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ETNICITA V KRESLENOM HUMORE 
 

Lenka Gogová 
 
Abstrakt 

V príspevku sa zameriavame na humor ako určitú formu sociálnej interakcie a na jeho 
prepojenie s vizuálnou kultúrou, pre ktorú je charakteristická dominancia obrazových 
textov. Vymedzením kľúčových funkcií humoru v spoločnosti, jeho foriem a štruktúry, sa 
snažíme priblížiť jeden z hlavných atribútov humoru, t. j. kultúrnu špecifickosť, ktorú je 
potrebné zohľadniť v procese kódovania, ako aj dekódovania humorných textov. Naše 
teoretické východiská sa snažíme aplikovať na kreslený vtip, v ktorom vystupuje etnická 
skupina. Práve etnicita je vhodným „objektom“ vtipu, pretože reprezentuje „inakosť“ vo 
vzťahu k druhým spoločenstvám či informuje o sociálnych kódoch špecifických pre kon-
krétne sociokultúrne prostredie, čo sa využíva ako obľúbený zdroj humorného diskurzu. 
Dôležitým aspektom správneho čítania humorného textu je znalosť nielen aktuálnych 
sociokultúrnych špecifík vo vtipe vystupujúcej etnickej skupiny, ale tiež jej historického 
pozadia ako dôležitých referenčných atribútov humoru. 
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KULTÚRA OBRAZU 

re súčasnú dobu je charakteristická koexistencia rôznych kultúr v rámci 
jedného prostredia, ktorá sa vyznačuje cielenou či náhodnou výmenou 

kultúrnych obsahov a následným ovplyvňovaním špecifických kultúrnych 
zložiek. Kultúru môžeme považovať za jeden z kľúčových aspektov sociálne-
ho života, determinujúci spoločenské vedomie všetkých, ktorí ho vytvárajú. 
Tylor (1920) definuje kultúru ako súhrn poznania, viery, umenia, morálky, 
zákonov, zvykov, ako aj schopností, ktoré človek získal ako člen konkrétnej 
spoločnosti. Vo všeobecnosti je kultúra vytváraná explicitnými a implicitný-
mi schémami nadobudnutého správania, ktoré určujú rozdiely v dosiahnu-
tých výsledkoch ľudských skupín, vrátane ich zhmotnenia v artefaktoch. Do 
skupiny kultúrnych systémov môžeme zahrnúť produkty konania, ako i prv-
ky podmieňujúce ďalšie konanie. (Kroeber – Kluckhohn, 1952). Z pohľadu 
úloh, ktoré v spoločnosti plní, Mistrík (2000) uvádza tri kľúčové funkcie: 
1. expresívnu (zahŕňa externé prejavy charakteristické pre určitú sociálnu 

skupinu), 
2. kultúra ako kolektívne vedomie (medzigeneračné odovzdávanie poznat-

kov a skúseností), 

P 
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3. integračno-diferenciačnú (zdieľanie obsahov vedomia medzi členmi kon-
krétnej sociálnej skupiny, čoho následkom je nielen ich vzájomné zbližo-
vanie, ale tiež diferenciácia od členov ostatných sociálnych skupín). 
Je zrejmé, že človek nežije ako osamelý jedinec, ale ako súčasť kultúry, do 

ktorej sa rodí. Tým sa pre neho kultúrne prostredie stáva sociálnym priesto-
rom, kde sa prelínajúce kultúrne špecifické znaky, symboly, hodnoty, modely 
správania či vedomosti stávajú potrebnou spoločenskou výbavou, ktorú jedi-
nec postupne počas svojho života prijíma, učí sa jej významu a následne jej 
prispôsobuje svoje konanie. Prijaté štandardizované kultúrne vzorce následne 
využíva v rôznych životných situáciách ako sociálny kompas na správne sme-
rovanie v spoločnosti. V samotnom procese enkulturácie jedinca najčastejšie 
dochádza k jeho adaptácii na konkrétne kultúrne prostredie prostredníctvom 
kultúrnej transmisie (Průcha, 2009), tzn. osvojovania a prenášania kultúry 
z generácie na generáciu, a k rozvoju kultúrnej identity. 

