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ZISKY A STRATY PREMENY (MAS)MEDIÁLNEHO PRÍJEMCU 
NA (MAS)MEDIÁLNEHO (PO)UŽÍVATEĽA 

 
Juraj Rusnák 

 
Abstrakt 

Vo vedeckej štúdii je sústredená hlavná pozornosť na skúmanie základných efektov 
premeny gramatiky mediálneho textu v prostredí elektronických médií: na transformá-
ciu textov na textúry, kreovanie novej kvality mediálnej produkcie (s dôrazom na jej in-
teraktívny a multimediálny status) a formovanie mainstreamového a alternatívneho 
mediálneho publika. 
 

Kľúčové slová 

elektronické médiá – mediálny text – mediálne publikum – alternatívna kultúra 

 
eď sa začiatkom novembra 2014 objavila v reportáži TV JOJ o ne-legál-
nych odberoch elektriny v rómskej osade v Rudňanoch aj Helena Čer-

veňáková, jej spontánne vystúpenie, ktoré zachytila televízna kamera, sa pod 
názvom Tukabel rýchlo rozšírilo po internete a začalo žiť vlastným životom. 
Čoskoro pribudli nezostrihané zábery z celej reportáže,1 vo vysielaní ko-
merčných rádií a na sociálnych sieťach sa začali šíriť hudobné coververzie 
a videoremixy pôvodného televízneho materiálu,2 dokonca sa v interneto-
vých obchodoch začali predávať tričká so sloganom TUKABEL a siluetou 
hlavnej hrdinky pôvodného spravodajského príspevku.3 Skúmanie indícií 
procesu exponenciálne šíreného klonovania originálneho mediálneho textu 
zobrazujúceho udalosti z Rudnian môže byť dôkazom o účinnosti virálneho 
marketingu (k pôvodnému textu a jeho príbehu sa pravidelne vracala TV JOJ 
vo svojich ďalších spravodajských príspevkoch, autor reportáže, redaktor Ma-
túš Gavlák, na svojej stránke na sociálnej sieti pravidelne pridával nové mate-
riály a informácie o šírení nových podôb videa4 a o celej kauze podrobne re-

                                                      
1 Pozri Tu kabel Tukabel ORIGINAL cele video – https://www.youtube.com/watch?v=97p-yaKmjZs 
2 Pozri Tukabel TOP 5 Remix – https://www.youtube.com/watch?v=9ahC9NXs56c 
3 Pozri napríklad – http://www.vtipnetricko.com/vtipne-tricko-tu-kabel-vtipne-tricko-tukabel/9001-tu-

kabel-tabakove.html 
4 Kauze Tukabel sa podrobne venuje autor pôvodnej reportáže na svojej stránke na sociálnej sieti: 

http://www.funradio.sk/novinky/27908-tukabel-ma-prvy-remix/ uz ste poculi tento remix? Tu kabel 
z Rudnan zacina dobijat Slovensko. Zajtra tu dam cely rozhovor s nahnevanou zenou, mate sa naco te-
sit;-) 

  # Tukabel valcuje Slovensko uz treti den. Dnes sme sa opat vratili na Patoracke do Rudnan. Hladali 
sme pani Helenu, tiez sme zistili ako slavu znasa a ci o svojej popularite vobec vie...viac vo Velkych 
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ferovali aj ostatné internetové portály zamerané na šoubiznis),5 ale aj dôleži-
tou indíciou o povahe premien súčasnej elektronickej mediálnej prevádzky – 
prevádzky, v ktorej vzniká nová „gramatika textu“. 

