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Úvod 

Najmä mladšej vekovej kategórii sú známe webové portály zhromažďujúce vtipný či zaujímavý 

obsah ako napríklad zahraničný 9GAG či HUGELOL. Aj na Slovensku však máme webové stránky, 

ktoré sú zamerané na podobný obsah. Azda najznámejšia a najproduktívnejšia z nich je tzv. Emefka. 

Okrem toho, že sa na nej objavujú zahraničné obrázky či už preložené alebo v origináli, zaregistrovaní 

užívatelia prispievajú vlastnou tvorbou, ktorá má istú výpovednú hodnotu vo vzťahu k našej interne-

tovej kultúre. 

Emefku budeme skúmať ako česko-slovenský internetový priestor (pretože zaregistrovaní sú aj 

českí používatelia), kde sa tvoria a koncentrujú mémy. Nie všetky vtipné obrázky sú zároveň aj mé-

mami, no na Emefke môžeme nájsť veľa druhov mémov, či už sú to „caption mems“ (zaužívané kres-

by, postavy, výrazy tváre, ktoré sa používajú celosvetovo v rôznych kontextoch), svetové fenomény, 

ktoré sa stali mémami alebo fenomény, ktoré vznikli v slovenskom alebo českom používateľskom 

prostredí a sú preň špecifické. 

Hoci sú mémy vnímané najmä ako predmet zábavy, dá sa na ne nazerať aj z odborného hľadiska. 

Mémy môžu vypovedať o svetových udalostiach, o tom, čo je podľa verejnosti dôležité, aký je pohľad 

na skutočnosť. 

V nasledujúcich kapitolách sa budeme venovať teoretickému uchopeniu mémov a ich prejavom na 

stránke Emefka, ďalej ozrejmíme, prečo je Emefka vhodným priestorom na budovanie komunity a ako 

sa komunity prejavujú, a nakoniec opíšeme najčastejšie druhy vytváraných obrázkov a fenoménov, 

resp. tie, ktoré sú z odborného hľadiska zaujímavé či dôležité. 

 

1 Mémy a Emefka 

Ak by sme sa akéhokoľvek tínedžera alebo mladého dospelého spýtali, čo je to mém, možno by 

nám nevedel povedať presnú definíciu, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou by nám vymenoval 

desiatky konkrétnych príkladov. Je to dôkaz toho, ako dnešná mladá generácia „žije“ médiami 

a technológiami, ako sa prirodzene pohybuje v prostredí internetu.  

Mém ako „jednotka, ktorá tvorí ustálenú sieť významov a hodnôt dnešnej populárnej kultúry,“ 

(Rusnák 2010, s. 232) však nie je len zábavný obrázok či video, ktorý sa virálne šíri a je zdieľaný na 

sociálnych sieťach. Komplexná definícia mému hovorí, že je to: „termín používaný v moderných 

teóriách vytvárania, šírenia a spotreby mediálnej kultúry na označenie jednotiek kultúrneho významu, 

ktoré v sebe nesú kultúrne myšlienky a to tak triviálne (populárne piesne, formy čierneho humoru, 

módne trendy), ako aj monumentálne (náboženstvá, jazyky, filozofia) a replikujú sa predovšetkým v 

mediálnom priestore“ (Rusnák a kol. 2010, s. 148). 

Simona Šoltésová (2016, s. 14) dodáva, že „mémom je element, časť informácie, postup a štruktú-

ra, ktorá je po replikácii rozpoznateľná v iných myšlienkach, ideách alebo obsahoch.“ Ako uvádza 

Juraj Rusnák (2010), mémy sa šíria predovšetkým [no nielen; pozn. S. T.] mediálne. V texte sa bude-

me zaoberať najmä vtipnými mémami, ktoré sa nachádzajú v internetovom prostredí, a to konkrétne 
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na webovej stránke www.emefka.sk a na jej facebookovej stránke (ďalej len FB stránke) s rovnakým 

názvom – Emefka. Obdobných webových stránok s vtipným obsahom existuje mnoho, no v česko-

slovenskom prostredí vyniká práve táto. Dôvodom je fakt, že obrázky nie sú iba preberané zo zahra-

ničných portálov, ale sú aj vytvárané administrátorom stránky a bežnými ľuďmi. V tzv. „builderi“ na 

stránke www.emefka.sk môže ktokoľvek vytvoriť vtipný či zaujímavý obrázok, ktorý automaticky 

putuje do kategórie „nové“. Ak sa obrázok stane úspešný, zobrazí sa medzi „slávnymi“ a ak sa prí-

spevok páči samotnému adminovi, zdieľa ho na FB stránke. Takýmto postupom sa tie najzaujímavej-

šie a najvtipnejšie dostanú do povedomia širokému okruhu ľudí, keďže FB stránku odoberá vyše 300 

tisíc ľudí.1 

Samotný názov webovej aj FB stránky vychádza z predošlej FB stránky s názvom „MFK“ (v tej 

dobe ešte neexistovala webová stránka), čo je skratka pre „meme face komiksy“. Neskôr sa zo skratky 

vytvorilo skratkové slovo, a tak vznikol nový názov. Pôvod tejto stránky teda vychádza z konkrétneho 

druhu mémov s názvom „meme face“ alebo aj „rage face“. Sú to prevažne čierno-biele postavičky 

kreslené nedokonalou technikou, no majúce informačný charakter.  

