anténou?“ / „Hmhf? Telka...“ / „Za co platíme 

koncesi, do prdele?“ – s. 112), ktorá navodzuje dojem závislosti ľudí od televízie. 

Vláda využíva dominantné a monopolné postavenie televízie,8 vďaka čomu z nej 

spolu s rozhlasom urobila ústa9 vládnucej moci, preto aj hlavná postava V, ktorá bojuje 

proti vláde, využije tento nástroj totalitnej moci vo svoj prospech a prinúti pracovníkov 

televízie odvysielať jeho posolstvo všetkým obyvateľom Británie, vyzývajúc ich na 

vzburu, a zároveň zničením vysielacieho štúdia zasadí vláde tvrdú a takmer neprekona-

teľnú ranu – ústredná moc „onemie“. 

Televízia sa v komikse V ako vendeta stáva jedným z centrálnych motívov, o čom 

svedčí i úvod Davida Lloyda: 

 
„‚Sportovní otázky‘ byly vystřídány ‚Zprávami o deváté‘. Lépe řečeno se je zprávy na takových 

třicet vteřin vystřídat pokusily, než někdo televizi vypnul a nahradila je rošťácká, rozverná pop 

music. Zadíval jsem se na barmana. ‚Teď už jenom malé,‘ povídám. Když mi naléval, zcela váž-

ně jsem se ho zeptal, proč vypnul zprávy. ‚Jo, mě se neptejte, to byla moje žena,‘ odpověděl, 

a to velmi rošťácky a rozverně [...]. Dopil jsem a odešel; měl jsem téměř naprostou jistotu, že 

televize na zbytek večera zmlkne. Po ‚Zprávách o deváté‘ by totiž přišli ‚Hoši z Brazílie‘, což je 

film, kde není mnoho rošťáckých, rozverných postav, zato fůra nácků, kteří si vytvoří 94 klonů 

Adolfa Hitlera. Ani ve V JAKO VENDETA není moc rošťáckých, rozverných postav; ta kniha 

je určena pro lidi, kteří nevypínají zprávy.“ (s. 5) 

 

Hoci v totalitnom štáte televízia funguje ako nástroj vládnucej moci, inak to nie je 

podľa autorov ani v demokratickom zriadení, v ktorom médiá podobným spôsobom 

dokážu diváka či poslucháča manipulovať, resp. pomocou istých typov programov sú 

schopné vytvárať dymovú clonu odvádzajúcu jeho pozornosť od dôležitejších informácií. 

1.6 Popri klasických printových a audiovizuálnych médiách sa v komiksoch vysky-

tuje i téma novších médií – napr. internetu. Ako príklad môžeme uviesť prvú sériu ko-

miksového cyklu Alvin Norge – @peklo.Zcom.10 Celosvetové prepojenie počítačových 

sietí a absolútna závislosť ľudstva od ich fungovania sú ohrozované útokom vírusu. In-

ternet v dobe, ktorú opisuje komiks @peklo.Zcom, už nie je len zdrojom informácií, ale 

predstavuje aj virtuálny svet, v ktorom sa realizuje časť ľudského života. Médiá sa stáva-

jú interaktívne a dochádza k absolútnemu prepojeniu, ba až stotožneniu života a médií. 

Vďaka tomu môžu médiá ovládať či meniť ľudský život a každý, kto ovláda médiá, sa 

                                                      
8 Vláda fašistickej Británie v komikse V ako vendeta síce zrušila kultúru, zakázala divadlá, výtvarné umenie 

a galérie, klasickú hudbu a koncerty, ale televízia a rozhlas boli ako jediné masovokomunikačné prostriedky 

ponechané. 
9 Orgány štátnej moci sú rozdelené do sekcií pomenovaných podľa častí tváre a tela. Oči sú kontrolnou jednot-

kou, Uši odpočúvacím oddelením, Nos pátracím oddelením, Prsty výkonnou jednotkou a Ústa tlačovým referá-

tom. 
10 Autorom komiksu je Chris Lamquet. 
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automaticky stáva i vládcom sveta. Zneužitie médií môže tendovať k apokalyptickým 

záverom. V komikse táto situácia nastane vinou počítačového vírusu, ktorý v rámci sie-

te funguje ako istý typ umelej inteligencie a ktorý sa časom transformoval do monštra 

bez akýchkoľvek morálnych zásad. Vírus vďaka internetu zasahuje do reálneho sveta, 

kde zavraždí niekoľkých ľudí, resp. rozpúta masívnu vlnu samovrážd. 

