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Úvod 

Komiksové médium počas celej svojej existencie nezískalo dostatočnú akademickú pozornosť. 

Dôvodom je jednotné definovanie celej komiksovej produkcie ako detského žánru (neskôr média) 

a súčasť mainstreamovej masovej kultúry. Superhrdinská tematika, ktorá formovala komiksové mé-

dium v jeho počiatku, a doplnenie textovej zložky obrazom (v naratívnej textúre komiksového média) 

vytvorili v kultúre všeobecné povedomie o infantilnosti komiksovej produkcie.  

Toto povedomie zostalo v kultúre hlboko zakorenené aj po transformácii komiksového média rôz-

nymi vplyvmi počas celej histórie komiksovej produkcie. Odbúraniu predpokladaného jednoduchého 

naratívneho princípu, ktorý využíva v rovnakej miere text aj obraz, nepomohol ani vznik komiksové-

ho vydavateľstva Vertigo Comics v roku 1993, ktoré sa sformovalo ako protipól typickej mainstrea-

movej produkcie dvadsiateho storočia. Vertigo Comics nevzniká ako samostatné vydavateľstvo, ale 

ako pridružené vydavateľstvo Detective Comics (známejšie pod skratkou DC Comics) jedného 

z najznámejších amerických vydavateľstiev, ktoré sa špecializuje najmä na komiksy o superhrdinoch. 

Autori, ktorí na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov pracovali na komiksových sériách 

ako Hellblazer (autor Jamie Delano), Sandman (autor Neil Gaiman) či The Swamp Thing (autor 

Alan Moore), pociťovali potrebu využívať v príbehu explicitnejšie vyjadrenie násilia, sexuality, naho-

ty, jazyka alebo drogovej závislosti.  
Toto explicitné vyjadrovanie v komiksovom médiu, ktoré vplyvom dlhej spätosti so superhrdinami 

vytváralo hlavné publikum medzi tínedžermi, by bez určitej zmeny štruktúry a charakteru produkcie 

vyvolalo nespokojnosť Comics Code Authority – organizácie, ktorá plnila úlohu špecifického cenzo-

ra pre komiksové médium.  
Podobným pokusom o pretvorenie vnímania komiksového média ako detského žánru bolo v roku 

1992 založenie nového vydavateľstva Image Comics. Image Comics nevzniká ako protipól typickej 

mainstreamovej produkcie, ale ako jasný konkurent superhrdinským komiksom.1 Paradoxné však je, 

že jedným z prvých komiksov Todda McFarlanea je komiksová séria Spawn, ktorá využíva superhr-

dinské naratívne prostriedky, no Spawn už nie je dokonalým hrdinom, ale antihrdinom 

s neprediktabilným vývojom (podobne ako postava Deadpoola v Marvel Comics). Ani tento druhý 

pokus nezvýšil záujem širšieho publika o komiksové médium, ani nezrušil kultúrne ukotvený prece-

dens o komikse ako o detskom médiu.  
Image Comics získava stabilné postavenie medzi ostatnými vydavateľstvami v roku 2003, keď vy-

chádza prvé číslo najznámejšej komiksovej série The Walking Dead od vydavateľstva Image Co-

mics. Séria stvorená Robertom Kirkmanom a Tonym Mooreom využíva postapokalyptické pro-

stredie a zombie tematiku a prezentuje typ sociálneho experimentu morálnych a spoločenských inter-

                                                      
1
 Medzi zakladajúcimi členmi sú napr. Todd McFarlane alebo Jim Lee, ktorí týmto spôsob zmenili „nájomný“ 

spôsob písania komiksových scenárov pre vydavateľstvá Marvel Comics a DC Comics a vytvárali nezávislé samo-

statné príbehy so širokým žánrovým rozptylom. 
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akcií medzi rôznymi kolóniami preživších so silným dôrazom na základné potreby jedinca (porov. 