 
SEMIOTICKÉ POZNÁMKY O TEXTE A TEXTÚRE 

Úvahy o nových dimenziách tvorby, šírenia a recepcie elektronického 
mediálneho textu je vhodné otvoriť terminologickým vymedzením textu ako 
znakovej jednotky určenej svojou komunikatívnou funkciou (porov. napr. 
Hirschová, 1989, s. 6 – 7). Text, notabene mediálny text, je podľa tejto meto-
dologickej perspektívy entitou zastupujúcou „niečo iné“ (meaning, which is 
something other than itself, porov. Peirce, 1958, s. 302) s funkčne vymedze-
ným komunikačným potenciálom. Tieto dva atribúty mediálneho textu (on-
tologický – označovací a funkčný – komunikačný) je možné indikovať aj 
v dnešnej mediálnej prevádzke (médiá stále sprostredkúvajú, medializujú sku-
točnosť), otázne však je, aká je pragmatická ambícia tejto produkcie, šírenia a, 
pravdaže, aj spotreby. Vrátim sa k príkladu z úvodu svojho príspevku – čo 
zastupujú, resp. o čom informujú mediálne obsahy zaznamenávajúce pozoru-
hodnú artikulačnú a pohybovo-gestickú etudu pani Červeňákovej? Už na za-
čiatku svojich dejín sa žurnalistika etablovala ako tvorba informujúca verej-
nosť o aktuálnom spoločenskom dianí, ... jej funkciou je informovať a posla-
ním orientovať a integrovať (podč. autor, porov. Vojtek, 2006, s. 216). Príklad 
s virálnym videom zvaným Tukabel naznačuje nové dimenzie definovanej 
integračnej funkcie modernej žurnalistiky: ambíciou tvorby takéhoto typu 
mediálneho textu je, povedané slovami Marcelliho, nie (estetický) produkt, 
ale prax označovania, nie štruktúra, ale štrukturácia, nie „predmet, ale práca 
a hra; nie súbor uzavretých znakov obdarených zmyslom, ktoré by bolo po-
trebné znovu odhaliť, ale... premiestňujúci sa objem trás...“ (Marcelli, 2004, 
s. 524) Inak povedané, fenomén Tukabel nie je interpretovateľný v jednom 
(tu: zdrojovom) texte, skôr v súbore medzi sebou komunikujúcich entít. 

Najpresnejšie však možno pomenovať novú interpretačnú perspektívu, 
o ktorej hovorím, ako obrátenie sa ku komplexnému obrazu pohnútok, ktoré 

                                                                                                                                   
Novinach o 19:30. 

 Viac pozri – https://www.facebook.com/MatusGavlakTVJOJ?fref=photo 
5 Pozri napr. Osadníčka z TV reportáže valcuje internet: S remixami "tukabel" sa roztrhlo vrece, toto sú 

tie NAJ! – http://www.topky.sk/cl/13/1436717/Osadnicka-z-TV-reportaze-valcuje-internet--S-remixami-- 
tukabel--sa-roztrhlo-vrece--toto-su-tie-NAJ- 

 Nová hviezda internetu Tukabel! Bude lepšia ako Kajnšmetke? – http://www.pluska.sk/magazin/ 
zaujimavosti/zaujimavosti/nova-hviezda-internetu-tukabel-bude-lepsia-ako-kajnsmetke.html 
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umožnili prepojiť jednotlivé prvky v zložitejší tvar – nazvime ho textúrou.6 
Komunikačná potencia virálnych videí rodu Tukabel tak stavia pred 
(po)užívateľa médií nové interpretačné možnosti, ale aj nové interpretačné 
požiadavky; pokúsim sa ich teraz presnejšie pomenovať. 

 
HERMENEUTICKÁ LOGIKA MEDIÁLNEHO TKANIVA 

Hermeneutika, náuka o vykladaní významu textu, pracuje nielen s inter-
pretáciou, teda s vysvetľovaním nejasností, odhaľovaním správneho významu 
jednotiek textu, ale aj s exegézou, návodom na čítanie textu, zberom a vy-
hodnocovaním údajov o texte a ich vzájomným porovnávaním (Harpáň, 
2009, s. 33). Predchádzajúcimi semioticky ladenými poznámkami som sa usi-
loval demonštrovať, že pri interpretácii súčasnej elektronickej mediálnej pro-
dukcie je potrebné stále intenzívnejšie pracovať skôr s tkanivom, než s jed-
notlivými prvkami a odhaľovať „správny význam“ súčasných mediálnych ob-
sahov znamená skúmať nielen spôsoby ustrojenia tohto tkaniva, ale aj/najmä 
dôvody jeho aranžovania. „Zber“ a „vyhodnocovanie“ smeruje preto skôr 
k porovnávaniu s kontextom, vyhodnocovaniu vzájomného prekrývania 
a odlišností jednotlivých súčastí textúr. Pripomínam tu jeden zo základných 
princípov persifláže, v ktorom funguje kontradiktórne prepojenie vlastností 
originálu textu a jeho napodobeniny, vďaka ktorému sa paródia stáva výraz-
ným stavebným prvkom tvorby a recepcie súčasných mediálnych obsahov. 
Virálne video s prerobenou verziou citovanej televíznej reportáže TV JOJ 
s hudobným podkladom Can’t Touch This speváka a tanečníka MC Hamme-
ra,7 ale aj inscenované výstupy veštca Hessa Jašteráka zo slovenských televíz-
nych kabaretov Haló a neskôr Kredenc8 sa stali populárnymi a preberanými 
na sociálnych sieťach nie tým, čím sa od citovaných originálov odlišujú, ale 
čím sa na ne podobajú. 