Komiks okrem dobrodružstva, ktoré vyplýva z akcie sprevádzajúcej činnosť vírusu, 

ale aj akcie vedúcej k jeho zničeniu, nastoľuje otázku bezpečnosti nových médií a v ex-

trémnej forme ponúka následky ich zneužitia. 

 
KOMIKSY S KOMPOZIČNOU TEMATIZÁCIOU MÉDIÍ 

Ako sme už naznačili, pod pojmom kompozičná tematizácia médií v komikse rozu-

mieme využitie takých kompozičných foriem na sprostredkovanie komiksovej narácie, 

ktoré sú typické predovšetkým pre printové médiá – noviny a časopisy, resp. pre audio-

vizuálne médiá – komentované správy a pod. Dôležité je, aby bolo využitie takýchto 

prostriedkov v komikse systematické a skutočne slúžilo na posúvanie deja, pričom tieto 

médiá samy osebe dej „neovplyvňujú“, len na niektoré jeho časti odkazujú, resp. fungu-

jú ako katalyzátory deja. 

Na ukážku takejto kompozičnej tematizácie médií sme si zvolili dva typy komiksov, 

v ktorých sú využité printové a audiovizuálne médiá. 

2.1 Printové médiá ako istú formu komentárov predchádzajúceho deja môžeme nájsť 

napríklad v prvej a tretej časti trilógie Nikopol – Jarmark nesmrtelných a Chladný rov-
ník.11 Dej trilógie sa odohráva v Paríži roku 2023. Z Paríža sa stala samostatná mestská 

aglomerácia rozdelená na dve časti. Centrum mesta obýva spoločnosť privilegovaných 

na čele s mocnou armádou a vládnucou triedou. Periféria predstavuje mesto chudoby, 

degenerácie a špiny. Tvrdou rukou tu vládne fašizoidná polícia. V tomto svete sa odrazu 

objaví lietajúca pyramída – kozmická loď osídlená mimozemšťanmi majúcimi podobu 

mocných egyptských božstiev a zároveň sem z väzenského hibernačného kontajnera 

spadne zamrznutý Alkid Nikopol. Obe tieto udalosti sú spúšťačom série príhod, ktoré 

zmenia celú situáciu v meste. Z makrokompozičného hľadiska sú obe udalosti najprv 

recipientovi komiksu prerozprávané pomocou série obrazových polí a následne sú ko-

mentované novinovými výstrižkami umiestnenými vo veľkom obrazovom poli so zábe-

rom ulice postapokalyptického Paríža. Články sú „prebraté“ z viacerých zdrojov – ofi-

ciálne štátne periodiká Hlas zákona a Řád, ale aj ilegálne samizdatové tlačoviny Lidový 

odboj. Takýmto kombinovaním oficiálnych a neoficiálnych tlačovín sa v rámci komen-

tára vytvára efekt pluralitného a plastického pohľadu na opisovanú skutočnosť a záro-

veň sa recipientovi, ktorý bol predtým priamo konfrontovaný s dejom, ponúka mož-

nosť, aby si na základe opisu tej istej situácie v oficiálnych i neoficiálnych médiách vy-

                                                      
11 Trilógia sa skladá z častí Jarmark nesmrtelných, Volavka a Chladný rovník, ktoré vytvoril Enki Bilal. 
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tvoril obraz o rozporuplnom a manipulovanom svete, v ktorom sa dej odohráva. Hlas 

zákona pád Alkida Nikopola opisuje v duchu provládnej propagandy a zároveň s istou 

príchuťou bulvárnosti: 

