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NÁVOD V NOVÝCH MÉDIÁCH 
 

Simona Šoltésová 
 
Abstrakt 

Autorka v práci sleduje tvorbu mediálnych obsahov, pri ktorých je prítomná tendencia 
kopírovania návodov, ako dané (komunikačné) produkty vytvoriť. Zaoberá sa analýzou 
takých komunikačných a (multi)mediálnych produktov, ktorých, obzvlášť v internetovom 
prostredí, autorom je bežný používateľ – prozument, ktorý tak na základe kopírovania 
praktík vytvára vlastné komunikačné mediálne celky a šíri ich ďalej. Dochádza tak k ve-
domému aj nevedomému vytváraniu multimediálnych produktov a ich výslednej po-
dobnosti až uniformite, čím vznikajú nové multimediálne žánre, ktorými medzi sebou 
používatelia v relatívne uzavretých komunitách komunikujú. Práca tiež poukazuje na zá-
vislosť obsahu od replikovania návodov a sleduje, akým spôsobom sa informácia šíri na 
základe kopírovania postupov tvorby pri jej emitácii. Autorka tak vymedzuje pojem ná-
vod a jeho postavenie oproti produktom, poukazuje na ich nevyhnutnú prepojenosť. 
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NOVÉ MÉDIÁ A OBSAH 

rítomnosť informácie v technologickom – digitálnom prostredí mení pos-
tavenie publika z hľadiska prístupu k obsahom, no prvotne k samotnému 

médiu. Technologická gramotnosť – schopnosť využívať toto médium – odrá-
ža spôsoby, akými publikum pristupuje k obsahom prítomným v nových mé-
diách. Od pasívneho sledovania, až po aktívne a interaktívne zapájanie sa do 
tvorby mediálnych textov. Technologická gramotnosť predurčuje, aké infor-
mácie sa k nám dostanú a aké obsahy sme sami schopní kreovať alebo s nimi 
inak „narábať“ (šíriť ich, ukladať, hodnotiť, triediť, nahrávať atď.). Podobne 
ako musí poslucháč rádia vedieť naladiť rozhlasovú stanicu, musí byť použí-
vateľ schopný – dnes už podobne, no ešte stále nie až tak automaticky ako pri 
starších médiách – „sprístupniť“ si obsahy. Publiku do veľkej miery napomá-
ha samotná výstavba média, ktoré predstavuje hlavne internetové a mobilné 
prostredie, ale aj interaktívne menu digitálnej televízie. 

Médium a jeho rozhranie sa flexibilne prispôsobuje bežnému používateľo-
vi, čím sa pre neho stáva prístupnejším. Webové stránky a portály sú zjedno-
dušované, intuitívne a stavajú na zaužívanom rozložení (napr. pozícia menu, 
ikony sociálnych prvkov, oblasť s komentármi). Komunikáciu zjednodušujú 
komunikačné aplikácie, zaužívaná stromová štruktúra diskusných fór či kon-
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taktné formuláre na webových stránkach. Mobilné obsahy sú dostupnejšie 
vďaka aplikáciám, ktoré nahrádzajú prezeranie obsahov cez prehliadač 
a uľahčujú tak prístup k informáciám. 

Aj napriek tomu používateľ sa stále musí spoliehať na svoje schopnosti, 
ktorými si informácie sprístupňuje. Vyššia technologická gramotnosť ponúka 
viac možností, ako k obsahu pristupovať. Patrí sem efektívne vyhľadávanie, 
práca s editormi, aplikáciami, poznanie webového rozhrania a všetkých funk-
cií, ktoré ponúka. Na to, aby sme mohli niečo „lajkovať“, musíme vedieť, čo 
ikona like znamená a na čo slúži a napr. na to, aby sme mohli niečo zdieľať na 
tzv. torrentoch, musíme poznať ich funkciu a systém, akým fungujú – od ich 
hľadania, sťahovania až po ich vytváranie. 

