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1 Semiotika a memetika: internetový mém ako mýtus 

 
 

Jazyk je celkom – štruktúrou, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Takúto predstavu 
o jazyku mal F. de Saussure, švajčiarsky jazykovedec a zakladateľ štrukturalizmu, ktorý 
odlišoval jazyk ako systém (langue) a reč (parole) ako realizáciu systému (Mistrík a kol., 1993, 
s. 377). Rozlíšil dve základné zložky znaku – signifiant (označujúci) a signifié (označované), 
pričom signifiant v akusticko-auditívnej komunikácii predstavuje akustický obraz predmetu 
alebo javu a signifié jeho schematický obraz alebo predstavu daného predmetu, javu. Nakoniec, 
síce nie ako súčasť jazykového znaku, je tu mimojazykový predmet, možno existujúci vo 
fyzickom svete (Černý – Holeš, 2004, s. 40). Jeho reálna existencia nie je vôbec nutná. Ak by 
napr. predmet, ktorý pomenúvame, v skutočnosti nikdy neexistoval, môžeme ho pomenovať, 
rozprávať sa o ňom alebo si ho predstaviť. Takýmto spôsobom môže byť budovaná akákoľvek 
(nielen) mediálna fikcia.  

Saussure charakterizuje tri vlastnosti znaku: arbitrárnosť (arbitrárny, konvenčne daný 
vzťah medzi označujúcim a označovaným), lineárnosť (radenie jazykových znakov za sebou) 
a diskontinuita (ohraničenie na označujúce a označované). J. Černý a J. Holeš (s. 51) k otázke 
arbitrárnosti a motivovanosti uvádzajú: „Motivovanosť nie je opakom arbitrárnosti alebo 
konvenčnosti. [...] je súhrn všetkých faktorov, vďaka ktorým nie je štruktúra slova náhodná.“  

Ak sa na motivovanosť a arbitrárnosť pozrieme zo širšieho uhla pohľadu v aplikácii na 
internetové mémy, môžeme sledovať motivovanosť ich vzniku s danou štruktúrou tak, aby boli 
ľahšie interpretovateľné – dohodnutou kompozíciou, ale aj využívaním ikonických prvkov. 
Opakovaná štruktúra a opakujúce sa elementy zabezpečujú, že sú znaky ľahko interpretované 
nielen v úzkych komunitách. Tzv. Rage Face – Rage Guy (obr. 1) zobrazuje nahnevaný výraz, 
doplnený o textovú zložku vyjadrujúcu hnev. Obrázok však nereprezentuje len výraz alebo 
emóciu, ale aj sociálnu situáciu, ktorá vytvára pravidlá ako a kedy použiť tieto znaky 
v patričnej komunikácii, alebo pri tvorbe komplexnejších obsahov – konkrétnych žánrov, napr. 
v tzv. rage komiksoch. 

 

 
Obr. 1 Rage Face – Rage Guy3 

 

R. Barthes hovorí o prvotnom a druhotnom systéme signifikácie, o denotácii a konotácii, 
pričom denotácia predstavuje „opisnú a ,doslovnú' úroveň významu, ktorá je zdieľaná takmer 
všetkými členmi kultúry“ a pri konotácii sú významy utvárané „spojením označujúcich so 

                                                 
3 Poznámka k obrázkom: vzhľadom na multiplicitu použitých obrázkov, anonymitu a neurčitosť pôvodného 
autora, ako aj neexistenciu ich pôvodného internetového umiestnenia, nie je možné k všetkým použitým obrázkom 
uviesť pôvodný zdroj. K použitým obrázkom uvádzam názvy, podľa ktorých ich je možné dohľadať, respektíve 
rozpoznať v prostredí internetu a v médiách. Použité ilustrácie boli zbierané v období šiestich rokov. 
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širšími kultúrnymi záujmami, ako presvedčenia, postoje, rámce, ideológie [...].“ (Barker, 2006, 
s. 127). Konotácia je asociatívna a vyplýva z kultúrnej skúsenosti, je „konceptuálnou 
významovou mapou, vďaka ktorej svet nadobúda významy.“ (Barker, 2006, s. 128). R. Barthes 
vytvoril koncepciu mýtu, v rámci ktorej hovorí o tom, že v semiologickom systéme je mýtus 
sekundárnym metajazykom (Barthes, 2004, s. 113) a predstavuje význam, ktorý je nám 
asociovaný pri prijímaní a vytváraní obsahov. Mýtus reprezentuje dominantné ideológie, 
pričom konštrukcia mýtu je zabudnutá a mýtický znak je uvádzaný ako fakt, vďaka čomu sú 
mýty silnými prenášačmi kultúry a myšlienok (Davis, 2011). R. Barthes (2004, s. 128) tento 
proces nazýva naturalizáciou a mýtom podľa neho môže byť všetko: „mýtus je určitá 
promluva“ (Barthes, 2004, s. 107).  Digitálne prostredie tak obsahuje mýty ako v podobe 
fotografií, videí, textov, tak aj v podobe  ich kombinácií – remixov.  

Mýtus má, ako uvádza R. Barthes (2004, s. 115 – 118), tri členy: formu, koncept a 
signifikáciu. Označujúce je zmyslom a formou zároveň, pričom zmysel je odsúvaný 
formou.  Koncept je označované a skrze neho je do mýtu vsadený príbeh. Je historicky 
a intencionálne vymedzený a jeden koncept je často re-prezentovaný viacerými formami. 
Signifikácia predstavuje samotný mýtus, je združením formy a konceptu. Funkciou mýtu je 
označovať a dávať na vedomie. Mýtus vedie k pochopeniu a ako ďalej R. Barthes uvádza, jeho 
funkciou je niečo vnucovať – sú v ňom teda zakódované spôsoby, či návody jeho čítania. 

Mýty nachádzame aj medzi digitálnym obsahom. J. Davis (2011) hovorí o internetových 
mémoch ako o predominantných a logických formách mýtu v augmentovanej (rozšírenej) 
spoločnosti. Ako príklad mýtov internetových mémov, vďaka ktorým sú mýty zachovávané, 
môžeme uviesť napr. mýtus víťazstva (obrázky víťazného gesta Freddieho Mercuryho), mýtus 
výhry (súťaže „zdieľaj a vyhraj“ na sociálnych sieťach), mýtus pondelka (obrázky na tému 
nenávidím pondelok). Ako ďalšie príklady memetických mýtov je možné uviesť: 

Mýtus solidarity – Je suis Charlie (obr. 2). Znakom je výrok v podobe statusu alebo 
komentára v jeho textovej alebo textovo-obrazovej podobe v digitálnom prostredí, ale aj vo 
forme transparentov. Referentom tohto mýtu je teroristický útok na redakciu časopisu Charlie 
Hebdo a prejav slobody slova. Koncept mýtu zahŕňa prejav tolerancie a zastávanie sa slobody 
prejavu či náboženstva v neskorších mutáciách. Z memetického hľadiska tu sledujeme 
niekoľko typov mémov. Prvým typom je mém altruistický, ktorý je zdieľaný na základe 
potreby prejavu solidarity, druhý typ je návod, na základe ktorého imitujeme daný mýtus, že 
je takýto prejav potrebné vyjadrovať a replikovať práve v tejto konkrétnej forme – Je suis 
Charlie. Tretím typom je mém prezenčný, ktorého forma bola vyjadrená v podobe protestov, 
ktoré rozoznateľnými a zaznamenateľnými transparentmi a bannermi, či svetelnými nápismi 
Je Suis Charlie reprodukovali daný mém. 

Na základe nasledujúcich spoločensky závažných situácií začali vznikať mutácie tohto 
mému. Išlo o kopírovanie návodu a motiváciou vzniku mutácií (napr. Je suis Kenya, Je suis 
Paris), ktoré sa následne objavili pri ďalších udalostiach, je práve mýtus zdieľanej solidarity, 
slobodný prejav či sloboda vierovyznania. Mutáciou mému bol reprodukovaný koncept mýtu. 
Vznikali aj mutácie, ktorých koncept sa zmenil, no stále odkazoval na daný mýtus, pričom 
mýtus sa stal zmyslom a vytvoril sa tak nový koncept: To be or not to be Charlie (Byť alebo 
nebyť Charlie; obr. 3) – zdieľať alebo nezdieľať daný mýtus? Pričom daný mém môže a nemusí 
vypovedať o solidarite (obr. 4), ale napríklad len o „potrebe“ túto solidaritu zdieľať takýmto 
spôsobom. 
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Obr. 2 Je Suis Charlie Obr. 3 Byť či nebyť Charlie 

 

Obr. 4 Nie som Charlie 
 

Mýtus smútenia – R.I.P. Známa Osobnosť. Obdobným príkladom je tendencia zdieľania 
odkazu v statusoch pri smrti známych osobností, vo forme napr. R.I.P. Michael Jackson, Pavol 
Demitra, Steve Jobs, Iveta Bartošová, Whitney Houston atď. R.I.P. Michael Jackson označuje 
smrť populárnej osobnosti. Avšak mýtom je verejné vyjadrenie „smútku“, prejav toho, že je 
potrebné hromadne smútiť, často doplnený videom s kolážou fotografií alebo tvorby zosnulej 
osoby. Video dopĺňa zmysel statusu a mýtom je verejná „potreba“ takéhoto smútenia. 

