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2 Priestor, informácia a remediácia 

2.1 Semiotika miesta – remediácia a úspešné šírenie obsahov 

V závislosti od kontextu môže v sebe jedna a tá istá informácia niesť nespočetné 
množstvo významov. Takýto kontext, ktorý výrazne ovplyvňuje jednotku informácie, je 
tvorený priestorom, resp. platformou, na ktorej je umiestnená. Od neho závisí podoba 
informácií, prístup k nim, ich interpretácia, ale aj možnosti a spôsoby komunikácie.  

Ako uvádza S. E.: Jenkins (2014, s. 444): „Cirkulácia tvorí vizuálne obrazy nevyhnutne 
viacvýznamovými a evokuje rozdielne významy a identifikácie v závislosti od kontextu.“ 
Reprezentačný význam nie je stály a jednotný (Hariman – Lucaites, in Jenkins, 2014, s. 444), 
pretože obsah neustále prechádza z kontextu do kontextu, v ktorom je nanovo aktualizovaný. 
Rovnaký obraz má odlišný význam, keď sa nachádza v historickom, zábavnom, parodujúcom, 
politickom a inom kontexte. Prispievajú k tomu hlavne médiá umožňujúce šírenie, v ktorých 
dochádza k pretváraniu a remixovaniu obrazových objektov (Jenkins, 2014, s. 444). Cirkulácia  
v kontexte sa netýka len obrazu, ale všetkých kódov, ktoré je možné replikovať v rôznych 
priestoroch. 

Do úvahy berieme tri priestory: kultúrny (spoločenský, „reálny“ priestor), mediálny 
(tradičné médiá) a kyberpriestor (nové digitálne a mobilné médiá ako platformy a virtuálny 
priestor). Všetky tieto priestory determinujú, s akými informáciami sa stretneme, akým rôznym 
spôsobom ich môžeme šíriť, uchovávať a využívať na prežívanie našej reality. Mediálny 
a virtuálny priestor je odrazom toho kultúrneho a predstavuje hyperrealitu. Priestor tradičných 
a digitálnych médií je na jednej strane technologický, ktorý predurčuje, akým spôsobom sa 
bude informácia k recipientom šíriť a akým spôsobom ju dokážu dekódovať a „narábať“ s ňou. 
Na strane druhej, ide o priestor sociálny a kultúrny, ktorý predstavuje akúsi virtuálnu bránu, 
ktorá recipientom umožňuje do nej vstúpiť a informácie sa doslova dotknúť.  

Procesy tvorby významu v materiálnom svete skúma geosemiotika. Znakom pripisujeme 
významy podľa toho, v akom priestore a v rámci akého diskurzu sa vyskytujú. Prítomnosť 
znakov (ikony, indexy, symboly) je z geosemiotického pohľadu výrazne indexikálna, čiže 
kontextovo podmienená (Scollon – Scollonová, 2003, in Ferenčík, 2013, s. 32). A to nielen pri 
vytváraní obsahov, ale aj pri ich interpretácii. Navyše, koexistencia a kooperácia znakov 
v kontexte a priestore, vytvára z memetického hľadiska konkurenčnú výhodu jedného mému 
oproti inému.  

Podľa M. Ferenčíka (2013, s. 33) počítačom zobrazovaný priestor tvorí e-krajinu. E-
krajina vytvára zaužívané štruktúry, ktoré používateľom napomáhajú v intuitívnej orientácii, 
čo vedie k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu prijímaniu a šíreniu informácií (umiestnenie menu, 
ikon, banerov). Štruktúrovanosť e-krajiny (počítačovej plochy, webov, aplikácií) indikuje kde, 
kedy, a hlavne ako komunikovať.  

Znaky poukazujú na používateľov ako na sociálnych aktérov a každý akt semiózy je 
aktom sociálnym. Sociálna aktivita sa odohráva v ohnisku, ktoré je priesečníkom troch 
inventárov: interakčný poriadok, vizuálna semiotika a semiotika miesta. Interakčný poriadok 
tvoria vzorce sociálnej interakcie (kreované z neverbálnych kódov a indexujú spôsoby 
organizácie sociálneho sveta). Vizuálna semiotika predstavuje vizuálne kódy, ktoré zobrazujú 
účastníkov komunikácie, modalitu, čiže stupeň pravdivosti zobrazovaného, kompozíciu 
vizuálnej stránky a interaktivitu medzi autorom, textom a účastníkmi komunikácie. Na základe 
semiotiky miesta si volíme jazykový kód, ktorým komunikujeme alebo niečo vytvárame. 
Výsledkom synergického pôsobenia viacerých druhov diskurzov v konkrétnom semiotickom 
priestore je semiotický agregát (Ferenčík, 2013, s. 33 – 34).    
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Semiotickým agregátom môže byť nástenka na Facebooku, profil na Twitteri, jednotlivé 
posty/príspevky na tzv. imageboard fórach a image-based stránkach15, diskusné vlákna, ale aj 
celé portály. Webové priestory sú vystavané na stimulačno-reakčnej logike a obsahujú tzv. 
spúšťače komunikácie (Mikuláš – Wojciechowski, 2010, s. 74).  
 

„Použitím pojmu „spúšťač komunikácie“ chceme naznačiť, že existencia súčasných sociálnych sietí 
je založená na stimulačno-reakčnej logike. Inými slovami, na sieti sa musí niečo diať (fotky 
známych z dovolenky, štipľavý komentár na informáciu z profilu, pozvánka na nejakú udalosť  a 
pod.), aby bolo o čom hovoriť, čo komentovať. Takáto logika nie je výdobytkom sociálnych sietí, 
ale práve tie ju dotiahli do absurdnej situácie, v ktorom niet samostatných komunikátorov a 
komunikantov, ale všetci účastníci komunikácie môžu podľa potreby zaujať ktorúkoľvek z týchto 
pozícií.“ (Mikuláš – Wojciechowski, 2010, s. 74) 
 
Agregáty a ich jednotlivé časti sú spúšťačmi komunikácie. Zobrazený obrázok, vlákno 

diskusie, status a iné, vytvárajú na jednej strane tému, na ktorú môžu používatelia reagovať, na 
druhej strane priestor, v ktorom je možné vyvinúť nejakú aktivitu, pretože nie vždy sa reakcie 
týkajú spúšťacej témy.  