V čase vzniku FB stránky so starým názvom boli meme face mémy výrazne populárne. Šírili sa v 

rámci celého internetu a pozornosť si získali aj v našom česko-slovenskom prostredí. Stali sa natoľko 

populárne a rozšírené, že ľudia vytvárali obrázky, ktoré meme faces zobrazovali ako súčasné umenie 

(možno vidieť nižšie na obrázku 1). Tvorcovia  mémov však prostredníctvom meme face komiksov 

túto situáciu parodovali, čo je pre popkultúru aj mémy samotné bežné. Juraj Malíček (2012, s. 91) 

paródiu v popkultúre charakterizuje ako „formu spracovania popkultúrneho artefaktu. Prostredníc-

tvom paródie popkultúra pranieruje samu seba, nastavuje si zrkadlo, demaskuje tú svoju rovinu, 

v ktorej stráca ironický, resp. ironizujúci rozmer.“  

 

 
Obr. 1 Meme face ako súčasné umenie 
(Zdroj: www.memecenter.com) 

 

Je možné nájsť viacero príkladov, keď populárna kultúra paroduje samú seba. V internetovom pro-

stredí FB stránky Emefka sú často uverejňované obrázky zosmiešňujúce internetové diskusie, súčasné 

populárne fenomény, kultúru a podobne. Hoci meme face komiksy ustúpili po čase do úzadia, názov 

sa zachoval. V súčasnosti ešte stále vznikajú nové komiksy, no sú rovnocenne zastúpené medzi ostat-

nými druhmi memetických obrázkov. 

                                                      
1
Počet odberov podľa www.facebook.com/emefka [25. 8. 2016] 
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Na webovej stránke sa neustále objavujú nové príspevky, ktoré sú vytvárané rôznymi ľuďmi zare-

gistrovanými na stránke www.emefka.sk. Niektoré sú skopírované, poprípade aj preložené zo zahra-

ničných portálov, niektoré sú vlastnou tvorbou reagujúcou na vtipné udalosti života a niektoré spĺňajú 

atribúty internetového mému. S. Šoltésová (2016) uvádza, že existujú isté predpoklady, na základe 

ktorých sa mém stane virálnym – ak bude spĺňať isté atribúty, ktoré ho robia atraktívnym a hodným 

následnej replikácie či reprodukcie. Medzi takéto vlastnosti patria napríklad zábavnosť, unikátnosť či 

kontroverznosť, teda hodnoty, ktoré u ľudí vyvolávajú potrebu pre jeho ďalšiu replikáciu. 

Denne sú zverejnené na Emefke desiatky nových mémov. Je to tým, že „moderné médiá sú živými 

organizmami, hostiteľmi vytvárajúcimi datasféru, ktorá je neustále kompromitovaná zavádzaním no-

vých mémov.“ (Rushkoff 1991, in Rusnák a kol. 2010, s. 148) 

V živote tvorcov, vo svete aj v popkultúre sa neustále deje niečo, na čo sa dá humorne reagovať, 

čo sa dá sparodovať alebo kritizovať. Hoci sa na stránke aj jej FB verzii dajú nájsť aj obrázky reagu-

júce na súčasné dianie vážnou formou, väčšina príspevkov slúži na pobavenie a spĺňa atribúty humor-

ného mediálneho obsahu. Humor je definovaný rôznymi spôsobmi, napríklad ako „špecifická forma 

komična, v ktorej je vyjadrený kontrast medzi nekonečnosťou idey a ohraničenosťou empirických 

javov [...],“ (Říman a kol. 1985, in Rusnák 2010, s. 181) či ako „špecifický druh semiózy, pri ktorej je 

znak umiestňovaný do vzťahov voči iným znakom v nečakaných, málo pravdepodobných asociá-

ciách“ (Rusnák 2010, s. 181). Zároveň „humor využíva reinterpretáciu, v ktorej dochádza 

k prehodnocovaniu pôvodných významov.“ (Baker 2007, in Rusnák 2010, s. 181) 

Bežný užívateľ internetu sa pravdepodobne nezaoberá odbornými charakteristikami humoru, no je 

pravdou, že všetky tieto znaky môžeme v obrázkoch Emefky nájsť. Nekonečnosť idey verzus ohrani-

čenosť empirických javov môžeme chápať ako príklad toho, ako sú ľudia schopní interpretovať roz-

siahle vzletné myšlienky do prozaických javov a zosmiešniť tak situáciu. Alebo naopak, keď jedno-

duchým javom prikladajú ľudia prehnaný význam a vytvárajú nelogické súvislosti. Často sa tiež stre-

távame s nečakanými asociáciami, ktoré v určitom kontexte pôsobia humorne, a výnimkou rozhodne 

nie je, keď sa menia významy a z pôvodného zmyslu sa vyvinie nový vtipný mém. 