Mýtus „nastoľovania poriadku“ – Pedobear. Na prvej úrovni vidíme animovaný obrázok 
bežiaceho medveďa. Kreslená forma označuje obsah akoby určený detskému príjemcovi (je tu 
prítomná miera infantilizácie, nakoľko je daný obsah vytvorený nie pre deti, ale formou „ako 
pre deti“. Už po formálnej stránke obrázok odkazuje na mýtus, ktorý v sebe nesie, a to dieťa. 
Dieťa však nie je publikom, ale objektom (kontextom, témou). Obrázok má označujúcu 
funkciu, pretože slúži na výstražnú identifikáciu pedofilného obsahu alebo obsahu, ktorý 
obsahuje prvky detskej erotiky (nahé deti, detské súťaže krásy). Signifikáciou je v tomto 
prípade daná identifikácia a v nej obsiahnutá mýtická „potreba“ (hoci daná legislatívne) 
dobrovoľne poukázať na nevhodný obsah. Obrázok tak negatívne poukazuje na dané obsahy, 
a zároveň ich takýmto spôsobom vymedzuje – kategorizuje. Formou je teda detský medveď, 
konceptom pedofília a mýtom ochrana detí.  

Spočiatku bol Pedobear zobrazovaný formou ASCII znakov (obr. 5), neskôr sa vyvinul 
a ustálil do animovanej podoby (obr. 6). Neznalosť konceptu, ktorý je vyjadrený určitou 
formou, môže viesť k dvojakej interpretácii. Pedobear je niekedy mylne považovaný za 
symbol pedofílie, pričom jeho význam je opačný. Neznalosť obrázka a jeho významu viedla 
k jeho zámene s logom Olympijských hier vo Vancouveri. Parodický obrázok loga, ktorý 
obsahoval mém Pedobear, bol v roku 2010 uverejnený v poľskom denníku (obr. 7). 

 
 

くまくま━━━━━━ヽ（ ・(ｪ)・ ）ノ━━━━━━ !! 
Obr. 5 ASCII Pedobear 
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Obr. 6 Pedobear Obr. 7 Gazeta Olsztynska 

  

1.1 Memetický koncept šírenia informácie 

Podľa F. de Saussura (1996, s. 52), znaky vyjadrujú idey. Ide o mentálne udalosti, ktoré 
sa týkajú ľudskej mysle (Eco, 2009, s. 24). Memetické obsahy slúžia na prenos informácií, 
vďaka ktorým je kultúra re/produkovaná v podobe zdieľaných významov. V elektronických 
médiách môžeme mém považovať za formu a koncept, vďaka ktorým sú šírené mýty. Svojou 
expanziou (nielen) v internetovom prostredí predstavujú internetové mémy akési kondenzátory 
procesov šírenia informácií v kultúre.  

Teória mémov – memetika, nazerá na mémy ako na jednotky kultúrnej evolúcie. 
Evolučný biológ R. Dawkins, vychádzajúc z Darwinovej evolučnej teórie, v štúdii The Selfish 
Gene (2006) rozvíja teóriu sebeckých génov, ktoré slúžia ako  replikátory a ich snahou je 
prežitie a šírenie sa na úkor slabších, potláčaných génov, čím dochádza k prirodzenému výberu 
organizmov. Gény považuje za prvý replikátor, ktorým evolúcia nekončí. Uvažuje 
o prítomnosti druhého replikátora – mémoch, ktoré však gény nenahrádzajú. Vplyvom na 
fyzický svet a vytváraním produktov kultúry, ich Dawkins (ako replikované jednotky) 
považuje za ďalší stupeň evolúcie. Mémy sú jednotky kultúrneho prenosu a jednotky 
informácie (Dawkins, 2006, s. 191). Imitácia je spôsob, akým sa mémy šíria z mozgu do mozgu 
(2006, s. 192). Vo svojej ďalšej publikácii The Extended Phenotype (1982) bližšie objasňuje 
funkciu fenotypov, ako genetických, tak aj kultúrnych, ktoré slúžia ako nosiče – vehikulá4 
(genetických a kultúrnych) informácií. 

Analógia medzi génmi a mémami je východiskom memetiky a vidí ju aj R. Dawkinsom 
inšpirovaná S. Blackmore (2001, s. 31 – 40). Je ňou variabilita, selekcia a dedičnosť. 
Variabilitou sa vytvára prirodzený výber – v genetike vyhráva silnejší gén či silnejší jedinec. 
V kultúre sa to prejavuje napríklad rozličnosťou národov, jazykov, náboženstiev, ale aj 
v najmenších aspektoch ľudského života. Variabilitu spôsobuje aj to, že ľudia nie sú dobrými 
imitátormi a dochádza preto k mutácii mémov a informácií, ktoré nesú. Informácie tak 
podliehajú rôznym šumom, ktoré ich modifikujú. Detská hra „hluchý telefón“ je dobrým 
príkladom toho, akými nepresnými nosičmi sú ľudia. Úlohou dieťaťa je pošepkať druhému 
dieťaťu krátku vetu. To ju pošepká inému dieťaťu, až kým veta nedôjde k poslednému hráčovi, 

                                                 
4 Vehikulum – z hľadiska memetiky je vehikulom (ľudský) organizmus, ktorého mozog slúži na prenášanie 
mémov; v semiotike vehikulum predstavuje nosič znaku – niečo, čo predstavuje znak (Dolník, 1999, s. 18) alebo 
znakový prostriedok (Eco, 2009, s. 25). 
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ktorý ju má vysloviť nahlas. Takmer vždy je veta modifikovaná natoľko, že deti rozosmeje. 
V kultúre sa variabilita prejavuje pri rozprávaní príbehov, zápletka zostáva rovnaká, no časti 
príbehu ľudia obmieňajú, prispôsobujú si ich, vedome alebo nevedome príbeh mutuje. 
V mediálnom prostredí môže ísť napríklad o tlačové správy, ktoré sú síce replikované 
doslovne, no často doplnené o ďalšie informácie, či dosadené do odlišného kontextu, ktorý 
dáva správe nový význam. „Na vytvorenie informácie si ľudia vymieňajú rozmanité, už 
existujúce informácie v nádeji, že sa z tejto výmeny syntetizuje nová informácia.“ (Flusser, 
2002, s. 13). Aj keď existuje mnoho spôsobov komunikácie a dorozumievacích prostriedkov, 
v kultúre sa vyvinuli len niektoré, najdominantnejšie a pre zachovanie informácií 
najefektívnejšie spôsoby. 

Selekcia súvisí s atraktivitou, prospešnosťou a efektivitou. Dochádza k nej v mysli, ale 
aj prostredníctvom iných vehiklov. Pre ľudí bolo prospešné komunikovať (dorozumievať sa, 
prežiť, uľahčiť si život) a mémy, ktoré stáli na počiatku jazyka, prežívajú dodnes. Reč, ako ju 
poznáme v dnešnej podobe, sa aj napriek existencii viacerých spôsobov dorozumievania stala 
najefektívnejším spôsobom komunikácie. Veľké ideologické memplexy5 používajú 
mechanizmy – „triky“ na to, aby sa im podarilo prežiť. Napr. silné emócie (pri altruizme) alebo 
zastrašovanie (pri šírení náboženských myšlienok a propagande, reklame či politike). Selekcia 
informácií je najviditeľnejšia v médiách, ktoré dokážu informácie utriediť a zmanipulovať, no 
aj napriek tomu existuje šanca, že prestížnou sa stane informácia, ktorá nemala byť úmyselne 
medializovaná. Dnes médiá úmyselne zaraďujú do vysielania také obsahy, pri ktorých 
predpokladajú, že budú virálne6. K selekcii dochádza zakaždým, keď je informácia 
prenášaná/zaznamenávaná.   

Dedičnosť môžeme premietnuť do noriem, rituálov a stereotypov. Realizácia rituálov 
a dodržiavanie noriem sa môže meniť, keďže, ako bolo spomenuté, človek nie je dobrým 
imitátorom. Napr. matka vštepí synovi zvyk nedeľného rodinného obeda. Ten to prenesie do 
svojej rodiny, no stolovanie nemusí byť rovnaké, avšak podstata bude zachovaná. Pri tvorbe 
mediálnych obsahov môžu byť dôvodom nepresného kopírovania napr. technologické 
obmedzenia, nedostatok talentu, neschopnosť, neprofesionálnosť atď. Tendenciu imitovať má 
v sebe človek „zakotvenú“, no nepresnosť imitácie je, naopak, evolučnou výhodou. 

Už malé deti sa učia imitáciou. Napodobňujú jednoduché úkony, ukazovanie, hru, reč, 
imitujú svoje okolie na základe hodnôt, postojov, princípov, ktoré formujú ich videnie sveta. 
Všetko, čo je možné imitovať, je vystavané na základe myšlienok či činností, ktoré v živote 
aplikujeme tým, že ich napodobňujeme. Robíme veci na základe „predlohy“, ktorú sme získali 
od niekoho iného. 