Vytvárané príspevky/posty sú príslušné len danému priestoru – formou, rozsahom, ale aj 
témou a funkciou. Štruktúra priestoru napĺňa očakávania používateľa, pripravuje ho na prístup 
k danému médiu a nastoľuje interakčný poriadok prítomných používateľov. Na základe toho 
si z ponúknutých možností volia akciu, ktorá bude nasledovať: miesto komentára, ikona 
zdieľania, hodnotenia, miesto pridania vlastného príspevku, čítanie textu, prechod na ďalší post 
a pod. Často ide o vizuálne stimuly, ale aj o z kontextu vyplývajúce imitácie návodov správania 
sa. Spôsoby komunikácie sú z pragmatického hľadiska príslušné pre vymedzené priestory 
a vďaka tomu v nich komunikačné produkty dostávajú význam (sú ľahšie dekódovateľné 
príslušnou komunitou, ktorá ich v takomto priestore očakáva). Sociálny Web 2.0 a mobilné 
technológie svojou štruktúrou zmenili vzhľad a funkčne vymedzili dnešný kyberpriestor. 
Semiotiku priestoru definujú jednak technologické atribúty, ktoré sú prejavené napr. 
kompozíciou, spôsobmi a možnosťami zobrazenia, ale aj diskurzy, v rámci ktorých používateľ 
vstupuje do interakcie so samotným médiom/priestorom a jeho zobrazovacími 
zložkami, obsahom, autormi, inými používateľmi a komerčným priestorom. 

Príkladom je priestor prvého komentára – návštevníci stránok šíriacich zábavný 
a oddychový obsah, resp. ich odoberatelia/sledovatelia na sociálnych sieťach, majú tendenciu 
vyhodnotiť nový príspevok bez žiadneho komentára ako priestor pre uverejnenie textového 
komentára v podobe: prvý komentár. Novosť, resp. prázdnosť vymedzeného miesta pre 
komunikáciu a neprítomnosť iných komunikujúcich vytvorili kontext, ktorý nabáda k istému 
spôsobu správania sa a komunikácie.  

Pre dnešného používateľa je aj prázdnosť priestoru indikátorom aktivity a možnosť 
vyvoláva potrebu (napr. možnosť využitia generátora obrázkov vyvoláva potrebu zverejnenia 
vlastného, hoci vygenerovaného obsahu). Semiotiku webového priestoru si uvedomujú aj 
tvorcovia webových stránok, portálov a e-shopov, a to od umiestnenia reklamy až po vizuálne 
pútače, teda ikony, ktoré používateľov nabádajú k činnosti. Na druhej strane je tu však 
používateľská komunita, ktorá si aktivitu prispôsobuje na základe konvenčných pravidiel 
a zvykov. 

Pre „obyvateľa“ e-krajiny je uvedomovanie si priestorových hraníc v rámci tvorby 
a komunikácie dôležité. Dôležitosť zmeny priestoru je viditeľná napríklad pri zdieľaní obsahu.  

Šírený obsah prechádza ako duplikát z jedného miesta na druhé, no v novom kontexte sa 
zdieľajúci používateľ stáva zároveň autorom a preberá na seba rolu spúšťača komunikácie 

                                                 
15 Imageboard fórum a image-based stránka: internetové fóra a webové stránky, na ktorých prebieha komunikácia 
v podobe uverejňovania obrázkov. Hlavný obsah tvoria uverejňované obrázky/obrazové správy/obrazový obsah. 
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(ktorá môže byť posilnená doplňujúcim názvom, komentárom). Zmena priestoru je pre mém 
opäť výhodou, pretože predstavuje ďalší nosič, na ktorom môže byť uchovaný a odtiaľ opäť 
replikovaný. 

Možnosti zmeny priestoru či dokonca šírenia v rámci multipriestoru, sa prispôsobuje aj 
technologické podložie. Webové stránky núkajú možnosť postupného zdieľania viacerými 
spôsobmi (väčšinou Twitter, Facebook, e-mail) a napr. pri vytváraní fotografie cez mobilnú 
aplikáciu Instagram si používateľ môže už pri prvom zverejnení na portáli Instagram.com, 
a zároveň v jeho mobilnej verzii, zvoliť okamžité zverejnenie na iných sociálnych sieťach 
a portáloch (Facebook, Twitter, Tumblr, Foursquare či Flickr). 

Populárne internetové mémy znakovou štruktúrou odrážajú univerzálnosť virtuálneho 
priestoru. Najrozšírenejšou sa stane tá znaková štruktúra, ktorá je umiestniteľná v akomkoľvek 
priestore a dekódovateľná čo najväčším počtom recipientov. Priestor sa technologicky vyvíja, 
aby mohol zastrešiť rôzne formy obsahov (zobrazovanie grafiky, pohyblivých obrázkov, rýchle 
spustenie videa, podpora flash), a zároveň sa mém prispôsobuje priestoru. Emócia je 
v kyberpriestore zapísaná ako spojenie dvoch alebo troch textových znakov (prostredníctvom 
emotikonov, napr. :)). Grafické (obrázkové) farebné zobrazenie emotikonov je pre 
používateľov atraktívnejšie a pohyblivý obrázok, ktorý vyjadruje zvolenú emóciu, je 
z hľadiska nasýtenosti a reprezentatívnosti často volenou formou komunikácie a vyjadrovania 
emócií (hoci pri emotikone je „výherným“ atribútom rýchlosť a univerzálnosť umiestnenia 
v rámci priestoru). 

Vizuálna semiotika virtuálnej komunikácie zahŕňa v prvom rade komunikáciu pomocou 
textových a vizuálnych kódov, pričom vizuálna stránka je z hľadiska nasýtenej informácie pre 
šírenie obsahov populárnym spôsobom, ako komunikovať. Ak však rozhranie neumožňuje 
pridávanie vizuálneho obsahu (len text alebo len statický obraz), používatelia hľadajú 
možnosti, ako požadovaný obsah replikovať aj na neprístupnom mieste. Príkladom sú ASCII 
obrázky vytvárané len z textových znakov. Takáto forma zobrazenia mala svoju popularitu už 
v časoch, keď bolo šírenie grafiky značne technologicky, ale aj dátovo obmedzené. Šírili sa 
v textoch e-mailov a výrazne aj v starších typoch mobilných telefónov, ktoré ešte 
neumožňovali zobrazovanie grafiky. Aj dnes niektoré stránky nepovoľujú pridávanie 
obrazového komentára, avšak stále viac je trendom sprístupňovať rozhrania tak, aby bol obsah 
čo najrýchlejšie prístupný priamo zo stránky bez nutnosti prechodu na „konkurenčný“ web. 