Jedným z hlavných aspektov kultúrneho systému je zachovanie a šírenie 
kultúrneho dedičstva (zvykov, ustáleného ľudského správania, produktov 
ľudskej práce atď.), ktoré sa najčastejšie realizuje komunikáciou. Ako proces 
odovzdávania informácií je komunikácia základom sociálnej interakcie, pri 
ktorej dochádza k prelínaniu a následnému ovplyvňovaniu (výmene) jednot-
livých kultúrnych zložiek. McQuail (2002) ju považuje za najelementárnejšiu, 
ako i najvšeobecnejšiu vlastnosť, ktorou kultúra disponuje. Dodáva: „... kultú-
ry sa nemôžu bez komunikácie rozvíjať, prežívať, rozpínať a všeobecne 
uspieť“ (McQuail, 2002, s. 119). Unikátnosť samotnej kultúry sa manifestuje 
práve prostredníctvom jej vlastných špecifických noriem, postojov či hodnôt, 
ktoré sa následne prenášajú rôznymi formami komunikácie od tých najjedno-
duchších až po tie najzložitejšie. Práve vďaka rozvoju komunikačných tech-
nológií (napr. masových prostriedkov komunikácie) došlo k posilneniu posta-
venia vizuálnej prezentácie ako jednej zo základných foriem komunikácie, 
čím obraz získal dominantnú pozíciu nad písaným textom. Uvedená skutoč-
nosť dopomohla k transformácii súčasnej kultúry na kultúru vizuálnu, priná-
šajúcu so sebou okrem prevahy obrazových textov aj vznik tzv. hyperreality, 
ktorej hlavným negatívom je oslabovanie či eliminovanie skutočnosti a ná-
sledná reprodukcia deformovaných, umelých či prázdnych foriem. Napríklad 
Foret (2008, s. 38) nazýva minulé storočie, s charakteristickou popularizáciou 
vizuálnych obsahov, termínom „éra obrazu“. Na druhej strane, Hopfingerová 
(2005) považuje obraz za fundamentálne a najstaršie komunikačné médium, 
ktoré bolo súčasťou kultúry od jej samotného vzniku. Jedným z hlavných dô-
vodov spomínanej vizuálnej popularizácie je bezprostrednejšia zrozumiteľ-
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nosť obrazového materiálu v porovnaní s verbálnym obsahom (Filipová – 
Rampley, 2008). 

 
OBRAZOVÉ TEXTY V HUMORE 

Integrácia obrazu do rôznych komunikačných sfér sa nevyhla ani sfére 
humoru, pre ktorý sa stal obľúbeným prostriedkom šírenia špecifických kul-
túrnych obsahov. Z pohľadu semiotiky môžeme humor definovať ako „špeci-
fický druh semiózy, pri ktorej je znak umiestňovaný do vzťahov voči iným 
znakom v nečakaných, málo pravdepodobných asociáciách“ (Rusnák, 2002, 
s. 116). Ako sociálny fenomén reflektuje aktuálne dianie a znaky kultúry cha-
rakteristické pre konkrétnu spoločnosť, mentalitu jej členov, spôsoby mysle-
nia či formy percepcie okolitého sveta. Je často retrospektívny, budovaný na 
historických fundamentoch (minulých zážitkoch, príbehoch či skúsenos-
tiach), ktorým môžu porozumieť len členovia konkrétneho kultúrneho spolo-
čenstva. 