Humor často pracuje s intertextualitou a odkazuje na iné popkultúrne obsahy či už je to umenie, 

súčasné dianie, známi ľudia, náboženstvo a pod. J. Malíček (2012, s. 80) dokonca tvrdí, že „popkultú-

ra je v metarovine len sieťou intertextuálnych odkazov.“ Dodáva tiež, že „popkultúra ťaží z kontextov 

tradičných umení, histórie a vôbec celej ľudskej druhovej skúsenosti bez toho, aby nimi bola zaťaže-

ná. Zároveň predpokladá i buduje kontexty nové.“ (tamtiež, s. 86) 

Ako sme už uviedli a ako ďalej dodáva J. Malíček, popkultúra ťaží z rôznych oblastí života, 

v podstate naozaj z celej ľudskej skúsenosti. Výhodou popkultúry je fakt, že kontextami nie je zaťa-

žená, preto môže využívať humor a je prístupná pre široké publikum. Väčšinou sú mémy pochopiteľ-

né takmer pre každého, a to najmä z dôvodu, že vznikajú a existujú v popkultúrnom internetovom 

prostredí a sú vytvárané používateľmi, ktorí sa v takomto prostredí pohybujú. Dôležité je aj to, že sa 

využívajú najmä najaktuálnejšie a najznámejšie popkultúrne odkazy, preto sú odkazy ľahko interpre-

tovateľné pre široké publikum. 

Výhodou pre percipienta mémov je však znalosť popkultúrnych fenoménov a súčasného diania, na 

ktoré mémy najčastejšie odkazujú. Zrejme preto sa v mémoch najlepšie orientujú mladí dospelí, tíne-

džeri a dokonca deti – skrátene ich môžeme nazvať tzv. generáciou Y, generáciou Z – teda sú to ľu-

dia, ktorí vyrastali či vyrastajú v technologickej dobe a veľmi dobre ovládajú počítačové zariadenia 

a zároveň sa orientujú na internete a v sociálnych sieťach. 

 

2 Priestor pre vznik komunity 

2.1 Emefka.sk 

Zatiaľ čo FB stránka Emefky má jednoduché členenie a jej hlavným cieľom je zdieľať najlepšie ob-

rázky širšej verejnosti, webová stránka www.emefka.sk má členenie o čosi komplexnejšie. Okrem 

prehľadného rozdelenia príspevkov poskytuje zaregistrovaným užívateľom priestor na vytvorenie 

komunity.  

Správanie užívateľov, ktorí prispievajú aj vlastnou tvorbou, sa javí byť iné ako na FB stránke. 

Užívatelia sa dobre orientujú na webovej stránke a rozumejú pojmom, ktoré sa tam používajú, napr. 

nové príspevky, slávne príspevky, sieň slávnych, TPK („ten pocit, keď“), RAW kategória (obsahujúca 
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nevhodné obrázky zobrazujúce násilie, nadávky či sexuálny obsah) a pod. Užívatelia tiež vystupujú 

pod prezývkami, čo dáva priestor na zobrazenie vlastnej individuality – prezývky často odkazujú na 

obľúbené mémy napr. 600NemeckychKorun (odkazujúci na virálne video Róma Dávida, ktorý nevie 

počítať), Belovic, ktorý má na profilovom obrázku tzv. „Spodermana“ (komiks Spidermana, ktorý je 

zámerne nakreslený detským štýlom a má veľmi zlú gramatiku; obsahuje aj iné postavy, napr. Batma-

na, Harryho Pottera či dokonca Ježiša), Pusheen (kreslená mačka, ktorá sa nachádza aj na Facebooku 

v podobe komunikačných nálepiek) a pod. Dokonca samotný admin má na profilovom obrázku kres-

leného psa plemena Shiba Inu, ktorý je známy aj ako mém s názvom „doge“. 

Zaregistrovaní užívatelia majú svoj vlastný profil, ktorý môžu, ale nemusia vyplniť. Okrem zá-

kladných informácií ako pohlavie či vek, môžu užívatelia vyplniť aj obľúbené citáty, mémy, filmy, 

knihy a pod. Užívatelia sa môžu navzájom odoberať (podľa toho, či sa niekomu páči konkrétny štýl 

tvorcu obrázkov), môžu komentovať obrázky a tiež si môžu klásť otázky na profile, čo však nie je 

veľmi využívané. Komunitu užívateľov spája najmä samotná tvorba obrázkov a vzájomné komento-

vanie. 

Na pravej bočnej lište sa nachádza aj rebríček desiatich najproduktívnejších tvorcov Emefky, na če-

le ktorého (tradične) stojí samotný admin. Nachádza sa tam aj príspevok dňa a príspevok mesiaca 

(podľa tzv. „clapov“ – tliesknutí, ktoré majú rovnakú funkciu ako tzv. like na Facebooku), najpopu-

lárnejšie tagy (štítky, ktoré sú pridané obrázku a podľa ktorého sa zaraďuje medzi podobné príspev-

ky), adminov blog a návštevnosť stránky. 

