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O SKÚSENOSTI DOTYKU A GESTÁCH 

 
Simona Šoltésová 

 

 
Som génius. „V počítačoch.“ Viem napríklad používať cheaty. Návod som si našla  

na internete. Alebo mi to niekto povedal. Kým nebol internet, fungovalo to takto. Orálne. 

Hudsonsoft pre Dyna Blaster a Princemegahit ako cesta z DOSu do nesmrteľnosti 

skákajúceho Princa. Viem si stiahnuť vhodnú aplikáciu, odinštalovať tých päť nevhodných, 

kým nájdem tú správnu. Mobilný telefón už nie je takou posvätnou skrinkou, akou bol kedysi. 

Skôr zaráža, čo nevie, ako to, čo vie. Ako niečo opraviť či nastaviť, viem tiež. Presnejšie, 

vedel to niekto predo mnou a „dal to“ na internetové fórum alebo o tom natočil video,  

no ja to všetko dokážem nájsť. Viem prejsť každý level Candy Crush, v ktorom sa mamke 

nedarí, a dokážem jej poslať ďalšie životy. Ona to nevie, radšej nikam „nekliká“, nič 

nestláča. Nepoužíva „boosty“, lebo nevie, na čo sú. Ja áno, lebo som ich vyskúšala. 

Význam slova odhalil svätý Google. Viem toho naozaj veľa. Prežívam svoju laickú 

skúsenosť. Stal sa zo mňa expert: googlim, sťahujem, inštalujem (klikám „next“), skúšam, 

generujem ako multimediálne obsahy, tak aj aktivačné kľúče. Lebo sa nebojím, veď  

je to len stroj a ja som anonym niekde v diaľke. Hard reset hodinu po jeho kúpe všetko 

zachráni. Návod nepriložený, no existuje. Prežívam vzájomnú zdieľanú skúsenosť. Je nás 

takých viac, ktorí hľadajú odpovede na otázky „modrá obrazovka kurzor nereaguje“.  

Zdieľaná skúsenosť má veľa podôb, často pramení z mýtov, že musíme, smieme  

a takto sa to má. JE SUIS. Delíme sa o šťastie siedmich anjelikov vyrátané presne  

pre siedmich priateľov a nešťastie, ak sa nám anjelici nevrátia späť. Len tak mimochodom, 

na nástenke svojho virtuálna podsúvame dobre mienené rady, ako liečiť nádchu Savom  

či symbolicky prosíme o pomoc pre šteniatka labradora. Byť účastný nebolo jednoduchšie. 

Je suis profilová fotografia, je suis status, je suis obrázok. A svet je lepší a menej smutný.  

Iba ak... R.I.P. Michael Jackson, tento video mashup tvojich náhodných piesní odekorovaný 

kľúčovo, pod heslom „Jackson“, vygenerovanými obrázkami s tvojou podobizňou (a tvojej 

sestry, lebo tak to vygenerovalo), ti darujem a sľubujem, že budem smútiť až kým...  R.I.P. 38, 

tento video mashup tvojich náhodne vybraných momentov zo zápasov, odekorovaný 

emotívnym zremixovaným Nech Bože dá, pre teba zdieľam a ďakujem jeho autorovi – 

internetu. 

Autor – internet, je niekto, kto prepožičiava svoj (doslova) status (autora) niekomu 

inému. Je ním aj ten, kto (doslova) zdieľa svoj status (autora) s niekým iným. A napokon,  

je to niekto, kto nás vôbec nezaujíma. Zaniká v čase a priestore spolu s obsahom, ktorý vraj 

niekedy vytvoril – pre všetkých. Obsahy tvorené pre všetkých sú odrazom kolektívnej 

inteligencie. Aj napriek množstvu dát, nachádzajú používatelia poriadok v chaose 

a triedené informácie využívajú vo svoj prospech. Transformujú ich ďalej na produkty 

napĺňajúce ich potreby – ako banálne, tak aj (pre nich) dôležité. Aj napriek veľkej 

homogénnosti a diverzite používateľov, nefungujeme vo virtualite izolovane. Sme závislí  

od aktivity druhých – kreujeme, dopĺňame, reagujeme, zapájame sa. Vieme presne,  

ako postupovať. Existovať a tvoriť v digitálnom virtuálnom prostredí si vyžaduje len malú 

mieru obratnosti, no veľkú dávku skúseností, ako s daným prostredím, textúrami 

a spolubojovníkmi narábať. Nové médiá (a ono sú už dosť staré), dokážu neustále 

fascinovať. Teda ľudia v nich. Prispôsobujú si ich svojim potrebám, majú vlastný jazyk 

zhmotnený v digitálnych produktoch svojej virtuálnej existencie, s nepísaným návodom, 

ktorý je v každodennosti len tak – imitovaný.  