Pri aktívnom publiku by sme popri technologickej gramotnosti/kom-
petencii/zručnosti mali brať do úvahy aj mediálnu a komunikačnú kompeten-
ciu. Aktívny používateľ je schopný obsahy prijímať, zobrazovať a vytvárať 
(technologická kompetencia), hodnotiť, interpretovať, triediť (mediálna kom-
petencia) a vedieť, ako a akým spôsobom v prostredí nových médií vstupovať 
do komunikácie s ostatnými používateľmi (komunikačná kompetencia) – 
napr. komentovaním, prezentovaním svojich obsahov. Tvorba obsahov pri-
tom zasahuje do všetkých sfér – od formálnej po obsahovú stránku. 

Nové médiá svojou technologickou a obsahovou štruktúrou a v spojení 
s aktívnym a „kompetentným“ publikom umožňujú rýchle šírenie informácií 
v čase a priestore. 

Výstavbovými prvkami nielen médií, ale aj kultúry sú imitované jednotky 
v podobe produktovproduktovproduktovproduktov a návodovnávodovnávodovnávodov (Blackmore, 2001, s. 83). 

Tak ako v kultúre, sú aj v mediálnom prostredí informácie šírené imitá-
ciou a spolu s nimi aj manuály, ako k daným informáciám pristupovať. 

Imitáciou už existujúcich foriem a štruktúr v týchto médiách sa publikum 
omnoho ľahšie prispôsobuje ich používaniu. Používatelia imitujú nielen sa-
motné médium (celé webové stránky), jeho obsahy, ale aj manuály na ich 
tvorbu. 

Na internete sa tak stretávame s veľkým množstvom podobných obsahov, 
ktoré nesú rovnakú ideu, jadro, ktoré ich robí pre používateľov atraktívnymi. 
Rovnaké západy slnka, pózy na svadobných fotografiách, statusy pri dôleži-
tých súkromných a verejných udalostiach, to všetko sú obsahy, ktoré vznikli 
dodržiavaním manuálu, ako nejaký jav zachytiť či opísať a čo so vzniknutým 
obsahom ďalej robiť (napr. zverejniť, ohodnotiť ho). 
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NÁVOD A PRODUKT 

Produktom je v tomto prípade mediálne prostredie a jeho výstavbové prv-
ky v podobe obsahov, ktorých tvorcami sú používatelia (podľa zaužívaných 
návodov). Napr. elektronické noviny a v nich obsiahnuté články, diskusné 
fórum a príspevky, videoportál a na ňom uverejnené videá atď. Podobu in-
ternetu tak určujú trendy podľa toho, nakoľko sú medzi používateľmi rozší-
rené (Šoltésová, 2013, s. 176). 

Spôsoby komunikácie, správanie, ale aj to, ako môžeme aktívne pristupo-
vať k obsahom, v sebe zahŕňa: návod – manuál – inštrukcia – preset. Imitácia 
návodu je proces, pri ktorom používateľ (na)sleduje praktiky (v komunikácii 
a vo vytváraní obsahu) iných používateľov a na ich základe produkuje vlastný 
obsah. Zahŕňa to, ako sa správame – ako a na čo internet využívame a akým 
spôsobom vstupujeme do interakcie s obsahom a inými používateľmi v ko-
munikácii (ako prijímame, vytvárame a šírime rôzne druhy informácií). 

Návod v médiách vždy podlieha mutácii a s ním sa mení/mutuje aj samot-
ný výsledný produkt. Dôvodom je neschopnosť človeka dokonale dodržať 
návod, zmena autora, miera jeho kompetencií vytvoriť rovnaký produkt, ale 
aj zmena komunikačnej situácie, v ktorej produkt vzniká. Pri imitácii návodu 
a produktu sa často kopírujú len najviac atraktívne časti, ktoré sú nositeľom 
jeho kvality a pri ktorých je predpoklad, že aj výsledný produkt bude rovna-
ko atraktívny (atraktivita je atribút, pre ktorý dochádza k imitácii). 