Na základe vymedzenia typológie znakov podľa Peircea na ikony, indexy 
a symboly, obraz ako primárne ikonický znak je vzťahom medzi označova-
ným a označujúcim na základe podobnosti (motivovanosť obrazu sa často spá-
ja s výraznou podobnosťou so zobrazovaným). Schütz (1970, s. 208) dodáva, 
že „charakteristika obrazu (na rozdiel od znakov iného druhu) spočíva vo fak-
te, že obraz je vzhľadom na predmet, ktorý zobrazuje, vo vzťahu podobnosti, 
zatiaľ čo väčšina iných znakov (s výnimkou onomatopojí) nemá s tým, čo je 
označované, žiadny spoločný obsah. Z toho dôvodu mnoho autorov zdôraz-
ňuje arbitrárnosť lingvistických znakov.“ Na druhej strane, ikonické znaky 
môžu v mnohých prípadoch taktiež zahŕňať časť symbolického znaku, ktorý 
je odkazom na konkrétnu kultúru, čo do značnej miery ovplyvňuje vnímanie 
obrazu percipientom a jeho následnú interpretáciu na základe určitej kon-
vencie. Na rozdiel od čítania textu, pri ktorom percipient postupuje syntetic-
ky (skladá izolované znaky do celku dávajúceho zmysel), čítanie obrazu si 
vyžaduje analytickú postupnosť (Flusser, in Reifová, 2004, s. 53). Prostredníc-
tvom obrazu sa komunikujú informácie, emócie, skúsenosti, hodnoty či po-
znatky. Barthes považuje kresbu akokoľvek denotatívnu za správu vysoko 
kódovanú, čo znamená, že reprodukcia predmetu či scény si vyžaduje súbor 
riadených transformácií. Kódy týchto transpozícií sú konvenčné, historické 
a naučiteľné. Priznáva, že neexistuje obraz, ktorý bol úplne denotovaný, pre-
tože každý obraz so sebou prináša množstvo konotácií, ktoré vznikajú pôso-
bením systému kódov a znakov subalterných určitým ideológiám. V porov-
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naní s fotografiou, denotácia nie je taká jasná ako fotografická, pretože kresba 
nereprodukuje všetko, a tým neprenáša doslovnú informáciu (Barthes, 2004, 
s. 56 – 57).  

 
Interpretácia obrazového textu 

V komunikačnom slede je obsah diela dekódovaný percipientom, ktorý 
následne na základe interpretácie vyvolá u percipienta emocionálny zážitok, 
čo patrí medzi charakteristické atribúty estetického vnímania. Interpretáciu 
textu ovplyvňujú nielen fyziologické znaky čitateľa, ale taktiež sociokultúrny 
priestor, v ktorom percipient vyrastal alebo v ktorom žije. Keďže ikonické 
znaky sú „kultúrne kódované“ (Eco, 2004, s. 219), pri procese čítania obrazo-
vého textu sa u percipienta aktivujú významy medzi obrazom a obsahom 
u neho zabudované, vytvárajúce jedinečný idiolekt. Prítomné špecifické kódy 
predstavujú „systémy významov, ktorých pravidlá a konvencie zdieľajú čle-
novia príslušnej kultúry“ (Leeds-Hurwitz, 1993, s. 52), čo znamená, že sa-
motná interpretácia prebieha na základe subjektívnych postojov, emócií či 
skúseností. Z vizuálnych znakových systémov je možné vyčítať toľko infor-
mácií, koľko len chceme, čo poukazuje na ich polysémický charakter (Mona-
co, 2006). Pochopenie vtipu si vyžaduje „mechanizmus druhého čítania tex-
tu“ (Rusnák, 2002, s. 116) a následné správne dekódovanie sémantickej in-
formácie percipientom. 

V kontexte čítania textov sa stretávame s termínom intertextualita, ktorý 
vyjadruje vzťah jedného textu k iným textom – akúsi sieť, pričom sa jej exis-
tencia viaže skôr na „priestor medzi textami“ (Fiske, 2001, s. 108). Culler 
(1976) uvádza, že v rámci intertextuality čítanie predstavuje umiestnenie die-
la do priestoru diskurzu a zároveň jeho prepojenie s ďalšími textami a kódmi 
daného priestoru. Práve tieto sociálne kódy sú na základe kultúry a prostre-
dia, v ktorom percipient žije, dekódované a následne interpretované. Obrazy 
sú kódované na rôznych úrovniach, z čoho vyplýva, že čítanie týchto obrazov 
musí byť realizované na úrovniach od všeobecnej až po kódy determinované 
sociokultúrnym kontextom. Správna interpretácia si vyžaduje rozpoznanie 
kultúrne-špecifických súvislostí vychádzajúcich z historických či aktuálnych 
skutočností. „Čím viacej významov existuje, tým je väčšia šanca osloviť rôzne 
publiká a rôzne sociálne kategórie“ (Fiske, 1990, s. 63), čo sa využíva pri rôz-
nych formách humoru ako jeho univerzálny atribút. 
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Techniky (de)kódovania textov v etnickom humore 