ASCII obrázky sú tiež ukážkou toho, ako nové médiá využívajú techniky starších médií, 
aby urýchlili a napomohli k replikovaniu obsahu, čo bližšie približujeme v nasledujúcich 
kapitolách. Obrázok 12 je takouto ukážkou zobrazovania vizuálneho obsahu (resp. asociácií na 
vizuálny obsah) pomocou textových znakov. ASCII obrázky sú dodnes populárnou formou 
zobrazovania obsahu, obzvlášť vďaka rýchlej a priestorovo univerzálnej reprodukcii. Daný 
obrázok zobrazuje úryvok z videoklipu populárnej piesne Single ladies od speváčky Beyoncé. 
Popularita tohto mému nevyplýva len zo spôsobu zobrazenia, popularity piesne, ale aj 
z celkového postavenia speváčky v popkultúre spojenej s memetickým virálnym obsahom. 
Vďaka rôznorodej forme rovnakého obsahu je možné informácie reprodukovať omnoho 
efektívnejšie. 

 
(•_•) 

<) )╯ all the single ladies 
./ \. 
( •_•) 
\( (> all the single ladies 
./ \. 
(•_•) 

<) )╯ 
./ \. oh oh oh 
( •_•) 
\( (> oh oh oh 
./ \.

Obr. 12 All the single ladies 
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2.2 Remediácia informácie v mediálnom priestore 

Pri analýze dnešných médií môžeme pozorovať, ako sa prezentované informácie, relácie, 
formáty – resp. všetky mediálne texty navzájom kombinujú, dopĺňajú a niekedy aj potláčajú. 
Vývoj a napredovanie médií určených na prenos, vytváranie či ukladanie informácií – od 
kníhtlače až po najnovšie technologické novinky – výrazne vplýva na to, aký obsah a v akej 
forme sa k nám dostane. Rovnako sa nám otvárajú nové možnosti, ako k danému obsahu 
môžeme ako publikum pristupovať (spracovávať ich) a do akej miery zasahuje do nášho 
správania sa, prežívania a komunikácie. Médiami produkované informácie možno prijímať, 
šíriť, dotvárať, pričom nejde len o informácie, ktoré sa k nám dostanú, ale o celkové médium, 
kontext, v ktorom sa nachádzajú. Na papier môžeme písať, v diskusnej relácii položiť otázku, 
alebo len tlieskať či mlčať, internetové texty možno upravovať, komentovať – to všetko 
v závislosti od podmienok, ktoré určujú, do akej miery, resp. v akej miere interaktivity možno 
prispieť k šíreniu ďalších informácií v rámci daného priestoru. 

Pod podmienkami možno chápať materiálne a technologické zabezpečenie, ako aj 
spoločenské a komunikačné správanie, zvyky, normy, či dokonca trendy, vďaka ktorým je 
informácia, existujúca nielen v mediálnom prostredí, stále živá, šírená a mutujúca.  

Každý priestor, v ktorom sa informácia nachádza, obsahuje mémy v podobe produktov, 
ale aj návodov – ako niečo vytvárať, ako komunikovať, spolupracovať. Sú to normy a rituály, 
možnosti a obmedzenia príslušné len pre daný priestor. Virálne internetové video je v televízii 
odkomunikované jednostranne, s odprezentovaným komentárom, bez možnosti spätnej väzby. 
V nových digitálnych médiách vstupuje do emitácie aj sociálny aspekt, determinovaný práve 
týmto priestorom.  

Médiá na seba vzájomne pôsobia, privlastňujú  si techniky a postupy tvorby z iných –
novších, ale aj už existujúcich médií. Tento proces opisuje koncepcia remediácie a ako uvádza 
P. Rankov (2013, s. 110) alebo L. Janda (2005), medzi prvými sa týmto pojmom začali hlbšie 
zaoberať D. Bolter a D. Grusin v publikácii Remediation: Understanding new media (2000), 
čím poskytli komplexnejší pohľad na túto tematiku. Tému remediácie, hoci sa nezaoberal 
konkrétne týmto pojmom, načrtol už M. McLuhan v publikácii Understanding Media (1964). 
Hovoril o tom, že jedno médium je vždy prítomné v inom médiu, resp. obsah jedného média 
je vždy iným médiom (napr. obsahom písma je reč, tlač je obsahom telegrafu) (McLuhan, 1964, 
s. 23 – 24, in Bolter – Grusin, 2000, s. 45).  

Nové médiá preberajú postupy od starších, a naopak, staršie médiá  sa vylepšujú vďaka 
novým postupom uplatňovaným v novovzniknutých médiách. Možno hovoriť o vzájomnom 
„uzdravovaní“ médií.  

Proces „liečenia“ vychádza aj zo samotného pojmu remediácia, odvodeného od 
latinského slovesa remediere, ktoré v preklade znamená liečiť (Janda, 2005). 

Remediácia neprebieha len v oblasti „moderných médií“, ale je prítomná pri každom 
médiu – teda nosiči, ktorým môže byť človek, predmet, stroj. Reč sa v podobe písma 
remediovala do textu, kniha do filmu, divadelná hra do rozhlasovej hry a podobne. Sledujeme 
aj opačné postupy, napr. pri internetových videách, ktoré sú vysielané v televízii, alebo vplyv 
najnovších technológií, ako je napr. interaktívna tabuľa v televíznom počasí, dotykové 
obrazovky v televízii. Ak sú takéto prvky z novších médií viditeľné, hovoríme 
o hypermediácii (Bolter – Grusin, 2000, s. 22).  

