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1 Uvedenie do témy 

Adventure Time je americký animovaný seriál, ktorý, ako sa nazdávame, potrebuje väčšiu mieru 

pochopenia, než je detský divák schopný vynaložiť pri sledovaní televízie. Tvorí ho televízna stanica 

Cartoon Networks, ktorá je dostupná aj slovenským divákom. Ide o televízny kanál pre detského di-

váka, ktorý vznikol 1. októbra 1992. Svoje cieľové publikum kategorizuje ako deti a mládež 

v rozmedzí 7 – 16 rokov. Cartoon Networks produkuje vlastné zábavné a dobrodružné obsahy, medzi 

ktoré patrí aj Adventure Time. V príspevku ponechávame originálne, anglické názvy postáv či miest, 

nakoľko by prekladom mohlo dôjsť k strate významu. Neprekladáme ani názov seriálu, aj keď rovna-

ko jeho slovenský ekvivalent bezpochyby podčiarkuje to, čo má divák očakávať – čas na dobrodruž-

stvo. V príspevku budeme využívať skratku názvu AT s cieľom sublimovať text. 

 

1.1 Charakteristika seriálu (teoreticky a prakticky) 

Prvá skúšobná pilotná časť vyšla v roku 2007 a s pravidelnou periodicitou bol seriál spustený 

a zaradený do programovej štruktúry od roku 2010. Tvorcom seriálu je americký animátor, scenárista 

a producent Pendleton Ward, ktorý sa inšpiroval fantazijnou hrou Dungeons and Dragons (u nás 

známejšia pod českým ekvivalentom Dračí doupĕ, a to vďaka seriálu The Big Bang Theory), ktorá je 

charakteristická kúzlami, tvorením deja počas hrania a role-playingom.  

Doposiaľ bolo vyprodukovaných 7 sérií, z ktorých má väčšina 27 dielov, no existuje aj séria s 52 

epizódami. Seriál pozostáva z viacerých častí, ktoré spolu tvoria kompaktný celok, charakteristický 

štyrmi jednotami dramatického seriálu: jednota hrdinov, prostredia, deja a jednota umeleckej konven-

cie. K týmto znakom sa pridáva aj jednota dĺžky dielov, ktoré spolu dotvárajú serialitu, opakovanie 

rovnakých motívov, dodržiavajúc vyššie spomínané jednoty ako princípy výstavby textu (Rusnák 

2010, s. 222). Hlavnými hrdinami AT sú chlapec Finn a pes Jake, popri ktorých sa objavuje aj viacero 

vedľajších postáv, napríklad Princess BubbleGum, Ice King a podobne. 

Dej epizód sa odohráva vo fiktívnych krajinách a kráľovstvách, ale aj v iných prostrediach – vo 

všetkých prípadoch je dodržaná jednota grafického spracovania, čím je dodržané jednotné prevedenie 

seriálu v rámci umeleckých konvencií. Dej je v rámci jednej epizódy predvídateľný, presnejšie, oča-

káva sa dobrodružstvo, riešenie problému, ktorý sa objaví počas epizódy a v závere je obvykle všetko 

navrátené do ekvilibria. Jednota deja je dodržiavaná v seriáli aj ako v kompaktnom celku, pretože od 

prvej série až po poslednú je viditeľné dospievanie predovšetkým Finna, ktorý sa  stane otcom v prie-

behu vývoja dejovej línie (téme je venovaná aj kokrétna časť – 5. séria/6. epizóda Jake the Dad). 

Rovnako sú niektoré časti prepojené pokračujúcou dejovou líniou (3. séria/19., 20. epizóda Holly jolly 

secrets I, II) alebo ako zjednocujúci prvok slúži Finnovo zaľúbenie, ktoré pretrváva viacero sérií. Jed-

nota deja je dodržiavaná aj v paralelnom svete, ktorý tvorí minisériu seriálu s názvom Adventure Time 

with Fionna and Cake, kde sú všetky postavy vystupujúce v AT genderovo vymedzené naopak než 

v origináli (Finn je Fionnou, Ice King je Ice Queen a pod.). 
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1.2 Princípy tvorby pre detského diváka 

Jedna epizóda seriálu trvá v priemere 11 minút, čím je zachovaná sekvenčnosť, ktorá je jedným z 

charakteristických prvkov výstavby textu pre detského diváka, keďže dieťa sústredene dokáže vnímať 

len kratší mediálny text. Okrem sekvenčnosti, ktorá ráta s postupným učením sa detí, patrí medzi 

hlavné postupy pri tvorbe pre detského diváka modelovosť postáv – ich predvídateľnosť a motívy, 

ktoré dieťa rozozná a aplikuje. Dieťa očakáva hrdinské správanie Finna, je preň symbolom hrdinu 

v seriáli. Finn ako hlavná postava je prototypom dobrého hrdinu, ktorý bojuje proti bezpráviu a zlu. 