Príloha č. 1).  
The Walking Dead využíva prvky, ktoré demonštrujú súčasnú komiksovú produkciu. Explicitné 

vyjadrenie násilia a zobrazenie zombie, sociálne problémy, morálne hodnoty a rozpad spoločnosti 

vytvárajú v rámci komiksovej produkcie (ktorá je považovaná za mimomainstreamovú aktivitu) se-

kundárne delenie na a) mainstream (prevažne superhrdinská tematika) a na b) perifériu (multižán-

rová, explicitná produkcia).  
Posilnenie pozície vydavateľstva Image Comics na trhu a schopnosť konkurovať historicky starším 

americkým vydavateľstvám, ako je Marvel Comics, DC Comics, Dark Horse Comics, IDW či BOOM 

Studio, postupne transformuje povedomie o komikse ako už o „dospelom“ médiu. Dôvodom je aj 

fakt, že takmer celá produkcia Image Comics je určená dospelému publiku a žánrová mozaika je tvo-

rená nielen sci-fi, fantasy a dobrodružnými príbehmi, ale aj horormi, noir kriminálkami, vesmírnymi 

space operami a ďalšími.  
V mesačných predajoch stále dominujú vydavateľstvá Marvel Comics a DC Comics, no ostatné 

vydavateľstvá, ktoré sú odlišné tematickou diverzitou i spôsobom spracovania, postupne získavajú 

rovnako silné postavenie na trhu (porov. Príloha č. 2).  
Z tabuľky v prílohe č. 2 je možné vyčítať, že z mimomainstreamových vydavateľstiev sa na 23. 

miesto dostala nová séria Briana K. Vaughana Paper Girls, na pozícii 26 je zas 147. číslo komikso-

vej série The Walking Dead a hneď za ním nová séria od IDW Back to the Future. V hornej časti 

tabuľky si možno všimnúť jednoznačnú dominanciu vydavateľstva Marvel s jeho najziskovejšími 

postavami – Iron Manom, Spider-Manom a novými sériami zo sveta Star Wars, ktoré ťažia 

z komerčného úspechu a propagácie Epizódy VII.  
Poslednou dôležitou fázou, ktorá postupne opäť zvyšuje záujem publika o komiksové médium, je 

postupné adaptovanie rôznych komiksových titulov do filmovej a seriálovej podoby. Vzniká pridru-

žené filmové univerzum,2 ktoré využíva reálie komiksových sérií a v publiku by malo rozprúdiť záu-

jem o ďalšiu produkciu komiksov. 

 

2 Komodifikovaný komiks 

V predchádzajúcej kapitole bolo načrtnuté uchopenie komiksového média v histórii aj v súčasnej 

mediálnej kultúre. Táto kapitola popisuje moderný komiks ako súčasť masovej kultúry a popkultúry 

a adaptáciu komiksu do filmovej alebo seriálovej podoby ako prirodzený postup uchovania reálií ko-

miksového média v obsahovo nasýtenom priestore mediálnych obsahov.  

S. McCloud (2008) v knihe Jak rozumět komiksu v časti, v ktorej popisuje formálnu a vizuálnu 

stránku komiksu ponúka presnú definíciu komiksu. Postupne popisuje základné postupy moderného 

vizuálneho umenia, ktoré komiks reprezentuje. Predstavuje komiks ako logické usporiadanie panelov, 

ich plošné radenie a celkovú juxtapozíciu obrazov s dôrazom na ich vplyv na naráciu (s dôrazom na 

naratívne zložky kreovania postáv, ich setting /umiestňovanie/ do prostredia a východiskové sociálne 

situácie).  
Táto sekvenčnosť panelov v rámci jednej komiksovej strany (vnímanie následnosti panelov 

a definovanie kauzality panelov v radení za sebou a celková panelová štruktúra komiksu) odráža nara-

tívnu zložku plynutia času v komikse a prezentuje jeho zmeny v príčinnej zhode v smere do budúc-

nosti i minulosti – nastáva teda rovnaké prijímanie obsahu ako pri čítaní literárneho diela alebo sledo-

vania filmu či seriálu. Komiksové médium k tomu ponúka ešte možnosť sledovať panelovú štruktúru 

periférne a vnímať tak každú stranu ako samostatný strip.3 Naratívna analýza si všíma aj vzťah medzi 

rozprávačom a príjemcom, čo by sa na úrovni panelovej štruktúry komiksu opäť odrazilo v spôsobe 

vnímania komiksovej strany ako celku, nie jednotlivých samostatných panelov bez akejkoľvek väzby 

na panely ostatné.  