D. Bolter a D. Grusin (2000, s. 47) opisujú ako jednu z foriem remediácie snahu nového 
média úplne absorbovať staršie – využívať všetky jeho techniky tvorby a šírenia informácií. 
Avšak, z hľadiska životnosti memetickej informácie takáto absorbcia nie je prospešná, pretože 
novšie médium je len ďalším, vylepšeným kanálom, ktorým sa šíri a k úplnej absorbcii ani 
dôjsť nemôže, pretože šírené obsahy sú od seba v rámci mediálneho priestoru závislé.  Naopak, 
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výhodou je rozšírenie možností starého média o nové médium. Viditeľné je to na intertextualite 
mediálnych textov, a to nielen z hľadiska obsahu, ale aj formy. Príkladom sú napr. pohyblivé 
obrázky (gify), ktoré zobrazujú krátke úryvky z filmov či seriálov, no z technologického 
hľadiska kódovania sú odlišnou formou kódu ako je film. Avšak, aj napriek tomu reprezentujú 
totožnú informáciu.  

Pri vzniku a vývoj médií je dôležitá ich koexistencia a koevolúcia (Fidler, 1997, s. 24, in 
Rankov, 2013, s.11). Dôležité je to nielen pre samotné médium, ale hlavne pre informáciu 
v ňom šírenú.  

Remediácia je viditeľná aj v e-mailovej komunikácii, ktorá postupne absorbovala postupy 
tvorby z písomnej, listovej komunikácie a prispôsobila ich podmienkam a špecifikám 
elektronického – neformálneho až pseudoústneho prostredia. V. Patráš (2012) hovorí o e-liste, 
písomnom texte s hovorovými prvkami, no stále zachovanou písomnosťou listovej 
komunikácie. E-list sa pomaly, vzhľadom na technologické podmienky a spoločenské 
konvencie, evolučne vyvíja, no je v ňom stále možné rozpoznať médium, z ktorého bolo 
takýmto spôsobom remediované. 

 

2.3 Technológia a forma 

O remediácii môžeme uvažovať v dvoch rovinách. V prvom rade ide o „liečenie“, 
uzdravovanie, vylepšovanie, vývoj, či dokonca evolúciu médií (a produktov/obsahov 
produkovaných daným médiom). V druhom rade možno hovoriť o re-mediácii, čiže o 
opätovnej mediácii rovnakej informácie, pričom stále je dôležitým determinantom prostredie 
(formálne a spoločenské), ktorému sa re-mediovaná informácia prispôsobuje (technologicky, 
teda formálne, na základe čoho sa mení aj kontext, prístup používateľov/publika, interpretácia 
a pod.). Pre pochopenie šírenia informácie, jej interpretácie a vstupu do procesu komunikácie, 
je potrebné chápať tieto prístupy ako neoddeliteľné. 

Ak sa informácia nachádza v inom prostredí, naberá rozličné významy. Príkladom je 
fotografia – v novinách ilustruje článok, v televízii je doplnená komentárom moderátora, na 
internete komentárom používateľov, môže byť „otagovaná16“, vstupovať do iných kontextov, 
na základe ktorých sa ďalej vyvíja komunikácia – čiže podnecuje používateľov k tvorbe 
ďalších obsahov.  

Rodinná fotografia bola kedysi súkromnou záležitosťou a jej autor, resp. majiteľ, sám 
určoval, kto si ju pozrie a doplnil ju vlastným komentárom (Mikuláš – Wojciechowski, 2010, 
s. 76). Publikovaním a digitalizáciou sa táto kontrola stráca.  

Pri remediácii ide o snahu replikácie už existujúcej informácie akéhokoľvek druhu – od 
zvukov po grafiku, a to všetko je podmienené technologicky. Nové technológie podnecujú 
k tomu, aby ľudia neustále niečo šírili a nielen si to ukladali na pamäťové karty alebo 
harddisky. Na to využívajú mobilné telefóny s internetom, fotoaparáty a kamery s wifi, a ak by 
ich nemali, môžu si zadovážiť SD karty s wifi technológiou. Internet nachádzame dokonca aj 
v rúre na pečenie, aby sme tak mohli získať a zdieľať recepty. 

Vývoj ovplyvňuje nielen životnosť, ale aj rýchlosť a dostupnosť informácií. P. Rankov 
v publikácii Informačná spoločnosť (2006, s. 21 – 30), hovorí o zániku priestoru a času, ktorý 
spôsobil príchod nových médií, a ešte omnoho skôr na to upozorňuje M. McLuhan (1991, s. 
15) v spojení s príchodom elektronických médií. Požadovaný obsah je nám dostupný 
kedykoľvek a jeho prijímanie alebo šírenie trvá len niekoľko sekúnd. Nie sme závislí od toho, 

                                                 
16 Tag (značka, označenie) je kategorizované hypertextové prepojenie obsahov. Pri fotografiách ide o označenie 
zobrazenej osoby, miesta a pod.  
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či ide film v televízii presne o šiestej, alebo či je kino až v susednom meste. A ani informácia 
o aktuálnom dianí k nám neprichádza týždne zo vzdialených miest. Všetko je dostupné hneď.  

Remediácia sprístupňuje obsahy v novej forme, vďaka čomu sú prístupnejšie väčšiemu 
publiku. Príkladom je internetový podcast rozhlasovej relácie, televízny archív a simultánne 
vysielanie na internete, ebooky alebo audio knihy. Pričom audio knihy výrazne menia aj to, 
akým spôsobom vnímame daný obsah (napr. pasívnejšie, vyžaduje si menej predstavivosti, 
menej interaktívne). 

Remediáciou sa prispôsobuje informácia médiu – jej formálna (spracovanie/kódovanie) 
a obsahová (integrácia do média – úprava podľa typu média) stránka, a zároveň sa prispôsobuje 
médium informácii, ktorá by v ňom mohla existovať. Možnosť (totožnej) dostupnosti 
informácie v rôznych typoch médií – prístupnosť na iných platformách, zvyšuje potenciál jej 
životnosti. Sledujeme, ako sa médiá (platformy) technologicky (hardvérovo aj softvérovo) 
vyvíjajú, so zreteľom na možnosť šírenia rovnakého typu obsahov. Pozorovateľné je to napr. 
pri vývoji mobilných telefónov, ktorých prostredie umožňuje koexistenciu totožných obsahov. 
Zo softvérového hľadiska ide napr. o vznik mobilných aplikácií, ktoré obsahom kopírujú 
existujúce médiá (denníky, webové stránky a portály) a z hardvérového napr. prítomnosť TV 
tuneru či rádia v telefóne, vďaka čomu môžeme sledovať televíziu alebo počúvať rádio cez 
ďalší kanál.  

