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SEMIOTICKÉ ASPEKTY A REPOST V MEDIÁLNEJ TVORBE 
PRE DETI 
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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá pôvodnou tvorbou pre detského percipienta v oblasti elektronic-
kých médií, s osobitným zreteľom na televízne formáty. Teoretické východiská opisujú 
znakovú štruktúru (najmä semiotické aspekty jazykovej a formálnej zložky) a špecifiká 
mediálnej tvorby pre deti s ohľadom na zvolený druh média s predpokladom ich vzá-
jomného vplyvu (aplikovanie termínu remediácia). Osobitná pozornosť sa venuje dupli-
kátom, repostom, čoraz častejšie pozorovateľným aj v oblasti detskej tvorby, najmä čo 
sa týka imitácie, ktoré aktualizáciou zabezpečujú jednotlivým programom dlhšiu „život-
nosť“ a často sa stávajú zárukou istej kvality. Popkultúrny percipient sa v súčasnosti čas-
to oboznamuje s prototextom vybranej tvorby prostredníctvom imitácií a duplikátov 
(napr. v oblasti poznania slovenských ľudových rozprávok), resp. sa sám v dospelosti 
stáva autorom repostov a zabezpečuje tak svojim obľúbeným programom z vlastného 
detstva možnosť ďalšieho šírenia. 
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 jedným zo základných znakov tvorby pre detské publikum patrí uplat-
nenie detského aspektu (bližšie pozri Kopál, 1970) v zmysle svojbytnosti 

a svojprávnosti detskej osobnosti s právom na vlastný priestor, konanie, reč. 
Podstata detského aspektu sa podľa F. Mika (1980) vyčerpáva v úrovni a cha-
raktere gnozeologických a spoločenských dimenzií detskej psychiky. V súvis-
losti s opisom detskej prózy autor uvažuje o dvoch požiadavkách detskej psy-
chiky a aspektu detskej osobnosti, ktoré možno uplatniť aj v prípade mediál-
nej tvorby pre deti. Ide o súhrn hravosti a poznania. Dominantné postavenie 
jednotlivých zložiek závisí od zvoleného žánru mediálnych tvorcov, ktorí vo 
svojich tituloch často využívajú aj charakteristické črty detskej reči (vyššia 
frekvencia deminutív, citosloviec, eufonických, rýmových hier, naivita 
v pomenovaní a podobne). 

Pri sebautvrdzovaní detskej osobnosti zohráva dôležitú úlohu aj uplatne-
nie fantázie, ktorá predstavuje na jednej strane únik z nedokonalej reality, ale 
stáva sa aj tvorivým dopĺňaním, obohacovaním. Fantazijné predstavy detské-
ho publika často napĺňajú čarodejné predmety, bytosti s nadprirodzenými 
schopnosťami a veciam alebo zvieratám sa pripisujú ľudské vlastnosti. B. Me-
sárošová (2011) v tejto súvislosti uvádza, že myslenie detí má animistický ráz, 
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ktorý by mala posilňovať aj tvorba pre ne určená. Z hľadiska radenia infor-
mácií, udalostí sa v detskej tvorbe primárne uplatňuje chronologický postup, 
dej plynie lineárne, bez odbočení, čo platí najmä v žánroch pre deti predškol-
ského veku (dominantný žáner – rozprávka). Postavy účinkujúce v tvorbe pre 
detské publikum sú najčastejšie v pozícii hrdinov s uplatnením čierno-bielej 
typológie postáv a ich činy a charakter sú hyperbolizované, čo prispieva 
k možnosti identifikácie dieťaťa s hrdinom. 

V súčasnosti možno v oblasti detskej tvorby zaznamenať zvýšený počet ti-
tulov, v ktorých sa posilňuje dôležitosť formálnych prostriedkov často na 
úkor obsahovej zložky. Pozornosť publika sa zameriava viac na spôsob zobra-
zenia deja než na dej samotný, ktorý sa v konečnom výsledku javí ako sekun-
dárny. B. Malík (2008, s. 120) v súvislosti so stavom súčasného umenia uvažu-
je o jeho sebareflexii (reprezentujú ho výrazové prostriedky, umelecké postu-
py a podobne), pričom „námet diela sa odvíja od formy, forma samotná si vy-
nucuje sebe adekvátny obsah“. 