Ďalším dôvodom je aj snaha nového autora o vytvorenie ešte atraktívnej-
šieho produktu, preto návod pozmení. Identická kópia – duplikát – vzniká len 
repostom (zverejnenie identického obsahu bez akejkoľvek zmeny oproti jeho 
predchádzajúcej verzii). Replikuje sa celý produkt, návodom je v tomto prí-
pade len tendencia vytvárať takéto multiplikáty. Príkladom mutácie návodu 
sú napríklad tzv. Ice Bucket Challenge videá, v ktorých na seba ľudia, posil-
není altruistickým odkazom videa (altruizmus je atribútom, pre ktorý sú ľu-
dia ochotní šíriť myšlienky obsiahnuté v produktoch), liali vodu s ľadom 
a nahrávané videá uverejňovali prevažne na sociálnych sieťach. Altruistickým 
odkazom bolo rozširovanie povedomia o amyotrofickej laterálnej skleróze 
(ALS) a finančná podpora pre ľudí postihnutých touto chorobou. Vo videu 
menovite vyzývali svojich známych, aby aj oni natočili takéto video. Návo-
dom je tendencia nahrávať a zverejňovať podobné „challenge“ videá, zapája-
nie sa do reťazových udalostí, zverejňovanie hotových produktov, ale aj na-
sledovanie krokov pre vytvorenie obsahovo podobného videa. Mutáciu návo-
du pri tomto videu spôsobila zmena autora (napr. počet oblievajúcich sa ľudí), 
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prostredia (v parku, v škole), rekvizít (vodu nahradilo mlieko), ako aj to, že 
ľudia vynechali odkaz na prvotnú myšlienku videa (podpora ALS). Výsledný 
produkt však možno stále považovať za imitáciu – zakaždým bolo výsledkom 
Ice Bucket Challenge video. 

 
PRESET 

Technologické kompetencie napomáhajú presnejšie napĺňanie manuálov. 
Automatizácia týchto kompetencií či zručností v podobe tzv. presetovpresetovpresetovpresetov môže 
nahradiť návod. Presety sú „prednastavenia“, ako niečo urobiť, ako má niečo 
vyzerať/byť/fungovať. Možno za ne považovať tzv. technologické – softvérové 
presety: pluginy (doplnky v editoroch, prehliadačoch), tzv. presets (predna-
stavenia v grafických programoch, ktoré automaticky vykonajú sériu úkonov 
napr. pri úprave fotografie), štetce (prednastavené tvary pera v kresliacich 
editoroch), textúry a overlays/vrstvy (statické obrázky alebo hotové video-
sekvencie používané pri editácii videa a obrazu), freebies a cuts (tzv. výstriž-
ky používané nielen v digitálnom prostredí, ale aj pri scrapbookingu alebo 
výrobe pohľadníc a pod.). Presetom sú aj generátory obsahov v podobe apli-
kácií, ktoré automaticky pretvoria alebo skombinujú vybraný obsah (napr. 
zanimovanie fotografie, vtipná deformácia fotografie, tzv. meme generátor – 
kombinuje text a obraz do vybraného ustáleného popkultúrneho produktu 
a pod.). Mobilné telefóny/smartfóny sú recenzované práve na základe prese-
tovej výbavy, ktorá nahrádza prácu človeka napr. v podobe aplikácií alebo 
softvérovej výbavy fotoaparátu. 

Po obsahovej stránke sú presetmi aj tutoriály (návody), odporúčania, rady, 
tipy, recepty, tzv. cheaty, ktoré vo vysokej miere zjednodušujú imitovanie – 
napĺňanie návodu a vytvorenie istého produktu. 

S presetmi sa stretávame aj v ich dramaturgickej podobe, pri výstavbe me-
diálnych obsahov. Podľa Rusnáka (2013, s. 2) je presetom „prednastavená 
mediálna ‚protorealita‘, ktorou možno bez väčšej námahy získať obraz sku-
točného sveta podľa štandardizovaných popkultúrnych vzorcov“. Mediálne 
dramaturgické presety vedú ku kopírovaniu zaužívaných techník pri tvorbe 
mediálnych relácií – k prednastaveniu podmienok tak, aby s istotou priniesli 
požadované výsledky (použitie modelových účinkujúcich, moderátorov, pro-
stredia, vysielacieho času a pod.). Pri formátoch ide dokonca o celé „balíčky“, 
hotové manuály, ktoré je v relácii potrebné alebo nutné dodržiavať. 
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PRESETIZÁCIA 

Používateľ nových médií pristupuje k automatizácii napĺňania manuálov 
v komunikácii a tvorbe obsahov. Používateľ si v tomto prostredí pri vstupe do 
interakcie s inými používateľmi a s obsahom dáva dve otázky: a čo teraz? 
a a čo s tým?. 