Aby mohli byť mémy šírené, je nevyhnutná existencia aspoň jedného človeka (mozgu, 
do ktorého môže byť mém infiltrovaný) a jedného vehikula (nosiča informácie) a len interakcia 
medzi človekom a vehikulom zaručí, že bude mém šírený. Vehikulom môže byť človek, 
médium a všetko, čo nesie istú informáciu – nápis na obale od čokolády, módne trendy, 
pokosený trávnik – čiže všetko, čo je možné imitovať. 

Memetika vypovedá o tom, ktoré mémy – kultúrne jednotky prejdú prirodzeným 
výberom, budú sa podieľať na kultúrnej evolúcii a stanú sa jej súčasťou – súčasťou reality. 

Dnes môžeme uvažovať aj o treťom replikátore, nazvime ho datamém7. S myšlienkou 
tretieho replikátora prišla S. Blackmore (2009) a upozorňuje na jeho nebezpečenstvo (2008), 
pretože jeho cieľom je len prežitie na základe sebeckej myšlienky, nezávislej od ľudstva. 
Datamémy sa šíria v počítačovom prostredí. Môžeme to sledovať napr. na kontextovej 

                                                 
5 Memplex: mémy, ktoré svojou komplexnosťou vytvárajú podmienky na to, aby boli jednoduchšie šírené. 
6 Virálny: rýchlo a/alebo hromadne šírený obsah (analógia k vírusom a ich epidemiologickému rozširovaniu).  
7 Datamém: digitálna informácia, ktorá môže byť v digitálnom prostredí šírená aj bez zásahu človeka. Ide o tzv. 
samoreplikačné jednotky, pri ktorých replikácii nie je nutná interakcia s človekom. 
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reklame, ktorá predstavuje počítačom generovaný obsah s výrazným vplyvom na recipienta. 
Datamémy dokážu prežívať nezávisle od človeka – pre šírenie informácie s ním nemusia 
vstupovať do komunikačného aktu. Informácie premenené na dáta je jednoduchšie replikovať, 
pretože nedochádza k ich mutácii. V digitálnej podobe putujú „zo stroja do stroja“ (Houser, 
2009), čo im zaručí presnejšie kopírovanie.  

Memetika si ako teória získala množstvo kritických ohlasov, z oblasti semiotiky a 
obvlášť biosemiotiky, ktorá skúma prenos informácií (napr. už na bunkovej úrovni) a 
významov prepojením prírodných a humanitných vied.  

V. Uhlíř a M. Stella (2012, s. 128 – 136) opisujú memetiku ako neúspešný pokus o 
biologizáciu kultúry, a to hlavne z toho dôvodu, že je analogicky prirovnávaná ku génom. 
Kritické je hlavne postavenie človeka, ktorý má úlohu pasívneho vehikla na prenos mémov, 
ale aj nejednoznačnosť definície mému, nakoľko mém ako pojem neúplne pokrýva už 
existujúce semiotické systémy. E. Kilpinen (2008, s. 7) memetiku označuje ako nevyvinutú 
verziu Peirceovho konceptu znakov.  

Sporné prirovnanie mému a génu nemožno brať ako neodmysliteľné, nakoľko ide o dva 
odlišné systémy a štruktúry. Toto spojenie by malo zostať len metaforické. Kultúra je len 
ďalším systémom popri biologickom prenose informácií, podobne, ako napr. internetová 
komunikácia vytvára osobitný gramatický systém komunikácie, čo však neznamená, že sú 
založené na neporovnateľných princípoch.  

Memetika semiotiku nenahrádza a preto je potrebné zohľadniť ju ako kultúrny 
teoretický koncept, na základe ktorého je možné bližšie analyzovať, akým spôsobom a prečo 
sa šíria atraktívne informácie v kultúrno-mediálnom kontexte. A to imitáciou a na základe 
svojej „sebeckej“ povahy. Imitácia teda odhaľuje spôsoby, akými je možné informáciu 
replikovať a sebeckosť odráža atribúty, aké by mala informácia mať na to, aby bola replikovaná 
a stala sa tak stavebným prvkom danej kultúry. Sebeckosť génu, ktorý je prenášaný fenotypom, 
je totiž ďalším kritizovaným prvkom memetiky. Človeka tak presúva do úlohy pasívneho 
nosiča a ako uvádza D. Dennett (1991, s. 207):  

 
„[...] mémy prebudovávajú mozog, aby sa stal lepším prostriedkom pre ešte viac mémov. […] 
Rajom, do ktorého sa každý mém chce dostať, je ľudský mozog, ale aj sám mozog je dielom mémov, 
ktoré ho stále prestavujú, aby sa preň stali čo najlepším prostredím k životu.” (Dennett, 1991, s. 
207, vlastný preklad).  
 
Keď je mém označený ako sebecký, neznamená to, že existuje izolovane od človeka. 

Sebeckosť mému znamená presadenie jednej myšlienky na úkor druhej v prospech kultúrnej 
evolúcie. A nakoľko je človek jej súčasťou, je vždy zodpovedným činiteľom toho, aké 
informácie prenáša, ukladá a pridáva im význam. Hoci S. Blackmore (2001) uvádza, že ľudská 
myseľ je len vehiklom na prenos myšlienok, bez človeka ako tvora, ktorý veciam pripisuje 
významy a hodnoty, by mém strácal zmysel a nepodieľal by sa na jeho šírení.  

Pokiaľ berieme do úvahy súčasné médiá a stále sa rozvíjajúce možnosti produkcie, 
ukladania a šírenia dát, predstavujú spomínaný ľudský mozog, prestavaný na to, aby 
v remediovanej forme mohol uchovávať, replikovať, produkovať sebecké myšlienky dnešnej 
kultúry. Človek, ako kreatívny jedinec, participuje na tvorbe a šírení obsahov, no stále je tu 
prítomná tendencia replikovať tie isté obsahy, či už v ich duplicitnej, alebo remixovanej 
podobe. 

Semiotický pohľad umožňuje určiť, v akých znakových štruktúrach sú obsahy, ktoré 
nazývame mémy, šírené, z pragmatického hľadiska je možné pozorovať, aká je ich úloha 
v medziľudskej, ale aj počítačom sprostredkovanej komunikácii, na základe mýtov sledujeme 
koncepty, ktoré sa šíria a napokon, cez memetiku je možné analyzovať, akým spôsobom 
a prečo dochádza k replikácii, mutácii a niekedy aj „infekcii“ kultúrnych ideí, myšlienok 
a informácií. Nové médiá a ich kultúra, respektíve médiá dnešnej doby, otvorili možnosť na 
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aplikáciu memetických pravidiel a teórií, a to je priestor, ktorý po kritickej vlne znova oživil 
memetický pohľad na evolúciu kultúry. 

V genetike dochádza k replikácii vertikálnym (z rodičov na potomkov) a horizontálnym 
spôsobom (medzi jedincami jednej generácie) (Heylighen – Chielens, 2009, s. 14). Pri médiách 
predstavuje vertikálnu replikáciu remediácia médií8 a presun mémov z jedného média do 
druhého. Nie všetky obsahy sú takto replikované a ak sa tak stane, zmenou priestoru, formy 
a kontextu, dochádza aj k miernej variabilnosti a hlavne selekcii remediovaných obsahov. 
Horizontálne šírenie mémov v médiách sa odohráva v rámci jedného média (napr, televízne 
žánre príslušné len tomuto médiu), ale aj medzi používateľmi nových médií, ktorí ich replikujú 
ako kópie alebo v nových štruktúrach. 

 

1.2 Mém ako jednotka imitácie 

Množstvo internetových mémov má intermediálnu povahu, čím vo veľkej miere 
ovplyvňujú správanie a činnosť ich prozumentov. Už zo samotnej povahy mému, ktorého 
cieľom je „prežitie“, vyplýva, že nebudú existovať len v rámci jedného „priestoru“. Najprv je 
však dôležité definovať mém ako pojem, ktorý, ako už bolo naznačené v predchádzajúcich 
kapitolách, je po definičnej stránke nejednoznačný.  

R. Dawkins (1998, s. 176) uvádza, že „[…] niektoré mémy sú v memofonde úspešnejšie 
než iné“ a vlastnosti, ktoré zvyšujú schopnosť prežitia mémov, sú životnosť, plodnosť 
a presnosť kopírovania.  

Životnosť predstavuje to, ako dlho je mém známy. Pre zachovanie jeho životnosti je 
potrebné zabezpečiť jeho neustálu cirkuláciu a archiváciu. Remediácia médií, prispela k tomu, 
že je obsah dostupný vo viacerých médiách v rovnakom čase, a zároveň je ho možné na 
viacerých nosičoch/médiách uchovávať. Technologický vývoj dátových úložísk a možností 
rýchleho prístupu k dátam, ale aj sloboda slova a prístupu k informáciám prispieva k životnosti 
akéhokoľvek mému.  

