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3 Produkt, viralita a komunikácia 

3.1 Emergentný mém v mediálnom a virtuálnom prostredí 

Imitovaním úspešných postupov vytvárania obsahov, replikáciou samotných obsahov 
a ich elementov, je pravdepodobnejšie, že sa šírená myšlienka stane populárnou a dostane sa 
k masám. Na jednej strane vďaka popularite, na druhej vďaka masovosti médií a možnosti 
rýchleho šírenia.  

Náhodné vytváranie (pre publikum atraktívnych) produktov dopĺňa cielené kreovanie 
a kombinovanie takých obsahov, ktorých vlastnosti a výstavba predpokladajú vyššiu mieru 
popularity a replikovania. Atraktivitu obsahov zvyšujú také dominantné prvky, ktoré zaručujú 
dlhšiu životnosť obsahu alebo jeho elementu. 

Najvýraznejšie znaky memetických vírusov nachádzajúcich sa v starých a nových 
médiách, v tomto prípade hlavne (no nielen) v televízii a v internetovom prostredí sú tie, ktoré 
mém urobia zapamätateľným, atraktívnym, a tým pádom replikovateľným. Vytváranie 
obsahov podľa nasledujúcich kritérií zvyšuje pravdepodobnosť vzniku emergentných mémov 
a následných internetových a multimediálnych/multipriestorových mémov (podrobnejšie je 
týmto atribútom okrem tejto podkapitoly venovaná pozornosť aj v ďalších kapitolách): 

 
Komplexnosť a fragmentovanosť – mém by mal byť vystavaný tak, aby ho bolo možné 

šíriť ako celok, ale aj jeho jednotlivé časti, ktoré by po replikácii odkazovali na pôvodný obsah. 
Z oblasti médií je príkladom slovenský fenomén reality TV, známy ako Martinka z Turca, 
ktorý svojou viralitou obsiahol ako mediálny (rôzne relácie, články, na internete virálne mémy 
vo forme fotomontáží), tak aj kultúrny priestor (vystúpenia, resp. predstavenia). Tým, ako je 
nazývaná (ustálila sa jej prezývka Kleopatra z Turca), ako vyzerá a správa sa, tvorí ako celok 
memetický komplex, ktorý možno rozložiť na menšie časti. Každá z týchto „častí“ môže byť 
ďalej šírená, imitovaná a replikovaná. Napr. fotografie jej oblečenia, rozhovory s ňou atď. 
Šírenie jednotiek mému alebo komplexov závisí aj od mediálneho prostredia a kódu, ktorým 
sa jednotky šíria.  

 
Bizarnosť,  spektakulárnosť, voyerizmus a kontroverznosť – zvláštnosť a atypickosť 

jedincov, exhibicionizmus, senzácia bulváru, výnimočnosť udalostí, to všetko zaraďujeme 
medzi obsahy, ktoré svojou exkluzivitou popri zaužívaných a predvídateľných veciach 
vvolávajú pozornosť a vypĺňajú prázdne miesta v našom vedomí. Už M. McLuhan (1991) 
rozdelil mediálne obsahy na studené a horúce. Horúce sú tie, ktoré netreba „ohrievať“, 
nemusíme vyvíjať žiadnu snahu, aby sme ich mohli „použiť“a „vstrebať“ vždy, keď chceme.18 
Podobne aj mémy, ktoré sa vymykajú normálu, sú ľahko „stráviteľné“. Nielen preto, že sú 
prezentované masovo a pre masy, oproti bežným kódom sú omnoho jednoduchšie 
rozpoznateľné, a tým pádom sa aj ľahšie zapamätajú.  

Dnešným trendom je presycovanie publika takýmito obsahmi – plnými emócií 
a nečakaných situácií, existujú rebríčky najbizarnejších, najškaredších ľudí, miest, predmetov, 
ktoré prezentujú to najlepšie z najhoršieho. Z týchto atribútov čerpajú napr. tvorcovia reality 

                                                 
18 Na druhej strane sú však v médiách prítomné aj s nízkodefiničné obsahy, ktorých dekódovanie si vyžaduje istú 
mieru „kultúrnej obratnosti“. Viac je tomuto fenoménu venovaná kapitola 4.6 Popkultúra, komunita a presah 
mému. V kapitole 5.1 Prostredie a kód je ale uvedený príklad You don´t say, ktorý poukazuje na to, že kombinácia 
viacerých kódov (vizuálny a textový) napomáha k čítaniu nízkodefiničných obsahov. 
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show, ktorých protagonisti sa na základe tých istých vlastností stávajú nosným prvkom 
virálnych postproduktov. 

Charakterové vlastnosti (podobne ako fungujú charaktery postáv v seriáloch) Martinky 
z Turca a jej podobných postáv sa stali návodom, resp. modelom, prototypom pre imitáciu a 
v septembri 2012 televízia JOJ ponúkla divákom ďalšiu sériu reality show Farmár hľadá ženu 
3, v ktorej bola Martinka práve tá „najnormálnejšia“.  

Internetový priestor celkovo, konkrétnejšie napr. video portál YouTube.com obsahuje 
veľké množstvo vizarného obsahu. Ide o obsahy, ktoré sú bežne zverejnené a dostupné pre 
všetkých používateľov (s občasným vekovým obmedzením), no ich obsah je natoľko bizarný, 
až nepochopiteľný, že ich ľudia bežne nesledujú, no aj napriek tomu majú vysokú, zväčša 
jednorázovú sledovanosť. Často ide o japonskú produkciu, ktorá je známa takýmito obsahmi. 

Ľudia karnevalovej kultúry s obľubou sledujú všetko, čo sa vymyká normálu a čo bežne 
neuvidia. Nezáleží na tom, či ide o urážajúci (rasistický a diskriminačný), vysoko kontroverzný 
(ľudia alebo zvieratá s hendikepom) alebo tzv. grafický obsah, ktorý explicitne zobrazuje 
nehody, zranenia, popravy, teroristické útoky, havárie a podobne. V prostredí internetu sa 
stretneme s veľkým počtov videí, ktoré zobrazujú pády, trapasy, nešikovných, netalentovaných 
ľudí. Ich cieľom je pobaviť a šokovať. Videá havárií alebo útokov zasa istým spôsobom 
ohurujú. Túto silnú stránku „nevhodného“ obsahu si uvedomujú aj tradičné, hlavne televízne 
médiá a zverejňujú ich ako v publicistickej, bulvárnej, tak aj v spravodajskej podobe. 

Z prostredia internetových mémov je príkladom mém I can count to potato (obr. 14), 
ktorý je reakciou na ľudí s nízkou inteligenciou a je tiež spájaný s ľuďmi s viditeľne 
diagnostikovaným mentálnym postihnutím. Žánrovo ide o image macro obrázky. Na tomto 
méme je zobrazená tvár dievčatka s downovým syndrómom, ktoré sa stalo zdrojom zábavy 
znecitlivených používateľov. Druhým príkladom je internetový komunikačný (reakčný) mém 
Wat Lady (obr. 15), ktorý využíva internetový slang (wat = what/čo) a slúži ako reakcia 
v diskusii. 
 