V procese tvorby a šírenia mediálnych textov určených pre detské publi-
kum je potrebné brať do úvahy aj vek príjemcov, pričom mediálni teoretici 
a psychológovia vychádzajú najmä z Piagetových štyroch hlavných fáz kogni-
tívneho vývoja (in Butterworth – Harris, 2003), o ktorých B. Mesárošová 
uvažuje ako o štádiách vývinu detského animizmu. Prvé predstavuje etapa 
senzomotorického vývoja (do dvoch rokov), dieťa sa učí o svete na základe 
fyzikálnych a senzomotorických skúseností (z hľadiska aktivít, ktoré vykoná-
va). Vo veku 2 – 7 rokov sa dieťa naďalej učí pomocou skúseností (predope-
račné štádium), pričom ešte nie je schopné uplatniť abstraktné myslenie a za 
živý objekt považuje všetko, čo prejavuje znaky aktivity alebo zmeny. Realitu 
v tomto období deti vnímajú ako sériu separátnych a fragmentárnych udalos-
tí, a nie ako súvislý priebeh (ide o centrovanie udalostí). V tretej etape kon-
krétneho operačného štádia (7 – 12 rokov) je dieťa schopné uvažovať logicky, 
nie však abstraktne a systematicky. Poslednú skupinu tvorí oblasť dospieva-
nia, v ktorom jedinec dokáže myslieť o abstraktných a hypotetických prob-
lémoch, napr. vedecké uvažovanie, dedukcia. Pre pomerne dlhé obdobie 
animistického charakteru myslenia detí je im veľmi blízke spracovanie prí-
behov pomocou animovaných filmov. Mediálni tvorcovia by mali brať ohľad 
na špecifiká jednotlivých skupín príjemcov a texty formovať s ohľadom na 
potreby vybranej cieľovej skupiny. V súčasnosti čoraz viac badať existenciu 
titulov zacielených na široký okruh detských príjemcov, prípadne na tzv. di-
váka rodinného typu, ktorý posilňuje ekonomický potenciál textov, často 
však na úkor ich kvality. 
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Organizácia hodnotenia publika BARB (in Davies, 2012) vymedzuje päť 
hlavných žánrov detského programovania, ktoré sa ďalej členia na množstvo 
subžánrov. Ide o dramatickú tvorbu, cartoons, správy v zmysle posilnenia 
detí v pozícii tvorcov, zábavné a súťažné programy a špecifickú skupinu pred-
stavujú žánre pre deti predškolského veku s prevahou animovaných textov, 
3D animácie, detailov, rekvizít a podobne (v slovenskom kontexte danú sku-
pinu dopĺňa aj špecifický žáner rozprávky na dobrú noc). 

V rámci programovania slovenskej tvorby pre detské publikum podlieha 
jej televízna zložka v posledných desaťročiach pomerne ostrej kritike. 
Z kvantitatívneho hľadiska možno hovoriť o prevahe akvizičných titulov, 
z kvalitatívneho o posilnení vizualizácie, komputerizácie, komercializácie, na 
úrovni jazyka ide často o uplatnenie infantilizácie bez potreby zachovania 
špecifických požiadaviek detského publika v rozličnom veku. Vzhľadom na 
uvedené skutočnosti sme svoju pozornosť upriamili na audiovizuálne texty, 
ktoré, okrem iného, prešli aj procesom remediácie. 

P. Rankov (2013, s. 107) uvažuje o remediácii ako o procese, v ktorom si 
nové médium privlastňuje techniky, formu a sociálny význam starého média 
a „mení sa informačné správanie a zvyklosti publika“. V prípade ľudovej roz-
právky možno hovoriť o presune obsahu z orálneho prostredia do literatúry, 
rozhlasu, televízie, filmu, pričom jednotlivé formy koexistujú naďalej a na ich 
životnosť, dĺžku pôsobenia v kolektívnej pamäti národa výraznou mierou 
vplývajú aj možnosti nových médií, predovšetkým internetu, ktorý umožňuje 
jednoduchý a rýchly proces ich šírenia. 

V oblasti mediálnej tvorby pre detské publikum možno najmä v súčasných 
popkultúrnych textoch zaznamenať časté využitie procesu imitácie, replikácie 
alebo mutácie, ktorý súvisí s predpokladom poznania pôvodných prototextov. 
Ich aktuálnosť im zaručuje aj zverejňovanie duplikátov, repostov. Ide o zve-
rejnenie totožného obsahu, ktorý sa prostredníctvom opakovaného uverejne-
nia stáva aktuálnym, aktualizovaným. V danom kontexte možno hovoriť aj 
o zmene vlastníctva a autorstva textu (Šoltésová, 2015). V prípade interneto-
vých diskusií sa uvažuje o kolektívnom autorstve, aj pri repostoch detských 
programov v prostredí internetu sa dominantným stáva text a autorom sú po-
užívatelia, tvorcovia repostov vybraných titulov. Objektom, predmetom re-
postu sa stávajú aj divácky obľúbené tituly, ktoré predpokladajú opakovanie 
popularity. V oblasti filmovej tvorby pre deti si dominantné postavenie získa-
li diela z produkcie W. Disneyho, ktoré výraznou mierou ovplyvnili rozvoj 
filmovej rozprávky. J. Zipes (2012, s. 191) uvažuje o „civilizácii W. Disneyho“ 
(v danom kontexte uvádza poznámku, že žiaden umelec a autor 20. storočia 
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nemal taký silný vplyv na deti a dospelých ako W. Disney). Texty z produk-
cie W. Disneyho sú často objektom repostu, imitácie, k viacerým titulom 
vznikli série pokračovaní, prípadne samostatné seriály a podobne. 