                                                      
2
 V oficiálnom zozname alternatívnych svetov z produkcie Marvel Comics sa filmové adaptácie v rámci Marvel 

Cineamtic Universe označujú ako Earth-199999. Fungujú tak napríklad spolu s Earth-616, ktorý je primárnou realitou 

pre vývoj dejov jednotlivých komiksových sérii. 
3
 Iný formát komiskového média (bližšie v kapitole 2.1), v tomto kontexte chápané ako menšia časť komiksovej 

strany (niekoľko panelov v juxtapozícii za sebou). 
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Jasná formálna úprava komiksového média, ktorú definuje nielen S. McCloud, ale aj ďalší autori, 

a percepčná diferentnosť voči televíznemu seriálu a filmu mení komiks z média na akýsi žáner. Žáner, 

ktorý sa usadil v prostredí elektronických médií a v súčasnosti ovplyvňuje väčšinu televíznej 

a filmovej produkcie (v histórii kinematografie je to porovnateľné so žánrami western, horor 

a fantasy). To samozrejme neznamená, že naozaj vzniká nový filmový žáner. Komiksová adaptácia je 

na základe podobných znakov stotožniteľná s akčným filmom, ktorý komiksová adaptácia 

v súčasnosti nahrádza. Vnímanie komiskovej adaptácie ako kvázi zánru je dôležité skôr pre pochope-

nie naratívnych princípov, ktoré so sebou prináša a je precendentým prototypom pri vytváraní porob-

ných filmových sérií (Transformers, Star Wars).  

Komiks bol medzi svojbytné médiá zaradený Marshall McLuhanom (1991, s. 160), ktorý popiso-

val úspech komiksu „odmietnutím spojitosti a lineárnosti, ktoré sú typickými vlastnosťami pre litera-

túru.“ Táto definícia odlišuje komiks na úrovni narácie aj komunikačného kódu. V komikse je jazyk 

iba jednou z dvoch zložiek prezentácie myšlienok. Druhou zložkou je ikona, resp. obraz (McCloud 

2008).  

Toto rozloženie štruktúry komiksu a naratívneho procesu na dve rovnocenné zložky odlišuje ko-

miksové médium od literatúry, v ktorej dominuje jazyk ako primárny kód. Práve týmto spôsobom S. 

McCloud potvrdzuje postavenie komiksu ako média, nie ako žánru pridruženého k literatúre. Klade-

nie takmer rovnakého dôrazu na obraz aj na jazyk v komiksovom médiu predstavuje analógiu 

s filmom a televíznym seriálom. Adaptácia komiksových titulov je preto logickým posunom a záro-

veň moderným uchopením komiksu v kultúrne „pohodlnejšom“ type média.  

 

2.1 Komiks ako súčasť masovej kultúry 

Komodifikáciu ako index masovej produkcie predstavil už v roku 1999 D. McQuail. Nedá sa ho-

voriť len o postupnej degradácii komiksového média, ale aj o zanechaní estetickej hodnoty 

a kvality komiksových produktov a určovaní ceny podľa trhovej hodnoty a dopytu, nie podľa estetic-

kej, umeleckej hodnoty komiksu. Z mediálneho produktu sa stáva ekonomický artikel, ktorému cenu 

určuje vydavateľ. Scenárista a ilustrátor strácajú nielen práva na dielo, ale aj kontrolu nad komiksom 

po jeho uvedení na trh.  

V dokumentárnom videu vydavateľstva Image Comics (I is for Image), ktoré prezentuje moderné 

komiksové vydavateľstvo osobného typu (prezentované scenáristami a ilustrátormi vo väčšej miere), 

scenárista Ed Brubaker (v 21. sekunde) charakterizuje písanie pod týmto vydavateľstvom ako slo-

bodu.  
V ďalšej časti tohto videa scenáristi a ilustrátori popisujú základné rozdiely medzi nájomným písa-

ním pre vydavateľstvá DC Comics a Marvel Comics a písaním, „kde oblaky sú limitom“ (Kirkman 