Plodnosť znamená to, ako rýchlo je možné mém replikovať. Je spätá s technologickým 
vývojom prostriedkov, ktoré umožňujú šírenie obsahov (od domácich kopírovacích zariadení 
až po optické káble, masové médiá či mobilné zariadenia a s nimi spojený prístup k obsahom 
a k možnostiam ich šírenia), ale aj s evolúciou mediálnych kompetencií publika. Evolúcia 
publika sa prejavila v jeho postavení, preto dnes vystupuje ako prozument, ktorý informácie 
nielen pasívne prijíma od elitných tvorcov, ale aktívne sa podieľa na ich vytváraní a šírení. 
Plodnosť teda závisí od možností a schopností šíriť informácie. Vidieť to môžeme pri 
politických kampaniach alebo propagande a reklame, keď do procesu replikácie vstupuje aj 
ekonomická stránka a možnosti využitia nielen technológií a rýchlostí, ale aj priestoru (napr. 
bilbordy, množstvo tlačených letákov). 

Presnosť kopírovania zamedzuje mutácii mému. Z hľadiska memetiky je väčšia 
pravdepodobnosť, že mém bez variácie bude dlhšie zachovaný a „nainfikuje“ väčší počet ľudí. 
Často sa však stretávame s prípadmi, obzvlášť pri internetových mémoch, že zmutovaná 
podoba je viac populárna ako originál a dostane sa vďaka tomu do povedomia väčšieho 
množstva ľudí (mutácia vychádza z emergentného mému9, ktorý je takto pozmenený). 
Presnosť kopírovania zabezpečujú napr. funkcie zdieľania/šírenia na sociálnych sieťach alebo 
v mobilných telefónoch a počítačoch (zdieľanie/share, páči sa mi to/like, preposielanie na  
e-mail, preposielanie cez SMS, MMS, bluetooth, ukladanie na virtuálne úložiská a pod.). Tieto 

                                                 
8 Bližšie je remediácii venovaná pozornosť v kapitole 2.2 Remediácia informácie v mediálnom priestore. 
9 Počiatočný, vychádzajúci mém. 
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funkcie slúžia na prenos kódu bez zásahu používateľa do formy a obsahu, čo napomáha 
k vzniku identického obsahu – duplikátov až multiplikátov. Softvérové funkcie kopírovania – 
copy/paste (kopírovať/prilepiť), fyzická vzdialenosť úložného servera a obmedzené 
administrátorské práva na úpravu obsahu a jeho zmazanie v sieťovom prostredí, vytvárajú 
podmienky na to, aby sa obsah šíril jednoducho a zabránilo sa jeho početnej variácii. 

Presnosť kopírovania otvára tému definovania jednotky mému. Memetická teória pracuje 
s otázkou, ktorú jednotku v kultúre (už) môžeme považovať za mém – akým spôsobom možno 
daný fenomén ohraničiť, aby sme našli jeho elementárnu časticu. Je jednoduchšie šíriť 
najelementárnejšie častice alebo celý komplex? R. Dawkins (1998, s. 177) ako príklad 
komplexu uvádza Beethovenovu Deviatu symfóniu a jej najznámejšiu melódiu (čiže časť 
celku) ako jednotku, ktorá svojou kvalitou (z hľadiska mému) dosiahla potenciál 
replikovateľnosti.  

Existujú však aj opačné príklady, napr. vedecké teórie alebo náboženstvá, pri ktorých je 
jednoduchšie šíriť „hlavnú myšlienku“ ako len jej jednotlivé zložky – pri vedeckých 
výskumoch je mnohokrát rozšírenejší celkový výsledok ako postupy jeho dosiahnutia. Pri 
náboženstve je to napr. hlavná idea viery, oproti presným pravidlám jeho fungovania. 

Pojem mém (angl. meme), vychádza zo skratky gréckeho slova mimeme a znamená 
„niečo, čo je imitované“. Autorom tohto pojmu je spomínaný R. Dawkins. Mém je významovo 
spájaný aj s anglickým slovom memory (pamäť) a francúzskym výrazom meme, čo v preklade 
znamená rovnaký. Predstavuje komponent kultúry, ktorý je možné šíriť imitáciou. V kultúre 
tak prebieha „súťaž“ a „nákazlivé“ myšlienky svojou sebeckou povahou súťažia o prežitie, čím 
dochádza ku kultúrnej evolúcii (Dawkins, 2006, s. 189 – 201). Táto súťaž prebieha v rámci 
nášho myslenia, konania a prostredníctvom komunikácie s ostatnými jedincami. Sebecká 
myšlienka je zachovávaná a prenášaná vďaka mnohonásobnej replikácii a stáva sa tak 
samozrejmou súčasťou a stavebným prvkom kultúry, spoločnosti a formuje správanie ľudí 
a ich realitu. M. Dokulil definuje mém podľa D. Gartherera ako: 

 
„Pozorovatelný kulturní fenomén, takový jako nějaké chování, výtvor nebo objektivní 

informační celek ‘piece of information‘, který je kopírován, napodobován nebo osvojován 
učením, čímž se může v rámci kulturního systému replikovat. Objektivní informace zahrnuje 
instrukce, normy, pravidla, instituce a sociální praktiky, pokud je zajištěno, že jsou 
pozorovatelné.“ (Gatherer, 1998, in Dokulil, 2004, s. 6)   

 
Systém mémov predstavuje množinu rôznych názorov, myšlienok a prvkov kultúry, 

ktoré sú potenciálnym obsahom ľudskej mysle. Môžu to byť chytľavé frázy, vynálezy, legendy, 
ikony, slogany, melódie, módne doplnky, zvuky, normy, pravidlá, slovná zásoba či vzory 
správania, ktoré získavame dedením a odovzdávaním (Dawkins, 2006, s. 192).  

Podľa S. Blackmore (2001, s. 83) je mém replikovaný dvoma spôsobmi, ktoré zároveň 
odzrkadľujú, ako ďalšie nové mémy vznikajú: imitáciou produktov a imitáciou návodov. Pri 
produktoch je replikovaný memetický produkt, jeho časť alebo komplex a pri návodoch 
spôsoby – manuály, akými je možné produkt vytvoriť, čo zahŕňa aj manuály správania a 
komunikačné postupy. V oboch prípadoch môže dôjsť k variabilite, pretože v prvom prípade 
môže byť kopírovaný mém súčasťou iného produktu, čím zároveň dochádza k mutácii alebo je 
imitovaná len jeho časť. V druhom prípade sa nasledovaním návodu tvorí nový produkt, 
pričom mém je samotným postupom, ktorý môže byť v spojení s novým produktom (mení sa 
kontext, okolnosti a pod.) pozmenený. Mémom je element, časť informácie, postup 
a štruktúra, ktorá je po replikácii rozpoznateľná v iných myšlienkach, ideách alebo 
obsahoch.  

Vychádzajúc z R. Barthesa (2004), možno usudzovať, že mém v sebe zahŕňa mýtus, 
ktorý je vďaka samotnému mému replikovaný a uchovávaný. Viditeľné je to pri rozprávaní 
príbehov alebo pri ohováraní. Šírime jednu myšlienku, no jej obsah sa mení v závislosti od 
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schopnosti človeka posúvať informácie v rovnakej podobe, v akej sa k nemu dostali. Pokiaľ 
ide o návod, príkladom môžu byť umelecké postupy tvorby, spôsoby rečnenia, obliekania sa, 
v podstate všetko, čo ľudia vykonávajú na základe predchádzajúcej skúsenosti.  

M. Csikszentmihalyi (1996, in Velikovsky, 2014, s. 23) identifikuje jednotky kultúry ako 
idey/nápady/koncepty, procesy a produkty. Produktom môže byť napríklad emotikon, 
procesom spôsob jeho tvorby a ideou nápad vytvoriť takýto spôsob komunikácie. V našom 
ponímaní je proces návodom, ktorý v sebe zahŕňa nielen kompozičné postupy tvorby 
memetických obsahov, ale aj proces/spôsob komunikácie, ich využitia, čiže rituálnu časť 
prenášanú imitáciou.  Obr. 8 (Velikovsky, 2014, s. 23) zobrazuje, akým spôsobom je možné 
replikovať jednotlivé kultúrne jednotky – mémy: 

 

 
Obr. 8 Model kreativity 

 
J.T. Velikovsky (2014, s. 45) uvažuje o tom, že každý mém (napr. vtip, maľba, film, 

videohra, báseň) môže byť rozložiteľný na menšie časti/jednotky, ktoré nazýva holons. Pri 
videohre sú to napr. levely – prostredie – budovy – izby – úlohy – eventy – idey. Všetky tieto 
jednotky je možné replikovať ako produkty alebo procesy.  

Ako príklad tiež uvádza obraz Mona Lízy (2014, s. 62), ktorého jednu „rozložiteľnú“ a 
replikovateľnú časť tvorí jej úsmev (obr. 9). Takýmto spôsobom je možné „rozložiť“ celý 
obraz.  

E. Navas (2012, s. 12) a M. Hill, R. J. Kender, A. Natsev, R. J. Smith a L. Xie (2011,  
s. 53) hovoria o tzv. samploch ktoré sú v dnešnej (remixovej) kultúre neustále kombinované. 
Takýmto spôsobom dochádza k replikovaniu mémov a ich častí (aj celý mém môžeme 
považovať za sample, ak sa stane súčasťou ďalšieho memetikého produktu).  

Internetový mém na obr. 10  kombinuje10 Mona Lízu a herca Nicholasa Cagea, kultovú 
osobnosť a opakujúci sa element internetových mémov. V kombinácii s popkultúrnym 
obsahom dochádza k replikácii obsahu k masovému publiku a mení sa význam pôvodného 
textu. 