Jake je rovnako pozitívnou postavou, obaja však majú aj negatívne vlastnosti, čím sa v istom zmysle 

trochu odlišujú od zvyčajného vnímania rozprávkového hrdinu, kde charakterové vlastnosti hlavných 

postáv často oscilujú len medzi dobrom a zlom a absentujú tie ambivalentné (napríklad lenivosť Jakea 

v 1. sérii/8. epizóde Business Time). Jake v seriáli zastupuje aj symbol psa ako najlepšieho priateľa 

človeka.  

Napriek tomu, že ide o moderný súčasný animovaný rozprávkový seriál ovplyvnený komiksmi a 

videohrami, v seriáli nechýba kladná ženská hrdinka Princess BubbleGum, pre ktorú Finn podstupuje 

viaceré dobrodružstvá. Pri takomto vnímaní postáv môžeme vidieť alegorický vzťah tejto dejovej 

línie seriálu s rytierskymi eposmi zo stredoveku (napr. Pieseň o Cidovi). Rytier sa zúčastňoval nebez-

pečných bojov a výprav, aby si získal srdce dámy ako je tomu aj v prípade Finna. Vzhľadom na neo-

pätovanú lásku sa aj on po istom čase zaľúbi do inej ženy, čím sa tiež narúša jednoliaty dej. 

Trendom vo výstavbe textu pre detského diváka je aj vkladanie piesní do deja, pre umocnenie 

dramatického „spektákula“ a dynamickejší posun v deji, ktoré rovnako pomáhajú dieťaťu text perci-

povať. Adventure Time dodržiava aj túto zásadu, a to napr. v častiach  Guardians of Sunshine (2. 

séria/16. epizóda), I remember you (4. séria/25. epizóda). Vkladané piesne pozostávajú z originálnych 

textov.   

 

1.3 Príslušnosť k popkultúre 

Príslušnosť AT k popkultúrnemu obsahu možno dokázať aj na základe jednotlivých definícií kultú-

ry. Antropologické definovanie kultúry ako všetkého, čo vytvoril človek a nie príroda, je adekvátnej-

šie než axiologické vymedzenie, ktoré vymedzuje kultúru na základe hodnotných, umeleckých, elit-

ných diel. Štúdiá mediálnych obsahov rozlišujú masovú a populárnu kultúru, ktoré sa vymedzujú od 

čias priemyselnej revolúcie v 19. storočí, keď vznikla masová kultúra. Populárna vychádza z ľudovej, 

ústnej kultúry, medzi ktorú môžeme zaradiť aj rozprávky, spočiatku orálne podávané, pretransformo-

vané až do ich dnešnej hranej či animovanej podoby. Masové produkty môžeme charakterizovať vy-

sokou mierou stereotypizácie pri nadmernom produkovaní mediálnych textov, ktoré je možné neustá-

le recyklovať a extenzifikovať. Populárna kultúra nie je vopred vyrobiteľná a jej úspech závisí od 

publika – musí sa stať populárnou (Rusnák  2013, s.12). Pozorovaný animovaný seriál nie je recyklo-

vaný a stereotypizovaný, každá jeho časť je špecifická, nekopíruje iné mediálne obsahy, ako sa to deje 

napr. v rozšírených a „oživovaných“ talentových súťažiach. Množstvo ocenení, celkové hodnotenie na 

portáli Imdb.com (internetová filmová databáza vlastnená spoločnosťou Amazon.com), ktoré má ra-

ting 8,7 z 10 bodov od viac ako 42-tisíc užívateľov, svedčia o tom, že publikum uznalo seriálu právo 

byť populárnym, aj keď pre menšie množstvo divákov.  