 
„SESTŘELEN NEPŘÁTELSKÝ STROJ Včera, 2. března, v pozdních odpoledních hodinách byl 

dvěma stíhačkami Strident vzdušné Milice, pilotovanými kapitány Julesem Bourdonnierem 

a Arturem Deslorsem zničen cizí, zjevně nepřátelsky se chovající stroj. Pilot nepřátelského 

stroje, kterému se podařilo katapultovat se s padákem, byl na zemi energicky přivítán pozem-

ními Ozbrojenými silami a rychle zneškodněn. Je třeba poznamenat, že tato pochybná osoba, 

pravděpodobně špión Východních měst, přišel při pádu o jednu nohu. Milicionáři ponechali 

velkoryse tuto kořist jako potravu chudým Druhé městské části, kteří se na místo události se-

běhli jako hladové mouchy.“ (s. 15) 

 

Druhá oficiálna tlačovina Řád je v opise striedmejšia, ale informáciu taktiež prispô-

sobuje potrebám spoločnosti, ktorej slúži: 

 
„VZDUŠNÁ MILICE ÚSPĚŠNĚ ZASÁHLA Záhadný létající objekt, který porušil náš vzdušný 

prostor, byl neomylně sestřelen dvěma stíhačkami Vzdušné milice včera 2. března v pozdních 

odpoledních hodinách. Vzdušná milice bdí nad naší bezpečností.“ (s. 15) 

 

Nelegálna tlačovina Lidový odboj tú istú situáciu opisuje z úplne iného uhla pohľa-

du, pričom v článku nechýba zjavná irónia a výsmech z režimu: 

 
„ZÁHADNÝ PÁD stal se záhadný pád v našem městě 2 března navečeru když s padákem spad-

nul muž úplně zmrzlý na kost takže při dopadu se mu ulomila jedna noha a tu sebrala kapus-

tierovská milice která přišla samozřejmě jako vždycky pozdě protože záhadný zmrzlík zmizel 

dávno před tím než se objevili hahaha“ (s. 15) 

 

Podobným spôsobom, teda sériou článkov, sú komentované aj ďalšie časti príbehu. 

Spomedzi nasledujúceho „publicistického prehľadu“ sa však vytrácajú články z tlačovi-

ny Lidový odboj, pretože, ako uvádza poznámka pod obrázkovým poľom, 

 
„Tiskovina ‚Lidový odboj‘ tedy bohužel přestává vycházet... Jeho redaktor, tiskař a distributor 

v jedné osobě figuruje na seznamu nešťastných obětí zdivočelého menkarova vejce...“ (s. 44). 

 

Z hľadiska kompozície komiksu tieto publicistické vstupy plnia dvojitú úlohu – pr-

vú, ktorú sme už spomínali, t. j. poukazovať na vierolomnosť oficiálnej tlače fungujúcej 

v diktátorskom režime, a druhú – vytvárať istý kompozičný predel medzi dvoma tema-

ticky uzavretými situáciami. Publicistický vstup recipientovi signalizuje zmenu času 

a priestoru, resp. nasledujúci výraznejší dejový posun. 
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Printové médiá sa objavujú aj v tretej časti spomínanej trilógie – album má názov 

Chladný rovník. No zatiaľ čo v Jarmarku nesmrtelných išlo len o novinové výstrižky, 

v Chladnom rovníku sa recipient stretáva s takmer celými novinami, ktoré v komikse 

zaberajú jednu alebo aj dve strany. 

Noviny majú hlavičku s názvom konzorcia KKDZO12 a titulkom Denní zprávy. 

V ľavej časti hlavičky je uvedený deň vydania („vydání dne 13.“) a vpravo mesiac a rok 

vydania („10. měsíce, roku 34“). V ľavej časti prvej strany sa nachádza rubrika s názvom 

Bilance KKDZO. Pravá časť prvej strany a druhá strana obsahuje tri články: KKDZO 
odpovídá OSN, Johnelvis Johnelvisson v Equator-City a KKDZO Noemova archa brzy 
na oběžné dráze (s. 31 – 32). Články majú klasickú kompozíciu novinového článku – 

titulok, podtitul a samotný článok a na vytvorenie presnej ilúzie skutočných novín sú 

k článkom pripojené i čiernobiele fotografie. 