Aj na jednej platforme môže byť obsah šírený viacerými cestami. V online prostredí 
môže byť rovnaká informácia šírená rozličným kódom, napr. správa šírená cez klasickú web 
stránku, jej verziu na Facebooku, cez RSS čítačku, pluginy v prehliadači a pod. Každá takáto 
platforma je samostatným priestorom a obsah v nej zverejnený (ktorý je zároveň 
multiplikátom), je osobitným spúšťačom komunikácie s kontextom príslušným pre danú 
platformu. 

Môžeme tak hovoriť o technologickej a obsahovej centralizácii, či hardvérovej a 
softvérovej remediácii a integrácii. Vysoká miera aktuálnosti, či aktualizácie obsahov 
a rozšíriteľnosti vďaka technologickému vývoju, hlavne na internete, má aj svoje negatíva. 
Rovnako, ako je obsah rýchlo publikovaný, zároveň zaniká v čase a je pohlcovaný ďalším 
obsahom. Technologicky zabezpečená možnosť vytvárať a šíriť nové informačné jednotky, 
samozrejme, vedie k presýteniu mediálneho priestoru. Pre životnosť informácie je 
presycovanie výhodou, no od publika si vyžaduje väčšiu mieru selekcie. 

Existuje snaha o triedenie obsahu a možnosť cieleného vyhľadávania požadovaných 
informácií, no najprv musí publikum/používateľ vedieť, čo chce hľadať. A to, o čo sa zaujíma 
– ako aj to, čo tvorí jeho predstavu o realite – získava z malých fragmentov zachytených 
obsahov, respektíve z obsahov utriedených jednotlivými „zdrojmi“ – médiami/používateľmi, 
ktoré už boli predtým niekde publikované. Obsah, ku ktorému sa dopracuje, je produkciou 
iných mediálnych kanálov a je len ďalšou formou reprezentácie toho, o čo sa zaujíma. 

2.4 Remediácia kultúry do virtuality 

Od vzniku prvých elektronických médií sme svedkami toho, ako sa remediuje a v 
súčasnosti digitalizuje nielen samotné médium a v ňom obraz,  zvuk a text, ale dochádza 
k remediácii celej kultúry. Ako uvádza P. Rankov (2013, s. 111): „Remediácia umožňuje 
kontinuitu kultúry, lebo práve ona je procesom, prostredníctvom ktorého sa prenášajú idey, 
poznatky či diela komunikované a uchovávané starším médiom do novšieho média.“  

Všadeprítomnosť technológií a miera ich vstupu do života človeka výrazne 
(a samozrejme) mení spôsob prijímania, vytvárania a vnímania informácií. Technológie 
a médiá sú natoľko implementované do kultúry a spoločnosti, že digitalizované informácie 
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tvoria prirodzený svet. Vďaka digitálnemu prostrediu a prostriedkom digitálnej komunikácie 
prestáva existovať hranica medzi reálnosťou a virtuálnosťou. 

Prienik informácie do nových médií nezaručí len jej zachovanie, ale v nej zakódovaná 
kultúra v tomto médiu vytvára pre človeka plnohodnotný obraz samej seba. Technologicky 
premietnutá kultúra, a teda aj realita do nových médií, umožňuje nielen jej zachovanie, ale aj 
prežívanie. Počnúc „živou panorámou“ až po virtuálne prehliadky múzeí, Google Street View, 
počítačové virtuálne svety, online komunity, sociálne siete, úrady, banky, obchody – náš reálny 
svet sa premieňa na virtuálny. Nie je však fikciou, je kópiou reálneho sveta, pričom daná kópia 
realitu skôr rozširuje, dopĺňa, ako ju v pravom slova zmysle kopíruje, resp. imituje. Do 
virtuálnej reality sa presúva to, čo by sme inak robili/prežívali v reálnom svete.  

Vďaka remediácii môžeme sledovať interaktívne filmy, hrať interaktívne hry celým 
telom a pod. Hovoríme o bezprostrednosti (Bolter – Grusin, 2000, s. 31), pri ktorej si 
neuvedomujeme, že sa nenachádzame v skutočnej realite – remediácia vytvára hyperreálny 
priestor s bezprostredným vstupom používateľa. 

Počítačom sprostredkovaná realita má však svoje limity a podlieha fragmentizácii 
reálnych vecí a javov. Ranná rozcvička tak môže prebiehať v obývacej izbe, a zároveň na 
televíznom monitore, cvičiac v podobe animovanej postavičky. Podobným príkladom je online 
videohovor, v ktorom namiesto našej tváre vidíme pohybujúceho sa avatara, imitujúceho našu 
mimiku a gestá. 

Virtuálne kópie dopĺňajú a nahrádzajú veci tak bežné, až sa stali „prirodzenými“ v ich 
novej podobe. Internetová aukcia môže byť rovnako vzrušujúca ako reálna, virtuálna 
prechádzka ulicami miest, obhliadky budov, parkov či reštaurácií, sledovania liahnutia sokolov 
cez „live“ kameru, návšteva banky a rozhovor s online poradcom, ktorého zastupuje 
animovaný avatar, dokážu simulovať a nahrádzať všetky úkony, ktoré chceme alebo 
potrebujeme vykonať. Zastupujú ich reálnu podobu v reálne prežívanom čase, no vo virtuálnej 
podobe – v tej, ktorú žijeme. 

J. Baudrillard (1994) predstavuje teóriu simulakra, v ktorom je simulovaná realita 
omnoho reálnejšia ako tá, ktorú človek simuluje. Žijeme teda v istej hyperrealite, ktorá je (len) 
obdobou reality, bez toho, aby sme si to uvedomovali – resp. nemáme potrebu si to 
uvedomovať, lebo sa stáva našou prirodzenosťou, do ktorej sa dnes už aj rodíme. „Simulácia 
je modelom reálneho – bez pôvodu alebo reality – je hyperreálna.“ (Baudrillard, 1994, s. 7, 
pozn.: vlastný preklad). 