Pravdaže, takýto prístup k interpretácii a exegéze textu má isté výhody. 
„Čítanie“ textu nie je prepojené s individuálnymi čitateľskými dispozíciami 
(po)užívateľa tak intenzívne ako v prípade elitnej tvorby – napríklad pri poé-
zii možno hovoriť o tom, že sa básnik musí „narodiť“ podobne, ako sa musí 
„narodiť“ aj jej čitateľ. Iný spôsob interpretácie textu, o ktorom tu hovorím 
(v médiách stále frekventovanejší), má však aj svoje riziká – predovšetkým sú 

                                                      
6 Podrobnejšie o termíne a jeho využití pri analýze mediálnych textov pozri napr. Rusnák, 2013, s. 20 – 25. 
7 Pozri viac na Tukabel REMIX (MC HAMMER a Helena) – https://www.youtube.com/ 

watch?v=7cT1g7OHjJg 
8 Pozri viac na 21 Hesso Jasterak - Korenova Zelenina – http://www.dailymotion.com/video/ 

xzvdwb_21-hesso-jasterak-korenova-zelenina_fun 
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to pomerne extenzívne nároky na znalosť kontextov. Intenzívna čitateľská 
skúsenosť sa v súčasnom mediálnom environmente často nahradzuje skúse-
nosťou extenzívnou – inak formulované, homo medialis sa stane súčasťou tex-
tu nie tým, že prežíva konflikt božského a ľudského podľa osudu slávneho 
Achillea, ale tým, že rozpoznáva súčasti výzbroje, ktorými bol vybavený jeho 
filmový klon Brad Pitt, a vie tieto indície ďalej kontextuálne použiť...9 

 
MEDIÁLNY TEXT A ARISTOTELOVSKÉ DILEMY NE/KVALITY 

Tu sa však musím pristaviť pri zásadnom probléme ovplyvňujúcom ďalšie 
interpretačné úvahy, pri probléme nutnosti verifikácie kvality (mediálneho) 
textu. Pripomínam tu konštatovania antického filozofa Aristotela, ktorý sú-
stredil svoju pozornosť na kvalitu (poiotés) ako nevyhnutnú „akosť bytia“, len 
kvalitou sa „niečo“ stáva „niečím“ (Aristoteles, 2009, s. 48 – 49). Tento takpo-
vediac nekompromisný status kvality, keď kvalitu nemožno nahradiť kvanti-
tou, je súčasne aj jej „ochrannou značkou“, je potvrdením oprávnenosti exis-
tencie prirodzených vecí života, v ktorom hromadenie kvantitatívnych pa-
rametrov, akokoľvek atraktívnych svojou merateľnosťou, svojím extenzív-
nym charakterom, svojou zaraditeľnosťou podľa kvantitatívnych schém, ta-
buliek a grafov nemôže nahradiť kvalitu. Oba aspekty kvality, o ktorých uva-
žujem v predchádzajúcom texte – ontologický (kvalita ako propriálna jedi-
nečnosť) a gnozeologický (odvodzovanie kvality len z veci samej; porov. tam-
že, s. 51 – 52) –, sa vynárajú pri skúmaní povahy mediálnej produkcie ako 
závažný problém. Môže byť mediálny text kvalitou? Dokáže obstáť pri kon-
frontácii s uvedenými skutočnosťami? Je vôbec možné pri analýze mediál-
nych textov operovať kritériom takto nastavenej kvality? Musím tu pripome-
núť, že v oboch aspektoch kvality, o ktorých uvažuje antický filozof Aristote-
les, dochádza v mediálnom prostredí pri interpretácii k ťažkostiam: namiesto 
jedinečnosti je v mediálnom environmente preferovaná sériovosť, opakova-
teľnosť, predvídateľnosť (seriálová produkcia, reklamné stereotypy, spravo-
dajské šablóny atď.), namiesto poznávania skutočného sveta je (masovo) ko-
munikovaný svet simulácií (Baudrillard, 2006). Mnohokrát opakovaná simu-
lácia naozaj nemôže byť realitou, môže sa ňou však javiť. 