 

1.3.1 Ocenenia Adventure Time 

O úspešnosti seriálu svedčí aj 13 ocenení – napríklad Annie Awards (2014) v kategórii Najlepšia 

animovaná televízna produkcia pre detského diváka, ktoré sa zameriavajú na animovanú tvorbu; Naj-

hodnotnejší "animák" z Hall of Game Awards (2014) (ocenenie z takejto súťaže dokazuje spojitosť 

AT s videohrami, ktorými bola inšpirovaná); cena British Academy Children´s Awards (2014) v kate-

górii medzinárodných kreslených rozprávok. V rámci komiksových ocenení Eisner Award, Harvey 

Award (2013) získal seriál 3 zo štyroch nominácií – za najlepšiu publikáciu pre deti, najlepšiu origi-

nálnu grafickú publikáciu pre mladých a špeciálnu cenu za humor v komikse.   
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1.3.2 Znaky popkultúry 

Popkultúru (populárnu kultúru) vo vzťahu k masovej kultúre najlepšie vyčleňuje definícia od Jura-

ja Malíčka (2008) z publikácie Vademecum popkultúry, kde priznáva istú účasť masovej kultúry v 

popkultúrnej tvorbe, ale na druhej strane vylučuje možnosť popkultúry byť automaticky masovou: 

„popkultúra je totiž len tá časť masovej kultúry, ktorú z nej vysublimuje percipient sústredeným zá-

ujmom“ (s.14). Napríklad tričká a mikiny s potlačou motívov seriálu Adventure Time v obchode s 

oblečením istej značky, ktorá ponúka široké, masovo dostupné módne trendy pre mladých, predpo-

kladane, neboli jednoznačne čitateľné pre dané spektrum zákazníkov. Daný fakt môžeme dokladovať 

vlastnou skúsenosťou, keď pri cielenom hľadaní limitovanej série oblečenia asistentka predaja neve-

dela, po čom je dopyt aj keď boli dané kusy oblečenia v predajni vystavené.   

V súvislosti s artefaktmi každodenného života možno nadviazať na vzťah popkultúry a jej reflexie 

v každodennosti, ktorým je práve špecifická, jedinečná a sebautvrdzujúca. Súčasťou popkultúrneho 

AT je aj jeho merchandising (marketingové činnosti zamerané na uvedenie výrobkov do stredobodu 

pozornosti spotrebiteľa) – hry určené pre mobilné telefóny aj herné konzoly (Guardians of Sunshine), 

komiksy, figúrky, dekoračné predmety, šálky, spoločenské hry (napr. kartová hra Card Wars – presná 

verzia hry sa nachádza v epizóde Card Wars, 4. séria/14. epizóda), ktoré sa využívajú pri popkultúr-

nych mediálnych produktoch pre väčší zisk. Pri tvorbe produktov vychádzajúcich mimo sféry televíz-

neho vysielania animovaného seriálu možno hovoriť aj o extenzívnosti, ďalšom znaku popkultúry.  

Príkladom sebautvrdzovania popkultúry sú fanúšikovské stretnutia, ktoré sa v Spojených štátoch 

amerických sukutočňujú pomerne často v rôznorodých formách, tým najznámejším je bezpochyby 

Comic-Con. Tento multižánrový con (stretnutie fanúšikov sci-fi, fantasy, popkultúrnych seriálov) sa 

uskutočňuje každý rok v kalifornskom meste San Diego od roku 1970. Na conoch je možné nájsť aj 

ľudí v kostýmoch predstavujúcich postavy z analyzovaného seriálu. (porov. Príloha č.1) 

Intenzívny záujem používateľov si vyžiadal viacero spin-offov (nová relácia, v ktorej vystupuje už 

známy moderátor/postava z iného programu – Bočák 2008). V seriálovej minisérii s postavami Mar-

celine, Ice King alebo Banana Guards Academy sa rozvíjajú osobité príbehy a dejové línie vedľajších 

postáv. O záujme publika rovnako svedčia aj vydané romány o dobrodružstvách postáv seriálu alebo 

začiatok výroby filmu Adventure Time v roku 2015 spoločnosťou Warner Bros. 