Simulakrum je tiež chápané ako „imitácia alebo kópia bez originálu (referenta)“ 
(Simulakrum, in Barker, 2006, s. 177). Neustále simulujeme rôzne modely a návody 
fungovania vecí a javov, a vytvárame tak hyperrealitu, ktorá determinuje reálny svet. Život 
v hyperrealite vzniká následkom odstránenia rozdielov medzi originálom a kópiami. Originál 
neexistuje (resp. nie je podstatné ho poznať), preto nemôže byť imitovaný, a to, čo imitujeme, 
sú simulakrá – znaky bez autora a pôvodu.  

Prostredie internetových mémov je vhodným a jednoduchým príkladom takýchto 
imitovaných kópií so „stratou“ originálu. Hoci existuje snaha o kategorizáciu a vytváranie 
genézy vzniku internetového virálneho memetického obsahu, pre ich šíriteľov je táto 
informácia nepodstatná. Produkty existujú aj bez originálu a originál v tak dynamickom 
a informáciami presýtenom prostredí zaniká, pretože je vytlačený imitáciami. Imitácie sú samé 
o sebe natoľko atraktívne17, že každá ich kópia má svoju jedinečnosť a nie je nutné odkazovať 
na jej predchádzajúcu verziu. Vďaka atraktívnosti dochádza k multiplicite a kópia pre 

                                                 
17 Ako je spomínané v kapitole 1.3 Memplex a memetické triky, atraktivita predstavuje také atribúty, na základe 
ktorých človek vyhodnotí obsah ako vhodný a potrebný na ďalšie šírenie. Na jednej strane môže byť obsah 
jedinečný sám o sebe (napr. talentové videá, vtipy), ale môžu byť replikované aj na základe tzv. memetických 
trikov, napr. návnada či hrozba). 
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recipienta zdanlivo nadobúda rovnako vysokú kvalitu ako originál (kópia je šírená akoby išlo 
o originál). Kvalita je v tomto prípade vnímaná z hľadiska memetiky, pričom každá kópia musí 
mať také vlastnosti, aby bola hodná ďalšej replikácie. Najvernejšou kópiou je tzv. repost, ktorý 
predstavuje uverejňovanie identického obsahu bez akejkoľvek obsahovej zmeny (pričom 
formálne sa mení napr. veľkosť obrázka, pri texte typ písma a kontextovo miesto/priestor, 
v ktorom sa obsah zverejní). 

Príkladom atraktívnej simulácie je samotné internetové prostredie, ktoré má podobu 
hyperpriestoru. Internet nie je len informačným kanálom, ale hyperrealitou, v ktorej je 
simulácia niekoľkonásobne rýchlejšia a badateľnejšia. Na internete dochádza k replikácii už 
existujúcich javov (napr. fotografie, články, aktuálne správy, priateľstvá, vzťahy), no forma ich 
reprezentácie je samozrejme odlišná. Takýto hyperpriestor umožňuje vytváranie virtuálnych 
svetov a identít – napodobenín už existujúceho, pričom v tomto prípade nemusia a ani nemôžu 
byť identické s originálom. Vytvárajú totiž úplne nový znakový systém, ktorý síce stavia už na 
existujúcom systéme, no realitu nenahrádza, len na ňu odkazuje v inej forme. Realita je 
remediovaná do novej podoby, ktorá dostatočne zastupuje jej originál.  

Virtuálny svet existujúci popri realite, dokáže čoraz dokonalejšie kopírovať prirodzený 
svet – spoločnosť, kultúru, inštitúcie, samotných ľudí, tvoríme kópie samých seba 
a prirodzenejším sa stáva to, čoho originál už prestávame rozlišovať. 

Pri komunikácii niekedy dochádza k tomu, že zostáva len jej imitovaná podoba (napr. 
tzv. vzťah na diaľku, budovanie virtuálnych priateľstiev), ale príkladom je aj zánik kamenného 
obchodu, ktorý je nahradený e-shopom či sledovanie aktuálneho diania len cez televízne 
vysielanie. Niektoré javy (udalosti, osoby), ktoré sú z reality remediované do médií, 
nadobúdajú nové významy, nakoľko ich médiá zobrazujú v novom kontexte, selektívne 
a izolovane od reálnych vlastností. Príkladom sú internetové mémy, ktoré radíme medzi tzv. 
kulty osobností. Osobnosť replikovaná v podobe mémov sa stáva fiktívnou, internetoví 
používatelia jej pripisujú osobité charakteristiky a vlastnosti, čím sa v podstate stáva mýtom 
a spoločným znakom s reálnou osobou je len ikonická podoba (fotografia, video). Obr. 13 
zobrazuje virálnu fotografiu malého chlapca, ktorý svojím postojom a výrazom zobrazuje gesto 
úspechu. V skutočnosti chlapec ochutnáva piesok, no jeho postoj sa v prostredí internetu stal 
memetickým gestom, ktoré zobrazuje úspech. Ustálený mém Success Kid je symbolom 
úspechu a pre používateľov je tento obrázok významovo priezračnejší ako originál, hoci 
poznajú jeho skutočný význam. 

 

 
Obr. 13 Success Kid 

 
Pojmom hyperrealita sa zaoberá aj U. Eco, ktorý hyperrealitu chápe ako spojenie 

originálneho s umelým, imitovaným, napodobneným a iluzívnym, čím vzniká dokonalý dojem 
reality. Hyperrealita pôsobí reálnejšie – je hyperreálna (Eco, 1998, in Žáčková, 2010, s. 3). 
Ilúzia o realite sa stáva reálnejšou a jej imitácia je pre nás postačujúca. O to viac, ak je 
sprítomnená len v replikovanej podobe – originál nepoznáme. Pri výbere dovolenkovej 
destinácie, v ktorej sme nikdy neboli, sa spoliehame na opis a fotografiu v katalógu alebo na 
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internetovej stránke. Gýčový obrázok hotela napĺňa našu predstavu o dokonalej dovolenke 
a v tej chvíli je pre nás významovo spoľahlivejší ako samotné miesto.  