 

                                                 
10 V digitálnom prostredí sa takýto postup vzniku nového obsahu nazýva tzv. face swap, čiže výmena tvárí. 
Obsahy sú tvorené manuálne (pomocou editora sa „vymení“ časť tváre za inú“), ale aj pomocou generátorov 
a aplikácií (aj v mobilných telefónoch). 
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Obr. 9 Úsmev Mona Lízy Obr. 10 Nicolas Cage 

1.3 Memplex a memetické triky 

V tejto podkapitole objasníme pojem memplex a vírus, pričom poukážeme na to, že nie 
každý mém je vírus alebo má virálnu povahu. Existuje však predpoklad, že sa mém stane 
virálnym, ak bude spĺňať isté atribúty, ktoré ho robia atraktívnym a hodným následnej 
replikácie či reprodukcie. Atraktivita v tomto prípade znamená, že ľudia mém vyhodnostia ako 
vhodný, užitočný, potrebný či nutný na ďalšie šírenie na základe jeho príťažlivosti (napr. 
zábavnosť, unikátnosť, kontroverznosť – t.j. mém spĺňa také hodnoty, ktoré u ľudí vyvolávajú 
potrebu pre jeho ďalšiu replikáciu). 

Ľudia stále imitovali to, čo bolo pre nich prospešné. Spôsoby lovu, bývania, zvuky, 
dorozumievacie prostriedky, reč. Keď už bolo možné dorozumievať sa, bolo omnoho 
jednoduchšie šíriť mémy medzi viacerými ľuďmi. Podľa S. Blackmore (2001, s. 234) si mémy 
vytvárajú vhodné podmienky na to, aby mohli byť šírené. Fungujú v kooperácii, jeden mém 
podporuje druhý a vytvára systém prepojených myšlienok, noriem a pravidiel. Takéto 
„samoreplikačné“ systémy nazývame memplexy (Speel, 1995, in Blackmore, 2001, s. 41). 
Memplexom sú vedecké teórie, nevysvetliteľné javy, konšpiračné teórie, životné filozofie, 
politické ideológie, či banálne pôsobiace reťazové správy, poplašné správy a médiami 
produkované obsahy, ktorých cieľom je vytvárať trvácne informácie alebo media events, 
vďaka ktorým je možné vytvárať ďalšie, pre publikum úspešné a predajné obsahy. Podobne, 
ako vírusy a gény, sa mémy replikujú cez komunikačné siete alebo kontaktom tvárou v tvár 
a menia ľudské správanie podľa toho, ako sa propagujú (Howard, 2002).  

R. Dawkins (2006, s. 192 – 193) ako otvorený ateista označil náboženstvá za vírusy 
mysle, ktoré využívajú rôzne triky na to, aby ich ľudia nasledovali, imitovali ich normy a 
pravidlá a reprodukovali ich ďalším ľuďom (s prísľubom večného života alebo hrozby 
zatratenia, resp. odmena vs. trest). Obdobné „nástroje“ využíva aj propaganda a reklama, preto 
ich z pohľadu memetického konceptu možno označiť za memplex.  

Obdobou memplexu môže byť aj reťazová správa, a to nielen v digitálnom prostredí. 
Medzi ľuďmi aj dnes koluje tzv. Vatikánsky chlebíček šťastia (obr. 11). Tento reťazový 
memplex je zložený z textovej a „materiálnej“ časti – čo predstavuje kúsok cesta, ktoré ľudia 
ingredienciami a nasledovaním návodu doplnia o ďalšie cesto, z časti upečú chlebík a zvyšok 
rozdelia pre ďalších ľudí, ktorí urobia to isté. Textová časť obsahuje prísľub šťastia rodine, 
ktorá dodrží všetky inštrukcie v návode, čiže chlieb „rozmnoží“ a pošle ho ďalej, čím „dopraje“ 
šťastie ďalším ľuďom. 
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Obr. 11 Chlieb šťastia 

 
Memplex obsahuje elementy, ktoré zabezpečujú jeho replikáciu. Sú nimi návnada, hák, 

hrozba a vakcína (Tyler, 2011, s. 275).  Návnada ponúka za reprodukciu výhodu alebo odmenu. 
V spomínanom príklade je odmenou zaručené šťastie, v náboženstvách prísľub večného života 
alebo odpustenia, ideológie sľubujú slobodu, blahobyt, v reklame sú návnadou šírené mýty – 
prísľub krásy, zdravia a pod. Hák je prídavný ko-mém, využívaný na urýchlenie šírenia. 
Ponúka návod ako a prečo je potrebné niečo vykonať. Pri reťazových správach ide často 
o časové obmedzenie, napr. v podobe vety Pošli to do 24 hodín, inak [...]. Reklama a 
predvádzacie akcie využívajú urgovanie vo svoj prospech, napr. tvorbou limitovaných akcií či 
produktov a ponúkajú urýchlené uspokojenie našich potrieb, ktoré sú predávané v podobe 
mýtov. Hrozba  je istý spôsob vydierania, napr. veta Ak to nepošleš, čaká ťa sedem rokov 
nešťastia. Pri náboženstvách alebo ideológiách ide o zatratenie či odsúdenie. Vakcína bráni 
memplex pred konkurenčným mémom. Napr. mýtus lojality, tolerancie alebo exkluzivity, ktorá 
je príslušná len pre istú časť spoločnosti, zabraňuje, aby sme v živote aplikovali a šírili 
myšlienky z „konkurenčných“ ideológií.  

Všetky tieto zložky sú memetickými trikmi a ich prítomnosť zvyšuje možnosti 
replikácie. Aj digitálne mémy sú úspešné vďaka koexistencii s inými, už populárnymi 
produktmi alebo naratívom či mýtom, ktorý so sebou nesú. Takáto koexistencia je výsledkom 
remixovej kultúry, ktorá je viac približená v kapitole 4. 3 Remix – copy/paste kultúra.  

Mémy nemusia byť pre človeka len prospešné, hoci tie prospešné máme väčšiu tendenciu 
napodobňovať. Stačí však, že informáciu za prospešnú či pravdivú považujeme a v realite 
nemusí vôbec existovať. Druhom memplexu sú nielen „vírusy mysle“, ale aj počítačové vírusy, 
buď vo forme aplikácie, alebo textu – teda hoaxy a spam. 

Prospešnosť alebo neprospešnosť mému ilustruje napríklad hoaxová správa ICE 
kontakty. Spočiatku išlo o informačnú kampaň anglického zdravotníka, ktorá v roku 2005 
informovala ľudí o tom, že si majú v prípade nehody dôležité kontaktné osoby uložiť 
v mobilnom telefóne vo forme ICE – meno kontaktnej osoby, čím by sa urýchlilo vyhľadávanie 
kontaktných osôb a identifikácia hospitalizovaného pre záchranárov, policajtov alebo 
nemocnice. ICE je skratkou In Case of Emergency, čo znamená v prípade núdze. Myšlienka 
bola ľuďmi vyhodnotená ako prospešná, preto ju začali medzi sebou šíriť – ústne a hlavne e-
mailovou formou v niekoľkých verziách. V slovenskom prostredí buď ako zaujímavý nápad, 
ktorý je potrebné rozšíriť, ale aj ako hoaxová kampaň Červeného kríža a záchranných zložiek, 
čo pridalo správe na oficiálnosti a dôležitosti. V roku 2009 sa do kampane zapojila aj televízia 
Markíza cez reportáž a vlastné televízne tváre.  

Spomínané inštitúcie sa od správy dištancujú (ICE kontakty v mobilu, Hoax.cz) a jej 
obsah považujú v praxi za nevyužiteľný, v krajnom prípade až nežiadúci. Časom vznikla 
mutácia tohto hoaxu, ktorý upozorňoval na to, že skratka ICE v mobilných kontaktoch je 
vírusom, ktorý slúži k finančnému obohateniu. Toto tvrdenie bolo vymyslené, ale popularita 
a uveriteľnosť predošlej správy povzbudzovala v šírení. Prítomnosť tohto mému má dopad aj 
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na technologický vývoj a niektoré mobilné telefóny obsahujú v adresári prednastavenú záložku 
ICE – In Case of Emergency – ako prvý kontakt v telefónnom zozname. 

Tento hoax možno považovať za memplex z nasledujúcich dôvodov: na šírenie využíva 
strach ľudí, že v prípade núdze nebudú kontaktovaní; ponúka mýtus pomoci blízkemu 
a rýchleho riešenia; spájanie s Červeným krížom je trik, ktorý informáciu robí oficiálnou a viac 
uveriteľnou, čím sa podieľa na manipulácii a na svoju rýchlu replikáciu využíva hromadné 
šírenie v e-mailoch a masovosť elektronických médií. 