 
Obr. 14 I can count Obr. 15 Wat 

 
Predvídateľnosť – na jednej strane sledujeme pri mediálnych virálnych obsahoch 

moment, keď daný jav vystupuje z normálu, mimo hranicu nášho očakávania a svojou 
nepredvídateľnosťou v nás zarezonuje. Na strane druhej, sa pre samotné publikum najľahšie 
replikujú mémy, ktoré sú ľahko čitateľné, zapamätateľné a predvídateľné v tom zmysle, že sa 
od nich niečo očakáva – model ich správania je vopred daný. Inými slovami – bavia nás takým 
spôsobom, ako to od nich chceme, prípadne, ako to chcú producenti televíznych programov 
alebo tvorcovia memetických postproduktov. Talentová súťaž musí mať svoju komickú časť 
„bez talentu“ a program s Norou Mojsejovou musí niesť znaky vulgárnosti, priamosti 
a prepychu. Inak by nebol programom, ktorý sme si zvolili. Najprv síce príde moment 
prekvapenia, no potom publikum očakáva, či sa zopakuje. Ak je mém úspešný, tak sa zopakuje 
a v lepšom prípade zarezonuje ešte raz. Publikum predvída a očakáva, že sa opakovane stane 
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niečo nečakané/šokujúce/ohromujúce a pod. Internetoví používatelia vyhľadávajú obsahy 
podľa kľúčových slov, tzv. tagov a kategórií, pričom očakávajú, že hľadané výrazy zastrešia 
žiadané atribúty. To vedie aj k žánrovej ustálenosti internetových mémov a pri ich používaní 
alebo sledovaní vieme, aké budú mať vlastnosti a že nás „musia“ rozosmiať, ohúriť, znechutiť 
a pod. Aj samotné prostredie internetu je predvídateľné, nakoľko svojou štruktúrou a sociálnou 
interakciou determinuje naše správanie a napĺňa tak naše očakávania.  

S predvídateľnosťou súvisí aj ustálená štruktúra mémov a opakujúce sa komunikačné 
vzorce správania. Internetoví používatelia vedia, čo majú v komunikácii očakávať. Viditeľné 
je to pri komentároch a diskusiách k zverejneným obsahom. Často sa stretávame 
s komentármi/diskusnými príspevkami, ako napr. prišiel som sem len kvôli komentárom. 
Používateľ očakáva isté spôsoby komunikácie a prejavu, ktoré namiesto toho, aby šokovali, ho 
pobavia. Dokáže ľahko predvídať, akým spôsobom prebieha komunikácia v popkultúrnom 
memetickom prostredí. 

 
Uveriteľnosť a blízkosť – emergentné mémy vychádzajú hlavne z programov 

zobrazujúcich reálnych ľudí, autentické emócie, príbehy a situácie (pričom stačí, že sa 
reálnymi len zdajú, nakoľko často ide o dramaturgicky ošetrené a štylizované obsahy). 
Z memetického hľadiska je takáto uveriteľnosť a stálosť výhodou, nakoľko osoby zobrazované 
v takýchto programoch si zachovávajú svoje vlastnosti aj po ich replikácii, čím sa stávajú 
zaujímavým, často komoditným produktom pre tvorcov programov. Stálosť atribútov 
umožňuje vytvárať obsahy na pokračovanie. Napr. slovenský fenomén Ladislav Meliško 
(nazývaný aj Kráľ Šumavy; jeho vulgárny prejav pravidelne cez stúpačky v byte nahrával 
sused), je virálny mém, ktorý pozostáva z viacerých nahrávok/častí. Aj mimo záznamu, teda 
sprostredkované nahrávky šírené prevažne na internete a v mobilných telefónoch, sa Meliško 
v reálnom prostredí správal rovnako. Podobným príkladom je virálna reportáž Sme narafali, 
ktorá sprostredkúva vtipne vyznievajúcu reálnu výpoveď opitého mladého muža po 
autonehode. Virálnou sa stala nielen ceá jeho výpoveď v podobe videozáznamu, ale aj jej časť 
– veta Sme narafali, ktorá je identifikujúcim prvkom pre tento slovenský virálny produkt. 
Vypovedajúci muž menom Marián K., je uveriteľný práve preto, že je rovnaký aj v reálnom 
živote. Reálny vírus preto možno považovať za omnoho silnejší, resp. replikovateľnejší ako 
ten fiktívny.  

 
Mediálny antropocentrizmus a kult osobností – fenomény v mediálnom prostredí sú 

zväčša spojené s osobou – reálnou aj fiktívnou; tzv. osobnosti, celebrity a telebrity, internetové 
osobnosti a politici, ktorí tvoria súhrn vlastností, na základe ktorých ich publikum replikuje – 
vytváraním macro obrázkov doplnených o ich výroky, remixových videí, vtipov a iných 
postproduktov. V mediálnom prostredí tak vzniká akýsi „kult osobností“, ktoré majú svojich 
uctievačov – fanúšikov. Ich svätyňou sú facebookovské fanstránky, autogramiády, diskusné 
fóra, dedinské zábavy a stíšenia pred televíznou obrazovkou, hoci aj na Štedrý večer19.  

Rovnako, ako je mém replikovanou jednotkou kultúry (a podľa toho, aké jednotky sú 
replikované, má kultúra istú podobu), je osoba jednotkou mediálneho obsahu s vlastnosťami, 
ktoré doň vnáša. Memetickou celebritou nie sú len ľudia, ale aj zvieratá, najčastejšie psy 
a mačky. 

 
Multimediálnosť – pre úspešný mém je potrebné vystavať ho tak, aby bol 

replikovateľný v akomkoľvek médiu. Zmena prostredia, ako sme už spomínali, mení kontext 

                                                 
19 V roku 2010 odvysielala TV JOJ na Štedrý večer reláciu Popoluška z Turca, v ktorej sa okrem Martinky a jej 
kontroverznej rodiny, objavil aj Desperado, známy z reality show Vyvolení, ktorý je ďalším z mediálnych 
a kultúrnych fenoménov (objavuje sa vo viacerých médiách a svoju „rolu“ hrá aj v realite mimo médiá). 
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a význam mému. Pre jeho životnosť je dôležité kreovať ho tak, aby bol ako konkrétny žáner, 
prípadne memetický prvok, ľahko (de)kódovateľný. Mnoho internetových mémov vzniká 
rýchlo, jednoducho, generovane a formou sú prispôsobované priestoru, v ktorom sa emitujú. 
Napr. Ladislav Meliško sa stal zdrojom pre tvorbu videí a zvukových nahrávok (zvukové 
nahrávky jeho suseda sa stali po digitalizácii memetickým fenoménom), napr. Mravce, Cibuľa. 
Rozšírený je jeho výrok Neni doma cibuľa. Jeho nahrávky zazneli aj v skúške miestneho 
rozhlasu v Liptovskom Mikuláši (ako prejav recesie), reportáž o tejto udalosti sa 4. februára 
2010 objavila v televízii JOJ aj v televízii Markíza. A v roku 2013 médiá informovali o jeho 
smrti. Tento fenomén je ukážkou toho, ako mém mení kód a prostredie, v ktorom sa šíri. Dnes 
mnoho virálnych mémov neexistuje len v jednom priestore. Ďalším príkladom je virálne video 
Twin babies conversation, ktoré zobrazujúce „konverzáciu“ dvojičiek, ktoré ešte nevedia 
rozprávať, no aj napriek tomu spolu vedú „dialóg“. Video bolo na portáli YouTube zverejnené 
14. februára 2011, no k jeho značnému rozšíreniu došlo až koncom marca, vďaka zverejneniu 
odkazu na diskusnom portáli Reddit.com. Ďalej sa šírilo hlavne odkazmi v profiloch na 
sociálnej sieti Facebook. Na Slovensku odvysielala video v hlavnom večernom spravodajstve 
televízia JOJ. Televízne spravodajstvo bolo odvysielané 30. 3. 2011 a video bolo zaradené na 
konci programu, ako tzv. infotaimentový príspevok. Všímame si tu tendenciu zaraďovania 
populárnych a zábavných obsahov do spravodajstva. Virálne mémy tak nachádzajú miesto pre 
svoju replikáciu v masových médiách v hlavnom vysielacom čase, čo im prináša ešte väčšiu 
silu a životnosť. Emócie vyhľadávajúce masové publikum si vyžaduje práve takéto 
„emomémy“, emóciou nabité infotaimentové textúry, ktoré sú výsledkom účelového 
spravodajstva (Rusnák, 2008, s. 187). 

 
Vulgárnosť, prirodzenosť a sex – vulgarizmy Meliška a Mojsejovcov zaujmú, pretože 

odkrývajú tabuizované výrazy, ktoré sú v nás tak či tak zakotvené a ich vyslovovanie 
v nevhodný čas a na nevhodnom mieste pôsobí síce rušivo, ale práve preto vzbudzujú väčšiu 
pozornosť. A ľudí baví sledovať veci, ktoré sú im známe. Preto vždy lepšie reagujeme na veci, 
ktoré už predtým poznáme. Vulgarizmy odhaľujú prirodzenú ľudskosť, nazvime to aj 
primitivizmus, ale práve ten je počiatkom toho, keď mémy začali formovať (alebo normovať) 
naše správanie a udávať, čo sa smie, čo nie, čo je vhodné a naopak. 