Pre vstup do komunity je dôležité stránku poznať a rozumieť aj pojmom a postupom, ktoré sú zau-

žívané. Aj J. Rusnák (2013, s. 46) uvádza, že „vstup do […] komunitného spoločenstva podlieha is-

tým konvencionalizovaným pravidlám.“ Často sa stane, že nový užívateľ nerozumie komunite webo-

vej stránky a snaží sa začleniť spôsobom, ktorý sa stretáva s neúspechom. Príkladom je vytváranie 

obrázkov narážajúcich na fungovanie samotnej Emefky. Nový užívateľ si myslí, že ak sa humorne 

dotkne fenoménov komunity, aj sa tým začlení, no pravdou je, že takýto postup je zo strany „zabehnu-

tých“ užívateľov kritizovaný. Dôvodom je pravdepodobne spätosť komunity a jej používateľov 

s portálom. Taktiež sa populárnymi nestávajú obrázky, ktoré reagujú na základoškolský život (z toho 

vyplýva, že užívatelia sú väčšinou minimálne stredoškoláci) a tiež príspevky, ktoré kopírujú už známe 

obrázky či majú veľmi zlú gramatiku. Menšie chyby a nedostatočná obrazová kvalita príspevkov sú 

však často tolerované, ak je obrázok vtipný. 

 

2.2 FB Emefka 

Hoci iným spôsobom, komunita sa formuje aj na FB stránke Emefky. V tomto prípade je najvýraz-

nejším spôsobom vstupu do komunity komentovanie obrázkov, a to čo najvtipnejším spôsobom. Čas-

to sa stáva, že komentár pod obrázkom je takmer rovnako vtipný ako samotný obrázok, často využí-

vaný je aj obrázkový komentár – či už ide o tzv. „reaction meme“ alebo „reaction gif“ (obrázok alebo 

pohyblivý obrázok, ktorý zaužívanou formou na niečo reaguje), iný druh mému alebo o niečo úplne 

nesúvisiace (napríklad nejaký kreslený vtip, čo sa často stretáva s úspechom). Ako uvádza J. Rusnák, 

takéto „komunity, ktoré pôsobením sociokultúrnych izoglos vznikajú, spája hapticko-emocionálny 

charakter informácie.“ (Rusnák 2013, s. 32) Obrázky najčastejšie odkazujú na známe pocity či situá-

cie, čím spájajú komunitu ľudí, ktorí niečo podobné prežili alebo poznajú určitý pocit. 

Niektoré druhy obrázkov doslova nabádajú užívateľov, aby obrázok komentovali a aby sa zapájali 

do diskusie; ku komentovaniu pritom užívateľov podnecuje admin, a to v popise k zverejnenému ob-

rázku. Samotné obrázky v tomto prípade nie sú veľmi podstatné, iba ilustrujú otázku či výzvu, ktorá 

bola užívateľom položená. Ako príklad ich môžeme uviesť niekoľko, v ich popise stojí napr.: „Napíš 

v troch slovách najväčšiu lož, aká ti napadne.“ Komentáre pod obrázkom tradične narážajú na alkoho-

lizmus, politické dianie, životný štýl, obsahujú sexuálny podtón či čierny humor. Napríklad: „už ne-

budem piť“, „zamestnaný cigán jedináčik“, „asi 20 cm“ a pod. Alebo iný príklad nabádania na ko-

mentovanie: „Aký je najlepší jednovetný argument, ktorý môžete povedať svojmu partnerovi, aby sa 

cítil výnimočne a špeciálne?“ Odpovede pod obrázkom boli najčastejšie humorné, takmer vôbec nie 

romantické. Napríklad: „si rovnako je*nutá ako ja“, „ak ti treba š*ať, tak bež, lebo ja sa idem vys*ať“, 

„keby ženy nemali práva, ja by som ti bol dobrým otrokárom“. Špeciálnym prípadom vyzývania ku 
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komentovaniu je tzv. „nočný chat“. Je to nápad admina, ako rozprúdiť diskusiu v nočných hodinách. 

Diskusia sa zvykne uberať rôznymi smermi, admin sa pritom výrazne zapája a odpovedá užívateľom.  

Nie je neobvyklé, že admin odpovedá aj na bežné komentáre pod príspevkami, najmä však pod 

tými, s ktorými výrazne súhlasí alebo nesúhlasí. Nestráni sa pritom použiť ani nadávky, často pôsobí 

arogantne, no napriek tomu zjavne nestráca popularitu medzi užívateľmi. Často možno vidieť, ako sa 

nájde nejaký moralista, ktorý okomentuje obrázok obsahujúci čierny humor, a admin mu na to zvy-

čajne vulgárnym spôsobom odpovie a skritizuje jeho postoj. Taktiež, ak má niekto rozdielny názor na 

problematiku (napríklad obľúbený či neobľúbený film, seriál, sťahovanie filmov a pod.), admin svoj 

názor výrazne presadzuje. Je napríklad známe, že má rád mačky, nemá rád „mimoňov“ (postavičky 

z animovaného filmu Ja, zloduch), že podporuje platenie za hry či filmy (napr. podporuje predplatenie 

služby Netflix) a pod. 