V súvislosti s kategóriami humoru, k ústredným témam vtipov patrí hu-
morné zobrazovanie etnicity. Kreslené vtipy, ktoré sa zameriavajú na zo-
smiešnenie konkrétnej etnickej skupiny, patria k diskurzu etablovanému do 
špecifického sociálneho priestoru. Pre uvedený diskurz sú charakteristické tri 
hlavné prvky (Fine – De Soucey, 2005): 1. je integrovaný do kontextu vzťa-
hov v skupine, 2. je interaktívny (humor si vyžaduje odozvu), 3. je referenčný 
(predpokladá sa určitá znalosť udalostí, na ktoré odkazuje). 

Etnický humor slúži ako výrazový prostriedok komunikujúci emócie, ná-
lady, postoje či názory na určitú skutočnosť, s cieľom vytvárať skupinové 
vzťahy, zbližovať jednotlivých členov skupiny posilnením skupinovej identi-
ty či odľahčiť vážnosť situácie a napätia. Na druhej strane, cez výsmech a zo-
smiešnenie charakteristík iných sociálnych skupín, na základe ich špecific-
kých biologických znakov, správania či kultúrnych charakteristík, sa humor, 
často dominujúci vo forme hostilného alebo útočného prejavu, využíva ako 
mechanizmus narušenia egality, ako aj podpory nepriateľstva, etnocentrizmu 
či istej dominancie vo vzťahu k iným spoločenstvám. Prináša informácie 
o sociálnych kódoch dominujúcich v spoločnosti, tvorených na základe bi-
nárnych opozícií, ako sú civilizovaný vs. primitívny, biely vs. čierny, skutoč-
ný vs. neskutočný atď. Spomínaná dichotómia sa líši v rámci spoločenstiev 
v závislosti od špecifických etnických skupín (Davies, 1990) a od stereotypov, 
prostredníctvom ktorých dochádza k triedeniu skúseností. Stereotypy môžu 
vychádzať z historických alebo národných špecifík (Drabinová, in Gracová, 
1999). Historické stereotypy vyplývajú z minulosti konkrétnej etnickej sku-
piny, čím vytvárajú akési premostenie medzi dejinami mentalít, politickými 
dejinami a dejinami interkultúrnych kontaktov. Na druhej strane, národné 
stereotypy sa viažu na spoločné hodnotové sústavy vzťahov členov konkrét-
nej etnicity. Pri procese stereotypizáciestereotypizáciestereotypizáciestereotypizácie sa osobe patriacej k určitej etnickej 
skupine automaticky, prostredníctvom stereotypu, prisudzujú všetky vlast-
nosti charakteristické pre danú skupinu. Následne dochádza k vyvolaniu 
predsudku – istému postoju prijatému jedincom alebo skupinou, ktorý vyply-
nul z kriticky nezhodnoteného úsudku (Hartl – Hartlová, 2000). Lippmann 
(1922) v práci Public Opinion predstavuje základné funkcie stereotypov 
v spoločnosti. Zhrnul ich do štyroch skupín: 1. usporiadanie okolitého sveta 
do podoby, aby sme ho chápali, 2. vytvárajú skratku, akúsi zjednodušenú ces-
tu priamo k významu textu, 3. odkazujú na realitu, sú sociálnym konštruktom 
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a konsenzom vnímania okolitého sveta, 4. vyjadrujú hodnoty a postoje kon-
krétnej spoločnosti. 

Stereotypizácia postáv alebo situácií napomáha percipientovi správne de-
kódovať aj kultúrne špecifickú sémantickú informáciu prioritne prostredníc-
tvom charakteristiky mentálne prepojenej s určitou sociokultúrnou nálepkou 
a tzv. predpripravených definícií, ktoré si percipient v stereotypizovanej for-
me z danej kultúry vybral (Lippmann, 1922). A preto aj napriek množstvu 
prítomných kultúrne špecifických vizuálnych a akustických kódov je divák 
schopný vybrať si také, ktoré mu následne umožnia korektne dekódovať hu-
mornú informáciu. Stereotypy sa podieľajú na tvorbe mýtov, ktoré sú kom-
plexnejším, iracionálno-spontánnym odrazom kolektívno-nevedomých pred-
stáv (Eliade, 1993) všeobecne uznávaných v konkrétnej kultúre ako súčasť 
ideológie. Mýtus odkazuje na kultúrne názory, postoje, hodnoty vyjadrené 
cez konotácie.  