V dobe, kedy sa rokmi vytvárané „koľajnice noriem“ a pravidiel začínajú zmazávať, sa 
ľudia sledovaním „postavičiek“, ktoré nezapadajú do normálu, uisťujú, že oni sami tam ešte 
dokážu patriť. Imitácie „normálneho“ správania zadefinovali pravidlá spoločnosti a tí, ktorí ich 
porušujú, napomáhajú ostatným pripomínať si ich. Kleopatra z Turca publikum síce baví, ale 
nikto z nich by nechcel stáť na jej mieste. Fungovať podľa pravidiel sa zdá pre ľudí prospešné, 
preto ich aj budujú, no sledovanie, ako sa z nich niekto vymyká, je na druhej strane zábavné.  

Najjednoduchšie sú podľa evolučnej psychológie šírené mémy spájané so sexom 
(Grimm, 2002). To si uvedomuje nielen bulvár a reklama, ale aj autori memetických 
produktov, ktoré šíria návody ako dekódovať text. Ide o produkty šíriace alebo upozorňujúce 
na dvojzmyselný erotický alebo so sexom spájaný obsah. Napríklad mém If you know what 
I mean (obr. 27) alebo Rule 34 či Ruined childhood. Mém Ruined childhood v komentároch 
alebo videosekvenciách upozorňuje na dvojzmyselné scény v detských 
rozprávkach/filmoch/seriáloch, kým mém Rule 34 funguje ako návod na vytváranie erotických 
až pornografických obsahov. 

 
Altruistickosť – altruistické správanie ľudí je jednou z najsilnejších metód, ktorú vo svoj 

prospech využívajú nielen médiá.  
Altruistickým správaním dochádza k udobrovaniu si spoločnosti a uplatňovaniu moci. Je 

prijímaný ako pravdivý mém, populárny názor, ktorý stavia na nesebeckosti (ktorá je opakom 
myšlienky nemorálnej sebeckosti). Táto morálna hodnota pramení z rôznych memetikých 
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„hrozieb“ (karma, hriech, povery, strach z vlastného nešťastia), ktoré takýmto spôsobom túto 
myšlienku šíria (Knikor, 2001, in Schwartz, 2006). Altruizmus je tak prijímaný ako dôležitá 
morálna zásada. Altruistický človek je obľúbený, čo ale vytvára priestor na vznik opačných, 
sebeckých mémov prinášajúcich prospech niekomu inému. Tento princíp využívajú médiá na 
získavanie sledovanosti a profitu. V kontexte internetových mémov z altruizmu ťažia vírusové 
obsahy, v komplexnejšom ponímaní napr. myšlienky, ktoré mobilizujú a ovplyvňujú názory 
ľudí v rámci dobrej veci pre spoločnosť, ale aj memetické aktivity, ako napríklad zdieľanie 
obsahu (väčšinou hoaxového charakteru), ktoré sľubuje fiktívnu pomoc (napr. finančnú). 
Väčšinou ide o fotografie detí odkázaných na zdravonú pomoc, týrané a opustené zvieratá, 
šírenie obsahu s cieľom získať podporu (napr. hlasovaním v nejakej súťaži). 

Altruizmus, ako ho vymedzuje R. Dawkins (2006), je pre prežitie jedinca zlý a sebectvo 
dobré. Paradoxne, je to práve altruizmus, ktorý v prostredí internetových obsahov prispieva 
k ich vyššej replikácii a životnosti.  Sebecké médiá využívajú altruistické správanie publika 
ako nástroj pre vlastné prežitie. Takéto správanie publika v prospech iných, sa stalo nosným 
prvkom mnohých programov, ktoré majú zabezpečiť sledovanosť a ekonomické zisky.  

 
Mutácia, spájateľnosť, replikovateľnosť a recyklácia – spájaním viacerých 

populárnych obsahov dochádza k vytváraniu mediálnych a memetických komplexov. Jeden 
mém sa môže stať súčasťou iného, čím sa posilňuje jeho kvalita determinujúca životnosť a 
replikovateľnosť. Nachádzame sa v remixovej kultúre, ktorá donekonečna čerpá z už 
existujúceho, obzvlášť atraktívneho obsahu.  

K remixu dochádza už v prostredí tradičných médií (jedna relácia obsahuje viacero už 
overených  a zaujímavých prvkov), napr. v reality programe TV JOJ – Kapor na torte, patrili 
všetci protagonisti do kategórie bizarných, kontroverzných postáv, ktoré sa vymykajú normálu 
(Nora Mojsejová, Eva Máziková, Dolly Buster atď.). Podobne v scripted reality show TV JOJ 
– Extrémne rodiny, bola do rodiny Tonkovcov dosadená Kleopatra z Turca s jej mamou 
a kamarátkou, ktoré sa stali emergentným mémom na vznik internetových memetických 
produktov, ako napr. hudobná skupina Zub času a návodov – demotivačné plagáty a image 
macro obrázky, v ktorých používatelia poukazovali na ich výzor (porovnávali ich so seriálovou 
postavou Alf alebo s trolom z rozprávky Škriatok Dávid). Pre tvorcov virálnych produktov je 
kľúčové spájanie čo najosvedčenejších a najatraktívnejších prvkov, na ktorých si už raz overili 
ich úspešnosť a ich replikovanie predpovedá ďalší úspech a následný zisk na základe 
sledovanosti (televízie, YouTube videí).  

Mém je teda úspešnejší vo forme komplexu, pričom môže ísť o prepájanie dvoch a 
viacerých produktov, produktu s návodom (kompozícia mému). Prepojená štruktúra je zároveň 
novým kontextom, ktorý prenáša nové významy. Nový význam prináša aj mutácia, ktorá môže 
nastať zmenou kódu, remixom viacerých kódov (napr, fotografia a text). Je tu prítomné časté 
prepájanie s prvkami popkultúry. Mutáciou vznikajú nové memetické postprodukty, ďalšie 
mémy so svojou osobitou funkciou a posolstvom. Z vážnej témy sa môže stať zábavná 
a naopak, či sa úplne prebuduje hodnota a posolstvo daného obsahu. Spájaním vírus naberá na 
kvalite (kvalitný z memetického hľadiska, čiže taký mém, ktorý sa z rôznych príčin oplatí 
imitovať), čo mu umožnilo dosiahnuť vyššiu kvantitu a zaručuje sa dlhšia životnosť mému. 
 

Rýchlosť šírenia/imitácie – čím rýchlejšie a jednoduchšie je možné informáciu šíriť, 
tým viac je zabezpečená jej replikácia. Digitálne prostredie, vytvárané ako sieť hypertextových 
odkazov, zjednodušuje migráciu obsahu v rámci jedného prostredia, ako aj medzi viacerými 
platformami. Manuálne nahrávanie obsahu (napr. kopírovanie zaujímavého videa do e-
mailovej prílohy) je nahradené kopírovaním hypertextových odkazov. 
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Replikovateľnosť a rozšírenosť – masovosť médií zabezpečuje rozšírenie informácie 
k širokému publiku a jeho neustála replikovateľnosť udržuje jej životnosť. Tento princíp 
využíva reklama, mediálne programy, ale aj memetický internetový priestor (napr. mém 
Unflattering Beyoncé, obr. 44). Z oblasti médií, čo výrazne viedlo k vzniku emergentných 
mémov, je príkladom Jozefa Pátrovič, ktorý si ako sťažujúci mohol opakovane „vyskúšať 
vzduch“ (v jeho prípade doslova, ) v talentových súťažiach Talentmánia, Superstar a Česko 
Slovensko má talent. Mal v sebe totiž kvality „hviezdnej roty“, ktorá sa tentoraz infiltrovala do 
bežného, toho „normálneho“ obsahu. Jozef Pátrovič, je príkladom recyklovateľnosti 
a infiltrácie do iných programov v podobe prvku, ktorý má zaujať televízneho diváka.20  

Mojsejovcov sme videli debutovať vo Vilomeninách s vtedy ešte komikom Vilom 
Rozborilom, neskôr prišla vlastná reality show, relácia, televízia. Viralita dvojice Mojsejovcov 
je príkladom jedného z najživších a najreplikovanejších mémov v najrôznejších podobách 
v slovenských médiách, kultúre a politike. Podobnú vysokú schopnosť replikovateľnosti má aj 
Martinka z Turca. Táto vlastnosť je však samozrejmosťou pri všetkých mediálnych 
fenoménoch. 