Takéto reakcie sú však očakávané, nakoľko admin s užívateľmi komunikuje ako osobnosť 

s vyhranenými názormi a fanúšikovia stránky čiastočne poznajú povahu admina z komentárov, pod 

ktoré sa podpisuje. Jeho reakcie sú zo strany väčšiny komentujúcich brané pozitívne, takmer pravid-

lom sú však komentáre ľudí, ktorí sú na určitú tému citliví a príspevok sa ich dotkol. 

 

3 Najčastejšie zobrazované témy 

Obrázky Emefky sú rozmanité, väčšinou reagujú na bežný život a na situácie, ktoré sa dejú vo sve-

te a v popkultúre. Často sú témy a motívy kombinované, pričom pracujú s intertextualitou a odkazujú 

na iné deje, ktoré, ako sa predpokladá, ľudia poznajú. Aj J. Malíček (2012, s. 86) uvádza, že 

„v popkultúrnom artefakte môže byť všetko odkazom a na všetko sa môže odkazovať.“ Ak niekomu 

chýba znalosť pôvodného významu, ostatní užívatelia väčšinou vysvetlia zmysel obrázku. 

J. Malíček (tamtiež, s. 97) tiež spomína, že „popkultúra recykláciu využíva na redefinovanie 

a rekonštrukciu tradičných príbehov a recykluje viac-menej permanentne ľudskú skúsenosť, tradičné 

umelecké druhy i samu seba.“ Tento argument sa dá veľmi dobre aplikovať aj na mémy, ktoré fungu-

jú na rovnakom princípe. Keďže hlavným cieľom stránky Emefka je pobaviť ľudí a poskytnúť im 

priestor, kde sa môžu uvoľniť a oddýchnuť si, aj témy obrázkov sú prispôsobované bežnému človeku. 

Obrázky sú zamerané na bežné situácie zo života – počasie, škola, práca, peniaze, vzťahy atď. Okrem 

toho čerpajú z popkultúry a reagujú na dianie vo svete či už ide o politiku, iné kultúry alebo celebrity 

či filmy. Nezriedka dokonca mémy parodujú samy seba. 

Emefka a mémy všeobecne nezvyknú rešpektovať autority a nevyhýbajú sa chúlostivým témam. 

Často je využívaný čierny humor, ktorý sa stretáva s veľkým úspechom, a výnimkou nie je ani poli-

tický humor v podobe reakcií a zosmiešňovania politikov, často aj bývalého prezidenta Ivana Gašpa-

roviča. V súvislosti s otvoreným vyjadrovaním admina, autorov obrázkov, ale aj bežných užívateľov 

Facebooku možno hovoriť aj o vulgarizmoch, ktoré nie sú vo svete mémov ničím výnimočným. J. 

Rusnák (2010, s. 182) vidí príčinu v infantilizácii kultúry a tvrdí tiež, že „v súčasných elektronických 

médiách sa stále intenzívnejšie presadzujú mediálne texty, v ktorých dominuje výrazná expresivita, 

niekedy aj vulgárnosť, tendenčnosť a zameranie na spoločensky chúlostivé témy vzbudzujúce vše-

obecnú pozornosť.“  

Výnimku netvoria ani žarty na úkor náboženstiev alebo reakcie na vážne udalosti vo svete ako sú 

teroristické útoky. J. Malíček (2012, s. 66) tvrdí, že je za tým bezohľadnosť, pre ktorú „dochádza 

k desakralizácii sakrálneho, k profanovaniu vysokého a naopak [...]. V konečnom dôsledku vedie 

bezohľadnosť k oslabeniu až popretiu vplyvu a funkcie formálne inštitucionalizovaných autorít 

a k rozbíjaniu kánonov.“ Môžeme polemizovať o tom, či sú žarty ohľadom vážnych tém na mieste. 

Admin však viackrát prejavil úprimnú ľútosť a sústrasť, ak sa stalo niečo vážne. To však nezabránilo 

ďalšiemu vytváraniu obrázkov s využitím čierneho humoru, ktorý má väčšina užívateľov rada. 

Mémy čerpajú z rôznych tém, niektoré z nich sa však zvyknú opakovať pravidelne, prípadne stoja 

za zmienku.  

 

3.1 Ženy a feminizmus 

Ženské publikum je na obrázkoch Emefky zobrazované rôznym spôsobom. Často pritom ide 

o zosmiešňovanie stereotypných ženských vlastností a o zobrazovanie žien ako sexuálnych objektov. 