2014, www.youtube.com). Robert Kirkman týmto vyjadrením definoval politiku fungovania vydava-

teľstva Image Comics. Komerčné vydavateľstvá vlastnia práva na jednotlivé postavy (najmä superhr-

dinské) a scenáristom nedovoľujú kontrolovať ich v maximálnej možnej miere. Ide o komodifikáciu 

komiksu (v tomto prípade postavy), ktorá nedáva tvorcom absolútnu kontrolu nad postavou a jej bu-

dúcim vývojom, keďže postava odzrkadľuje zisk vydavateľstva aj komerčnú propagáciu s cieľom 

maximalizácie zisku. Superhrdinský komiks je dnes často považovaný len za reklamu pre filmové 

adaptácie.  
Premena komiksu pod vplyvom masovej kultúry nie je v súčasnosti len o zmene vnútornej štruktú-

ry, o zmene spôsobu prístupu k scenáristom a ilustrátorom a rozdelení vlastníctva príbehu, postáv (čo 

úzko súvisí s komodifikáciou komiksu a brandingom4 komiksu), ktorý sa mení na obchodnú značku 

komiksového vydavateľstva. Novovzniknuté vydavateľstvá postupne udávajú trendy aj pri distribúcii 

komiksu a vonkajšej forme toho média. Na začiatok je nutné uviesť základné typy komiksového prí-

behu z časového (naratívneho) hľadiska (určované formátom):  

                                                      
4 Komiksové série hrdinského typu sú centralizované dominantnou postavou či skupinou postáv. Názov komiksu 

je potom vo väčšine prípadov odvodený od tejto postavy, resp. skupiny postáv (napr. Avengers). Tieto názvy potom 

komercializáciou druhotných produktov v podobe popkultúrnych artefaktov menia komiksový príbeh na samostatnú 

značku. 
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1. strip – najčastejšie ako súčasť iného printového média (najmä novín a časopisov). Väčšinou ide 

o „humorné príbehy prevažne s maximálne piatimi panelmi s uzavretým alebo čiastočne uzavretým 

dejom s výraznou pointou“ (Mocná – Peterka 2004, s. 317). Typickým zástupcom je napríklad komik-

sový strip Garfield či The Yellow Kid z periodika New York World. Tento typ komiksu je v súčasnosti 

nenovinárskym prejavom v periodikách, ktorý plní prevažne zábavnú funkciu a má často formálne 

znaky karikatúry. Postupne je komiksový strip v novinách a časopisoch nahrádzaný inými nenovinár-

skymi prejavmi. 

2. komiksový seriál – patrí medzi najznámejšie formy komiksového média, ktoré predstavujú jed-

notlivé, samostatné čísla jednej série vydávané periodicky. V anglo-americkej terminológii sa pre 

označenie jednej časti seriálu využíva termín issue, ktorého slovenským ekvivalentom je termín zošit 

alebo číslo. „Ide teda o príbeh sústredený okolo hlavného hrdinu a vydávaný v zošitoch na pokračo-

vanie.“ (tamtiež). Týmto spôsobom vychádzali takmer všetky známe komisky (napr. Action Comics, 

Spider-Man, Watchmen alebo Sin City) a tento spôsob sa využíva aj v súčasnosti. 

3. komiksová kniha – tento typ je relatívne novou formou a predstavuje zozbieranie jednotlivých 

zošitov do väčších celkov. To spôsobuje postupné miznutie popkultúrne dôležitého aspektu komikso-

vého média, a to pravidelného zbierania zošitov, ale rovnako aj ekonomickej náročnosti pre jednotliv-

ca. Je podstatné odlíšiť grafický román, ktorý je adaptovaným literárnym príbehom do komiksovej 

podoby (napr. fantasy epos Georga Martina Pieseň ľadu a ohňa) a komiksovou knihou,
5 ktorá je 

kompilátom niekoľkých čísel rôznych komiksových sérií. Táto forma rýchlo získava popularitu hlav-

ne pre jej zberateľsky príťažlivejšiu formu v podobe knihy.  

Komiksové knihy menia formálne definovanie komiksu ako média a určujú aj moderné uchopenie 

crossoverov6 v komiksových sériách komerčných vydavateľstiev, ktoré sú zozbierané v tzv. omnibu-

soch. Tie uzatvárajú niekoľko komiksových kníh, ktoré mohli v podobe zošitov vychádzať mnoho 

rokov, často aj s príbehom rozptýleným medzi početné série jedného vydavateľstva (napr. omnibus 

Green Lantern vol. 1 od scenáristu Geoffa Johnsa v jednej knihe obsahuje celkový príbeh zo sérií 

Green Lantern: Rebirth 1 – 6, Green Lantern Corps Recharge 1 – 5, Green Lantern 1 – 25, Green 

Lantern Corps 14 – 18, Green Lantern: Sinestro Corps Special 1, Green Lantern Secret Files 2005 1, 

Tales of the Sinestro Corps: Superman Prime 1 a Green Lantern/Sinestro Corps Secret Files 1).  