Vyžívame sa v sekvenciách – v kúskoch informácií, ktoré môžeme skrolovaním 

a preklikávaním sa prechádzať a na okamih, ale naozaj len krátky, ich vnímať. Dnešný 

používateľ navštevuje množstvo odkazmi poprepájaných miest a buduje si tak svoje 
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poznanie. Jedno nesúvisí s druhým, no neustále indexuje a na inom mieste svoje skúsenosti 

využíva. Rozumie kontextu, vie, kedy sa smiať, kedy ísť ďalej – pozná, kedy reagovať 

a hlavne – ako. Už to zažil, cez skúsenosť iných, na inom mieste. Multiplicitné množstvo 

totožného replikovaného obsahu, tvoreného cez reposty, napĺňa každý kúsok digitálneho 

priestoru, v ktorom sa pohybuje. Obsah prežíva nielen tam, ale aj v jeho mysli a aj jeho 

najmenší element je pripravený na ďalšie použitie.  

Tvorí v reťazcoch a spolieha sa na to, že mu to bude umožnené. Nachádza si priestor, 

využíva jeho možnosti a čaká na reakcie ostatných, ktorí podobne ako on, čakajú,  

čo sa bude diať ďalej. Všetky gestá, úkony, chcú byť nasledované, hodnotené, zdieľané – 

chcú vstupovať do nekonečna interakcie. Imituje návody, kedy, kde a ako prežívať svoje 

virtuálno či publikovať produkty podľa presne kopírovaného návodu. Imitujeme neustále, 

učí nás to žiť v tomto novom svete. 

Budujeme si malé aj veľké komunity s vlastnými pravidlami a gramatikou, ako sa v nich 

orientovať a „udomácniť“. Stávame sa náhodnou aj stálou súčasťou tých, ktorým niečo 

nefunguje, komunity siedmich priateľov, ktorí budú mať šťastie, ktorí s niečím nesúhlasia,  

za niečo bojujú, protestujú alebo len nadávajú, lebo si na to nájdu priestor a dôvod. 

Kdekoľvek sa ocitáme, nachádzame spúšťače, ktoré iniciujú našu akciu. Spolupracujeme, 

dražíme, hlasujeme, možno sa zúčastňujeme udalostí, predávame, kupujeme, vymieňame, 

hodnotíme, sledujeme, komentujeme, nahŕňajúc sa do skupín adminom, na stránky 

blogerom a kanály vlogerom – včelím kráľovnám. Sú súčasťou našej každodennosti. Reality 

program denníkových blogových zápiskov učil kedysi deti súťažiace o blikajúce pixelky 

a diplomky (ktorými si dekorovali svoje detské vážne blogy), ako si budovať svoje úle. Dnes 

realita denných vlogov vychováva celú novú generáciu multimediálnych nadšencov, ktorí 

vedia, že virtualita je miestom, kde sa dá žiť – tak naozaj. A popritom zarábať. Realita  

je zneužívaná v prospech virtuality. Starostlivo odkopírovaná prechádza hodnoteniami 

anonymných okoloidúcich. Preto ju treba občas prikrášliť. Neznamená to však, že nemáme 

radi realitu. Naopak, chceme ju čo najviac zachovať. Zmapovať svet, zdigitalizovať každý 

jeho kúsok, aby bol k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek (kde je signál alebo nabité batérie). 