 

1.3.3 Vrstvy popkultúry a Adventure Time 

O popkultúre možno uvažovať v troch úrovniach: mainstream, periféria a slipstream. Definova-

ním a konkretizovaním jednotlivých úrovní popkultúry sa pokúsime zaradiť pozorovaný seriál. Hlav-

ný prúd mainstream prezentuje široko dostupné a všeobecne známe popkultúrne artefakty, ktoré sme-

rujú k najširšej cieľovej skupine recipientov (Rusnák 2013). V rámci svetového, resp. amerického 

mediálneho trhu, ktorý dominuje výrobným priemyslom filmov, seriálov, sitkomov a pod., je možné 

považovať AT za mainstreamový produkt. Na základe získaných ocenení a extenzii seriálu by mohol 

byť známy širokému spektru americkej spoločnosti. Na druhej strane v slovenskom mediálnom prie-

store je seriál pomerne neznámy. Trh s hračkami, plastovými taniermi či taškami do školy je aktuálne 

poznamenaný predovšetkým motívmi z filmu Star Wars či animovaného filmu Frozen (Ľadové krá-

ľovstvo) a ani v minulosti nebolo možné, okrem spomínanej predajne s oblečením, nájsť na našom 

trhu produkt s vyobrazením motívov seriálu Adventure Time. 

Ak slovenský mediálny recipient má záujem o špecializovaný produkt s motívom AT, musí si sám 

vyhľadať internetové obchody, či už špecializované fantasy shopy alebo E-bay.com, teda vynaložiť 

určitú aktivitu, ktorá ho privedie k žiadaným popkultúrnym artefaktom. Týmto javom by sme sa moh-

li prikloniť k periférii popkultúry , ktorá je takmer „undergroundová“, má špecializované publikum, 

ktoré samo aktívne vyhľadáva a zapája sa do mediálnych produktov periférie, ktorá však má ale bliž-

šie k vyššiemu umeniu, ako napr. avantgardná elektronická hudba (Rusnák 2013). Črtou umeleckosti 

sa ale detský animovaný seriál vymyká z periférie.  

Slipstream funguje ako sprostredkovateľ, stredná prechodová vrstva, ponúkajúca väčšine „ochut-

návku“ menšinových produktov, ku percepcii ktorých nepotrebujú recipienti poznať hlbšie kontexty 

pre ich pochopenie (tamtiež). Originálny, sčasti prijímaný ako kontroverzný a autentický – takým, 

podľa nášho názoru, je seriál AT pri snahe jeho lokalizácie vo vnútri komplexnej, poprepájanej po-

pkultúry. K väčšinovému charakteru približuje AT aj jeho prvotné prisudzovanie detskému divákovi, 
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počiatočné vnímanie seriálu ako krátkeho, povrchného, ktorý neponúka nič viac než to, čo divák vidí. 

Porovnaním AT s inými mediálnymi produktmi, ktoré sú určené prioritne deťom (prípadne celým 

rodinám), napr. Frozen, The Simpsons (ktoré priniesli na trh množstvo merchandisingových produk-

tov), vyslovujeme názor o priradení AT skôr k menšinovejším formám popkultúry, pripomínajúc ko-

miksové východiská, kartovú hru (z vlastnej skúsenosti a disponovania tejto hry môžeme jej charakter 

priradiť k rolovým hrám s hrdinami, kúzlami a so zložitejšími pravidlami) a pomerne malú znalosť 

mainstreamového diváka seriálu Adventure Time (vychádzame opäť z vlastnej skúsenosti a osobných 

kontaktov s rôznymi ľuďmi, ktorí zmieňovaný seriál nepoznali). Argument môžeme potvrdiť kompa-

ráciou výskytu AT a popkultúrneho animovaného seriálu The Simpsons, ktorý má na slovenských 

obrazovkách dostatočný priestor.  

 

2 Naspäť do deja 

Animovaný seriál AT rozpráva príbeh chlapca menom Finn, ktorý v priebehu šiestich sérií dospie-

va, fyzicky sa mení a učí sa. Finn je ochrancom dobra, všetkých utláčaných, je hrdinom (novodobým 

rytierom), ktorý sa v jednotlivých častiach seriálu vydáva na cestu za dobrodružstvami v spoločnosti 

svojho najlepšieho kamaráta, a zároveň aj adoptívneho brata žltého psa Jakea, ktorý má nadprirodzenú 

schopnosť zväčšiť alebo zmenšiť si telo do akéhokoľvek rozmeru. 

Celý dej AT je vsadený do nereálneho sveta, kde žije Finn v dome – strome, svet sa skladá 

z viacerých kráľovstiev ako napríklad Candy Kingdom, kde vládne Princess BubbleGum. Počas vývo-

ja častí sa Finn dostáva do rozmanitých kráľovstiev, krajín a sfér vesmíru. V rovnakom prostredí sa 

odohráva aj spin-off Adventure Time with Fionna and Cake. Autor Pendleton Ward popisuje AT ako 

temnú komédiu, ktorá vzbudzuje ambivalentné pocity – šťastie zmiešané so strachom.   