Popkultúrny divák sa často oboznamuje s prototextom ľudových rozprá-
vok prostredníctvom replikácie. Príkladom môže byť aj česká pôvodná roz-
právka Traja bratia (2014), ktorá si zachovala základnú dejovú líniu troch pô-
vodných textov (O Šípovej Ruženke, Červená čiapočka, O dvanástich mesia-
čikoch). V danom prípade možno uvažovať o remediácii troch divadelných 
operetiek (scenárista Z. Svěráka, skladateľ J. Uhlíř) do jedného filmu so za-
chovaním zákonitostí rozprávkového žánru, špecifických potrieb detského 
publika a posilnením zážitkovosti, hravosti, ktorá sa v uvedenom tvare stáva 
hodnotným aj pre dospelého. Režiséra titulu J. Svěráka motivovala pri tvorbe 
aj potreba návratu k pôvodnej českej rozprávke: „Chcel som klasickej českej 
rozprávke vrátiť sebavedomie, ktoré v posledných rokoch stratila tlakom hol-
lywoodskych veľkoprodukcií, ktoré sa snaží dohnať fantastickými postavami 
a trikmi.“ (TASR, 2014) 

Za jeden z najznámejších animovaných filmov pre deti sa považuje osca-
rový titul W. Disneyho Snehulienka a sedem trpaslíkov (1937), ktorý sa aj 
v súčasnosti aktualizuje prostredníctvom svojho opätovného zverejnenia 
v televízii, prípadne v prostredí internetu. Mnohonásobné reposty zaručili 
snímke úspech a poznanie u generácií rozličného veku. Postavy siedmich tr-
paslíkov sú dôverne známe širokej vrstve publika a viacerí tvorcovia ich pou-
žívajú ako zdroj vytvorenia replík. Aj v pôvodnom televíznom formáte RTVS 
vystupujú siedmi dospelí trpaslíci s určeným charakterom (napr. Smajla Pre-
kvapená – večne zvedavá moderátorka kvízu; Chichot Veselý – športovo za-
ložený zabávač), ktorí detskému publiku postupne predstavujú sedem tele-
víznych žánrov (rozhovor, seriál, súťaž a podobne). Daný tvar však potvrdzu-
je dominanciu formálnych prostriedkov nad obsahom a uplatnenie detského 
aspektu často nahrádza princíp infantilizácie, štylizácie do podoby malých – 
veľkých priateľov. Prediktabilita príjemcu o výzore a charaktere trpaslíkov sa 
tak v danom tvare nenapĺňa. 

Trpaslíci sa v roku 2014 stali predmetom záujmu nemeckých tvorcov, kto-
rí vo filmovom titule Sedem trpaslíkov zmenili predstavu účinkujúcich po-
stáv a Snehulienku v hlavnej úlohe nahradila Šípová Ruženka. Autori zakom-
ponovali do textu aj postavy vlka a Červenej čiapočky, ľadovú kráľovnú a ko-
cúra v čižmách, ktorým výrazne pozmenili charakter (v porovnaní s pôvod-
nými verziami textov). Aj v tomto prípade sa potvrdila preferencia formy 
s využitím moderných technológií – akčné scény podporujúce prevládajúci 
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fenomén rýchlosti v súčasných mediálnych textoch. Autori daného titulu 
zrejme predpokladali znalosť rozprávkových prototextov a intertextuálnych 
odkazov, no v prípade detského publika môže ísť o prvé stretnutie s danými 
príbehmi a postavami, ktoré nezodpovedajú čierno-bielej typológii rozpráv-
kových hrdinov a jednoznačnej interpretácii (v prípade textov pre detské 
publikum ju považujeme za dôležitý interpretačný aspekt). 