Aj v tomto prípade články predstavujú kompozičný predel, no namiesto rekapitulá-

cie predchádzajúceho deja (ako to bolo v prípade komiksu Jarmarku nesmrtelných) 

čiastočne dokončujú, resp. vysvetľujú situáciu deja načrtnutú pomocou série obrazo-

vých polí. 

2.2 Výskyt kompozičnej tematizácie audiovizuálnych médií môžeme zas 

dokumentovať v komikse Návrat temného rytíře.13 
Napriek tomu, že väčšia časť komiksu je sujetovo vystavaná ako monológ hlavnej 

postavy a väčšina komentárov je sprostredkovaná pomocou tzv. ich-formy rozprávania 

(pozri Karpinský, 2008b, s. 258 – 281), do textu sú cez obrazové polia pripomínajúce 

televíznu obrazovku zakomponované aj komentáre televíznych moderátorov a hlásate-

ľov. 

Podobne ako to bolo v komikse Jarmark nesmrtelných, aj v tomto komikse televízne 

reportáže ponúkajú recipientovi iný uhol pohľadu na predtým zobrazenú časť príbehu. 

Napríklad prvá časť – Kniha první sa začína akčnou scénou automobilových pretekov, 

na ktorých súťaží Bruce Wayne. Obrazové polia pomocou detailov (pohľad na sklo pril-

by, nárazník, koleso a pod.) a systémom rýchleho strihu zachytávajú záverečnú haváriu. 

Komentár umiestnený v textových poliach opisuje túto udalosť z pohľadu pilota, aktéra 

havárie, samotného Brucea Waynea: 

 
„Cílovou rovinku mám celou pro sebe, jenže údaje na palubní desce najednou přestanou dávat 

smysl. Přepnu na manuál... // Ale počítač zablokuje vlastní obvody a zabrání mi v tom. Jemně 

ho přemlouvám. // Do tváře se mi zabodnou žhavé jehličky, snaží se mně to oslepit. Mám stroj 

ve vlastních rukou a to se mi líbí. // Pak se předek auta nakloní na úplně špatnou stranu. Vím, 

co teď přijde. // Mám méně než dvě vteřiny na to, abych tuhle kraksnu zastavil a odstoupil ze 

                                                      
12 Názov je odvodený od začiatočných písmen priezvisk čelných predstaviteľov konzorcia (Kahemba – Kogušiová 

– Delisle – Zulkar – Osipov). 
13 Autormi komiksu sú Frank Miller (scenár) a Klaus Janson a Lynn Varleyová (kresba). 
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závodu. // Navztekaný motor se se mnou hádá. Cílová páska je blízko. Řve motor, tak blízko. // 

Levé přední kolo se rozhodne točit podle svého. Vysměju se mu a prudce strhnu volant dopra-

va. // Nos vyorá kus asfaltu. Podívám se na něj... // – A pak přímo do středu slunce. // Tohle by 

byla dobrá smrt... // ... ale ne dost dobrá.“ (strany nie sú číslované) 

 

Na scénu automobilových pretekov kompozične i tematicky nadväzuje scéna zachy-

távajúca televízne vysielanie, v ktorej spočiatku komentátor podáva správu o danom 

preteku, potom odovzdáva slovo hlásateľke v štúdiu, ktorá ho posúva hlásateľovi refe-

rujúcemu o počasí a vzápätí ona sama číta najnovšie informácie o dianí v meste. V obra-

zových poliach, podobných televíznym obrazovkám, sa striedajú zábery na horiace au-

to, reportéra, hlásateľku, spravodajcu počasia, opäť na reportérku, za ktorou sa na stene 