 

2.1 Trendy v tvorbe pre detského diváka  

Ambivalentnosť v seriáli predstavuje postava Ice King – „záporák“ seriálu, ktorý unáša princezné, 

za čo ho kladní hrdinovia potrestajú. Zlo je „klasicky rozprávkovo“ potlačené, ale voči potrestanému 

divák nepociťuje negatívne emócie, pretože je nešikovnou, ťarbavou postavou, ktorá sa len snaží vy-

plniť prázdnotu života. Príbeh postavy je postupne vykresľovaný (3. séria/19., 20. epizóda Holly jolly 

secrets I, II), dozvedáme sa, ako sa Ice King z normálneho človeka premenil, ako pomáhal malej 

Marceline a aký je opustený medzi svojimi tučniakmi. V divákovi, naopak, môže byť vyvovalaná 

emócia ľútosti pri sledovaní neschopnosti tejto postavy prijateľnou cestou získať priateľa. Ide 

o pomerne populárny a často využívaný súčasný trend, ktorý sa vymyká klasickému obrazu tenzie 

medzi dobrom a zlom. Ambivaletnými sú aj epizódy s Finnovým otcom na začiatku 6. série, kde Finn 

zachraňuje otca z väzenia, ten ho však pri úniku opúšťa a Finn v snahe zadržať ho, príde o ruku príči-

nou svojho otca. Ide o pomerne surový prvok zaradený do detského seriálu, najmä v jeho spojitosti 

s rodičovskou postavou.  

Bipolárnosť postáv je však jedným z trendov dnešnej animovanej produkcie určenej detskému 

publiku, ako príklad môžeme uviesť animovaný film Zootropia (2016), kde sa zápornou postavou 

stáva na začiatku nevinne pôsobiaca ovečka.  

Ďalším postupom pri tvorbe obsahu určeného nielen pre deti, ale aj v rámci celej popkultúry je in-

tertextualita, teda nadväznosť textu na iné komunikácie a kontexty – ako príklad poslúži ďalší po-

pkultúrny animovaný seriál The Simpsons, ktorý vo svojich epizódach pravidelne reaguje na kultúrne, 

ale aj politické dianie.   

 

2.2 Analýza vybraných epizód 

V našom príspevku približujeme epizódy seriálu, ktoré podľa nášho názoru nesúvisia s tvorbou pre 

detského diváka práve kvôli prítomnosti intertextuality, ktorú deti so svojou percepčnou schopnosťou 

a životnou skúsenosťou nemajú ešte možnosť správne dekódovať. Vybranými epizódami budeme 

ilustrovať intertextuálne odkazy, ktoré dieťa často ani nepostrehne. Práve nimi by sme chceli potvrdiť 

prítomnosť aj ďalšieho fenoménu v popkultúrnej mediálnej produkcii, ktorou je infantilizácia.  

Guardians of Sunshine (2. séria/16. epizóda) – epizóda, ktorá potvrdzuje východisko AT z vi-

deohier. BMO, živá herná konzola, ktorá žije s dvojicou hlavných postáv, ich prenesie do virtuálneho 

trojrozmerného sveta videohry, ktorú nezdolajú. Štruktúra hry je zhodná s prvými videohrami hraný-
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mi na hracích automatoch aj na prvých mobilných telefónoch, ako napríklad obľúbená hra Snake. 

Ukážkou trojrozmernej virtuálnej reality možno sčasti porovnať epizódu s filmom Tron (1982). (po-

rov. Príloha č. 2) 
Mystery Train (2.séria/19. epizóda), The Creeps (3. séria/12. epizóda) – dve epizódy, ktoré vý-

stavbou textu, zápletkou aj celkovým vyznením pripomínajú detektívne romány od spisovateľky 

Agathy Christie. Mystery train sa odohráva v idúcom vlaku, kde počas prechodu tunelmi postupne 

zomierajú cestujúci a Finn sa snaží vypátrať, kto je vrahom. V závere epizódy sa dozvie, že išlo o jeho 

narodeninový darček od Jakea. Zasadením deja do vlaku epizóda o to viac pripomína Vraždu v Orient 

Exprese, ktorú riešila postava slávneho detektíva Hercula Poirota. (porov. Príloha č. 3)  