 
Konzumovateľnosť a infantilizácia – médiá produkujú ľahko konzumovateľné mémy, 

ktoré dokáže masové publikum veľmi ľahko prijímať/čítať. Kým predčítané komentáre21 
v reality programoch slovenských televzií „ohrievajú“ mediálny text a napomáhajú divákovi 
uchopiť všetky emócie, porozumieť vtipu, irónii a ponúkajú mu text tak, aby ho pochopil podľa 
predstáv tvorcov, porota v talentových súťažiach obsahy kategorizuje, triedi a vytvára divákom 
masový vkus na to, čo sa páči a čo je bizarné. Reťazové správy sú tiež písané jednoducho, 
PowerPointové prezentácie obsahujú detský, hravý obsah, podobne ako iné formy 
internetových mémov. Emergentné mémy sú jednoduché a ľahko dekódovateľné, no akonáhle 
sa z nich stanú internetové mémy, môžu v sebe zahŕňať komunitné a subkultúrne pravidlá a pre 
ich čítanie je potrebné ovládať príslušný manuál/návod. Ich virálna povaha ich však aj napriek 
tomu približuje masovému publiku. Veľkú časť internetových mémov tvoria obsahy, ktoré 
majú charakter roztomilosti, detskosti, nazávané sú ako tzv. cute obsahy.  
 

Popkultúrnosť – ako už bolo spomenuté, mnohé internetové mémy obsahujú prvky 
popkultúry (postavy, objekty, sekvencie z audiovizuálnych obsahov), sú samotné ako celok 
alebo časť mémov. Podrobnejšie je popkultúrnosti memetického obsahu venovaná kapitola 4. 
6 Popkultúra, komunita a presah mému. 

 
Nepredvídateľnosť – vyššia atraktívnosť niektorých fenoménov a možnosti ich šírenia 

sú známe mnohým mediálnym tvorcom. Je možné sledovať mnoho pokusov o umelé 
vytváranie virálneho obsahu podľa presných atribútov, ktoré by oslovili publikum, umiestniť 
ho v rôznych médiách, dať mu atraktívnu formu (využiť také tvorivé postupy, ktoré publikum 
neočakáva, alebo imitovať už úspešné postupy, čo je viditeľné hlavne pri videoblogoch), no 

                                                 
20 V televíznom počasí TV JOJ – Najlepšie počasie, ktoré bolo odvysielané 4. 11. 2015, vyslovila na záver relácie 
moderátorka počasia vetu „Patrónom počasia je Sv. Marek a patrónom talentov, ktoré hneď po mne začínajú, je 
pán Pé. Nezostáva nám nič iné, už len tu v štúdiu poriadne vyvetrať a posledný kastingový večer sa môže začať.“ 
Moderátorka sa rozlúčila a odchádzala spievajúc text piesne Karla Gotta: „Spievanie, mám zo všetkého najradšej.“ 
Takýto infotainmentový záver poukázal na úspešnosť mému kultovej osobnosti slovenských talentových súťaží 
– Jozefa Patroviča, ako pána Pé, čo zdôraznila poznámkou o vyvetraní v štúdiu a pomenovaním ho Patrónom 
talentov. Odspievanou piesňou súčasne odkazovala na v tom čase aktuálnu mediálnu udalosť – medializovanú 
chorobu speváka Karla Gotta. 
21 Napr. v reality programe TV JOJ Farmár hľadá ženu, Extrémne rodiny a pod., je prítomný komentár načítaný 
moderátorom a hercom Michalom Hudákom, ktorý môžeme považovať za stavebný prvok dnešných reality 
programov, nakoľko komentovaný priebeh programu je súčasťou aj konkurenčných reality programov. 
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nič z toho nie je zárukou, že mém bude úspešný. Mém je totiž nepredvídateľný a nie je jasné, 
čo je impulzom toho, že sa z malej myšlienky stane virálny memplex. 

Spomínané vlastnosti sú len časťou toho, akým spôsobom fungujú mémy v našej 
spoločnosti. Ide o rýchlo sa meniace, mutujúce a replikované fenomény, ktoré majú v každej 
forme a v každom médiu svoju osobitú povahu a správanie. Pozorovaním týchto fenomémov si 
môžeme všimnúť, že aj tá najelementárnejšia myšlienka, ktorá sa objaví v médiách, môže 
v sebe niesť hodnoty, ktoré ovplyvnia vnímanie, tvorbu a fungovanie mediálnych obsahov 
a svojím presahom do reality ovplyvňujú aj každodenný život. J. Rusnák (2013, s. 14) 
v spojitosti s prenikom, resp. presahom obsahov a trendov medzi médiámi a kultúrou hovorí 
o mediovanej kultúre. Ttrendy príslušné médiám sú dnes súčasťou kultúry a komunikácie, čo 
platí aj naopak – každoddeosť je reflektovaná mediálnym prežívaním (obzvlášť, ak je kultúra 
integrovaná do virtuality). 
 

Determinatnom nasledujúcej kategorizácie sú javy, na základe ktorých často vznikajú 
emergentné mémy, ktoré sa následne (virálnym) spôsobom replikujú v multimediálnom 
priestore a kultúre. Môže ísť o udalosti, mediálne produkty, ich časti, osoby atď.: 

 

1. Reálne udalosti: mém vznikol na základe udalosti, ktorá sa stala a bol reprodukovaný 
do iných foriem (napr. z reálneho príbehu sa stane blog). 

2. „Staré“ médiá a meiálna produkcia: reportáže – možno sem zaradiť reportáže, ktoré 
zaznamenávajú udalosti, ktoré nevznikali preto, že budú zaznamenávané – na rozdiel 
od organizovaných akcií, udalostí); tv shows, filmy, seriály, hudba, videoklipy, knihy, 
printové články, postery atď. 

3. Domáce videá, fotografie: zverejnením v médiách alebo na internete sa stanú 
virálnymi alebo podnetom vzniku derivátov (napr. remix – stanú sa súčasťou iného 
produktu). 

4. Organizované udalosti, akcie: ich úspešnosť spočíva v tom, že plynule cirkulujú 
v online a offline prostredí. Rôzne akcie odohrávajúce sa v spoločnosti sú 
zdokumentované, emitované v médiách a šírené medzi publikom. Videá, fotografie, 
blogy sú symbolom myšlienky a inštrukciou, ako ju napodobniť. Imitovaný obsah je 
v reálnom živote opäť zdokumentovaný, reprodukovaný a takáto cirkulácia zaručuje 
myšlienke dlhú životnosť. Šírenie takýchto typov myšlienok a ich následná realizácia 
je závislá od efektívnej mobilizácie. Softvérové aplikácie, fóra a skupiny na sociálnych 
sieťach sú prostredím, vďaka ktorému je možné jednoduchšie zabezpečiť organizáciu 
a prenos inštrukcií, ako udalosť nielen vytvoriť, ale aj efektívne realizovať v rozličnom 
čase a priestore. 

5. Záznamy: záznamy skrytou kamerou, nahrávky (domáce a mediálne). 
6. Oficiálne eventy, predstavenia: spoločenské, mediálne a politické udalosti. 
7. Aktívna produkcia prozumentov publikovaná online (podľa rôznorodého kódu, 

platformy, žánru). 
 