Hoaxové, čiže poplašné správy šíria polopravdivé alebo nepravdivé informácie, ktoré 
majú dopad na ich prijímateľov a šíriteľov. Forma, akou sú šírené (väčšinou písaný text 
rozposielaný v e-mailoch, šírený na sociálnych sieťach, niekedy dokonca aj na informačných 
spravodajských/publicistických portáloch) pôsobí dôveryhodne, pretože sa odvoláva na rôzne 
autority alebo výskumy. Hoaxy väčšinou šíria exkluzívne, dôležité, emotívne a pre človeka 
zaujímavé informácie, ktoré sa ho priamo dotýkajú tým, že pôsobia na jeho potreby, zdravie, 
bezpečnosť, financie, právo po spravodlivosti, altruistické konanie a pod. Tieto potreby sú 
hákom, na základe ktorého ľudia správy preposielajú svojim známym, aby im takýmto 
spôsobom „pomohli“, informovali ich a upozornili na rôzne nebezpečenstvá, podvody a 
hrozby. Podľa portálu Hoax.cz sa najznámejšie hoaxy týkajú napríklad infikovaných ihiel na 
sedadlách autobusov, vírusov v e-mailoch (pričom sú paradoxne samé vírusom), nebezpečných 
potravín (prebaľované mlieko, nebezpečný jogurt, nejedlá ryba pangasius), bezpečnostných 
opatrení (ICE kontakty, zadávanie PIN naopak), ale informujú aj o rôznych vedeckých 
výskumoch (slovenčina ako najťažší jazyk) či napomáhajú k nájdeniu stratených osôb, žiadajú 
o darovanie krvi pre konkrétne osoby a ponúkajú do daru šteniatka (jeden z najznámejších 
a najrozšírenejších hoaxov je tzv. 7 Golden Retrieviers, inzerát, v ktorom šteniatka už 17 rokov 
hľadajú nového majiteľa). 

Hoax je tiež nástrojom propagandy, keď sú informácie účelne vytvárané tak, aby pôsobili 
pravdivo a ovplyvnili verejnú mienku (z nášho prostredia napr. detské knihy o sexe v škôlkach, 
kradnutie detí rodičom alebo rôzne pseudovedecké a konšpiračné teórie). Ľudia sa snažia šíriť 
hlavne prospešné mémy, no v konečnom dôsledku, hoax vytvára presný opak. 

Technologický vývoj, masové médiá a prostriedky komunikácie urýchlili a zvýhodnili 
podmienky šírenia kódov v podobe mémov. Zaznamenávacie zariadenia umožňujú ich 
kopírovanie bez mutácie a zaručujú ich životnosť. Preinformatizovaná spoločnosť je ukážkou 
toho, ako je ťažké utriediť, ktorá informácia je alebo nie je hodná zachovávania alebo prináša 
prospech či neprospech. 

Masovosť médií zabezpečuje, že sa informácia dostane rýchlym spôsobom k veľkému 
počtu ľudí, pričom ide o jednostranný pohľad, ktorý formuje realitu. 

Postavenie médií ako noviny, rozhlas a televízia, v povedomí ľudí umožňujú šíriť 
informácie, ktoré prešli úmyselnou selekciou a mutáciou. Pre sebecké mémy predstavujú 
„živnú pôdu“, pretože tvorcovia využívajú rôzne nástroje a techniky tvorby či programovania 
na to, aby vytvárali také obsahy, ktoré sú atraktívne, prinášajú zisk, a tým zabezpečujú 
životnosť nielen samotného mému, ale aj médiu, v ktorom sa môžu šíriť. Náhodné prenikanie 
informácií je nahrádzané úmyselným kreovaním reality s využívaním memetických trikov. 

 

1.4 Vírus a viralita obsahov 

Prirovnávanie mémov k vírusom je ďalší z konceptov, ktorým memetika opisuje šírenie 
informácií. Myšlienku fungovania mémov v prostredí médií, ktorá sa neskôr rozšírila medzi 
teoretikov kultúry, otvoril aj D. Rushkoff vo svojej práci Media Virus (1994). Podľa neho sú 
médiá živými organizmami a informácie sa v nich šíria prostredníctvom trójskych koní. Za 
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trójske kone nepovažuje len informácie, ale dokonca aj samotné médiá. Trójskeho koňa by sme 
mohli prirovnať k proteínovému obalu, vďaka ktorému sú v genetike prenášané vírusy. Obal 
je formou, prostredníctvom ktorej sú prenášané skryté správy, myšlienky a posolstvá, teda 
mémy, ktoré takýmto nenápadným a často atraktívnym spôsobom pôsobia na ľudské mysle. 
Trójsky kôň je vírus prenášaný médiom a infikujúci myseľ publika (Rushkoff, 1994, s. 7 – 10). 

Podľa Rushkoffa (1994, s. 8) sú v médiách živé informácie, myšlienky a obrazy, ktoré 
neustále cirkulujú. Rovnako, ako v kultúre, aj tu prebieha súťaž sebeckých mémov, ktoré 
využívajú výhodu proteínového obalu, vďaka ktorému sú publikom ľahšie prijímané. 
Proteínovým obalom pri mémoch môžu byť, ako uvádza aj Dawkins, nielen v médiách, ale aj 
v kultúre prezentované vedecké teórie, módne štýly, rôzne udalosti, škandály, populárne 
obsahy – hrdinovia, piesne, prezentované výpovede, reportáže, melódie, zvučky a pod. Tie, 
ako trójsky kôň, vyčkávajú a bez toho, aby sme si to uvedomovali, sú postupne infiltrované do 
nášho správania, riešenia problémov, komunikácie, vzdelávania, čiže do rôznych oblastí 
ľudského prežívania. Povaha trójskeho koňa teda naznačuje, že vírus nemusí byť aktívny 
ihneď.  

Deti majú tendenciu napodobňovať to, čo vidia v rozprávkach či reklamách, ktoré ich 
učia vyrastať s prezentovanými produktmi. Po odsledovaní reklamy si aj s odstupom času 
kupujeme produkty práve na základe myšlienky, ktorú nám reklama vyslala, napr. v podobe 
mýtov, ktoré cez značku produktu prezentovala. Taktiež aj mienkotvorné médiá ovplyvňujú 
naše vnímanie reality. Spravodajstvo stále atraktívnejším spracovaním ponúka informácie tak, 
aby sa nás čo najviac dotýkali. Naratív sprístupňuje emóciu a obsahy sú pre nás 
zapamätateľnejšie a majú vyššiu životnosť. Bulvárne správy lákajú zvýšenú pozornosť a sú 
replikované v zmutovaných podobách. Podobne mediálne udalosti (tzv. media events) 
vytvárajú informácie, ktoré sú neskôr integrované a infiltrované do rôznorodých žánrov 
a mediálnych obsahov, čo ponúka ďalšie možnosti šírenia požadovaných informácií. 

V mediálnej datasfére predstavujú trójske kone vírusy, ktoré robia z publika pasívneho 
a málokedy imúnneho hostiteľa. Rovnako, ako napadá biologický vírus zdravú bunku 
a replikuje sa v nej, v počítači sa infiltruje do systému a v ľudskej mysli vytvára svoje kópie. 
V živom organizme prechádza z bunky na bunku, z jedinca na jedinca, v mediálnom prostredí, 
či už prenosovom alebo vysielacom, prechádza z média na médium (z nosiča na nosič, 
z jedného žánru do druhého, z média na človeka) a vyvoláva epidémiu. Masovosť médií a ich 
dostupnosť je v tomto prípade výhodou, pretože čím je väčšie množstvo napadnutých 
hostiteľov, tým je väčšia pravdepodobnosť, že informácia prežije čo najdlhšie. 

Médiom, v ktorom sa šíri vírus, nie sú len prenosové systémy (káble, bezdrôtové siete, 
nosiče a vysielače), ale aj ľudské mozgy, ktoré informácie aktivizujú. Človek je aktivátorom 
mémov, ich kreovaním im dodáva prvý impulz, avšak ďalej si „žijú vlastným životom“. Človek 
prijíma veľké množstvo rôznorodých informácií. Tie užitočné využíva vo svoj prospech, no 
stretávame sa aj s neprospešnými mémami, ktoré, obdobne ako trójsky kôň v počítači, musia 
byť aktivované činnosťou jedinca (v počítači spustením aplikácie). V hostiteľovi replikované 
mémy sú, ako bolo vyššie spomenuté, neskôr aplikované v jeho správaní, rozhodnutiach a pod. 
Rovnako ako trójsky kôň ovplyvňuje správanie počítača. Médiá vytvárajú obraz o svete 
a vštepujú hodnoty, stereotypy, názory, predsudky, falošné túžby v podobe mýtov, ktoré sa 
časom vynárajú a ovplyvňujú naše správanie.  

O niektorých produktoch si subjektívne myslíme, že sú lepšie ako ostatné a niektorých 
ľudí, etniká, profesie považujeme za lepšie alebo horšie. Podľa teórie memetiky takáto 
kategorizácia pramení z predošlej skúsenosti s informáciou, ktorá sformovala naše správanie. 
Ak dieťa sleduje rozprávku, v ktorej postavičky odmietajú jesť nejakú zeleninu „lebo je zlá“, 
odmietne ju aj ono. Imituje. Mémy sú aj útržky informácií, ktoré nám vytvárajú obraz o svete.  
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1.5 Internetový mém ako vírus 

Oxfordský slovník definuje mém ako: „Kultúrny element alebo systém správania 
prenášaný z jedného jedinca na iného imitáciou alebo ne-genetickými prostriedkami. Ako 
stavebné jednotky kultúry ovplyvňujú mémy všetky aspekty ľudského správania." Mém, ako 
pojem, je tiež definovaný a dnes úzko spájaný s digitálnym obsahom. Zahŕňa „obraz, video, 
časť textu, zvyčajne humorný, rýchlo kopírovaný a šírený internetovými používateľmi, často 
v nepatrných variáciách." (Meme, in Oxforddictationaties.com, pozn. vlastný preklad). 