The Creeps sa líši od predchádzajúcej spomínanej časti tým, že sa odohráva na zámku, na ktorý 

boli postavy pozvané na večeru. Trochu mätúci je koniec epizódy, ktorý zostal otvorený – Finn príše-

ru, ktorú v dome videl, jednoducho potlačí v hlave. Spojitosť s predchádzajúcou detektívnou časťou je 

vytváraná prostredníctvom potenciálneho, rovnakého zámeru prekvapenia jednej z hlavných postáv, 

ale aj prostredníctvom Jakeovej frázy: „I gotcha dude, two for two!“ (Mám ťa kámo, dva za dva; 

preklad E. H.). Parafráza ďalšej knihy od Agathy Christie A neostal ani jeden (1943), ktorá je v sú-

časnosti spracovaná v seriálovej verzii a v ktorej sú rovnako hostia neznámou osobou pozvaní na ve-

čeru a postupne sa odohrajú vraždy. Dejová línia, kde sa hostia s fiktívnymi menami, ktoré dostali od 

hostiteľa, zúčastnia večere, počas ktorej je niekto zavraždený a nastáva skupinové pátranie, pripomína 

taktiež spoločenskú hru Cluedo (1949).  

Morituri te salutamus (3. séria/2. epizóda) je intertextovým odkazom k rímskym gladiátorským 

hrám, kde sa podobnou frázou zdravili gladiátori „Ave Caesar, morituri te salutant” (Buď pozdravený 

Cézar, my idúci na smrť ťa pozdravujeme). Finn a Jake sa objavia na gladiátorských hrách duchov, 

ktorých sa aj zúčastnia. Ďalším intertextovýmm odkazom je fráza „Finish him!“ (Dokonč ho!; pre-

klad E. H.), ktorá bola používaná v hre Mortal Kombat (1992) pred posledným úderom voči súperovi.  

Nadväznosť na dejovú líniu prvej série môžeme nájsť v treťej sérii: Slumber party panic (1. sé-

ria/1. epizóda), From bad to worse (3. séria/13. epizóda). Epizódy sú prepojené pokračujúcim 

problémom so zombie postavami. Motív s nemŕtvymi postavami je pomerne obľubený medzi divák-

mi, o čom svedčí seriál The Walking Dead (2010). Princess BubbleGum vytvorí liek, ktorý má však 

opačné účinky a infikuje ním omylom občanov Candy Kingdom, ktorí sa premenenia na zombie a 

zaútočia počas párty, na ktorej postavy hrajú dodnes hry Sedem minút v nebi a Pravda alebo vý-

zva/odvaha. Situáciu zachraňujú spoločne, Finn silou a Princess BubbleGum namiešaním správneho 

lieku. V pripomenutí si tejto časti (From bad to worse) sú občania opäť infikovaní aj s princeznou a 

protiliek musí nájsť Finn a Jake. (porov. Príloha č. 4)  

Alchýmia a veda sú v seriáli často zobrazované v epizódach s Princess BubbleGum, ktorej je múd-

rosť pripisovaná ako charakterová vlastnosť. Alchymistický pokus a mytológia sú spolu zobrazené v 

časti Goliad (4. séria/10. epizóda), kde princezná vytvorí zo svojej DNA nesmrteľnú bytosť, dieťa, 

ktoré po jej smrti bude vládnuť kráľovstvu. Bytosť nazvaná Goliad je stavbou tela sfingou – levie 

telo, vtáčia hruď a krídla a ženská hlava. Sfinga patrí, spolu s pyramídami, medzi zachované historic-

ké dedičstvo egyptskej civilizácie. Goliad mysľou dokáže ovládať ľudí a Finn zistí, že nie je vhodná 

ako vľúdna vladárka, akou je princezná. V epizóde možno vidieť alegóriu vzorového správania sa 

rodičov, podobne ako v reklame Children see, children do, keď Jake po kriku na deti naučí Goliad 

„viesť“ svojich poddaných takto. Princezná vyrieši problém s Goliad vytvorením jej brata Storma, 

ktorý svojím dobrom harmonicky vyvažuje zlo v Goliad, pričom pri tvorbe Storma bolo použité DNA 

z Finnových vlasov. Zároveň sa v tejto epizóde zachovávajú signifikantné farby postáv (Princess 

BubbleGum a Finn), s ktorými si ich detský divák asociuje – Goliad je ladená do ružova, kým Stormo 

je biely, avšak s blond vlasmi aké má Finn. (porov. Príloha č. 5) 