3.2 Úspešný mém a virálny obsah 

Miera virálnosti internetového obsahu nie je z komplexného hľadiska presne merateľná. 
Indície môžu ponúkať rebríčky sledovanosti/návštevnosti (hlavne pri videách) a ranking 
popularity (v podobe hlasovania, hodnotenia obsahu), ktoré priamo ukazujú, ktorý obsah je 
kvantitatívne populárnejší na úkor iného v rámci jednej platformy/priestoru. K viralite 
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prispievajú aj počty mutácií či rýchlosť, akou vznikajú a šíria sa. Virálny obsah preto 
považujeme za nepredvídateľný. Z jeho sledovania však možno určiť niekoľko atribútov, ktoré 
prispievajú k tomu, aby bol obsah populárny. H. Heylighen (1999, in Heylighen – Chielens, 
2009, s. 18, pozn. vlastný preklad) uvádza niekoľko kritérií, ktoré napomáhajú k úspešnosti 
mému. Rozdeľuje ich na objektívne, subjektívne a intersubjektívne kritériá: 

 
Objektívne:  

 rozlíšenie – informácia referuje na niečo presné, detailné, čo môže byť ľahko 
potvrdené pozorovaním; 

 nemennosť – informácia má svoju platnosť v širokom spektre kontextov a 
situácií, je stabilná a široko použiteľná; 

 dôkaz – informácia podporená nezávislým podporovaním je viac spoľahlivá. 
 
Subjektívne: 

 užitočnosť – informácia užitočná pre jej nosiča je viac zapamätateľná 
a prenášaná; 

 dosah – zapamätateľná a replikovateľná je aj informácia, ktorá vyvoláva silné 
emócie: zvyčajne stimuluje inštinktívne reakcie ako strach, túžba alebo 
znechutenie (Heath a kol., 2001, in Heylighen – Chielens, 2009, s. 18); 

 koherencia – čím lepšie zapadá informácia do vedomostí jedincov, tým ľahšie 
bude pochopená a akceptovaná (Thagard, 1998, Heylighen – Chielens, 2009, s. 
18); 

 jednoduchosť – krátke, jednoduché správy sa ľahšie asimilujú, pamätajú 
a prenášajú; 

 novosť - nečakaná informácia zaujme viac ľudí; 
 opakovanosť – opakované vystavenie rovnakej správy napomáha k jej asimilácii 

a životnosti. 
 

Intersubjektívne: 
 publicita – čím viac úsilia vynaloží jedinec na šírenie správy, viacero ľudí ju 

prijíme; 
 formalita – pri explicitne a jednoznačne formulovaných správach je menšia 

pravdepodobnosť, že budú zle interpretované; 
 vyjadrenie – informácie musia byť v danom médiu alebo jazyku vyjadrované 

jednoducho/ľahko; 
 konformita – viac akceptovaná je informácia potvrdená viacerými ľuďmi (Boyd 

– Richerson, 1985, in Heylighen – Chielens, 2009, s. 18); 
 kolektívne využitie – ak je informácia prijatá skupinou, napomáha jej k lepšiemu 

fungovaniu, čím dochádza k jej rastu alebo funguje ako model pre ostatných. 
Príkladom sú normy, jazykové konvencie, pravidlá cestnej premávky (Heylighen 
– Chielens, 2009, s. 18). 

 
Virálne internetové mémy predstavujú v internetovou kultúrou generované, ale aj 

náhodné obsahy/produkty, ktoré v istom momente dosiahli nečakaný, až epidemický rozmer 
popularity. Najčastejšie je pojem virálny spájaný s audiovizuálnym obsahom – videami, ale 
aj marketingovými technikami, ktoré úmyselne takéto obsahy vytvárajú.  

K obsahom sa používatelia dostávajú endogénne (zdieľaním cez sociálne siete), 
exogénne (propagované obsahy) alebo náhodne (náhodne generovaný obsah pri vyhľadávaní, 
prezeraní webu); (Crane – Sorrente, 2008 in Hemsley – Nahon, 2013, s. 145). Podľa J. 
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Hemsleya a K. Nahona (2013, s. 145), za virálne možno považovať len také obsahy, ktoré 
neboli (umelo/zámerne/vedome) propagované.  

To znamená, že ich publikum samo vyhľadáva (aj keď ako emergentné mémy mohli 
vzniknúť aj z propagovaného obsahu). Ak má napr. reklama vysokú sledovanosť, lebo je 
masovo prezentovaná, alebo ju publikum sleduje za účelom získania odmeny za jej spustenie 
– prevažne v mobilných hrách, nemožno ju považovať za virálny obsah. Virálnou by bola 
vtedy, ak by ju aktívne publikum samo, z vlastnej iniciatívy sledovalo a šírilo (napr. za účelom 
pobavenia sa, či zdieľania zážitku s ostatnými ľuďmi). Masovo propagovaný mém teda 
nezaručuje jeho viralitu, ale môže byť podnetom pre jeho ďalšie sledovanie. Z toho vyplýva, 
že viralita obsahu je determinovaná aktivitou publika, ktoré o ňom hovorí, šíri ho a propaguje 
samo medzi sebou. Obsah a mémy šíriace weby (tzv. content, social news, video sharing weby) 
sa však zameriavajú na propagáciu virálneho obsahu, resp. obsahu s potenciálnou virálnosťou. 
Je preto úzka hranica medzi tým, čo je propagovaný, a čo len zdieľaný mém. Z hľadiska 
zachovania a životnosti informácie na tom však nezáleží. 

Reklama ukrytá v atraktívnom virálnom obsahu je najlepším príkladom trójskeho koňa 
(viac sa tejto téme venuje kapitola 1.4 Vírus a viralita obsahov) . Využíva atribúty populárnosti 
na vytvorenie obsahu, ktorý prinesie zisk. Mnoho virálnych obsahov je aj bežnými 
používateľmi uverejňovaných s motiváciou zisku. Videoportál YouTube.com totiž umožňuje 
zárobok na základe počtu zhliadnutí (vo videu sa zobrazí reklamné video alebo baner) a mnoho 
obsahov je vytváraných (napr. na základe predošlých vlastných produktov, alebo imitáciou 
iných úspešných obsahov) s cieľom zárobku. Virálna reklama nezarába len vďaka veľkému 
počtu videí, ale atraktívny obsah pritiahne pozornosť recipienta a ponúkaná značka, služba 
alebo produkt sa ľahšie dostane do jeho podvedomia. 

Recipientov však na sledovanie a ďalšie replikovanie nemotivuje zisk, ale atraktívny 
obsah, resp. myšlienka obsiahnutá vo virálnom produkte.  

Medzi najúspešnejších slovenských alebo českých YouTuberov (autor videí, resp. 
videoblogov – videobloger) patrí GoGoManTV (kanál tohto YouTubera má vyše 340 miliónov 
zobrazení a takmer 1,4 milióny odoberateľov, najsledovanejšie video má viac ako 6,8 miliónov 
zobrazení) a ViralBrothers (ich kanál má vyše 500 miliónov zobrazení a viac ako 2,7 milióna 
odoberateľov, najsledovanejšie video má viac ako 33 miliónov zobrazení). Práve ViralBrothers 
sú známi tým, že sú ich videá spájané s priamym reklamným odkazom. Celosvetovo je 
najsledovanejším videom hudobný videoklip skupiny PSY – Gangnam Style. V júni 2016 bol 
počet jeho zhliadnutí takmer 2,6 miliardy. Gangnam Style je fenoménom nielen v oblasti 
hudby a videí, ale celkovo ho môžeme považovať za virálny mém v rôznych formách 
a mutáciách, ktorý prezentuje charakter dnešnej popkultúry.22 

Najviac sledované videá na portáli YouTube tvoria hudobné videoklipy, nakoľko ich 
funkciou nie je len pobaviť alebo prezentovať isté myšlienky. Hudobný videoklip môže byť 
zobrazovaný nielen s cieľom aktívneho sledovania, ale len kvôli jeho hudobnej zložke. 
Videoklipy považujeme za virálne v tom prípade, ak je ich sledovanosť motivovaná vplyvom 
ich obsahu na mediálnu a internetovú kultúru. Napr. videoklip je zdrojom vzniku viacerých 
postproduktov (hudobné remixy, paródie, sekvencie sú zdrojom obrázkov), nadobúda 
vlastnosti internetových mémov (hlavne vizuálnych, komunikačných a performačných) 
a preniká do iných médií a kultúry v inej/mutovanej reprodukovanej podobe – nie vo forme 
kópie (napr. sa objaví v spravodajstve, na produktoch bežnej spotreby). Stane sa teda 
fenoménom a artefaktom popkultúry.  