Takáto distribúcia ponúka publiku možnosť iného prístupu ku komiksovému médiu, ktoré už viac 

nie je viazané na aktuálny čas (pravidelné mesačné odoberanie zošitov) a na čítanie v následnosti. 

Tomuto formátu sa postupne prispôsobujú všetky komiksové vydavateľstvá. K periodickému vydáva-

niu komiksov priraďujú aj túto druhotnú formu v podobe komiksových kníh. 

 

2.2 Komiksový seriál a komiksový film 

Superhrdinská tematika dala komiksu v modernej podobe dnešné charakterizačné kontúry 

a definuje komiksovú produkciu prakticky až dodnes s prestávkami v 60.  a 70. rokoch 20. stor., keď 

sa začal formovať komix – americký undergroundový komiks 20. storočia. Komix v stave, keď bola 

väčšinová produkcia v komiksovom médiu komerčná a poznačená tvorbou Stana Leeho a Jacka 

Kirbyho (realistické zobrazenie postáv aj prostredia) sa odlišoval od masového komiksu najmä vo 

svojej vizuálnej podobe a experimentovaním ilustrátorov so zobrazovaním emócií, snov či predstáv 

superhrdinskej reality. Scenáristi aplikovali v komixe opačný prístup, aký predstavoval Stan Lee vo 

vydavateľstve Marvel Comics, a to ohrozenosť hrdinov.7  

Rovnako sa téma superhrdinov postarala aj o renesanciu v modernom vnímaní komiksu cez filmo-

vé a seriálové adaptácie. Pri formovaní komiksového média v modernom chápaní (mimo stripov ako 

The Yellow Kid) bolo vydavateľstvo DC Comics s Action Comics 1, ktorý vychádza v júni 1938 a je 

prvým príbehom o Supermanovi. Za renesanciu, ktorá v roku 2008 premenila nielen vnímanie komik-

sového média v kultúre a rozšírila povedomie o komikse v jeho adaptovanej forme, ale aj vnímanie 

                                                      
5
 V angličtine ako tzv. comic book. 

6
 Súčasná produkcia hrdinských komiksov nefunguje v uzavretých príbehoch, ale príbehy sa na viac či menej čísel 

prepájajú a vytvárajú crossovery. Je možné nájsť aj špecifické crossovery konkurenčných titulov – napríklad Ninja 

korytnačky a Batman. 
7
 Komerčné vydavateľstvá prezentovali ideu nedotknuteľnosti hrdinov, čo sa neskôr premietlo do komodifikova-

nia týchto postáv, ako je bližšie opísané v úvode kapitoly 2. 
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súčasnej masovej produkcie filmov a seriálov poznačenej tematikou superhrdinov, môže konkurenčné 

vydavateľstvo Marvel Comics s adaptáciou svojho komiksu Iron Man. Vzniklo filmové štúdio MAR-

VEL Studios a koncept tzv. Marvel Cinematic Universe (MCU), ktorý opúšťa dovtedajšie postupy 

tvorby samostatných filmových adaptácií komiksových postáv a vytvára sieť spin-offov
8
 a cross-

overov, kde jednotlivé filmy existujú v jednom univerze.  

Nasleduje hlbšie predstavenie filmovej a seriálovej produkcie, ktorá spoločne adaptuje komiksy 

vydavateľstva Marvel Comics s dôrazom aj na základnú vnútornú dejovú štruktúru odrážajúcu nároč-

nosť konceptu filmového omniverza, a ich podiel vo filmografii (rozdelené podľa roku premiéry 

snímky): 

 

Prvá fáza
9 

2008: Iron Man 

2008: The Incredible Hulk – Tony Stark (Iron Man) sa objavuje v potitulkovej scéne. 

2010: Iron Man 2 – pokus o opätovné vytvorenia superséra, ktoré bolo použité na Stevenovi Ro-

gersovi (Kapitán Amerika). Riaditeľ S.H.I.E.L.D.-u Nick Fury predstavuje Tonymu Starkovi program 

Avengers Iniciatíva. Agent S.H.I.E.L.D.-u Phill Coulson nachádza Mjölnir v Novom Mexiku. 