Technologický vývoj nám umožňuje každodenný kontakt s hyperreálnym priestorom. 
Počítače, dostupnosť prenosných/mobilných zariadení, prístup k internetu, softvérové 
prepojenie s inými ľuďmi, firmami, inštitúciami, zmena komunikačného správania a 
spracovania informácií sú dôvodom, že sa tento virtuálny priestor na jednej strane prispôsobuje 
spoločnosti (čoraz viac imituje existujúce formy reality), ale aj spoločnosť sa prispôsobuje 
životu v hyperrealite (vytvárame si prostriedky a možnosti na to, aby sme v takejto hyperrealite 
mohli „reálne“ žiť).  

Počítačom generovanú realitu, resp. realitu odohrávajúcu sa na pomedzí virtuálneho 
a reálneho prostredia možno označiť aj ako rozšírenú – augmentovanú realitu. Rozšírená realita 
je „označení pro všechny případy, ve kterých zobrazení jinak reálného prostředí je rozšířeno 
virtuálními objekty (počítačovou grafikou)“ (Milgram, 1994, s. 6, in Žáčková, 2010, s. 2). Pri 
práci s počítačom/mobilným zariadením si uvedomujeme, že ide o rozšírenie reality – 
hypermediáciu, keď si uvedomujeme prítomnosť média (Bolter – Grusin, 2000, s. 22), avšak 
tým, že túto realitu simulujeme v reálnom čase a prežívaní – stáva sa našou každodennou 
súčasťou. Technologicky remediovaná realita tak nie je len simuláciou, ale aktuálnym 
prežívaním. 

Prežívanie reprezentovanej reality sa netýka len počítačov, ale všetky obsahy zobrazené 
v médiách sú remediáciou reality, ktorá je len umelo vytvorenou – sprostredkovanou realitou. 
Priamy prenos nie je reálny, je to stále len mediálny, sprostredkovaný prenos. Médiá však 
vytvárajú svoje programy tak, aby čo najviac a najdlhšie vypĺňali našu realitu, a tým ju 
nahrádzali. 

J. Baudrillard v súvislosti so simulakrami hovorí aj o tom, že médiá realitu 
nereprezentujú, ale vytvárajú ju v podobe simulakier (Simulakrum, in Barker, 2006, s. 177). 
Všetko, čo je mediované, je simulované. Stretávame sa s udalosťami, ktoré prešli filtrom médií 
(Baudrillard, 1994, s. 35). Rôznymi médiami prezentovaná a vytváraná realita je tak pre 
človeka skutočnou realitou, ktorú v danej chvíli vníma a prežíva. Simulakrá sa stávajú 
prirodzenou súčasťou kultúry, a teda aj prežívanou hyperrealitou. Čím viac je prezentovaná 
skutočnosť replikovaná, tým reálnejšou sa stáva v imitovanej podobe.  

Spomínanú predstavu o dovolenkovej destinácii, ovplyvňujú aj ďalšie informácie, ktoré 
sa k nám dostanú (nielen) z médií. Spoliehame sa na autentickosť, ktorú nám sprostredkujú 
„reálni“ návštevníci – internetoví recenzenti, v podobe kladných alebo záporných hodnotení. 
V tomto prípade je preto rozhodujúca aj kvantita pozitívnej alebo negatívnej informácie. Čím 
viac replikácii sa k nám dostane, tým reálnejšia bude naša predstava. 

Autentickosť obsahov napomáha k tomu, aby sme ich bez ohľadu na to, že sú 
sprostredkované médiami alebo produkované a prijímané len v mediálnom a virtuálnom 
prostredí, považovali za adekvátne sprítomnenie reality. Sledujeme tak prítomnosť simulácie 
reality bez rozpoznateľných prvkov fikcie, a to vďaka autentickým záberom a opisom udalostí 
(napr. pri aktuálnom dianí; taktiež aj tvorcovia virálnych obsahov spoliehajú na ich 
autentickosť a nízku rozoznateľnosť od fikcie). Ďalej ide aj o produkovanie tzv. reality obsahov 
s účinkujúcimi, ktorí si zachovávajú prezentovanú podobu a vlastnosti aj mimo média a budujú 
si svoju virtuálnu identitu. 

Dôležitú úlohu tvoria hlavne tzv. „bežní“ používatelia, ktorí sprostredkovanou 
komunikáciou dokážu vytvárať fiktívne, no reálne pôsobiace identity. Najautentickejšie 
pôsobia informácie podávané bežnými ľuďmi (vlastné názory, skúsenosti), ktorí sú vo 
virtuálnom svete zastupovaní fiktívnymi (no pre túto hyprerealitu o to reálnejšími) nickmi 
a avatarmi – identitami. Pre čitateľa však predstavujú existujúce originály (nick je reálnejší ako 
človek za počítačom). Trendom dnešných sociálnych médií je na druhej strane vytváranie 
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obsahov tak, aby ľudia pôsobili pod vlastným menom – vlastnou identitou, ktorá umocňuje 
život v hyperpriestore.  

Vznik online komunít a virtuálnych priateľstiev prispieva k tráveniu času a komunikácii 
v tomto prostredí. Cez sociálne siete si ľudia budujú svoje životy, ku ktorým sa pravidelne 
vracajú a s pribúdajúcim obsahom pribúdajú aj „vlastnosti“ k používateľovej identite. 
Podobnosť možno vidieť pri RPG hrách, v ktorých si hráči hraním budujú identitu postavy, 
avšak v tomto prípade je postavou človek, avatarom vlastná fotografia, spoluhráčmi priatelia 
a rodinní príslušníci. Výbavou sú fotografie domácnosti, voľnočasových aktivít, ale aj jedla, 
ktoré mal na raňajky, obed a večeru. Dobrú chuť je slušné popriať ako v realite, tak aj vo 
virtualite. V takýchto prípadoch je remediácia kultúry neprehliadnuteľná. 

Vo virtuálnej realite je nevyhnutná aj obsahová vizualizácia (predmety, ľudia, objekty 
atď.), nakoľko je najideálnejším stvárnením originálu a najbezprostrednejšie umožňuje 
interakciu s  médiom. V komerčnej sfére sú fotografie produktov od používateľov lepším 
reprezentantom ako ich komerčné podoby, pretože sa viac približujú k realite a nahrádzajú 
návštevu kamenných obchodov, resp. umožňujú vynechanie tohto „reálneho“ kroku pred 
internetovým nákupom. 