                                                 
22 Údaje sú uvádzané k mesiacu jún 2016. 
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Spomedzi najsledovanejších videí nad sto miliónov videní (vrátane videoklipov) 
celosvetovo, za virálne fenomény možno považovať (vybrané) nasledovné videá (podľa 
rebríčka sledovanosti na portáli YouTube k máju 2015).23  

 Justin Bieber – Baby ft. Ludacris (hudobný videoklip, 2. miesto; Justin Bieber je 
emergentným mémom internetovej postprodukcie, ktorá okrem rôznych paródií 
jeho tvorby šíri a prezentuje mýtus, že je ženského pohlavia, na základe čoho 
vytvára zábavné fotomontáže či koláže prezentujúce tento mýtus); 

 Charlie bit my finger – again! (domáce video, 12. miesto, 819 mil. videní; toto 
video je všeobecne považované za najsledovanejší mém vo forme videa); 

 Pharrell Williams – Happy (Official Music Video); (23. miesto; zdroj 
prezenčných mémov – video sa stalo podnetom na vznik virálnych videí, 
v ktorých ľudia z rôznych častí sveta tancovali na pieseň Happy a videá 
zverejňovali na sociálnych sieťach a objavovali sa aj v celosvetových médiách); 

 The Gummy Bear Song – Long English Version (40. miesto; ide o jeden zo 
starších mémov, ktorý si ľudia šírili ešte mobilnými telefónmi ako zvonenia. 
Video malo niekoľko jazykových mutácií, vrátane slovenskej pod názvom 
Gumimacko);  

 PULCINO PIO – El Pollito Pio (Official video); (41. miesto, dané video má 
veľké množstvo jazykových mutácií); 

 ďalej sa medzi najsledovanejšími videami nachádzajú interpréti ako Adele, One 
Direction, Beyoncé, Taylor Swift ako emergentné mémy – zdroje rôznorodého, 
nielen zábavnúho obsahu v podobe internetových mémov (obrázky, pohyblivé 
obrázky, paródie, tzv. Lip Sync24 videá a iné); 

 Miley Cyrus – Wrecking Ball (16. miesto; emergentný mém – tvorba paródií, 
fotomontáží a pod.); 

 Disney's Frozen "Let It Go" Sequence Performed by Idina Menzel (69. miesto; 
hudobné video je návodom na vznik coververzií a  Lip Sync videí); 

 Evolution of Dance (140. miesto, tanečné komické vystúpenie – návod pri tvorbe 
iných videí a spoločenskej performancie). 

 
Väčšinou sa v zozname objavovali hudobné videoklipy, zábavné videá a obsah pre deti 

(rozprávky, plastelinový návod, rozbaľovanie čokoládových vajíčok). Ako som už spomínala, 
nie všetky vysoko sledované obsahy sú virálne. Aby sa stal mém populárnym, prechádza 
nasledovnými fázami: 

 
Emergentný mém –> virálna fáza –> remix a mutácia –> ustálenie (návod/produkt) 
 

 
 
Príklady:  

 TV reportáž (odber elektriny v osade) –>  Tukabel25 časť reportáže –> Tukabel 
remixy, hra, aplikácia –> mém Tukabel 

                                                 
23 Zoznam najsledovanejších videí na portáli Youtube.com (nad 100 miliónov videní): Most Viewed Videos of All 
Time (Over 100 million views). Tento zoznam sa vzhľadom na jednoduchú dostupnosť služby Youtube, meniace 
sa trendy a rôznorodosť obľúbeného obsahu dynamicky mení. 
24 Lip Sync videá/mémy: autori vo videu imitujú spev populárnych piesní a interprétov (spievajú akoby na 
playback), trendom je tvoriť takúto imitáciu v idúcom alebo zaparkovanom aute. 
25 Tukabel: slovenský internetový mém v podobe videa, ktoré vzniklo z reportáže TV JOJ v novembri 2014 vo 
večernom spravodajstve. Témou bol čierny odber elektriny v rómskej osade v Rudňanoch a populárnou sa stala 
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 Fotografia mačky –>  mačka sa šíri ako image macro obrázok –> mačka súčasťou 
iných žánrov (demotivačný plagát, video, komiks) –> mém Grumpy Cat 

 
Tvorca virálneho obsahu so sebou nesie predpoklad, že aj ďalšia jeho tvorba bude 

rovnako populárna. Mnoho autorov profituje zo svojej popularity a vytvára obsahy na 
pokračovanie, čiže sériu videí/forografií/obrázkov, ktoré tematicky alebo formálne vychádzajú 
z ich virálneho produktu. Autori si uvedomujú, že im predošlá popularita vytvorila výhodu na 
šírenie ďalšieho obsahu a v prostredí internetovej kultúry sa stávajú značkou, na základe ktorej 
publikum ich tvorbu vyhľadáva. Aj tu dochádza k spájaniu a mutácii a viaceré populárne 
obsahy vzájomne koexistujú a zvyšujú svoju popularitu.  

Jedným z atribútov replikovateľného obsahu je spájateľnosť a kontinuita. Autorka 
virálneho memetického videa Overly Attached Girlfriend, v ktorom paródiou na pieseň Justina 
Biebera v roku 2012 vytvorila charakter „prehnane naviazanej priateľky“. Vo svojom 
videoblogovaní pokračuje ako táto fiktívna postava (popri tom vytvára aj videá, v ktorých 
zastupuje samú seba). Podobne ako viacerí autori, využíva možnosť prepájania svojho 
charakteru s inými memetickými produktmi. Takto vzniklo video, v ktorom vystupuje Overly 
Attached Girfriend a charakter z obrazového (image macro) mému Bad Luck Brian 
(stereotypne vyzerajúci chlapec, ktorému sa stávajú zlé veci – ide o fotografiu doplnenú o text 
– príhodu, ktorá ho postretla). Viditeľný je tu presah do reálneho života (postavy sa reálne 
stretli a spolu vytvorili nový produkt) a ďalšia vlastnosť internetových mémov, ktorá spočíva 
v tom, že zobrazované ikonické postavy vo videách alebo na fotografiách sú privlastňované 
internetovou kultúrou a nesú dohodnuté znaky a významy reprezentované v ustálenej 
a žánrovej forme ich autorov. 

Bezprostrednosť virtuality utvára podmienky pre komunikáciu, ktorá má pre jej 
účastníkov rovnakú hodnotu ako tá, ktorá by prebiehala reálne. Život sa totiž presúva do 
virtuality a s tým sa menia aj hodnoty a významy, ktoré od komunikácie očakávame. Virtuálna 
komunikácia samozrejme nenahrádza reálnu, je len ďalším spôsobom, ako komunikovať. 
Prítomná je nielen zmena vzťahu medzi komunikujúcimi, ale aj rozšírenie kódu o tzv. 
komunikačné produkty, ktoré majú virálny memetický charakter. Komunikačné produkty sú 
viac približené v kapitole 3.3 Komunikačný produkt. 

Virálne obsahy profitujú zo svojej popularity a stávajú sa predajnou komoditou. Buď si 
na seba zarábajú samé (sledovanosťou, vystupovaním v médiách, ikonicky sa zobrazujú na 
predajných produktoch a stávajú sa značkou), alebo slúžia ako podpora sledovanosti a predaja 
iných produktov (napr. ak sú súčasťou článkov, relácií, internetových príspevkov, filmu, 
reklamy).  