V prvom prípade začína automaticky komunikovať podľa manuálu a imi-
tuje správanie iných používateľov, ktoré sa stáva ustáleným. Používateľ „za-
pína“ vlastný automat – preset. V diskusiách alebo v komentároch používate-
lia komunikujú podľa zaužívaného manuálu, pričom nejde len o možnosť vy-
jadriť svoj názor, ale o akúsi „povinnosť“ stať sa súčasťou danej situácie – mo-
mentu, v ktorom sa začínajú odohrávať predpísané scény. J. Rusnák (2013, 
s. 27) hovorí o sociokultúrnych izoglosách vymedzujúcich priestor, v ktorom 
sa znaky kultúry interpretujú istým, vopred predpísaným spôsobom. Stávajú 
sa štandardizovanými, rovnako ako napĺňanie komunikačného manuálu. 

Príkladom takýchto komunikačných situácií sú portály 9gag.com a 9gag.tv, 
ktoré uverejňujú zábavný, často virálny obsah (obrázky a videá). Používatelia 
automaticky komentujú uverejnené obsahy, no ich komentáre nie vždy súvi-
sia s prítomným kontextom (obrázkom, videom). Vytvárajú replikované for-
my komentárov a dialógov, ktoré tvoria podľa manuálu už niekedy (v inom 
čase, inej situácii) vytvorených textov. Známym príkladom aj zo slovenského 
prostredia je prvý komentár, ktorý obsahuje len slovo first alebo prvý. Portály 
9gag často obsahujú ako prvý komentár (hlasovaním je „štandardne“ posunu-
tý na prvé miesto), tzv. top komentár patriaci identite vedenej ako diev-
ča/žena. Nasledujúce komentáre „by mali byť“ vždy reakciou so sexuálnym 
podtextom. Kontroverzné témy obsahujú komentáre (aj viacnásobné na rov-
nakom mieste) s odratúvaním: 3, 2, 1 hádka sa začína alebo len flame war; 
obsahu, pri ktorom je jednoduché identifikovať štátnu príslušnosť sprevádzajú 
komentáre: prichádza záplava komentárov v českom jazyku. 

Anonymní účastníci tejto komunikačnej udalosti navzájom kooperujú 
tým, že dodržiavajú manuál – vytvárajú modelové komunikačné repliky 
a vzájomné reťazové reakcie. Kolaborácia používateľov je nosnou podmien-
kou vzniku reťazových textov v manuálmi podmienenej komunikácii. 

Kolaborácia v nových médiách je spolupráca na tvorbe mediálnych textov. 
Sledujeme dohodnutú spoluprácudohodnutú spoluprácudohodnutú spoluprácudohodnutú spoluprácu (napr. dohodnuté nahrávanie videoblogu 
s viacerými autormi); spoluprácu v prostredí, ktoré si ju pre svoju existenciu 
vyžaduje/umožňuje a je od takejto spolupráce závisléje od takejto spolupráce závisléje od takejto spolupráce závisléje od takejto spolupráce závislé (napr. postupné písa-
nie/dopĺňanie jedného článku vo Wikipédii viacerými autormi; napĺňanie 
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komunitných portálov obsahmi od rôznych používateľov; skupiny na Face-
booku a príspevky od rôznorodých používateľov) a náhodnú spoluprácunáhodnú spoluprácunáhodnú spoluprácunáhodnú spoluprácu, kto-
rá nie je v danom prostredí alebo situácii vynútená/vyžiadaná/potrebná (napr. 
vznik obsahovo nadväzných/reťazových komentárov; samovoľne nadväzujú-
ce obsahy článkov, videoblogov). 

Pritom práve posledná forma je významná tým, že vzniká spontánne a ná-
hodne, no jej existencia je podobne ako pri zvyšných formách podmienená 
imitáciou už raz existujúcich obsahov, resp. vznik obsahu si vyžaduje nasle-
dovanie inštrukcií/návodu, ako ho vytvoriť, a poznanie, že ho vôbec je možné 
vytvoriť. 