2011: Thor – referencia vedca Erika Selviga na Dr. Brucea Bannera (Hulk). 

2011: The Consultant Marvel One Shot – žiadosť World Security Council prepustiť z väzenia 

Emila Blonského (The Abomination), ktorý bol zápornou postavou filme The Incredible Hulk, a jeho 

pripojenie k Avengers Iniciatíve. 

2011: Captain America: The First Avenger – zobrazuje použitie superséra a zisk Tesseractu 

(prvý tzv. Infinity Stone – Kameň nekonečna) S.H.I.E.L.D.-om v roku 1942. Predstavenie Agentky 

S.S.R. (predchodca S.H.I.E.L.D.-u) Peggy Carter a predstavenie Hydry – tajnej organizácie, ktorá 

operuje proti S.S.R. resp. S.H.I.E.L.D.-u. 

2011: A Funny Thing Happened on The Way to Thor’s Hammer Marvel One Shot – nájdenie 

spadnutého Thorovho kladiva. 

2012: Avengers – spojenie všetkých postáv (Iron Man, Kapitán Amerika, Thor, Hulk, Black Wi-

dow, Hawkeye) v jednom filme proti Lokimu Thorovmu bratovi. Prvé zobrazenie Thanosa, vesmírnej 

entity, proti ktorej Avengers v skutočnosti celý čas bojujú (Thanos sa snaží získať všetky Infinity Sto-

nes). V snímke zomrie aj Agent Coulson. 

2012: Item 47 Marvel One Shot – nájdenie zbrane Chitauri vojska Lokiho z filmu Avengers. 

 

Druhá fáza 

2013: Iron Man 3 – Bruce Banner (Hulk) v potitulkovej scéne odhalenie Extremis – látka vyvíja-

ná počas udalostí Avengers. 

2013: Agent Carter Marvel One Shot – udalosti založenia S.H.I.E.L.D.-u. 

2013: Thor: The Dark World – Cameo scéna Kapitána Amerika a Aether – druhý Infinity Stone. 

2013: Agents of S.H.I.E.L.D. – spin-off seriál so silnou nadväznosťou na MCU. Vysvetľuje preži-

tie Agenta Coulsona. 

2014: Kapitán Amerika: The Winter Soldier – predstavenie nových hrdinov tzv. New Avengers 

(Falcon a Winter Soldier), Coulson sa stáva riaditeľom S.H.I.E.L.D.-u po jeho čiastočnom kompromi-

tovaní. Objavuje sa referencia na hrdinu Dr. Strangea. 

2014: Guardians of the Galaxy – umiestnenie Aetheru do banky tzv. Collectora a objavenie Or-

bu (tretí Infinity Stone). Ide o vesmírnu analógiu tímu hrdinov Avengers v MCU. 

2014: Agents of S.H.I.E.L.D. 2. séria – popisuje udalosti zničenia S.H.I.E.L.D.-u Hydrou 

a objavenie tajného mesta Inhumans (vesmírna rasa). 

2014: All Hail The King Marvel One Shot – dokazuje, že Trevor Slattery nebol ozajstným Man-

darinom vo filme Iron Man 3. 

                                                      
8
 Pri bližšom pohľade na MCU je možné vnímať, že všetky filmy pred filmom Avengers (2012) pôsobia ako spin-

offy jednotlivých postáv, ktoré sa v tomto filme objavia. 
9 Názov je presným pomenovaním produkcie MARVEL Studios, v ktorom sa filmy delia na fázy a jednotlivé fázy 

predstavujú mierne ukončenie čiastkových dejov a prípravu na možné pokračovanie. 
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2015: Agent Carter – spin-off seriál, ktorý opisuje udalosti po filme Captain America: The First 

Avenger. V seriáli sa objavuje Armin Zola nacistický vedec v Hydre z filmov o Kapitánovi Amerika. 

2015: Avengers: Age of Ultron – formovanie New Avengers – príchod Scarlet Witch a Visiona. 

Objavuje sa aj Ulysse Klaw, postava z komiksov o Black Pantherovi a štvrtý Infinity Stone – Mind 

Stone. 

2015: Daredevil – spin-off seriál, ktorý je ovplyvnený tzv. Bitkou o New York z filmu Avengers 

a prezentuje hrdinu Daredevila. 