Výhodu internetovej populárnosti si uvedomuje hlavne virálny marketing, ktorý zámerne 
vytvára také spôsoby propagácie, pri ktorých je predpoklad, že sa stanú virálnymi. Druhou 
možnosťou je použiť v kampani taký prvok, ktorý už virálny je a existuje predpoklad, že aj v 
novej (postprodukčnej, zmutovanej) forme priláka pozornosť masy. 

Príkladom druhého prípadu sú už dve reklamné kampane na nápoj Kofola, ktoré využili 
populárnosť internetových mémov. V prvom prípade išlo o využitie konceptu virálnych 
zvieratiek: mačka a pes vo forme pohyblivého obrázka gif (máj 2014). Druhá kampaň (máj 
2015), v ktorej vystupuje bizarný psík so zlou výslovnosťou a Kofola vyslovuje ako Fofola 
(obr. 16), využíva ako nosný prvok internetový mém Phteven/Tuna Dog. Pri tomto fenoméne 
sledujeme dve vetvy šírenia: reálny pes Tuna od roku 2011 a ako mém Phteven od roku 2013.  

Tuna: Tuna je reálny pes, kríženec čivavy a jazvečíka s vrodenou vadou – predkusom. 
Na základe jeho vzhľadu si vytvorila jeho majiteľka konto na sociálnej sieti šíriacej fotografie 

                                                 

výpoveď obyvateľky tejto osady. Mediovaná výpoveď sa hneď po odvysielaní stala emergentným mémom 
s virálnu povahou.  
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– na Instagrame, kde pravidelne uverejňuje jeho fotografie v rôznych polohách a kostýmoch 
(obr. 17). K máju 2015 má 1,3 milióna sledovateľov. Populárnosť psíka bola podnetom na 
vznik stránky na Facebooku, oficiálnej stránky s e-shopom (predaj vecí s logom/fotografiou 
psíka) a napísanie biografie o psíkovi – Tuna melts my heart, čo je zároveň názov stránok 
venujúcich sa tomuto psíkovi. Stal sa súčasťou rôznych článkov a vystupoval v talkshow. 
V marci 2015 sa Tuna stal súčasťou reklamného spotu spoločnosti Volkswagen, kde 
znázorňuje samého seba. 

Phteven: Phteven je internetový zvierací charakter a vystupuje ako symbol poruchy reči 
(vzhľadom na jeho výrazný predkus). V roku 2013 sa na stránke Reddit.com (Phteven, in 
KnowYourMeme.com) objavil obrázok (obr. 18), ktorý zábavným spôsobom informoval 
o tom, ako zamestnankyňa občerstvenia skomolila meno zákazníka a na miesto mena Stephen 
napísala Phteven. Phteven je teda postproduktom, ktorý vznikol na základe fenoménu Tuna 
a ako znak vyjadruje odlišné významy a jeho funkcia je v procese tvorby obsahov odlišná. Kým 
Tuna je prezentovaný ako milý, hravý a milujúci psík, Phteven znázorňuje zábavný až 
výsmešný charakter a poruchu reči. Aj z mému Phteven začalo vznikať veľké množstvo 
postproduktov, najčastejšie žánrovo radených ako image macro, ktorých stálym prvkom je 
obrázok psíka a skomolený text. Slovenskou verziou je obrázok s textom: Zoznámte sa, toto je 
náš nový pes Štefan, ale voláme ho Ftefan (obr. 19). Ftefan má svoju stránku na Facebooku, 
ktorá prevažne kopíruje obsah zobrazujúci reálneho psíka Tuna. 

V oboch prípadoch patrí tento fenomén medzi bizarný, zábavný a roztomilý (tzv. cute 
obsah), čo sú atribúty, ktoré zvyšujú populárnosť. V reklame na Kofolu dochádza ku 
kombinácii dvoch fenoménov do nového postproduktu, ktorý profituje z populárnych atribútov 
oboch mémov – bizarnosť, hravosť a rečová porucha. Táto reklama intertextuálnym obsahom 
prvotne osloví publikum, ktoré sa so zobrazeným charakterom psíka stretlo predtým a pozná 
jeho význam. Ide hlavne o internetových používateľov, ktorí vyhľadávajú zábavný obsah a 
dokážu skôr interpretovať, prečo psík hovorí Fofola a nie Kofola a jeho vzhľad je známy aj 
jeho sledovateľom na Instagrame. V komunikácii pod zobrazovanými videami je možné od 
prvých dňoch spustenia kampane sledovať tri druhy reakcií – obsah je prijímaný pozitívne ako 
zábavný a milý, je pre jeho bizarnosť odmietaný a najpozitívnejšie na reklamu reagujú tí, ktorí 
priamo v komentároch identifikujú psíka s Phtevenom alebo Ftefanom. 

 
 

Obr. 16 Reklama Fofola  Obr. 17 Tuna Dog Instagram 
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Obr. 18 Phteven Obr. 19 Ftefan 
  

Obrázok 20 znázorňuje graf záujmu – vyhľadávania výrazov phteven, fofola, ftefan, 
tuna dog vo vyhľadávači Google v období január 2011 až január 2016. Z grafu môžeme vyčítať 
populárnosť jednotlivých fenoménov. Zatiaľ čo populárnosť psa Tuna je počas obdobia 
prevažne stála, Phteven bol najvyhľadávanejší v marci 2014, takmer trištvrte roka po jeho 
prvom vyhľadávaní. V tom istom období narastá (resp. vzniká) záujem o výraz Ftefan (lokálny 
ekvivalent Phtevena). Záujem o Fofolu vzniká až v máji 2015, čo je obdobie spustenia 
kampane. Tu už možno sledovať totožný záujem o mém Fofola aj Ftefan, ktorý klesá 
v rovnakom čase – po doznení vírálnej fázy daného fenoménu. Reklamné videá sú zamerané 
prevažne na české a slovenské publikum, ide teda o lokalizovaný obsah. Možno ich považovať 
za virálne, nakoľko česká verzia reklamného spotu Kofola Meruňka 0,5 l: Fofola a moucha, 
má po týždni od uverejnenia vyše jeden milión zhliadnutí, slovenská verzia pol milióna. 
Výhodou virálnej reklamy je jej aktívne vyhľadávanie publikom (zatiaľ čo bežná reklama je 
skôr nevyžiadaná ako vyhľadávaná). 

 
Obr. 20 Google Trends Phteven, Ftefan, Fofola, Tuna Dog  
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Kampaň so zvieracou gif tematikou kopíruje návod internetových mémov. Ide o imitáciu 

formy – ako niečo vytvoriť (slučka pohyblivého obrazu) a imitáciu „príbehu“ (opakujúce sa 
sekvencie formálne vychádzajú z konkrétnych internetových mémov, napr. pes jediaci 
ľudskými rukami, mačky hrajúce pinpong a iné). Kampaň Fofola kopíruje celý produkt, resp. 
dva produkty skombinované do jedného (Tuna a Phteven). 

Ďalším príkladom reklamy a mému je reklama na FunFón, v ktorej vystupuje postavička 
Pišta Lakatoš, ktorý prvotne pochádza z nahrávok Mariána Čekovského, ktoré sa šírili ešte 
v časoch „hlúpych“ mobilných telefónov. V tomto prípade ide o zvukové nahrávky, ktoré boli 
neskôr vizualizované (internetová televízia LokalTV), a následne prevzaté reklamou. Mém je 
tu šírený ako návod (spôsob rozprávania) a ako produkt – téma videí a reklám: napr. sneh 
v Tatrách, snežné delo, slovo Bratm a iné. LokalTV a reklama FunFón zdieľa celý produkt ako 
komplex, teda ide o spojenie produktu a návodu. 