Pri spontánnej kolaborácii používatelia kopírujú návod správania sa alebo 
tendenciu zapojenia sa v istej komunikačnej situácii – autori napodobňujú 
videné správanie pre vznik istých typov komunikačných situácií. Konkrétnej-
šie napr. v internetovej diskusii a komentároch. Na obrázku č. 1 vidíme nad-
väznosť komentárov pod obrázkom (ktoré s ním okrajovo spája len téma lás-
ky). 

Na vznik takýchto textov je potrebná komunikačná kompetencia autorov 
– schopnosť nadviazať na predchádzajúcu repliku, resp. časť repliky. Autori sa 
tak spoliehajú práve na kolaboráciu a hlavne kompetenciu ďalších autorov 
pokračovať v začatej „hre“. Okrem toho si takéto prípady vyžadujú aj kultúr-
nu obratnosť – poznanie metatextu, ktorý umožní vznik nového obsahu. 

 
Obrázok č. 1: What is love? 
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K replikácii takýchto komunikačných hier dochádza z viacerých dôvodov: 
produkt je natoľko atraktívny, že je atraktívne ho replikovať, a tým narastá aj 
atraktivita jeho autora; veľký počet používateľov znamená zvýšený počet au-
torov; obsah zaniká v čase – znovuzverejnením sa produkt aktualizuje a zaru-
čí sa jeho ďalšia životnosť. 

Pri otázke čo s tým? uvažujeme o produkcii a postprodukcii obsahov. Pou-
žívateľ nových médií vstupuje do situácie, v ktorej rozhoduje o tom, ako ak-
tívne pristupovať k obsahu. Imituje pritom manuály a schémy, ktoré vykoná-
vajú a vykonávali ostatní používatelia. Ide o využívanie možností zverejňo-
vania, replikácie, zdieľania, tvorby atď. Používateľ je v pozícii, v ktorej „mu-
sí“ niečo urobiť: to si musím dať na Facebook; to musím „lajknúť“; tento mo-
ment musím zachytiť a dať ho na Instagram. 

Človek v rôznych situáciách nasleduje manuál – napĺňa šablónu svojím 
opatrným zásahom a potrebné miesta vyplní presetom (napr. pri uverejňova-
ní fotografií na Instagrame využíva preset filtrov, pričom fotografiu vytvára 
podľa vlastnej, prípadne modelovej koncepcie (obrázky č. 2 a 3). V kultúre je 
dobrým príkladom organizácia a priebeh svadby: od zásnub cez hostinu až po 
svadobné „promo“ video, všetko „musí“ byť ako podľa tzv. svadobnej knihy, 
inak riskujeme stratu hodnoty – atribútu kvality danej udalosti. 

 
Obrázok č. 2: Srdce 
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Obrázok č. 3: Veža 

 
V tomto smere možno hovoriť aj o produkcii, reprodukcii a postprodukcii 

obsahov. Imitáciou návodu A a produktu A, vzniká kópia návodu A, no vý-
sledný produkt B. Príkladom sú fotomontáže, fotokoláže, remixy, videoblogy, 
návody – všetky mediálne obsahy, v ktorých používateľ napĺňa modelovú 
štruktúru a autorsky do nej vstupuje. Pri kontakte s atraktívnym obsahom 
(ktorý je hodný pozornosti publika a následnej replikácie) automaticky nasle-
dujeme návod, ako text ďalej reprodukovať. Vhodným príkladom je video 
Tukabel. Atraktívny obsah zaujal používateľov, ktorí po skúsenosti s obsaho-
vo podobnými videami automaticky a flexibilne napodobňovali proces jeho 
reprodukcie. Začali vznikať mutácie, ktorých návodom boli žánrovo ustále-
nejšie produkty, z reportáže vznikli zostrihy (vznik zostrihu len najatraktív-
nejších častí), remixy (kombinácia viacerých atraktívnych produktov: Tuka-
bel a Miloš Zeman video) a autotune remixy (spájanie videa s hudobnou zlož-
kou). Pri tomto videu ďalej vznikali paródie, počítačová, mobilná hra a apli-
kácia (obrázok č. 4). Video prešlo procesom reprodukcie podľa návodu, kto-
rým sa reprodukovalo veľké množstvo iných podobne atraktívnych obsahov. 
Pre šírenie produktu je preto nutné poznať nielen predchádzajúci produkt, 
ale aj návod, ako ho vytvoriť a ďalej s ním narábať. 
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Obrázok č. 4: Tukabel 