Mapujeme aj seba – svoju identitu, srdečný tep, prejdené kroky, najnovšie oblečenie 

a fotografie z rodinnej oslavy. Nemožno tvrdiť, že sú to len samotné digitálne médiá, ktoré 

nám dávajú tieto možnosti. Pretože „elitu“ tu zastupujú jednotlivci (tí praví géniovia), ktorí 

zvládli vytvoriť svet vo svete. A pritom to ešte stále nemusia byť len počítačoví experti,  

ale aj nadšenci, či vynaliezaví bežní ľudia, ktorí budujú cestičky ako základ pre ďalší vývoj 

prežívania a komunikácie vo virtuálnom prostredí. Nachádzajú spôsoby, ako čo najviac 

napodobniť reálny svet, alebo naopak, ako vyťažiť čo najviac z tohto koexistujúceho 

prostredia.  

 

Čo kedysi nadchýnalo, je dnes prirodzené. Už nie je nutné hrať sa, že je to naozaj. 

Digitálne technológie umožnili zaplátať priepasť medzi virtuálnym a reálnym. Vieme byť 

hocikým a hocikde. Stíhame to všetko naraz. Naše zručnosti sú: vytváranie a vnímanie 

multiplicitného obsahu multitaskingovým spôsobom. Simultánne načahujeme chápadlá 

s cieľom dotknúť sa každej informácie a skúsenosti. Ak niečo nefunguje, ako má (napríklad 

na nás ten smiešny stroj nestíha), zlostne chrlíme atrament, hoci možno raz zabudneme,  

na čo slúži. Hlasovým povelom posielame správy s momentom nasnímanej mimiky našej 

tváre. Naša mobilná skrinka zachytáva krátky emocionálny okamih ako ten najskúsenejší 

fotograf. Emotikon, čo vyzerá ako radosť, zlosť, údiv. Starostlivo vyberáme obrázkové 

pohybujúce sa gestá, ktoré sa mimochodom podobajú na nášho obľúbeného hrdinu 

z obľúbeného seriálu. Emócie sú šité podľa našej viery v realitu. Potreba dotýkať sa – cítiť  

a prežívať je prirodzená a trávením čoraz viac času vo virtualite je snaha imitovať realitu  

na mieste. Virtuálne svety, priateľstvá, prechádzky mestom, vyznania lásky, úsmev,  

ale aj nepríjemný pohľad. Simulujeme. Ale nie vždy viac ako v realite. 

Digitálne prostredie nemusí byť nutne prekážkou, ale často možnosťou. Zásobník 

našich možností je veľký a dostupný. Presetizované prostredie aplikácií a generátorov nás 



20 rokov mediálnych štúdií v Prešove 
 

75 
 

robí múdrejšími. Múdry znamená jednoduchý. Simple. Taký je dizajn, prostredie, softvér – ako 

zrkadlo ľahkosti žitia.  

 

A Juraj, ty už máš aplikáciu na obedy?  

 

About the Experience, Touch and the Gestures 
The paper maps the digital media environment and the existence of users who 

manifest their everyday experience in the virtual space - they create, generate, co-exist, 

imitate – live. The paper points to the close boundary between reality and virtuality. experts 

and laics, all thanks to the technologies that have become everyday part of the users lives. 
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Začalo to ako také klišé – v škôlke. Zelená obrazovka 

a čierny text. Správnou kombináciou kláves sa spustila 

jednoduchá hra (náznak formuly, strieľačky a program 

na výučbu písania na klávesnici). Neskôr prvý a druhý 

vlastný počítač, hry... vraj závislosť. A potom to prišlo:  

tk tk tk tk tk tk tk. Modem a internet. Času málo, stálo to 

veľa, a preto bolo nutné – ARCHIVOVAŤ. Vznikol zlozvyk, 

vďaka ktorému si chránim svoje skvosty, zdroje inšpirácií. 

CDčká z 90. rokov plné vtipných obrázkov, videí, 

PowerPointových prezentácií a flashových aplikácií. Zišli sa. 

Vtedy ešte svet netušil, čo je to internetový mém. No mňa to naučilo   

niečo o kopírovaní, imitovaní, šírení, čomu sa venujem dodnes, zúročene v monografii 

Memetické texty a digitálne médiá (2016).  
 

Príspevok bol vytvorený realizáciou projektu KEGA 015PU-4/2016 Elektronický mediálny text 

a detské publikum. 

 