štúdia objavujú obrazy týkajúce sa informácií o dianí v meste. Textové pole, ktoré je 

umiestnené nad „obrazovkou“, de facto supluje textovú bublinu priamej reči komentá-

tora, spravodajcu i hlásateľky. Ako sme spomínali, prvá časť „televízneho vysielania“ sa 

venuje automobilovým pretekom – tu si recipient konfrontuje svoje predchádzajúce 

poznatky o tejto udalosti s novými informáciami. Udalosť tak vníma plasticky – jednak 

z hľadiska vnútorného vnímania aktéra, ale aj cez pohľad svedkov. Komentár zároveň 

prináša i informáciu o zakončení akcie, ktorá v časti rozprávanej ich-formou chýba: 

 
„... o efektní závěr Neumanova vyřazovacího závodu se postaral Waynův Ferris 6000, který 

přes cílovou pásku udělal hvězdu a stal se pro Bruce ohnivou rakví... // ... anebo si to aspoň 

každý myslel. Slavný milionář z něj nakonec v poslední vteřině vyskočil. Utrpěl jen lehké po-

páleniny.“ (strany nie sú číslované) 

 

Ako sme uviedli, po banálnych informáciách o počasí v Gotham City nasledujú dô-

ležité správy uvádzajúce recipienta do deja príbehu. Správy rekapitulujú základné uda-

losti, ktoré sa v Gotham City odohrali a odohrávajú (vyčíňanie Mutantov), ale čiastočne 

približujú aj situáciu ústredných postáv komiksu – policajný komisár James Gordon má 

už sedemdesiat rokov a čaká ho odchod do dôchodku a Batman je už desať rokov ne-

zvestný. 

Podobným spôsobom (teda ako televízne vysielanie) sú koncipované aj ďalšie ko-

mentáre v komikse. Aby autori dosiahli dokonalú ilúziu televízneho vysielania, do jeho 

štruktúry nezaraďujú len spravodajstvo, ale aj iné žánre, napr. televíznu diskusiu, v kto-

rej účastníci besedujú o prospešnosti alebo škodlivosti Batmana, reportáže z rôznych 

akcií, politické vyhlásenia a prejavy, no objavujú sa tu dokonca i poruchy vo vysielaní. 

Zaradenie komentárov do kompozície príbehu by teoreticky malo objektivizovať 

rozprávanie, pretože recipient, ako sme už spomínali, dostáva informácie z dvoch zdro-

jov – z pohľadu hlavnej postavy a z pohľadu okolitého sveta – televízneho reportéra, 

spravodajcu. Paradoxom však je, že hoci vnútorný pohľad hlavnej postavy obsahujúci 

a verbalizujúci emócie a úvahy by mal byť subjektívny a svet televízie objektívny, opak 
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sa ukazuje byť pravdou. Postava Brucea Waynea napriek tomu (alebo možno práve pre-

to), že prežíva hlbokú existencionálnu krízu, dokáže udalosti hodnotiť oveľa triezvejšie 

a objektívnejšie ako vášňami a komerciou zmietané médiá. Výrazne sa to napríklad pre-

javuje v témach, ktoré spravodajstvo ponúka, ale aj v jazyku, ktorým o nich referuje: 

 
„... starosta je mrtev. // Vůdce Mutantů starostovi prokousl hrdlo. Mutant se vrátil do cely. 

Jakmile dostaneme další informace. Budeme vás informovat. // Přesně tak – máme policejní vi-

deokazetu, na níž je zachycena vražda starosty! Exkluzivně na druhém kanálu! Není určeno 

pro lidi se slabším žaludkem. Nepřepínejte. // U pobřeží Corto Maltese byly zpozorovány so-

větské torpedoborce... A v Gothamu to také vypadá na brzkou válku – město se připravuje na 

útok Mutantů... // Na Gotham padl příkrov vyděšeného mlčení. Ticho občas prolomí jen nalé-

havé poselství od náměstka starosty – pardon – starosty Stevensona...“ (strany nie sú číslované) 

 

Cez televízne vysielanie sa recipient dozvedá celé spektrum informácií komplemen-

tárnych k rozprávanému príbehu, vďaka čomu „televízne vysielanie“ predstavuje kom-

pozičný leitmotív celého komiksu Návrat temného rytíře. 