Veľmi častý je aj humor na úkor feministiek, ktoré sú v tomto prostredí prezentované ako obézne 
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ženy s okuliarmi, ktoré nenávidia mužov. Takisto sa zaviedol zaužívaný pojem „silná a nezávislá 

žena“ pre osamelé nezadané ženy, čo je, samozrejme, myslené ironicky. Takéto ženy sú zobrazované 

ako šialené milovníčky mačiek. Je dôležité spomenúť, že humor na úkor mužov sa všeobecne 

v prostredí Emefky využíva oveľa menej.  

Samozrejme aj muži sú objektom vtipných obrázkov, väčšinou sa však neútočí na maskulinitu 

všeobecne, ale na rôzne sociálne skupiny ľudí (informatici, chlapci, ktorí si nevedia nájsť priateľku – 

sú v tzv. friendzóne, černosi, „nerdi“ a pod.). V prípade humoru na úkor žien sa však oveľa častejšie 

využíva stereotypizácia prípadne charakterová univerzálnosť. Objektom vtipov sa stávajú ženské 

vlastnosti a fenomény, napr. náladovosť pred menštruáciou; záľuba starých dievok v mačkách; to, že 

ženy by mali tráviť čas v kuchyni, variť a upratovať; žena by mala slúžiť na potešenie muža, atď. 

Pochopiteľne, tieto vlastnosti sa nedajú aplikovať na každú ženu. Takisto neplatia stereotypy, že žena 

by mala byť v domácnosti tá, ktorá upratuje a pod., napriek tomu sa obrázky stretávajú s úspechom na 

strane mužov. Na druhej strane však urážajú ženy, ak však zanechajú pod obrázkom komentár, kto-

rým dajú najavo, že sú dotknuté, mužskí používatelia ich opäť vysmejú, resp. urazia. Samotný admin 

výsmešne poznamená, že ženy, ktoré nemajú zmysel pre humor, nemajú na danej stránke čo robiť. 

 

 

 

Obr. 2 Zobrazovanie ženy 
(Zdroj: www.emefka.sk) 

Obr. 3 Zobrazovanie ženy 2 
(Zdroj: www. emefka.sk) 

 

3.2 Čierny humor 

Často využívaným druhom humoru v prostredí Emefky je aj čierny humor. Opäť sa dá polemizovať 

o tom, čo je vtipné a čo je nevhodné, avšak tzv. moralisti (ako sú označovaní komunitou Emefka), 

ktorí kritizujú drsný čierny humor, sú ostatnými užívateľmi znegovaní a málokedy sa dočkajú podpory. 

Obrázky si najčastejšie robia žarty z iných rás a národov, z hendiepovaných ľudí alebo z ľudí tr-

piacich nejakou chorobou, výnimkou nie je ani zobrazovanie tak závažných tém ako osobnosť Adolfa 

Hitlera a nacizmus alebo teroristické útoky v Európe. Čierny humor taktiež využíva kultúrne 

a náboženské stereotypy, často zobrazuje Rómov alebo černochov ako zlodejov či nepracovitých ľudí, 

moslimov zase ako teroristov a pod. 

Je zrejme otázkou vkusu a morálnych zábran, ktoré obrázky sa nám budú zdať v poriadku a ktoré 

naozaj nevhodné. Občas sa stalo, že obrázok bol z FB stránky stiahnutý – k stiahnutiu obrázkov do-

chádza po ich nahlásení užívateľmi, ktorí s obsahom z nejakých dôvodov nesúhlasia. Ako sme už 

uviedli, admin sa niekoľkokrát seriózne vyjadril aj k závažným témam, to však nezabránilo 

v následnom publikovaní obrázkov s kontroverznou tematikou. 
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Obr. 4 Čierny humor 
(zdroj: www.emefka.sk) 

Obr. 5 Čierny humor 2 
(zdroj: www.emefka.sk) 

 

3.3 Historické obrázky 

Samostatným druhom príspevkov sú v poslednej dobe veľmi obľúbené obrázky čerpajúce námety 

zo stredovekých malieb či fresiek. Väčšina z nich je preberaná zo zahraničných portálov, no všeobec-

ne ide o nový fenomén, ktorý sa stal populárny aj u nás, a nájdu sa aj obrázky vytvorené slovenskými 

autormi. Ide o vtipné obrázky vychádzajúce zo stredovekých malieb s popisom, ktorý pravdepodobne 

nebol zámerom pôvodného autora. Tieto stredoveké maľby sú však výrazovo tak expresívne, že sa im 

dá pripísať aj úplne iný význam a možno ich tak zasadiť aj do súčasného obdobia. 
 

 
 

Obr. 6 Historický obrázok 
(zdroj: www.emefka.sk) 

Obr. 7 Historický obrázok 2 
(zdroj: www.emefka.sk) 

3.4 Ten pocit, keď 

„Ten pocit, keď“ je špeciálny druh príspevkov, ktorý vznikol v prostredí Emefky a stal sa veľmi 

populárnym. Ide o kreslenú postavičku ležiacu na zemi (neskoršie formy zobrazujú postavičku aj 
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v iných polohách), ktorú môžu tvorcovia obrázkov doplniť či dotvoriť podľa toho, aký pocit má kon-

krétny obrázok znázorňovať. Najčastejšie ide o bežné situácie zo života, do ktorých sa bežný užívateľ 

vie vcítiť, niekedy sú však vyobrazené nepravdepodobné a absurdné pocity, zážitky, a výsledkom je 

tak vtipný obrázok. 