 
 
Remixové obsahy v médiách a kultúre nie sú fenoménom dnešnej doby. 

No ich rozsah a rôznorodosť áno (Shamma a kol., 2007, s. 3). A to hlavne 
vďaka rozvoju a rozšíreniu technologických podmienok – presetov na tvorbu 
remixov, ale aj vďaka postaveniu a kompetenciám ich autorov. 

Štruktúra a spôsoby reprodukcie mediálnych obsahov odrážajú prítomnosť 
tzv. remixovej kultúry, ktorá „konštantne obnovuje, manipuluje a modifikuje 
už raz mediované a mixované kultúrne materiály“ (Schütze, 2003 in Derecho, 
2008, s. 7). Remixom môžu byť hmatateľné veci, ale aj myšlienky či koncep-
ty. Remixované médium je (digitálny) mediálny obsah, ktorý vznikol rekom-
bináciou segmentov z iných médií (Diakopoulos, 2007, s. 1). Diskurz remixu 
odráža napr. to, akým spôsobom pristupuje používateľ médií k sieti kontextov 
prepojených v kultúre. 

 
NÁVOD A AUTOR 

V nových médiách komunikácia prebieha formou many-to-many (Šmahel 
– Štětka, 2009, s. 8). Každý používateľ je (má možnosť byť) rovnocenným 
tvorcom a zároveň prijímateľom. Táto tendencia pritom nebola vždy súčasťou 
nových médií a spočiatku bolo na tvorbu textu v internetovom prostredí po-
trebné ovládať technologické zručnosti (manuálna tvorba webových stránok). 
Technologická zručnosť je aj dnes podmienkou na to, aby bolo možné praco-
vať s obsahom, no to, čo kedysi vykonával človek, dnes generuje počítač. Vi-
diteľné to bolo pri vzniku prvých webových stránok či blogov, keď bola ak-
tívna len časť používateľov, ktorá ovládala „program“ alebo „jazyk“. Aplikácia 
nahradila potrebu ovládania manuálu (technologického), no vznikla potreba 
ovládania obsahového manuálu – ako vytvoriť niečo tak, aby to spĺňalo pod-
mienky daného žánru. Imitáciou formy a obsahu vznikli ustálené multime-
diálne obsahy, ktoré sa postupne menili vzhľadom na trendy a inovatívnosť 
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svojich autorov. Z elity sa stáva masa a zaniká rozdiel medzi autorom a prí-
jemcom. „Elitný autor“ prestáva existovať a vzhľadom na príjemcu existuje 
len ľahko dostupný, prevažne anonymne generovaný obsah, ktorý je ďalej 
reprodukovaný ďalším množstvom používateľov smerom k mase. Prijímateľ 
a odosielateľ sa stáva jednou osobou – prozumentom. 

Nové médiá tak disponujú aktívnym, interaktívnym a produktívnym pub-
likom. Prozument mal svoje miesto v médiách už vznikom interaktívnych 
žánrov a takých mediálnych obsahov, ktoré vytvárali priestor na vstup prijí-
mateľov do tvorby textov, či dokonca boli od aktívnych prijímateľov naplno 
závislé (reality show, rubriky v tlači, ktorých autormi boli samotní čitatelia, 
interaktívne filmy a pod.). 

Autor-amatér má dostupné tzv. user-friendly až profesionálne nástroje, 
ktoré ho stavajú do rovnakej pozície, v akej sa nachádzajú profesionáli či tzv. 
elity. 