 
KOMIKSY S OBSAHOVOU I KOMPOZIČNOU TEMATIZÁCIOU MÉDIÍ 

Posledným typom analyzovaných komiksov sú také, v ktorých sa téma médií obja-

vuje na rovine obsahovej (na úrovni fabuly), ale zároveň aj na rovine kompozičnej (na 

úrovni sujetu). Ako príklad sme si zvolili komiks Strážci.14 

3.1 Na tematickej rovine sa médiá v komikse realizujú niekoľkými spôsobmi. 

Jednak zosobnené v postavách reportérov a jednak vo forme samotných printových 

či audiovizuálnych médií, ktorých existencia priamo ovplyvňuje udalosti príbehu. 
Postavy reportérov sa najvýraznejšie prejavujú v 3. kapitole Soudce vší země, v kto-

rej sa Dr. Manhattan zúčastní na tlačovej konferencii. V scéne sa objavujú prípravy na 

jeho vystúpenie, stretnutie s režisérom, ale aj so zástupcom americkej rozviedky, ktorý 

hrdinovi radí, akých tém sa má vyvarovať. Vzápätí je recipientovi predstavené štúdio 

s reportérom, ktorý aktéra diskusie víta a predstavuje: „Doktor Osterman alias Dr. 

Manhattan vůbec poprvé přijal pozvání do živého diskusního pořadu. Potlesk, prosím.“ 

(strany nie sú číslované) Reportér potom začína vyzývať prítomných novinárov, aby 

hosťovi kládli otázky. Po úvodných štandardných otázkach sa však diskusia zvrtne neo-

čakávaným smerom, keď redaktor časopisu Nova Expres vo svojej otázke zavedie reč na 

bývalých priateľov a nepriateľov Dr. Manhattana, ktorí zomreli na rakovinu z ožiare-

nia. Obviní tak hrdinu z ich smrti. Všetci prítomní novinári sa okamžite začnú zaujímať 

o túto tému a z riadenej diskusie sa tlačová konferencia zmení na chaos, v ktorom sa 

reportéri snažia získať odpovede na svoje otázky. Vystúpenie Dr. Manhattana je preru-

šené členom americkej rozviedky a hrdina sa teleportuje preč zo štúdia. V dôsledku po-

                                                      
14 Autormi komiksu sú Alan Morre (scenár) a Dave Gibbons (kresba). 
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citu viny za smrť toľkých ľudí neskôr odchádza na Mars. Ako sa však neskôr ukáže, dô-

kazy, ktoré proti Dr. Manhattanovi použil redaktor časopisu Nova Expres, boli falošné 

a celé obvinenie bolo vykonštruované a zmanipulované len preto, aby bol hrdina od-

stránený zo Zeme. Vďaka televíznemu vysielaniu a printovým médiám, v ktorých ob-

vinenie odznelo, však väčšina obyvateľov Ameriky začína o Dr. Manhattanovi pochy-

bovať, a on tak stráca kredit morálneho hrdinu. 

Ústredným problémom tejto časti príbehu je manipulatívna sila médií, ktoré dokážu 

ovládať verejnú mienku bez ohľadu na etiku a pravdivosť prezentovaných informácií. 

Ďalším spôsobom, akým je téma médií spracovaná v komikse, je motív pracovne Ad-

riana Veidta, ktorá je plná televíznych obrazoviek. Veidt ako najinteligentnejší človek 

na svete dokáže paralelne sledovať stovky monitorov, na ktorých sa náhodne 

v stosekundových intervaloch menia kanály. Na základe takto absorbovaného množstva 

informácií dokáže vytvoriť analýzu situácie vo svete: 

 
„Hm. Podívejme... / První dojmy: Naolejovaný svalovec s kulometem, střih na pastelové med-

vídky, valentinská srdíčka. Juxtapozice násilnické fantazie a infantilní symboliky, přání vrátit 

se do dětství, zbavit se odpovědnosti... / To všechno křičí ‚válka‛. Měli bychom nakupovat 

podle toho.“ (strany nie sú číslované) 

 

Okrem informačnej hodnoty, ktorú poskytuje, tu televízia predstavuje aj priame zo-

sobnenie celého sveta, čo sa explicitne prejavuje v dialógu medzi Veidtovým asistentom 

a Veidtom. 