Rozumiem tu výčitkám kritikov mediálnej prevádzky, podľa ktorých je 
pre tento priestor s imanentnou požiadavkou štandardizácie požiadavka jedi-

                                                      
9 Takýmto „odkazovacím“ spôsobom pracuje najmä mainstreamová verzia popkultúry: pripomínam tu 

napríklad helmy vojakov Impéria z Hviezdnych vojen, ktoré „indexujú“ podobnú čitateľskú skúsenosť 
z totalitných gramatík. 
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nečnosti kvality neakceptovateľná. Zameranie veľkej časti žurnalistiky ako 
tvorby s cieľom prinášať zisk akceptuje záujmy väčšiny spotrebiteľov tovaru, 
aj s patričnými dôsledkami pre charakter tvorby – vznikajú tak televízne re-
lácie podľa licencie, reklamné kampane sledujú hlavné segmenty potenciálnej 
cieľovej skupiny, tabloidné denníky formátujú nielen gramatiku svojej správy 
(tvar, rozloženie, distribúciu), ale aj obsah (výber tém, spracovanie, pomery 
nocionality a emocionality a pod.). Všetky tieto fenomény súčasnej mediálnej 
produkcie jasne manifestujú schopnosť mediálneho textu byť apelatívom, tex-
tom sui generis sériovým, štandardizovaným. Rozhodujúcim kritériom tvorby 
tohto typu mediálnych textov je pragmatická dimenzia komunikácie – me-
diálny text je tak vytvorený „kvôli niečomu“, „pre niekoho“. 

To, pravdaže, ešte neznamená, že texty tohto druhu nemôžu disponovať 
kvalitou, nakoniec, každý text je vytvorený s istou pragmatickou pohnútkou. 
Problémom sériových, štandardizovaných mediálnych textov však je, že ten-
to pragmatický rozmer je často izolovane exogénny, teda že okolnosti, ktoré 
umožnili jeho produkciu, šírenie a recepciu, vznikli mimo textu a „nekomu-
nikujú“ s jeho vlastnou podstatou. To vyvoláva zjavný nesúlad medzi po-
hnútkami tvorby a samotným textom. Účelová mediálna produkcia, ktorá 
takto vzniká, potom často odkrýva skôr príčiny tejto kontradikcie – často sú 
nimi pohnútky sociokultúrne (spoluvytváranie dohodnutých kultúrnych 
„vzorcov“, porov. Lawless, 1996), ekonomické (záujem tvoriť zisk za každú 
cenu, vytvoriť text na objednávku publika, kým o to bude záujem, porov. Ka-
sarda, 2001), ale aj pohnútky ideologické (úmyselne deformovať obraz sku-
točnosti s cieľom šíriť vybrané idey a korigovať tak verejnú mienku, porov. 
napr. Ramonet, 2003 alebo Iłowiecki – Zasępa, 2003). O niektorých indíciách 
tohto stavu som písal už viackrát,10 ako najnovší príklad ideologicky podmie-
nenej sériovej produkcie pripomínam spravodajské „pokrývanie“ udalostí na 
Ukrajine v prostredí mainstreamových slovenských, ale aj českých, ruských 
a iných európskych médií: zreteľne selektívne techniky, produkovanie a ší-
renie jednostranných, niekedy až tendenčných správ tak logicky vedie k stra-
te „vedomia kvality“ – informuje sa len o udalostiach, ktoré vyhovujú kon-
štruovanému obrazu sveta a potvrdzuje sa tak stará skúsenosť, že v prípade 
vojny sa prvou obeťou stáva pravda... Vznikajú tým nielen infotainmentové 
a tabloidné mediálne obsahy (kde sa udalosť mení na príbeh, často dotovaný 

                                                      
10 O uplatňovaní sociokultúrnych presetov pozri Rusnák, 2013; o ich ideologických konzekvenciách 

Rusnák, 2014. 
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emocionalitou)11 a bulvárna produkcia (transformujúca ponuku faktov na po-
nuku emócií s nízkou hladinou verifikácie),12 ale aj útvary mediálne šírenej 
propagandy (keď sa elementárne pravidlá žurnalistiky nahrádzajú ideologicky 
podmienenou selekciou údajov a manipuláciou s nimi).13 