2015: Ant-Man – referencia na Spider-Mana (súvisí s opätovným získaním práv na túto postavu 

pre filmy). 

 

Tretia fáza 

2015: AKA Jessica Jones – spin-off seriál, ktorý vytvorí spolu s postavami Daredevil, Luke Cage 

a Iron Fist tzv. The Defenders – zoskupenie street-level (pouličných) hrdinov. 

2016: Daredevil 2. séria – predstavenie hrdinov Punisher a Elektra s potvrdením vlastného seriálu 

pre postavu Punishera. 

2016: Captain America: Civil War – občianska vojna medzi Kapitánom Amerika a Iron Manom 

o vládnej registrácii superhrdinov. 

2016: Luke Cage – spin-off seriál v príprave. 

2016: Doctor Strange – pripravovaný film o magickom hrdinovi Marvel Comics. 

2017: Guardians of Galaxy vol. 2 

2017: Spider-Man: Homecoming 

2017: Thor: Ragnarok 

2017: Black Panther 

2018: Avengers: Infinity War 

2018: Ant-Man and The Wasp 

 

Jednotlivé filmy, seriály a ich spin-offy či tzv. Marvel One Shots spoločne vytvárajú 34 príbehov 

v jednom univerze za 11 rokov. To jasne dokazuje prechod komiksu do iného média, ktoré spätne 

oživuje komiksovú tvorbu a záujem publika o ňu. Jednotlivé filmy majú aj svoje komiksové prelude 

komiksy, ktoré ešte hlbšie vysvetľujú všetky časti filmového univerza Marvel Comics. Už teraz je 

v príprave aj niekoľko ďalších projektov ako napríklad seriál Marvel´s Most Wanted, ktorý sa sústredí 

na dve postavy zo seriálu Agents of S.H.I.E.L.D. – Bobbi Morse a Lance Hunter.  

Zaujímavý je aj pohľad na žánrovú mozaiku filmov v Marvel Cinematic Universe. Je tu možné ná-

jsť akčné a dobrodružné filmy (Iron Man), vesmírne space opery (Guardians of the Galaxy), politické 

thrillery (Captain America: The Winter Soldier), explicitné drámy (Daredevil), ale aj rodinné filmy 

a akčné komédie (Ant-Man).  
Filmové a seriálové adaptácie X-Menov (mutanti Marvel Comics) vo výpočte chýbajú, pretože 

Marvel Comics na postavy X-Men, Uncanny X-Men a X-Force stratil práva na konci deväťdesiatych 

rokov, keď vydavateľstvo vyhlásilo bankrot a rozpredalo práva na mnohé svoje postavy. Práva na X-

Menov vlastní štúdio 20th Century FOX a komerčný úspech filmov z prostredia X-Men univerza za-

bezpečuje dodržiavanie zmluvy s Marvel Comics. Marvel Cinematic Universe postupne nahrádza X-

Men univerzum Inhumans, a to v komiksoch aj v Marvel Cinematic Universe (Lee 2014, 

www.vimeo.com). 

 

2.3 Reboot komiksových sérií 

Ekonomická aj časová náročnosť komiksov, kde mnohé série existujú niekoľko desiatok rokov 

(napr. postava Captain America má v roku 2016 sedemdesiate piate výročie) a príchod novej generá-

cie publika komiksového média v roku 2008 vyústila do rebootu10 univerza Marvel Comics aj DC 

Comics. Všetky tituly ukončili príbeh a začali vychádzať opäť od čísla jeden.  

                                                      
10 Ukončenie všetkých sérií a nahradenie novými sériami, ktoré vychádzajú od čísla 1 a nevyžadujú predchádzajú-

cu skúsenosť s komiksom v rámci vydavateľstva ani s komiksom všeobecne. 
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Moderný spôsob vydávania komiksov v tomto formáte umožňuje jednoduchší nástup novej gene-

rácie čitateľov bez nutnosti čítať všetky predchádzajúce zošity. Marvel Comics aj DC Comics v jeseni 

2015 (resp. v lete roku 2016) aplikovali reboot na svoje komiksové série opäť a uzavreli tak prvý re-

boot z roku 2011.  