Tento druh obrázkov mal vlastnú kategóriu na webovej stránke Emefky (pred redizajnom v júni 

v roku 2016) a dokonca samostatnú FB stránku. Obrázky však boli napokon zdieľané aj na FB stránke 

Emefky, keďže mali veľkú popularitu a nie každý fanúšik FB stránky odoberá aj stránku „Ten pocit, 

keď“.  

Obrázky tohto typu možno prirovnať k začiatkom meme face komiksov, keďže fungujú na podob-

nom princípe. Základný obrázok je vždy dopĺňaný novým kontextom, pričom zobrazuje určitú emóciu 

či situáciu.  

 

 
Obr. 8 Ten pocit, keď 
(Zdroj: www.emefka.sk) 

 

3.5 Súčasné dianie vo svete a kritika doby 

Obrázky na Emefke často reagujú na súčasné dianie vo svete, najmä na to popkultúrne. Tvorcovia 

vtipných obrázkov veľmi radi využívajú v tvorbe skutočnosti, ktoré sa práve odohrávajú, pretože sú 

aktuálne, veľa sa o nich hovorí a ľahko sa stávajú mémami, ktoré môžu v internetovom prostredí pre-

žívať veľmi dlho. Príkladom môže byť vyhlasovanie celosvetovej súťaže Miss Universe v roku 2016, 

pri ktorej došlo k omylu, ale aj reakcia na najnovšie filmy, seriály, športové dianie, ale aj prejavy poli-

tikov či omnoho závažnejšie témy. 

Takéto obrázky nie sú svojím obsahom vôbec zanedbateľné, keďže ich zverejňovanie najširšiemu 

publiku má na starosti iba jedna osoba – admin, ktorý môže prostredníctvom obrázkov vytvárať me-

diálnu realitu a ovplyvňovať tak určitým spôsobom názory ostatných užívateľov. Definícia mediálnej 

reality to len potvrdzuje: „Mediálna realita je médiami konštruovaný obraz skutočnosti, ktorý zrkadlí 

skutočný svet prostredníctvom kultúrnych, sociálnych, politických a iných filtrov a ktorý je založený 

hlavne na ikonickom zobrazení určitého výseku skutočnosti z perspektívy konkrétneho autora, resp. 

autorskej skupiny.“ (Kluvanec 2006, in Rusnák 2013, s. 34) 

Ide najmä o výsek skutočnosti z perspektívy autora. Autorov obrázkov je nepochybne viac, nie 

všetky sú vytvorené adminom. Sú to rôzni tvorcovia, ktorí prispievajú vlastnou tvorbou, niektoré ob-

sahy sú preberané zo zahraničia. Admin je však akýmsi „filtrom“, ktorý prepúšťa širšej verejnosti to, 

čo sám považuje za zaujímavé alebo vtipné, rozhodne by sa tam však nedostalo niečo, s čím by sám 
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nesúhlasil. Aj J. Malíček (2012, s. 64) tvrdí, že „jedinými autormi popkultúrnych artefaktov sú ľudia 

zodpovední za ich fyzickú, predmetnú podobu.“ Zodpovedný za obsah je teda admin.  

 

 

 
Obr. 9 Reakcia na dianie vo svete 
(zdroj: www.emefka.sk) 

Obr. 10 Reakcia na dianie vo svete 2 
(zdroj: www.emefka.sk) 

 

3.6 Mémy, ktoré vznikli na Slovensku 

Existujú mémy, ktoré sú takmer celosvetovo známe, špecifikom sú však mémy, ktoré vznikli 

v našom prostredí – slovenskom alebo českom. Medzi najznámejšie patria „Ondřeji, prosím“, „Tuka-

bel“, „Meliško“ či „Deveť“. Všetky tieto mémy vznikli ako videá na portáli YouTube.com, následne 

sa na ne vytvárali paródie vo forme videí či obrázkov, niektoré sa objavili aj v televíznom spravodaj-

stve. S. Šoltésová (2016, s. 13) tento fakt považuje za prirodzený a tvrdí, že „množstvo internetových 

mémov má intermediálnu povahu“ a že „už zo samotnej povahy mému, ktorého cieľom je ‚prežitie‘, 

vyplýva, že nebudú existovať len v rámci jedného ‚priestoru‘“. (tamtiež)  

Intertextuálne sa na niektoré spomenuté mémy odkazuje doteraz, napríklad číslovka deväť sa stala 

fenoménom a často sa píše v nespisovných formách s fotkou Róma Dávida, ktorý je súčasťou tohto 

mému (napr. deveť, däväď a pod.). 
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Obr. 11 Tukabel na Emefke 
(zdroj: www.emefka.sk) 

Obr. 12 Dávid „deväť“ na Emefke 
(zdroj: www.emefka.sk) 

 