Realita je remediovaná vytváraním jej kópií – na jednej strane vďaka používateľom, na 
druhej k tomu prispieva prostredie svojou nadstavbou a možnosťami. Človek v syntetickej 
rozšírenej realite nie je izolovaný, ale žije sociálne. Možno povedať, že niekedy viac ako 
v realite – avšak len pre to, že virtuálne „spolužitie“ má iné formy a stupne interakcie. 
Internetové sociálne prežívanie podlieha trendom, pravidlám a technologickým možnostiam. 
Ak sa nachádzame na mieste, ktoré „musí byť odfotené“ (lebo nás napr. ohúri, spája sa nám 
s ním nejaká emócia, je populárne), mobilným telefónom vytvoríme jeho fotografiu. Pripojenie 
na internet a nainštalované aplikácie nám umožnia okamžité zdieľanie našej potreby 
odfotografovať si práve dané miesto. Sociálne zdieľanie sa týka myšlienok, záujmov, 
predmetov a aj priestoru, v ktorom sa nachádzame. Cez krátke správy a statusy v mikroblogoch 
(napr. Twitter) a zdieľaním vizuálneho obsahu (napr. Instagram), vytvoríme kópiu miesta alebo 
zážitku, ktorý prežívame a presunieme ho do interaktívneho prostredia, v ktorom s touto 
kópiou pracujeme ďalej. Informácia prežíva, emócia rovnako a našej sprostredkovanej reality 
sa môžu zúčastniť ďalší ľudia. Reálne miesto síce opustíme, no (mobilné a počítačové) 
technológie sú sprostredkovateľom a nosičom informácie, ku ktorej sa opäť vraciame po 
príchode domov. Originál (miesto – resp. moment, pre ktorý sme urobili fotografiu) už 
neexistuje, existuje len jeho kópia, ktorá zmenou komunikačného priestoru „žije“ ďalej – je 
komentovaná, kolektívne prežívaná – neexistuje len preto, aby bola uchovaná. 

Možnosť priameho zapojenia sa do tvorby mediálnych textov umožňuje prežívanie 
mediálnej reality na základe vlastnej skúsenosti; percipient je sám vehikulom, ktoré rozširuje 
a kopíruje rôzne myšlienky a idey – mémy. 

Prezentáciou už existujúceho vytvárame repliku, ktorá nahrádza „model“, podľa ktorého 
bola vytvorená. Obraz Mona Lízy je pre väčšinu ľudí reálnejší v podobe mediovaných obsahov 
(napr. fotografia, reportáž a pod.), než skutočná maľba. Sprostredkované obsahy reprezentujú 
skutočnosť síce formálne nereálnym, no významovo reálnym spôsobom. Mnohopočetná 
replikácia formy v spojení s prideleným významom ukotvuje dané javy v realite – robí ich 
takými, akými ich vnímame v rámci nášho modelu sveta. 

Médiá urýchľujú proces vytvárania obrazu, alebo lepšie povedané, odrazu sveta. Zároveň 
sa stali virtuálnym priestorom, v ktorých život a prežívanie hyperreality prebieha v reálnom 
čase.  

Komunikácia v reálnom čase, cena a rýchlosť prenosu dát, dostupnosť platforiem so 
softvérovou a hardvérovou výbavou (napr. mobilný telefón s aplikáciou Skype, Viber 
a prednou kamerou) nahrádza reálny rozhovor tvárou v tvár. Človek nie je obmedzený 
„stolným“ počítačom, ale dokáže sprostredkovane komunikovať kedykoľvek a kdekoľvek. 
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Nevyhnutná je však vzájomná kooperácia. Fungovanie v hyperrealite, obzvlášť pri 
komunikácii je možné len v prípade, ak obaja/všetci komunikujúci ovládajú rovnaký kód. 
Dôležité je to obzvlášť pri prežívaní emócií a sociálnych interakciách. Prežívať bozk, objatie, 
sexuálny styk alebo partnerský vzťah je možné len vďaka tomu, že komunikujúci predefinujú, 
presnejšie, nahradia ich originálnu podobu. Vyvolanie emócií u percipienta predstavuje 
bezprostredné ovplyvnenie jeho reálneho sveta a ak rovnaké emócie v rovnakom čase 
prejavuje aj expedient, vytvára sa predstava, že sa všetko deje naozaj a v reálnom čase. 

Na záver úvah o povahe remediácie preto možno zhrnúť:  
 štruktúra mediálnych produktov vysiela programy imitujúce reálny život s takými 

protagonistami, ktorých charakter je zachovávaný aj mimo mediálny priestor. 
Mnohonásobne replikovaný produkt (aj v podobe účinkujúcich) si zachováva 
svoje atribúty a je rozpoznateľný v akomkoľvek priestore. 

 interaktívne prvky sprístupňujú médium a zastrešujú prežívanú realitu; 
 bezprostrednosť virtuálneho prostredia vytvára plnohodnotný obraz reality; 
 konvenčne dohodnuté správanie a prežívanie zvyšuje vernosť simulácie; 
 emocionalita a expresívnosť je zobrazovaná, uskutočňovaná a prežívaná podľa 

dohodnutého manuálu, čím sa takéto prežívanie postupne stáva konvenčným a dá 
sa povedať, že prirodzeným. 

 
Cirkulácia života v realite a virtualite vysoko ovplyvňuje spoločnosť, médiá či politické 

dianie. Vďaka sile komunity, jej koordinácii, univerzalite priestoru a kódov, ktoré sa v ňom 
šíria, je možné omnoho jednoduchšie šíriť myšlienky, ktoré zaujmú masy ľudí. Digitálne 
sociálne médiá ponúkli nový pohľad na možnosti hromadnej aktivity, ktorej rodiskom je práve 
virtuálny priestor s odozvou v realite. Práve to je dôkazom toho, že síce používateľ často a rád 
využíva možnosti virtuality, využíva ju na zmeny, ktoré prebiehajú v reálnom živote. No je 
potrebné spomenúť aj to, ako výsledok svojej reálnej činnosti opäť prežíva vo virtuálnej 
komunite svojich reálnych aj virtuálnych spoločníkov. 

 