 
Obrazové texty v kreslenom vtipe – interpretácia 

Vizuálne texty ako forma kresleného vtipu tvoria populárnu súčasť hu-
morného diskurzu. Pre vtip je charakteristická snaha o čo najpresnejšie a čo 
najvtipnejšie zobrazenie reality vzhľadom na špecifické kultúrne prostredie, 
do ktorého je príbeh integrovaný. Anglický výraz pre vtip cartoon je defino-
vaný ako tzv. gag, tzn. vtip, anekdota, ktoré sú zložené z jedného obrázka 
(Kruml, 2007, s. 273) predstavujúceho krátky príbeh. V kreslenom vtipe sú 
obrazové texty často prepojené s verbálnymi textami, ktoré sú nositeľom in-
formácie dôležitej pre správne pochopenie pointy vtipu. Ústredná hypotéza 
analýzy textu vtipu vychádza z dvoch podmienok: prvou je úplná alebo čias-
točná kompatibilita textu s dvoma rozličnými skriptami (lingvistickými či 
nelingvistickými), pričom oba skripty (prezentujúce sémantickú informáciu 
o objekte či udalosti) sú protikladné. To znamená, že centrálnu rolu hrá kon-
trast. Druhou podmienkou je prítomnosť inkongruity, ktorá je vo finálnej fá-
ze odhalená (Raskin, 1985). 

Ak sa pozrieme na klasickú štruktúru vtipu, tá je tvorená dvoma základ-
nými zložkami – organizáciou/konštrukciou (situácia vytvárajúca kontext 
a predstavujúca informáciu ako úvod do pointy vtipu) a pointou (obrat 
v predstavenej informácii). Hockett (1960) dopĺňa štruktúru o tzv. „alterna-
tívnu“ zložku, ktorou je jadro. Tzn. konštrukciakonštrukciakonštrukciakonštrukcia tvorí úvod vtipu a poskytuje 
potrebnú a čo najstručnejšiu informáciu; jadromjadromjadromjadrom je slovo alebo fráza, ktoré sú 
stredovým bodom zmyslu vtipu (môžu byť rovnako súčasťou konštrukcie); 
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pointapointapointapointa vtipu je štruktúra uzatvárajúca vtip, tzv. hlavná myšlienka vtipu, ktorá 
vyvoláva žiadanú reakciu percipienta, pretože vtip je formou perlokučného 
rečového aktu. 

Ukážka kresleného vtipu, ktorý uvádzame, je vhodným príkladom etnic-
kého humoru, kde sa prezentujú správanie, zvyky, osobnostné alebo akékoľ-
vek iné črty špecifické pre určitú skupinu a jej členov vzhľadom na ich špeci-
fickú sociokultúrnu identitu (Apte, 1987). 

 
Obrázok č. 1: Vtip Equal Justice 

 
 

Zdroj: 
http://www.timesfreepress.com/news/opinion/cartoons/story/2014/aug/16/protesters/264568/ 

 
Pri pohľade na vizuálne pole môžeme obraz rozdeliť vertikálno-hori-

zontálnymi osami na štyri hlavné časti. V priamom zornom uhle čitateľa sa 
nachádzajú štyria muži. V ľavom kvadrante vidíme belocha s prekvapeným 
výrazom tváre, ktorý sleduje troch mužov vypĺňajúcich pravý kvadrant obra-
zu. Na základe vonkajších charakteristík môžeme ľahko určiť, že ide o Afro-
američana a dvoch policajtov bielej rasy. Z výrazu tváre policajtov je zrejmé, 
že nahnevane diskutujú s Afroameričanom, ktorý pôsobí nechápavým do-
jmom. Uvedené informácie sú konštruktom vtipu vytvárajúcim úvod do sa-
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motného príbehu. Horizontálna os prechádza súbežne s nadpisom na transpa-
rente, ktorý vytvára prepojenie medzi mužom bielej a čiernej pleti. V hor-
ných dvoch kvadrantoch je umiestnené heslo napísané veľkým písmom čer-
venej farby na bielom podklade EQUAL JUSTICE (Rovnaká spravodlivosť), 
ktorý tvorí jadro vtipu. Ďalší text sa nachádza v prvom hornom kvadrante 
vedľa policajtov. Na základe jeho umiestnenia v bubline môžeme určiť, že ide 
o hovorený text. Otázka smerujúca na Afroameričana znie: „You have a per-
mit?“ (Máš povolenie?). Uvedený text vytvára pointu vtipu. 