Ojedinelé spracovanie epizódy BMO noire (4. séria/17. epizóda) podľa námetu a princípov špeci-

fického filmového žánru film noir  (tmavý, pochmúrny, hrôzostrašný), obľúbeného v 40. a 50. rokoch 

20. storočia,  ktorý nevyužíva paletu farieb. Je natáčaný na čiernobielý film a obvykle má detektívnu 

zápletku, často ide o štylizované kriminálne drámy. BMO v tejto časti predstavuje detektíva, ktorý 

pátra po stratenej ponožke. Dôvod pátrania je banálny a jednoduchý, čím sa dostávame k infantilizácii 

kultúry, ktorá je sociálnym trendom objavujúcim sa v kultúre v posledných rokoch minulého storočia. 

Ide o zámerné odmietanie dospelosti, snahu zbaviť sa zodpovednosti, únik do sveta mediálnej fikcie, 
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záujem o mediálne produkty určené detskému divákovi (Rusnák 2010), ako napríklad Adventure Ti-

me, ktorý ponúka zápletky a kultúrne spojitosti pre dospelých animovanou farebnou formou v jedno-

duchých dejových líniách.  

BMO v epizóde rieši záhadu rozprávaním sa s možnými páchateľmi – myšou, sliepkou a mačkou, 

namiesto ktorých si odpovedá sám (na jednej strane to môžeme považovať za situovanie hernej kon-

zoly do roly malého dieťaťa, ktoré si pri hre postačí samo, na strane druhej pôsobí BMO ako duševne 

narušený jedinec, ktorý zároveň rieši aj svoj pomer so sliepkou). (porov. Príloha č. 6)  

 

Záver 

Príspevok približuje americký televízny animovaný seriál Adventure Time, ktorý v slovenskom 

mediálnom priestore nie je dostupný, okrem vysielania stanice Cartoon Networks zameranej na det-

ského diváka, ktorá je tvorcom seriálu. Úspešnosť, u nás pomerne neznámeho seriálu, potvrdzuje 

množstvo cien, ktoré získal. Týmto príspevkom ponúkame prvý kontakt čitateľa so seriálom Adventu-

re Time, poskytujeme základné znalosti a všeobecné princípy, ktoré sa v seriáli stereotypne odohráva-

jú a uskutočňujú.    

Miesto seriálu v popkultúre sme vyčleňovali postupne, definíciami jednotlivých rovín popkultúry a 

polemikou vhodnosti definícií pre AT. Týmto postupom sme dospeli, a príkladmi či opismi sa priklo-

nili, k prechodnej vrstve popkultúry – k slipstreamu.  

Možnosť získať predstavu o tom, ako jednotlivé epizódy vyzerajú a aká je ich dejová línia je čita-

teľovi ponúknuté v analýze vybraných častí, ktoré boli využité na ilustráciu intertextuality seriálu, 

netradičnej pri tvorbe pre detské publikum. Intertextualitou sme sa snažili dokázať zamerianie seriálu 

aj na vyššie vekové kategórie, ako je to napríklad aj pri seriáloch The Simpsons alebo Futurama. Spo-

ločne s intertextualitou, ktorá sa v animovaných seriáloch stáva takmer potrebným trendom, načrtá-

vame a rozširujeme súčasné trendy pri tvorbe pre detského diváka. Okrem klasického dodržiavania 

symbolov a ikon, sa porušuje modelovosť postáv a prechádza sa k ich ambivalentnosti a stieraniu 

orálne zakotvených hraníc v rozprávkach medzi dobrom a zlom. Zlý hrdina sa v priebehu deja môže 

zmeniť (Ja, zloduch, 2010) a naopak, kladne sa prejavujúca postava sa v závere zmení na “záporáka” 

(Zootopia, 2016). Rovnako sú v dnešnej dobe potrestané postavy tými, ktoré skôr evokujú smútok 

alebo rozčarovanie, nie neznášanlivosť či výsmech z ich trestu, ako tomu bolo napríklad vo filmovej 

rozprávke Mrázik (1964). Smozrejme, tieto moderné postupy vo výstavbe textu nie sú pragmaticky 

zakotvené a dodržiavané vo všetkých typoch súčasnej animovanej tvorby pre deti – hlavný hrdina 

Kung-fu Pandy je veľký, nemotorný, lenivý, ale keď porazí svojho súpera, všetci sa radujú.  
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