 
(PO)UŽÍVATEĽ (MAS)MÉDIÍ: DÔSLEDOK ROZČESNUTIA 
MEDIÁLNEHO ENVIRONMENTU NA MAINSTREAMOVÝ 
A ALTERNATÍVNY PRIESTOR 

Vrátim sa ešte raz k už uvádzaným konštatovaniam, že súčasná mediálna 
produkcia kladie na publikum skôr interpretačné požiadavky extenzívneho 
rázu, teda, že dnešný „čitateľ“ mediálnych obsahov je pripravovaný predo-
všetkým na dotyk s asociatívnymi textami. „Čítanie“ textu ako dôležitá súčasť 
procesu permanentnej individualizácie človeka je tak v súčasnom mediálnom 
priestore čoraz častejšie reprezentované tvorbou (a spotrebou) textov, kto-
rých kvalita je skúmaná (a, pravdaže, overovaná) ich potenciou tvoriť roz-
siahle a životaschopné kontextuálne tkanivo – vznikajú preto nielen filmové, 
ale aj muzikálové či komiksové verzie Starého a Nového zákona, inventár 
počítačových hier vstupuje do prostredia filmu a osobnosťami roka sa stávajú 
tí, ktorí dokážu najefektívnejšie naplniť kontextuálny imperatív mediálneho 
environmentu.14 Komunikačná situácia, ktorú možno s istou dávkou odľah-
čenia charakterizovať ako stav, v ktorom sa herci stávajú politikmi a politici 
hercami,15 však má aj pomerne ďalekosiahle dôsledky pri vymedzovaní sa-
motnej povahy publika mediálneho textu. Všetky mediálne aktivity sa začí-
nali ako pozvánky do exkluzívneho klubu: prvé kníhtlače Johanna Gutten-

                                                      
11 Tu pripomínam napríklad reportáž ČTK o dianí v ukrajinskom meste Ľvov, porov. ČTK: Na východe 

Ukrajiny sa strieľa, Ľvov tancuje tango (2014). 
12 Najmä v prostredí bulvárnej tlače rezonovalo v polovici roka 2014 šikanovanie obyvateľky Donecka, 

ktorá údajne spolupracovala s ukrajinskými provládnymi jednotkami, viac napr. Blesk.cz: Ponižování 
na Ukrajině: Separatisté veřejně pranýřovali údajnou špionku! (2014). 

13 Viditeľné prvky propagandy bolo možné sledovať na oboch stranách zúčastneného konfliktu, bližšie 
o tom pozri Rusnák, 2014. 

14 Pripomínam tu fungovanie Stefani Joanne Angeliny Germanottovej, vystupujúcej pod umeleckým 
menom Lady Gaga, ktorá sa podľa hlasovania časopisu Forbes pravidelne stáva jednou z celebrít roka 
najmä vďaka svojmu „sociálnemu vplyvu“ (social impact); podrobnejšie o aktualizovanom a extenzív-
nom statuse celebrít v prostredí elektronických médií som uvažoval už dávnejšie, pozri napr. Rusnák, 
2013, s. 49 – 54. 

15 Britský televízny dokumentarista Adam Curtis vo svojej dokumentárne ladenej sérii pod názvom The 
Century of the Self hovorí o tzv. nelineárnom svete, v ktorom existujú popri sebe kontradiktórne úka-
zy, sťažujúce interpretáciu sveta ako bipolárnej entity, v ktorej súperí dobro so zlom, pravda so lžou 
a liberalizmus s autoritárstvom, viac pozri napr. The Century of Self (2014). 
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berga, prvé projekcie o príchode vlaku bratov Lumiérovcov, prvé rádiofonic-
ké pokusy inžiniera Marconiho i prvé rozhovory po sieti Marka Zuckerberga 
umožňovali v časoch svojho vzniku distribúciu informácií viac intenzifikovať, 
selektovať a vytvárali tak nové špecifické diskurzívne publiká – krúžky čita-
teľov kníh, kluby filmových divákov, rozhlasových poslucháčov i účastníkov 
diskusií prostredníctvom virtuálnych sietí. Tak ako získavali jednotlivé médiá 
status masovosti, tak sa modifikovala aj distribúcia mediálnych obsahov – 
väčší priestor, možnosti prístupu i záujem publika si postupne vyčlenili mé-
diá, ktoré sa stali súčasťou hlavného prúdu: paperbackové príbehy knižné 
i časopisecké na jedno prečítanie, ale aj veľkorozpočtové filmové či televízne 
produkcie (tiež zvyčajne na jedno prečítanie) ovládli printový i audiovizuálny 
priestor bez toho, aby strážili aristotelovské imperatívy kvality. 