Kreslený vtip si vyžaduje premyslenú koordináciu komunikátov. Je po-
trebné, aby jednotlivé kvadranty komunikovali stručné a jasné informácie, 
ktoré vytvárajú celistvosť obrazového textu. Základ vtipu je tvorený typoló-
giou čierno-biely, ktorá reprezentuje rozdielne etnicity. Na základe farieb 
pleti je čitateľ schopný správne priradiť človeka ku konkrétnej rase. Kontrast 
farieb na jednom obraze prináša pohľad na dve rôzne etnické skupiny žijúce 
v identickom kultúrnom prostredí. Písaný text v anglickom jazyku čitateľovi 
pomáha identifikovať konkrétne kultúrne prostredie – americké, v ktorom 
„biele“ obyvateľstvo vystupuje ako majoritné vo vzťahu k minoritnému afro-
americkému obyvateľstvu. Vyobrazenie oboch etnických skupín sa realizuje 
na základe bisociačného spojenia nekompatibilných rámcov: Američan vs. 
Afroameričan, s následnými binárnymi opozíciami (tabuľka č. 1). 

 
Tabuľka č. 1: Prítomné binárne opozície 

čierny biely 

submisívny dominantný 

nevzdelaný vzdelaný 

lenivý pracovitý 

neslobodný slobodný 

nelegálny legálny 

nedemokratický demokratický 

nespravodlivý spravodlivý 

 
Je nutné si uvedomiť, že v etnickom humore je dominantná miestna etnic-

ká skupina prioritne vyobrazená ako múdra či rafinovaná v protiklade k dru-
hej skupine (vo väčšine prípadov minoritnej). Na základe sociálnych stereo-
typov je v americkej spoločnosti zobrazovaná afroamerická etnicita ako hlú-
pa, nešikovná, nevychovaná či nevzdelaná (v niektorých prípadoch sa aspekt 
hlúposti môže spájať s aspektom špinavý). Uvedené vlastnosti vychádzajú 
z predsudku budovaného na neschopnosti adaptovať sa rýchlemu technolo-
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gickému pokroku v spoločnosti, nedostatku vzdelania, technických zručností 
alebo sociálnej zaostalosti, napr. etnicity žijúcej na periférii kultúrnej či eko-
nomickej s inými politickými a etnickými identitami. Okrem viditeľných 
materiálnych aspektov sa jednotlivé etnické spoločenstvá môžu líšiť na zákla-
de ich lingvistickej kompetencie. Môžeme hovoriť o špecifickom verbálnom 
prejave (slang, dialekt). 

Hlavná myšlienka vtipu je založená na sociálnom postavení Afroameriča-
nov a samotnej percepcii ich práv v spoločnosti. Ak sa bližšie pozrieme na 
obrazové texty, menovite transparent a postavy, je zrejmé, že ide o demon-
štráciu, ktorej súčasťou sú dve rôzne etnicity – Američan a Afroameričan. Po-
licajti stojaci pri Afroameričanovi s obuškami v rukách s nahnevanými vý-
razmi tváre a s otázkou súvisiacou s povolením zúčastniť sa na demonštrácii, 
vypovedajú o stereotypnom vyobrazení a následnej percepcii afroamerickej 
etnickej skupiny v americkej spoločnosti, ktorá sa viaže na historické, ako aj 
aktuálne sociokultúrne aspekty spomínanej etnicity. Otázka položená Afroa-
meričanovi, a nie mužovi „bielej“ rasy, vyjadruje negatívne konotácie súvisia-
ce s typizovaním postáv na základe mýtov vytvorených v konkrétnej spoloč-
nosti. V našom prípade môžeme hovoriť o členoch etnickej skupiny porušu-
júcich zákony, násilníkov, členov gangov, obyvateľov zneužívajúcich sociál-
ny systém, drogovo závislých či maloletých tehotných dievčat (Gray, 1995). 
Policajti považujú konanie belocha za také, ktoré je v súlade so zákonom, pri-
čom už len samotná prítomnosť Afroameričana u nich vyvoláva pocit nele-
gálnosti. 