Prehľad rebootovaných komiksových sérií: Marvel Comics: 2011 – začína Marvel NOW (ako 

dôsledok eventu Avengers vs. X-Men), 2015 – koniec Marvel NOW a začiatok All-New All-

Different Marvel (ako dôsledok eventu Secret Wars). DC Comics: 2011 – začína New 52 (ako dô-

sledok eventu Infinity Crisis), 2016 – koniec New 52 a začiatok DC Rebirth. 

 

Záver 

Cieľom tohto príspevku bolo stručne opísať súčasný stav komiksového média, ktoré je 

v modernom ponímaní omniverzom11 komiksových (printových) sérií vydavateľstiev a filmových či 

seriálových adaptácií postáv a eventov.  

Dôkazom existencie omniverzného chápania komiksového média je aj upravená a prispôsobená 

štruktúra jednotlivých vesmírov pri Marvel Comics. Tak ako existuje Earth-1 ako hlavný vesmír, kde 

sa odohrávajú jednotlivé príbehy v komiksoch; alebo Ultimate Universe, kde majú postavy iný pô-

vod či univerzum, kde sú všetky postavy v postapokalyptickom svete ako zombie, existuje aj Earth-

199999, ktorý je výhradne filmovým a seriálovým kompilátom Marvel Cinematic Universe 

a oficiálnym kánonom príbehov jednotlivých postáv. Toto zaradenie do jednotnej štruktúry Marvel 

Comics vytvára z komiksov v modernom vnímaní vzorec, ktorý prechádza z jedného média do iného 

ako dramaturgický model.  

Celý text obsahuje popis vývojových tendencií v komiksovom médiu. Rozsah práce neumožňuje 

popísať ďalšie trendy, ako sú komiksové eventy, digitalizácie komiksov, zmeny postáv s ohľadom na 

rasu, farbu pleti, gender (napr. Thor v súčasnosti ako Jane Foster, teda ženská hrdinka) alebo jednotné 

naratívne štruktúry komerčného komiksu. Všetky tieto tendencie dramaticky menia zaužívané postupy 

tvorby komiksov (silnejší dôraz na ilustráciu ako na naratívnu zložku v súčasnosti) a komiks je dnes 

v akejsi prechodovej zóne reštrukturalizácie.  

Príspevok poskytuje podnety na ďalšiu hĺbkovú naratívnu analýzu celého Marvel Cinematic Uni-

verse a následnú komparáciu s komiksovými predlohami alebo s konkurenčným (vznikajúcim) filmo-

vým univerzom DC Comics. 

 

 

Literatúra: 
GILLEN, K. – LAND G. (2013): Iron Man Marvel NOW. USA: Marvel Comics, 320 s. 

JOHNS, G. – REIS, I. – VAN SCIVER, E. (2015): Green Lantern Omnibus vol. 1. USA: DC Comics.  

IMAGE COMICS: I is for Image. [Cit. 2016-28-08]. Dostupné na internete: 

˂https://www.youtube.com/watch?v=FYxF1BkXYUE˃ 

KIRKMAN, R. – ADLARD, CH. – RATHBUM C. (2009): The Walking Dead. USA: Image Comics. 3300 s. 

KNUTSON, Z. (2014): Marvel 75 Years: From Pulp to Pop!. [Cit. 2016-27-08] Dostupné na: 

˂https://vimeo.com/112250759˃ 

MAZUR, D. – DANNER, A. (2015): Komiks od roku 1968 do současnosti. Praha: Nakladatelství Univer-

zum.  

MOCNÁ, D. – PETERKA, J. (2004): Slovník literárních žánrů. Praha: Paseka.  

McCLOUD, S. (2008): Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art.  

McLUHAN, M. (1991): Jak rozumět médiim. Praha: Odeon.  

 

 

                                                      
11 Moderný komiks stavia do kontrastu pojem univerzum a omniverzum. Univerzum funguje ako zástupné pome-

novanie všetkého ortodoxného v rámci komiksov hrdinského typu v rovnakom prostredí. Omniverzum združuje aj 

adaptácie, ktoré v tomto zmysle neznamenajú dôsledok komiksu, ale skôr paralelné fungovanie spolu s komiksom 

(viac v kapitole 2). 
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Príloha č. 1. Názorné grafické zobrazenie smrti v komikse The Walking Dead (zdroj: comicbo-

ok.com/blog) 

 
 

Príloha č. 2. Predajnosť čísel za október v roku 2015 (zdroj: comicchron.com) 
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