Mémy však vznikajú aj v obrázkovej podobe, a to najmä na Emefke, ktorá je v česko-slovenskom 

prostredí jedným z najväčších producentov domácej tvorby vtipných obrázkov. Mnohokrát sa nejaký 

fenomén na Slovensku alebo v Čechách stane predmetom obrázkov, ktoré sa rozšíria natoľko, že sa 

stanú mémami. Často je to aj slovenským jazykom, ktorý svojimi špecifikami vytvára úplne nové 

kontexty. V minulosti bol predmetom obrázkov napríklad kokaín nájdený v banánoch v obchodnom 

reťazci, najnovším príkladom je hromadné vytváranie obrázkov so zakomponovaním mena hudobníka 

Kanyeho Westa. Tento typ mému je však aktuálny len v domácom prostredí, v zahraničí by ostal ne-

pochopený. 
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Obr. 13 Reakcia na kokaín v banánoch 
(zdroj: www.emefka.sk) 

Obr. 14 Mém Kanyeho Westa 
(zdroj: www.emefka.sk) 

 

 

 
Obr. 15 Kompilácia mémov Kanyeho Westa 
(Zdroj: www.facebook.com/emefka.sk) 

 

Špecifikom Emefky je mém „Nikola“ (v angličtine podobný mém „basic bitch“). Meno Nikola za-

stupuje určitú kategóriu žien, ktorá je kritizovaná pre svoje zlé povahové vlastnosti ako povrchnosť, 

namyslenosť, prelietavosť, nedostatočný intelekt a pod.; „Nikoly“ taktiež majú rady komerčné a drahé 

veci. 
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Obr. 16 Charakteristika „Nikoly“ 
(zdroj: www.emefka.sk) 

Obr. 17 Charakteristika „Nikoly“ 2 
(zdroj: www.emefka.sk) 

 

Okrem vyššie spomenutých mémov nemožno nespomenúť reakciu ministra Róberta Kaliňáka, kto-

rá sa na určitú dobu stala populárnym mémom v našom internetovom prostredí. Vznikalo viacero 

variácií tejto reakcie, ktoré vytvárali najmä užívatelia Emefky. Mém po určitej dobe zanikol, ako 

mnoho ďalších, no v čase svojej popularity bol veľmi rozšírený. 

 

 

 

Obr. 18 Mém Roberta Kaliňáka 
(zdroj: www.emefka.sk) 

Obr. 19 Mém Roberta Kaliňáka 2 
(zdroj: www.emefka.sk) 

 

Záver 

Na základe pozorovania prostredia webovej aj Facebookovej stránky Emefky vyplynuli rôzne sku-

točnosti. Stránky zhromažďujúce vtipný či zaujímavý obsah sú veľmi populárne, a to najmä medzi 

mladšími internetovými používateľmi. V takomto prostredí sa veľmi dobre šíria, často aj vznikajú 

mémy. Okrem toho, že mnoho mémov je známych celosvetovo, vznikajú aj mémy špecifické pre naše 

česko-slovenské prostredie, a to z hľadiska kultúry a jazyka. 

Hoci sa zdieľanie vtipných obrázkov môže zdať nepodstatné, veľa to hovorí aj o diskurze, resp. 

mediálnej realite, v ktorej žijeme. Takéto internetové portály či FB stránky s veľkým množstvom 

fanúšikov sa môžu vedome či nevedome stať prostriedkom ovplyvňovania ľudí. Je preto na mieste do 

hĺbky preskúmať danú tematiku humorných stránok a zistiť ďalšie skutočnosti a fenomény, ktoré sa 

prejavujú. Vhodné by bolo poznať dosah adminových názorov napríklad na neplnoletých 

v dospievajúcom veku alebo ako vplývajú antifeministické obrázky či už na mužov alebo na samotné 

ženy. Na druhej strane môže byť nerešpektovanie autorít v určitých momentoch prínosné, zdieľané 
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obrázky tiež môžu poukazovať na nespokojnosť občanov s aktuálnym stavom spoločnosti a javov, 

ktoré sa odohrávajú. 

Vymenovali a opísali sme len niekoľko tém a kategórií, ktoré sa objavujú na Emefke a ktoré urči-

tým spôsobom „vyčnievajú“ a zaslúžia si pozornosť. Zostalo ich však ešte mnoho, ktoré sa dajú skú-

mať a opísať, napríklad téma informatikov, zvierat, obrázky so sexuálnym podtónom, zaujímavé fakty 

a mnoho ďalších. Rovnako sa tematika mémov a prostredie Emefky dá skúmať z viacerých hľadísk, či 

už z behaviorálneho, kulturálneho, estetického, morálneho, z hľadiska diskurzu atď. 

Tento príspevok priniesol základné informácie o mémoch a o webovej a FB stránke Emefka. 

Všimli sme si priestor, kde sa prejavuje komunita a tiež sme poskytli náhľad na najčastejšie témy 

a fenomény, ktoré sme aj s ukážkami opísali. Svojou komplexnosťou je táto téma vhodná na ďalšie 

skúmanie. 
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