S touto definíciou však nemožno celkom súhlasiť, pretože internetové mémy tvoria 
omnoho komplexnejší systém, ktorý sa môže javiť ako redukovaný len na triviálny zábavný 
obsah. Svojím rozsahom však prekračujú priestor digitálnych médií, hoci sú tu najviac 
rozpoznateľné a priamo ako mémy spoločnosťou označované. Internetové mémy môžu 
vzdelávať, kritickým či ironizujúcim spôsobom ponúkať alternatívny pohľad na spoločenské 
udalosti, dokonca niesť hlbokú myšlienku. Buď tým, že reprodukujú už existujúce myšlienky 
(názory, citáty), alebo vznikajú nanovo. 

Nárast záujmu o internetové mémy, ako aj označovanie obsahov týmto názvom, môžeme 
sledovať už okolo roku 2005.11 Zvýšený záujem vo vyhľadávaní mémov začal rozširovaním 
prvých populárnych žánrov, akými boli napríklad demotivačné plagáty (demotivational 
posters) a rage komiksy (rage comics). V roku 2013 sám R. Dawkins uviedol, že internet 
„uniesol“ originálnu myšlienku memetiky (Dawkins, 2013). A to nielen názvom, ale aj 
konceptom, ktorý definuje sebecký mém podľa jeho predchádzajúcich teórií. Avšak, mutácie, 
ako ďalej uvádza, nie sú náhodné, ale dizajnované kreativitou ľudí. Pripúšťa, že snaha o presné 
kopírovanie, aké je prítomné pri génoch, je v tomto prípade variabilita účelová.  

Dopredu sa tak dostáva autor ako významný činiteľ, nielen prenášač informácie. 
Aplikáciou darwinovských princípov prirodzeného výberu variability, selekcie a dedičnosti na 
internetové mémy, však naďalej môžeme sledovať, aké obsahy a akým spôsobom sú šírené. 
Pri týchto obsahoch je teda prítomná hlavne úmyselná variabilita, ktorá zabezpečuje stále nový 
atraktívny obsah. Selekcia sa prejavuje hlavne hodnotením obsahu na viacerých úrovniach 
(páči sa mi to, zdieľanie, ranking a rating), ktoré obsahy triedia, šíria alebo ich posúvajú na 
popredné miesta, čím sa oproti menej atraktívnym stávajú omnoho viditeľnejšie, a tým pádom 
dostupnejšie a zapamätateľnejšie. Z hľadiska dedičnosti si digitálne obsahy dedia napríklad 
svoju formu, spôsoby spracovania a štruktúru, ktorá je aplikovaná na rôzne témy a žánre, čím 
ich zároveň takýmto spôsobom formuje a ustaľuje. 

L. Shifman (2014, in Jenkins, 2014) definuje internetový mém ako skupinu digitálnych 
prvkov, ktorá zdieľa spoločné charakteristiky obsahu, formy a štruktúry. Na internete mémy 
cirkulujú, sú imitované a šírené viacerými používateľmi.  

Internetové mémy prezentujú zábavné, ale aj seriózne témy. Vytvárajú konkrétne žánre, 
ktoré vychádzajú z tzv. emergentných (vznikajúcich) mémov. Emergentné mémy12 
nachádzame v kultúre aj v iných médiách, vrátane digitálnych. Sú to myšlienky, osoby, 
činnosti, videosekvencie, fotografie, piesne a ich časti, slogany a pod., ktoré prechádzajú 
transformáciou (napr. remediáciou do iného média, žánru, formy)13, sú imitované 
a remixované a po ich ustálení (po vlne virality, v ktorej boli početne rozšírené) sa stávajú 
žánrovo ustálenými internetovými mémami. Veľké množstvo emergentných mémov pochádza 
z popkultúrnej produkcie (filmy, videoklipy) a z televíznych žánrov (hlavne reality programy 
a reportáže).  

                                                 
11 Možnosti kategorizácie s konkrétnymi príkladmi sa nacházajú v kapitole 5 Ustálenosť, šírenie a kategorizácia. 
12 Viac je pojmu emergentný mém venovaná kapitola 3.1 Emergentný mém v mediálnom a virtuálnom prostredí. 
13 Podrobnejšie sa tomuto fenoménu venuje kapitola 2.2 Remediácia informácie v mediálnom priestore. 
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G. B. Bowers a E. B. Wiggins (2014, s. 8) definujú internetové mémy ako „šíriteľné 
médiá, ktoré boli remixované alebo parodované v podobe emergentných mémov a následne 
šírené online ako mémy.“ 
Hoci boli internetové populárne obsahy pojmom mémy pomenované až neskôr, v digitálnom 
prostredí existovali od jeho počiatkov. Prvotne sa digitálny obsah šíril cez mobilné telefóny, 
cez bluetooth a infraport technológie, MMS a SMS správami, ale aj na nosičoch ako CD a 
DVD. Išlo o jednoduché textové, často reťazové správy, vtipy, ASCII obrázky, zábavné 
statické a pre danú dobu atraktívne pohyblivé obrázky, obzvlášť zvukové nahrávky v podobe 
hovorenej reči, hudby alebo telefónneho zvonenia. Rôznorodé a rozšírené flashové aplikácie 
predstavovali zábavný, no často aj škodlivý softvér obsahujúci vírusy. Po spustení ikony 
takejto aplikácie sa stal počítač neovládateľným. Začal sa zobrazovať nevhodný obsah rôzneho 
charakteru, z reproduktorov vychádzal nepríjemný zvuk a pri každom kliknutí kurzorom, 
monitor akoby praskal, prípadne cez neho preletel projektil. Patrili sem aj obrázky, na ktoré 
človek riešiac istú úlohu pozeral až dovtedy, pokiaľ z nich nevyskočila príšera a vystrašila ho. 
Ako je spomínané v úvode, aj napriek škodlivosti, sa takéto aplikácie naďalej rozširovali 
a archivovali.  

S príchodom internetu sa zvýšila aj rýchlosť a objem prenášaných dát. E-mailová 
komunikácia umožnila pomerne lacné a rýchle šírenie hromadných správ, a zároveň aj ich 
jednoduché uchovávanie. Krátke správy nahrádzali dlhé hoaxy, jednoduché flashové hry, 
pohyblivé obrázky, PowerPointové prezentácie v podobe koláží viacerých obrázkov a textov 
s charakterom reťazových správ a hier, plné citátov a „posolstiev“.  

Mnohé populárne prezentácie obsahujú napríklad obrázky (detí, exotických alebo inak 
zaujímavých miest, zvierat), citáty, zaujímavosti, praktické návody do domácností, vtipy 
a možno ich považovať za obdobou už spomínaných listových hier, ktoré sa medzi ľuďmi šírili 
klasickou poštou. Ich súčasťou býva text, ktorý nabáda k rozposielaniu tohto obsahu ďalším 
ľuďom (pod hrozbou v oblasti zdravia, vzťahov, financií, prípadne prisľubujú šťastie 
a peniaze). Reťazové správy sú, ako už bolo tiež spomenuté, príkladom memplexov, mémov, 
ktoré používajú kopírovacie triky na to, aby si udržali svoju životnosť.  V tomto prípade sa 
spoliehajú na poverčivosť ľudí a altruizmus.  

Prvotný digitálny memetický obsah môžeme označiť ako triviálny a z estetického 
hľadiska gýčový. Hoci posolstvá PowerPointových prezentácií vyvolávali dojem vážnosti, 
podobne aj hoaxy altruistického charakteru a „naaranžované“ bábätká pôsobili umelecky, 
masovosť a šírenie v zmysle „len preto, lebo sa to dá“, znižovala ich hodnotu. Ani dnes všetky 
šírené obsahy nie sú úplne odlišné, no zmenou technologických podmienok, ktoré majú vplyv 
na prežívanie sociálnej reality a celkovú podobu kultúry, sa zmenil aj ich charakter a spôsoby, 
akými ľudia využívajú virálny obsah vo svoj prospech. 

Prvými internetovými fenoménmi, ktoré sa na konci 90. rokov postupne ustálili pod 
konkrétnymi názvami a žánrami, boli rôzne štylizované fotografie a krátke videá mačiek, 
šteniatok, známe fotografie bábätiek autorky Anny Geddes, web stránka s tancujúcimi 
a spievajúcimi škrečkami Hamster Dance, pohyblivý obrázok alebo video Baby Cha Cha, 
drastické animované videá Happy Tree Friends s identifikujúcou úvodnou zvučkou (šírené boli 
hlavne cez mobilné telefóny), vtipy predstavujúce mýus neporaziteľnosti o Chuckovi 
Norrisovi, kultové frázy (This Is Sparta), v slovenskom prostredí tzv. východniarsky Gladiátor 
alebo A je to! a iné.  