Diakopoulos a kol. (2007, s. 3) hovoria o kolaboratívnom autorstve v remi-
xovej kultúre, ktorá má dosah na autora. Ten by mal spĺňať 4 podmienky: ori-
ginalita, autorita, intertextualita a „atribúcia“ (attribution – dodržiavanie co-
pyrightu). 

Remixová kultúra tieto podmienky vysoko ovplyvňuje, keďže originalita 
je potláčaná multiplicitou a autorita anonymizáciou (okrem neanonymných 
autorov, ktorí sú v komunitách často uznávanými autoritami a aj vďaka tomu 
je ich obsah viac replikovaný a prozumenti vytvárajú produkty práve podľa 
ich návodov). Intertextualita je jedným z nosných prvkov remixovej kultúry 
a multimediálneho priestoru, ktorý je vystavaný na hypertexte a prelínaní 
kontextov. Autorské práva a copyright sú tým, čo je pri kopírovaní najviac 
v úzadí (často, no nie vždy pre anonymitu autora). 

Dôvodom, prečo sa pri atraktívnych produktoch nekopíruje samotný pro-
dukt, ale len návod na jeho tvorbu, je práve postavenie autora – prozumenta, 
ktorého status je vyšší, atraktívnejší ako status konzumenta a interaktívnejší 
ako producenta. Nasledovaním návodu si prozument zabezpečí vlastný pro-
dukt s predpokladom rovnakej kvality. Viditeľné je to napr. pri blogoch a vi-
deoblogoch, v ktorých možno sledovať formálnu imitáciu overených postu-
pov: napr. postup tvorby – práca s kamerou, postupy pri editácii, štruktúra 
videa, textu, spôsob komunikácie, štýl písania (napr. intro, pozdrav, pózova-
nie, komentovanie, zábery – spôsob zaostrovania) a obsahovú imitáciu: napr. 
rovnaké témy (tzv. Haul – video/blog o posledných nákupoch, Tag – keby 
bolo keby, čo si myslím, 25 vecí o sebe a pod., Challenge, DIY – urob si sám 
videá/blogy, Routine – čo robím v istý čas dňa, ako sa líčim do školy, Let’s 



NÁVOD V NOVÝCH MÉDIÁCH 

 
420420420420    

play – videá z hrania videohier, Ask – odpovede na otázky iných používate-
ľov a iné). 

Hoci sú pre virtuálne prostredie typické hlavne anonymita a zánik autora 
na úkor atraktívneho (no nie originálneho) multiplicitného obsahu, v audio-
vizuálnych žánroch je prítomný ústup od anonymity, no originalita obsahu je 
stále závislá od tendencie imitovať taktiež atraktívne (ne-originálne) obsahy. 
Aj v tomto prípade (podobne ako pri anonymných obsahoch) je pre publikum 
pôvodný autor neznámy, resp. nepodstatný. 

Návody a produkty sa vzhľadom na svoju životnosť navzájom ovplyvňujú, 
pretože imitácia produktu, ktorý nie je identickou kópiou – duplikátom, závi-
sí od čo najhodnovernejšieho dodržania návodu. Dodržiavanie manuálu vy-
tvára repliky hotového produktu so zmenou autora. Vzniknuté produkty sú 
rekurzívne – neobmedzene sa opakuje postup ich tvorby. Imitácia návodov 
vedie k vysokej podobnosti, až uniformite produktov a presetizácia (predna-
stavený model toho, ako má konečný produkt vyzerať) v nových médiách 
formuje nové žánre a kategorizuje ich obsahy. 
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Manual in New Media 

Abstract 

The author focuses on the creation of the new media contents, in which there is 
a tendency to imitate the instructions (manuals) of creating (communication based) 
products. The paper deals with the analysis of communication based and (multi)media 
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products, which are produced (mostly in online environment) by common users – 
prosuments. Based on copying of practices, the prosument creates its own media 
content and spreads it to the other audience members. This leads to conscious and 
unconscious production of multimedia products and their similarity, uniformity and 
creation of new multimedia genres, which are used for communication among users in 
a relatively closed community. The work also highlights the dependence of the manuals 
on the contents and monitors how the emitted information is spread, based on the 
imitation of the production processes. The author defines the term instruction or 
manual and its position versus product, highlighting their essential interconnection. 
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