 
Asistent: „Výborně. Zařízení je připravené, pane. Odejdeme a necháme vás pracovat. Víme, že 

jste tu radši sám.“ 

Veidt: „Ano, přesně tak. Zcela sám... // Jen já a svět.“ (strany nie sú číslované) 

 

Vo Veidtovom chápaní je informačné ovládnutie mediálneho sveta totožné s ovlád-

nutím reálneho sveta, ktoré (ak pod ovládnutím budeme chápať aj násilné morálne kre-

ovanie sveta podľa vlastných etických princípov) postava Adriana Veidta istým spôso-

bom plánuje. 

Ak za typ printového média pokladáme i komiks vydávaný vo forme samotných 

komiksových zošitov či albumov, tak sa v komikse Strážci metatextovo objavuje i motív 

tohto média.15 V 2. kapitole Přátelé v dálce Sally Jupiterovej, ktorá kedysi vystupovala 

ako maskovaná hrdinka Hodvábny prízrak, niekto pošle tzv. Tijuanskú bibliu.16 Hlav-

                                                      
15 Osobitne sa nebudeme venovať komiksu o pirátoch, ktorý si číta chlapec neďaleko novinového stánku a ktoré-

ho obsah predstavuje paralelnú dejovú líniu. 
16 Tijuana Bibles alebo Eight Papers boli osemstranové pornografické zošity. Z tematického hľadiska v nich išlo 

predovšetkým o paródiu známych postáv komiksových stripov (napr. Pepka Námorníka, Little Orphan Annie 

či Blondie), resp. filmových hollywoodskych hviezd. Vizuálna stránka týchto komiksov bola pomerne slabá 
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nou hrdinkou v tomto pornografickom komikse je práve Sally. Tento motív v komikse 

vytvára zvláštny efekt, keďže Sally o Tijuanskej biblii referuje ako o komikse, v ktorom 

vystupovali „postavičky z komiksových stripů jako Blondie, ale i skuteční lidé jako Mae 

Westová.“ (strany nie sú číslované) Komiks Strážci teda vytvára ilúziu, že Sally na roz-

diel od Blondie nie je komiksovou postavičkou, ale je skutočným človekom. Komiksová 

postava tak de facto reflektuje inú komiksovú postavu a v opozícii k nej sa identifikuje 

opačne, teda ako nekomiksový subjekt. 

Zaradenie motívu Tijuanskej biblie do príbehu zároveň funguje aj ako štartovací me-

chanizmus, ktorý u Sally vyvolá spomienky na obdobie vzniku skupiny Minutemanov, 

vďaka čomu z hľadiska kompozície nastáva prechod z prítomného času (pásmo teraz-

rozprávania – čas, keď sa rozpráva) do minulého času (pásmo spomienok – čas, o kto-

rom sa rozpráva). 

3.2 Na kompozičnej rovine sa tematizácia médií v komikse Strážci realizuje podobne 

ako v prípade komiksu Chladný rovník. Medzi jednotlivé komiksové kapitoly sú vkla-

dané zdanlivo autonómne memoárové (časti z fiktívnej knihy Hollisa Masona Pod Ká-
pí), literárne (ukážky z dobrodružnej knihy Příběhy Černé lodi) či publicistické texty. 

Publicistické texty sa v predeloch kapitol objavujú až dvakrát. Medzi 8. a 9. kapitolou sa 

nachádza „obťah“17 celého časopisu Nový hraničář (časopisu, ktorý v komikse číta pos-

tava Rorschacha) a medzi 9. a 10. kapitolou sú uverejnené výstrižky z novín Daily 

Word a Probe, ktoré sa týkajú postavy Sally Jupiterovej. 