Stereotypy: 
− Afroameričan – problémový, násilnícky, primitívny, porušujúci zá-

kon, podradná rasa (fakt vychádzajúci z historických súvislostí odka-
zujúcich na obdobie kolonizácie Ameriky a otrokárstva), 

− policajt – často vyobrazený ako hlúpy, impulzívny, rasistický, násilný, 
bez vlastného názoru atď. 

Spomínané stereotypy vytvárajú mozaiku očakávaných predstáv, hodno-
tení a názorov, ktoré uľahčujú komunikáciu a správne dekódovanie humor-
ného diskurzu. Samotné konštruovanie humoru sa realizuje na pozadí dvoch 
elementárnych princípov. Prvým je reálne očakávaniereálne očakávaniereálne očakávaniereálne očakávanie a druhým jeho nennennennena-a-a-a-
plnenieplnenieplnenieplnenie, ktoré vzniká na základe prítomnej inkongruity a opozície dvoch 
humorných scenárov. 

Inkongruita (paradox): 
− transparent symbol slobody prejavu vs. povolenie zúčastniť sa na de-

monštrácii, 
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− policajti – symbol štátnej moci, spravodlivosti, poriadku a demokracie 
vs. pripravené obušky ako symbol násilia či nadradenosti, 

− mýtus o Amerike ako demokratickej spoločnosti vs. violácia mýtu 
slobody prejavu jej občanov a taktiež rasovej rovnosti. 

Prostredníctvom dvoch nekompatibilných, ale simultánne prítomných 
elementov dochádza k vytvoreniu disharmónie medzi prítomnými scenármi 
humorného diskurzu. 

 
ZÁVER 

Humor využíva tendenciu ľudí k vizualizácii, ktorá „posunula text do no-
vej podoby, posilnila jeho komický charakter (...)“ (Regrutová, 2013) a po-
skytla priestor na vlastnú interpretáciu. Kreslený vtip ako jeho forma patrí 
medzi najefektívnejšie prostriedky prirodzeného transkultúrneho pôsobenia 
v súčasnej vizuálnej kultúre. Na základe analýzy kresleného vtipu, v ktorom 
vystupuje etnicita, je nutné uvedomiť si, že čítanie humorného diskurzu si 
vyžaduje znalosti konotačných významov viazaných na kultúrne špecifické 
súvislosti vychádzajúce z percepcie vyobrazenej etnickej skupiny v konkrét-
nom sociálnom priestore. Ak by uvedené konotácie súvisiace so zobrazenou 
etnickou skupinou neboli čitateľovi kresleného vtipu dostatočne známe, 
hlavná myšlienka by zostala nepochopená, a tým by nebol dosiahnutý žiada-
ný komunikačný zámer. Práve využitie stereotypov slúži ako jedna z kľúčo-
vých techník v procese (de)kódovania obrazov, ktoré pracujú s kultúrne špe-
cifickými textami. 
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Ethnicity in Cartoon Humour 

Abstract 

In this paper, we focus on humour as a form of social interaction and its connection to 
visual culture, which is characterised by the dominance of visual texts. Defining the key 
functions of humour in the society, its forms and structure, we introduce one of the 
main attributes of humour i.e. cultural specificity, which has to be taken into 
consideration in the process of coding and decoding humorous texts. Moreover, we try 
to apply the theory to the ethnic cartoons. Ethnicity in humour has often been 
a popular “object” of the jokes, while it represents “otherness” in relation to other 
communities and inform about social codes specific to particular socio-cultural 
environment. Correct reading of humorous texts requires the knowledge of current 
socio-cultural issues as well as historical background of the portrayed ethnic group. 
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humour – joke – ethnicity – visual culture – stereotype – coding – decoding – intertex-
tuality 
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