Postavu Snehulienky a predpoklad poznania jej charakteristických znakov 
u publika využili aj reklamní tvorcovia, ktorí vytvorili rôznorodé kampane na 
produkty alebo idey (pozri obrázok č. 1). Rozprávkové postavy majú tenden-
ciu vytvárať pozitívne emócie spojené s bezstarostným detstvom, vzbudzujú 
dôveru, istotu, stabilitu, pocit návratu k niečomu známemu, poznanému. 
V reklamnej kampani organizácie pomáhajúcej matkám upozorňuje Snehu-
lienka na dôležitosť plánovaného rodičovstva, ktoré nemusí mať vždy roz-
právkovú podobu. Amnesty International poukazuje obrazom ranenej Snehu-
lienky na problematiku týraných žien. Charakteristickú črtu jej snehobielej 
pokožky využila reklama na samoopaľovací krém. Komickosť, ale aj spoľahli-
vosť, dokonalosť sa zobrazuje v kampaniach na motorové vozidlá overených 
značiek. Vizuálna predstava Snehulienky pritom vo všetkých kampaniach 
vychádza zo známeho titulu W. Disneyho.  

 
Obrázok č. 1: Postava Snehulienky v reklamných kampaniach1 

                                                      
1 Zdroj: http://websoup.sk/kreativne-reklamy-inspirovane-rozpravkami 
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Funkčné využitie rozprávkových bytostí možno pozorovať aj v kampa-
niach propagujúcich rozvoj čitateľskej gramotnosti. V reklame podporujúcej 
čítanie Popoluška a Peter Pan upozorňujú na stratu predstavivosti vyvolanú 
čitateľskou absenciou. Pre detské publikum sa rozprávkoví hrdinovia často 
stávajú vzorom správania, riešenia konfliktov, v mnohých prípadoch dochá-
dza k stotožneniu s postavami. Červená čiapočka poukazuje na možnosť obja-
viť v rozprávkových príbehoch samých seba a o stálosti príbehov vypovedá 
kampaň Veľké príbehy žijú večne, ktorá podporuje knižné odvetvie. 

Životnosť príbehom a postavám zabezpečuje aj repost, kópia originálu. 
V slovenskej pôvodnej tvorbe sa často opakovaným textom stala postava 
Bambuľky z pôvodného seriálu P. Guldana Bambuľkine dobrodružstvá z roku 
1982, ktorý najmä prostredníctvom internetových repostov postupne spoz-
návajú aj súčasné generácie detského publika. Obľúbenú detskú postavu sa 
rozhodli využiť tvorcovia reklamnej kampane banky, ktorá formálnymi aj 
obsahovými prostriedkami verne imituje pôvodný text (pozri obrázok č. 2).  

 
Obrázok č. 2: Postava Bambuľky v reklamnej kampani banky2 

 

                                                      
2 Zdroje: http://www.pohadkar.cz/public/media/Bambulkine_dobrodruzstva/obrazky/obrazky-bambulkine- 

dobrodruzstva-1.jpg, http://www.topky.sk/cl/13/1395015/Bambulka-je-spat--Pozrite-si-nove-video- 
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Jednotlivé časti reklamnej kampane (napr. Príchod Bambuľky, Upratovanie, 
Nové šaty) si navyše zachovávajú výchovno-vzdelávací charakter pôvodného 
textu, ktorý v danom tvare spája detské a dospelé publikum s rozličnou moti-
váciou jeho percepcie. Vizuálna podoba účinkujúcich postáv, hudba a uplat-
nenie princípu seriality podporuje jednoznačnú identifikáciu známeho titulu, 
ktorému reposty v rozličných televíznych staniciach pomáhajú zvýšiť pred-
stavu o kvalite ponúkaných produktov. 

Poukázanie na rozličné spôsoby replikácie mediálnych obsahov pre deti 
s predpokladom predošlej existencie repostov dokazuje invariantnú mieru 
využitia potenciálu príbehov prototextov, v ktorých sa hravosť mení na po-
znanie. Otázny ostáva budúci výber rozprávkových titulov, ktoré sa stanú 
objektom procesu remediácie a replikácie. 
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Semiotic Aspects and Repost of the Media Production for Children 

Abstract 

The paper deals with original production for the child percipient in the field of 
electronic media, with particular regard to television formats. A theoretical background 
describes the character structure (in particular the semiotic aspects of linguistic and 
formal units) and the specifics of the media production for children, regarding to the 
selected media type with a respect to their mutual impact (application of the term 
remediation). A special attention is paid to duplicates, reposts that can be observed 
also in the field of children’s production, in particular the imitation, which by means of 
updates ensure each programme its longer “existence”, and they often become 
a guarantee of a good quality. At present a popculture percipient often communicates 
with the prototext of selected production through imitations and creations of 
duplicates (for example in the field of knowledge of Slovak folk fairy tales) or in 
adulthood, in other words he becomes the author of reposts and provides his favorite 
programmes from his own childhood the possibility for further spreading. 
 

Keywords 

semiotic aspects of production for children – children’s audience – remediation – 
repost 
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