V oboch prípadoch sa publicistické texty viažu na komiksový text, ale svojím samo-

statným kompozičným zaradením do knihy, ako aj obsahovou svojbytnosťou vytvárajú 

ilúziu spomínanej autonomity, ba dokonca ilúziu samostatného textu. V konečnom dô-

sledku sú však tieto novinové texty cez motívy, ktoré sa v nich nachádzajú, ako aj pro-

stredníctvom postáv prepojené s fabulou príbehu komiksu a de facto kompletizujú cel-

kovú naráciu. 

Obraz médií (priama vizualizácia médií) sa však nemusí vyskytovať len mimo ko-

miksového textu, ale aj priamo v makrokompozícii komiksovej strany alebo v mikro-

kompozícii obrazového poľa.18 Napríklad v druhej kapitole, v obrazovom poli zachytá-

vajúcom stretnutie Minutemanov sa na stole nachádzajú noviny s čitateľným titulkom 

Vědci vyrobili první skvělý umělý prvek – Plutonium – pričom táto zdanlivo náhodne 

                                                                                                                                             
a humor vulgárny. Celý príbeh tendoval k jedinému cieľu – ukázať akt kopulácie v jej rôznych podobách. Eight 
Papers sa zvyčajne predávali pod pultom a zákazníci boli predavačovi známi. Komiksové brožúry mali 12 x 8 cm, 

boli tlačené na lacnom nekvalitnom papieri a ich cena sa pohybovala od 50 centov po 1 dolár. Autorstvo týchto 

komiksov nie je do dnes známe, hoci existujú teórie, ktoré uvažujú o dvoch penzionovaných učiteľkách, prí-

padne o autoroch klasických komiksov, ktorí si týmto spôsobom chceli privyrobiť (podrobnejšie pozri Karpin-

ský, 2008a, s. 60 – 66). 
17 Vytvorenie publikovaného obťahu je súčasťou 8. kapitoly, v ktorej sa recipient v rámci deja dostáva do redakcie 

časopisu Nový hraničář a sleduje dialóg medzi šéfredaktorom a redaktorom. 
18 O kompozícii komiksovej strany pozri Karpinský: O seriálovosti kreslených seriálov. 
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podaná informácia bude zužitkovaná až v ďalších častiach príbehu. Prípadne v novi-

nách New York Gazette, ktoré drží v rukách majiteľ novinového stánku, si recipient 

môže všimnúť titulok Rusové vpadli do Afganistánu – informácia je dôležitá z hľadiska 

predchádzajúceho deja, t. j. odchodu Dr. Manhattana na Mars, ale aj nasledujúceho vý-

voja situácie v komikse. Podobným spôsobom, cez noviny a novinové titulky, ktoré sú 

zakomponované do obrazových polí, sa recipient dozvedá i ďalšie informácie potrebné 

na pochopenie celého deja príbehu – ide o informácie, ktoré spätne recipujú uplynulé 

udalosti, informácie, ktoré ich nejakým spôsobom predznamenávajú, ale aj informácie, 

ktoré doplňujú vynechanú časť deja. V takomto prípade sa obraz médií zároveň stáva 

kompozičným, ale aj tematickým elementom komiksu. 

 
ZÁVER 

Na základe predchádzajúcej analýzy, ktorá, samozrejme, nie je z hľadiska výberu 

komiksov ani úplná a ani vyčerpávajúca, sme sa aspoň čiastočne pokúsili poukázať na 

rôzne formy, akými môžu byť médiá tematizované v rámci komiksu, prípadne akým 

spôsobom dokážu autori komiksov využiť z obsahového i kompozičného hľadiska tému 

médií na kreovanie komiksovej narácie. 
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Media in comics (Thematization of the Media in Comics) 

Abstrakt 

Building on the analysis of selected comics, the author tries to point out different forms of 

media’s thematization in comics and analyses the ways the comics’ creators manage to 

use the media as a theme of their comics to create the narration of the comics from the 

content and compositional perspective. The comics analysed are divided into the three ca-

tegories: 1. comics based on the content thematization of the media, 2. comics based on 
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the compositional thematization of the media, 3. comics based on both the content and 

compositional thematization of the media. 
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