Vznikom a rozšírením používania portálu/služby YouTube, ako aj nárastom amatérkej 
produkcie, sa do popredia dostávalo čoraz viac virálneho obsahu. Ako príklad virálnych videí, 
ktoré vychádzali buď z médií alebo z amatérskej produkcie, možno uviesť video The Muppets 
Show – Mahna Mahna: prvýkrát bolo toto televízne bábkové predstavenie uvedené v roku 1969 
v The Ed Sullivan Show, neskôr aj v iných TV show. Vo videu vystupujú tri bábky spievajúce 
chytľavú melódiu, ktorá je hlavným prvkom identifikujúcim toto video. Virálnym sa toto video 
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stalo až vďaka internetu a jednoduchosti jeho šírenia. Z amatérskej tvorby za výrazné virálne 
fenomény možno považovať videá Cola a mentos: séria videí, v ktorých ľudia robili pokus 
s nápojom Coca Cola, do ktorej hodili cukrík Mentos a nápoj sa následne premenil na gejzír 
vystreľujúci z fľaše. 

Virálnou osobnosťou bola napr. Susan Boyle, účastníčka tretej série talentovej súťaže 
Britain´s Got Talent (v roku 2009), ktorá je príkladom toho, ako sa z obyčajného človeka môže 
stať virálny, nielen internetový a mediálny fenomén. V tomto príade šlo o pozitívny príklad 
virálnej celebritizácie na základe (speváckeho) talentu.  

Dodnes sú replikované mémy v podobe návodov – štruktúr, ktoré sa prevažne menia len 
po obsahovej stránke (a následne sú replikované ako hotové memetické produkty). Patria sem 
napr. demotivačné plagáty, rage komiksy, advice posters (image macro) a iné. Tematicky sú 
internetové mémy rôzne, šíria popkultúrne obsahy, stereotypy, poukazujú na každodenný život, 
ale aj výnimočné pozitívne a negatívne veci.  

Internetové mémy sú buď zdieľané funkciami sociálnych sietí, manuálne vkladané 
(kopírovať/vložiť – copy/paste), alebo nanovo generované (generátorom, presetom), či 
vytvárané vo forme postproduktov (postprodukty obsahujú rozpoznateľný element alebo 
štruktúru mému a možno ich považovať za mutácie, ktoré sú výsledkom variabilnosti).  

Šírenie obsahu ovplyvňuje priestor, v ktorom sa nachádza a spôsob, akým k obsahu 
dokáže pristupovať publikum v podobe tzv. prozumenta. Expanzívnosť a multiplicita 
memetického obsahu, ako aj priestorov, v ktorých sa šíri, ponúka možnosť kvalitatívnej 
analýzy veľkého počtu obsahov s virálnou povahou. Tie majú nielen zábavnú, informačnú, ale 
aj pragmatickú, teda komunikačnú funkciu. Na základe pozorovania obsahov, ktoré sa šíria 
a ich autorov/používateľov je možné odsledovať, ako sa nereplikujú len hotové, tzv. memetické 
produkty, ale aj spôsoby, ako ich vytvárať, ako sa správať a ako im pripisovať významy.  

Dochádza k vedomému aj nevedomému vytváraniu multimediálnych produktov a ich 
výslednej podobnosti až uniformite, čím vznikajú nové multimediálne žánre, ktorými medzi 
sebou používatelia (v relatívne uzavretých komunitách) komunikujú.  

Popkultúrny a komunikačný memetický obsah je prítomný v komunitách, diskusných 
fórach, na sociálnych sieťach – čiže vo virtuálnom priestore, ale aj v prostredí médií (televízia, 
rozhlas, tlač, reklama), a napokon v kultúre, spoločnosti a komunikácii. Je tu viditeľný vplyv 
memetického obsahu, obzvlášť v správaní a komunikácii mladých ľudí (ale aj starších 
vekových kategórií, pokiaľ ide o zdieľanie informácií o zaujímavých obsahoch). 

Pozorovací priestor, ktorý tvorí narastajúcu databázu memetického digitálneho obsahu, 
ale aj prejavy komunikácie na základe memetických návodov, možno rozdeliť do 
nasledovných kategórií: 

 
 webové stránky a portály šíriace memetický materiál (tvorba používateľov, ale aj 

tzv. reposty z iných stránok); 
 médiá, sociálne siete, diskusie, fóra a komentáre: sú ukážkou, ako sa ľudia, ktorí sa 

aktívne nezaujímajú o internetové mémy, podieľajú na ich zdieľaní a používaní 
v komunikácii; 

 e-mailová komunikácia, chat/instant messaging, SMS, MMS: predstavujú prvotné 
formy hromadného digitálneho zdieľania obsahov; 

 content sharing websites (weby šíriace obsahy): šíria rôznorodý publicistický 
obsah, medzi ktorým sa nachádzajú aj memetické produkty; 

 spoločenský a kultúrny priestor: je ukážkou toho, ako ľudia implementujú mémy 
do bežného života a správania (napr. rozhovory, móda, umenie); 

 databáza: obsahuje spätne ťažko overiteľné informácie o internetových mémoch; 
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 technologické podmienky platforiem/priestorov: aplikačné a hardvérové rozhranie 
počítača a mobilných telefónov (prispôsobovanie sa technológií obsahu a naopak; 
hardvérové a softvérové rozhranie uľahčuje produkciu a šírenie obsahov). 

 
Rôznorodosť sledovaných priestorov je dôležitá z nasledovných dôvodov:  
 
 emergentný mém vzniká z rôznorodého prostredia; 
 internetový mém je šírený multiplicitnými kanálmi; 
 z povahy mému vychádza jeho rýchla mutácia a vznik postproduktov, ktoré sú 

šírené v rámci rôznych komunít a priestorov; 
 internetové mémy cirkulujú a presahujú do spoločnosti, spätne do médií, stávajú sa 

predajnou komoditou a vstupujú do popkultúry (predmety, filmy). 
 

Príkladom internetového prostredia, v ktorom možno sledovať zrod, šírenie, ale aj 
mutáciu memetického obsahu, može byť napr. portál 9gag.com, 9gag.tv, stránky na sociálnej 
sieti Facebook, napr. 9gag, slovenská facebooková stránka Emefka, Meme face komiksy; 
slovenský teenagerský komunitný portál Birdz.sk, portál Reddit.com, videoportál 
YouTube.com (na základe hyperodkazov aj Mojevideo.sk, Vimeo.com, videá na 
facebookových stránkach), ďalej rôzne diskusné a komunitné fóra s hovoriacim jazykom 
slovenským, českým a anglickým, rozhovory na Facebooku (verejné aj súkromné), tzv. content 
sharing websites (weby šíriace obsahy) ako napr. Buzzfeed, Boredpanda.com a pod. (hlavne 
ako hypertextové premostenie z odkazov na sociálnych sieťach) a portál 4chan.org ako rodisko 
veľkého počtu mémov, ktoré sa neskôr rozšírili na spomenuté portály. Ako overovací zdroj 
využívam portál KnowYourMeme.com, ktorý je najväčšou databázu internetových mémov a 
opisuje ich významy, genézu vzniku, rozšírenosť a pod. Nakoľko ide o virtálne prostredie, 
dochádza k rýchlemu vzniku a niekedy až náhlemu zániku webových stránok a portálov, ktoré 
sa podieľajú na prezentácii memetického obsahu. 14  

Vzhľadom na virálnu povahu mému je potrebné sledovať ho v širšom kontexte, ktorý 
zahŕňa kultúrne podmienky, ľudskú komunikáciu a interakciu, možnosti šírenia, spôsoby 
vzniku atď. Virálny obsah je nepredvídateľný a podlieha mnohonásobnej mutácii, preto ho 
nemožno považovať za stály a nemenný. Digitálne médiá predstavujú akoby zrýchlené 
dynamické kultúrne prostredie. Šírka záberu umožňuje sledovať, ako sa správa informácia 
v priestore a čase a akým spôsobom s ňou používatelia narábajú. 

Bližšie sú preto analytované také obsahy a situácie, pri ktorých bola viditeľná 
opakovateľnosť (napr. pri komunikačných produktoch, ktoré zmenili štruktúru komentárov a 
diskusií), vysoká miera rozšírenosti, multipriestorovosť, univerzalita a ustálenosť (memetické 
žánre a návody). Vybrané fenomény sú analyzované a interpretované podľa nasledovných 
krítérií:  

 hľadisko šírenia – virálnosť, memplex; 
 hľadisko priestoru – vyskytujú sa v nových médiách, preto sú nazývané aj ako 

internetové mémy; ich prítomnosť je však viditeľná aj v tzv. starých médiách a kultúre, 
nakoľko internetové mémy po obsahovej stránke často vychádzajú z týchto priestorov; 

 hľadisko vzniku a obsahu – internetový mém ako produkt a návod v remixovej kultúre; 
 hľadisko funkcie – komunikačná, zábavná, informačná. 

 

                                                 
14 Z týchto (a ďalších) stránok boli v priebehu šiestich rokov zbierané dáta (obrázky, screenshoty, hypertextové 
odkazy), ktoré sú využívané ako podkladový materiál v tejto publikácii.  
 