Pravda, okrem jednej výnimky. Začiatkom 80. rokov minulého storočia 
bolo možné sledovať, ako sa alternatívna časť kultúry začína inštitucionalizo-
vať aj v mediálnej oblasti. Vznikajú prvé nezávislé vydavateľské spoločnosti, 
sústredené na produkciu fenoménov z prostredia alternatívnej kultúry, v me-
diálnom prostredí začínajú pôsobiť printové, neskôr aj elektronické alterna-
tívne médiá, ktoré, ako konštatuje Ch. Atton, deklarujú tri hlavné princípy, 
ktorými sa odlišujú od mediálneho mainstreamu: 
1. Základnou motiváciou publikovania obsahov alternatívnych médií nie je 

vytváranie zisku. 
2. Základným predmetom publikačných aktivít je sociálna zodpovednosť 

a šírenie kreatívnych myšlienok. 
3. Základnou pozíciou alternatívnych médií je deklarovanie statusu mimo 

hlavného prúdu (Atton, 2001, s. 13). 
Prostredie internetu, technologicky uspôsobené na to, aby bolo možné 

eliminovať produkčné a recepčné obmedzenia mainstreamovej ponuky bez 
väčších problémov, úspešne vzdoruje náporu masovej časti nekvalitnej pro-
dukcie tým, že zrovnoprávňuje štandardizovaný opis sveta mainstreamu 
a jeho alternatívnych výkladov: blogová žurnalistika, videoportály, inziny,16 
ale aj warezové17 a peer-to-peer trackery18 balansujúce na hranici legality au-

                                                      
16 Internetové periodiká, inziny (z pôv. angl. internet magazine) často predstavujú alternatívne podoby 

digitálnej žurnalistiky, porov. napr. portál JeToTak.sk, ktorý zhromažďuje analýzy, komentáre a glosy 
o domácich a svetových udalostiach, viac http://www.jetotak.sk/o-nas 

17 „Warez (z angl. ware – tovar, výrobok) – súhrnné slangové pomenovanie pre (často ilegálne) zdieľaný 
softvér, audiovizuálne diela a pod. Informácie o webových lokalitách, z ktorých možno konkrétny 
produkt stiahnuť, sú najčastejšie zhromažďované a kategorizované na tzv. warez fórach v podobe 
stručnej charakteristiky obsahu a hypertextových odkazov na dátové úložisko (napr. tzv. hostingový 
server). Warez fórum zväčša nie je verejne prístupné a vyžaduje registráciu (môže jej predchádzať po-
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torských práv, ale tvoriace fandomové komunity, predstavujú dôležitú opozí-
ciu voči uplatňovaniu mediálneho textu ako insígnie sociokultúrnej, ekono-
mickej, prípadne ideologickej moci. Na internete nie je vôbec jednoduché 
„vytesniť“ nežiaduce informácie podľa vopred stanoveného formátu. Príkla-
dom môžu byť internetové rozhlasové, resp. televízne stanice: ponúkajú po-
merne liberálny priestor pre všetkých, ktorí hľadajú alternatívne informačné 
zdroje,19 ale aj umelecké a hudobné ponuky (krajným príkladom takejto 
možnosti je kreovanie „rádia podľa svojho vkusu“, využívajúc podcasting).20 
„Tradičné“ médiá (tlačové, televízne, rozhlasové) ohraničujú svoje publiká 
tým, že vo svojich databankách málokedy umožňujú čitateľovi exegetické 
„hľadanie“, také nevyhnutné pre interpretačný úkon. Vopred ošetrené tonali-
ty politických komentárov v printovom periodiku, predpripravené hudobné 
menu komerčnej rozhlasovej stanice či sériové príbehy z lifestylových tele-
víznych magazínov sú, ecovsky povedané, „uzavretými textami“ bez možnos-
ti ich verifikácie. V tomto zmysle vidím dôležitosť existencie internetovej 
mediálnej prevádzky, kde v jednom environmente koexistujú oba prístupy 
k interpretácii textu, o ktorých uvažujem v tejto štúdii: „sieť sietí“ môže byť 
hostiteľom nielen permanentného replikovania virálneho videa Tukabel, ale 
aj priestorom, kde sa o tomto fenoméne aj uvažuje (pozri napr. Kollár, 2014) 
a kde je homo medialis aj homo ludens.21 
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Gains and Losses on Transformation from (Mass) Media Recipient 
to (Mass) Media User 

Abstract 

In this study the main attention is paid to the examination of the basic grammar of 
media conversion effects in the environment of electronic media: the transformation of 
texts into textures, with the creation of a new quality of media production (with an 
emphasis on interactive and multimedia status) and the formation of mainstream and 
alternative media audience. 
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