 

3.3 Komunikačný produkt 

Internetovú kultúru dotvárajú a formujú najviac replikované a šírené kultúrne jednotky, 
a to nielen z virtuálneho prostredia. Internetové obsahy šírené v podobe návodov a produktov 
sú všeobecne odrazom kultúry. V prostredí internetu za návody predstavujú to, ako sa 
správame (ako a na aký účel internet využívame) a akým spôsobom v tomto prostredí 
komunikujeme (ako prijímame, vytvárame a šírime rôzne druhy obsahov). Produktom je 
samotné prostredie, ale aj jeho výstavbové prvky v podobe obsahov, ktorých tvorcami sú 
samotní ľudia (podľa zaužívaných návodov). Návody a produkty sa navzájom ovplyvňujú. 
Podobu internetu určujú trendy podľa toho, nakoľko sú medzi používateľmi rozšírené.  

Produktmi komunikačných situácií, t. j. komunikátmi, sú komunikačné mémy, pri 
ktorých je možné sledovať spôsoby, intencie a okolnosti, za akých vznikajú a akú plnia funkciu 
pri ich zverejňovaní/použití v komunikačnom procese. Žánrovo ich možno zaradiť medzi 
komunikačné mémy, konkrétnejšie reakcie (napr. reakčné gify, reakčné obrázky). Dôležité 
postavenie nemá len autor vytvárajúci text s istým zámerom a okolie – teda spúšťač 
komunikácie vytvárajúci kontext, na ktorý je komunikačný produkt viazaný, ale aj ďalší 
používatelia, ktorí vzniknutý text vyhodnocujú ako nasledujúci spúšťač pre tvorbu ďalších 
produktov. Nasledujúce produkty sú buď reakciou na predošlé, čím vzniká dialóg, alebo na ne 
nenadväzujú a predošlé komunikáty len vytvorili návod, ako možno v danej situácii 
komunikovať. Tvoria ďalšie možnosti, v rámci ktorých je možné realizovať rituálové 
komunikačné správanie. Komunikát teda vôbec nemusí nadväzovať na spúšťač. Ten môže byť 
len okolnosťou – prostredím, ktoré je vyhodnotené ako vhodné na tvorbu „istého typu 
komunikátov“. Prirovnať to možno k ďalšej strane kalendára, ktorá obsahuje zaujímavú 
fotografiu, no poznámky, ktoré si na danú stranu napíšeme, sa fotografie netýkajú. Internetové 
portály a fóra majú takýchto strán nespočetné množstvo. Atraktivita nadriadeného mému 
(hlavný zverejnený obsah/spúšťač) je zárukou, že priláka rovnako veľkú pozornosť aj na ďalšie 
rozvíjajúce sa „podobsahy“. 

Ch. Morrisom v semiotike vymedzuje tri hlavné zložky – syntax, sémantiku 
a pragmatiku predstavujúcu vzťahy medzi znakmi a nositeľmi, používanie a fungovanie 
znakov v medziľudskej komunikácii (Mareš, 1986).  Pragmatika „pojednáva o biotických 
aspektech sémiose, tj. o všech psychologických, biologických a sociologických jevech, k nimž 
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dochází při fungování znaků" (Palek, 1997, s. 226). Podľa Ch. S. Peirca spočíva interpretans26 
symbolov vo zvyku a pre W. Jamesa nie je pojem entitou, ale spôsobom, ktorým percepčné 
dáta reprezentatívne fungujú a ono fungovanie je selektívnym procesom, v ktorom organizmus 
získava návod, ako sa k svetu správať za účelom uspokojenia svojich potrieb a záujmov. 
Pragmatické pravidlá vytvárajú podmienky, za akých sú určité výrazy používané (Palek, 1997, 
s. 227 – 231). 

„Predpokladom úspešnej (efektívnej) komunikácie je poznanie prostriedkov jazyka a ich 
významov a poznanie pravidiel, ktoré nám umožňujú tvoriť gramaticky i sémanticky 
nedefektné vety daného jazyka.“ (Hirschová, 2006, s. 8, in Kursová, 2014).  

Komunikačné memetické produkty tvoria v rámci internetovej subkultúry špecifický 
jazykový systém s vlastnou gramatikou a pravidlami. Komunikácia v internetovom prehliadači 
má väčšinou stromovú štruktúru. Jednotlivé príspevky stoja samostatne alebo ako reakcia na 
samostatne stojaci príspevok. Komunikujúci si vyberajú možnosti, ako bude prebiehať 
komunikácia vyvolaná komunikačným spúšťačom (ktorým môže byť post/príspevok – 
obrázok, video, status, otázka). Spúšťač je aj priestor indikujúci možnosť vytvárať vlastné 
obsahy vo forme reakcií, ktoré môžu a nemusia formálne alebo obsahovo nadväzovať na 
spúšťač. Nasledovné reakcie prebiehajú rovnako, pričom spúšťačom sa môžu stať aj príspevky 
vytvárané na základe spúšťača 1 až x. Daný priestor a predchádzajúca skúsenosť (ktorá 
vyplýva z nasledovania návodu) vytvorí ponuku, ako vytvárať svoje reakcie: 
 nadväzovať témou (obsahová nadväznosť, podľa kritérií textovosti nazývaná aj 

koherencia, môže byť priamou reakciou na spúšťač; textový alebo (audio)vizuálny 
príspevok vytvára dialóg); 

 nadväzovať formou (reakcia má napríklad podobu obrázka s rovnakou štruktúrou, no 
obsahovo so spúšťačom nesúvisí); 

 nenadväzovať ani formálne ani obsahovo; 
 nadväzovať formou aj témou. 

 
Celý tento proces výberu teda zastrešuje nasledovanie návodu ako a kedy komunikovať 

v rôznych situáciách. Pridávané obrazové komentáre, podobne ako je to aj pri samotných 
textoch, sa môžu a nemusia týkať danej témy. Autori príspevkov ich v takomto prípade 
používajú len ako možnosť šíriť ďalšie obsahy – využívajú možnosti priestoru pre vlastnú 
sebarealizáciu. Avšak, aj nenadväzujúci príspevok je v internetovej komunikácii efektívny 
a má svoju funkciu (pobaviť, zaujať, priniesť novú informáciu). Používatelia však musia 
poznať princípy daného prostredia, aby pre nich aj nesúrodá komunikácia mala zmysel. 
Rovnako musia ovládať – poznať a identifikovať formu, šablónu, tzv. „pattern“, na základe 
ktorého identifikujú prítomný mém, ktorý vďaka tomu v publiku vyvolá požadovanú 
skúsenosť a zážitok. 

Ak sa komentáre viažu k téme, sú napr. reakciou na zverejnenú fotografiu, obrázok, 
upravenou verziou obrázka. Prípadne používatelia promptne vytvárajú videá, gify 
a fotomontáže, čím posúvajú význam remediovanej informácie. Napr. z vážnej témy sa stáva 
paródia a zdroj zábavy a hoci sa komentáre držia témy, jej význam sa posúva na základe obsahu 
v reakciách. 

Komunikačný mém efektívne existuje, vedome sa šíri, vyvoláva zážitok a funguje ako 
prostriedok komunikácie práve v takom prostredí, v ktorom je jeho prítomnosť prirodzená, 
pretože publikum ho dokáže ľahko identifikovať, príp. je s ním natoľko oboznámené, že 

                                                 
26 Ch. S. Peirce rozdelil znaky na tri zložky: objekt, reprezentant (vehikulum, ktoré slúži k označovaniu) 
a interpretans, teda význam znaku (Pokorný, 2010, s. 56). 
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ovládanie gramatiky pre jeho kódovanie a dekódovanie prestáva vnímať. Dôkazom môže byť 
kvantita a kvalita jednotlivých výpovedí na jednom mieste. 

Komunikačné mémy sú buď reakciou v podobe memetického produktu (nahrádzajú 
neverbálnu komunikáciu), alebo ide o rôzne komunikačné vsuvky, rituály, nad ktorými sa 
v bežnej komunikácii často ani nepozastavujeme. Doslova ide o rozhovory medzi riadkami. 
Vtipné prehovory nahrádzajú vtipné obrázky a výraz tváre, irónia a gestá nahrádza vizuálny 
obraz či hypertextový odkaz. 

Príkladom komunikačných internetových mémov, ktoré možno považovať za 
nové/rozšírené možnosti medziľudskej komunikácie, sú statické alebo pohyblivé (gif) obrázky, 
v niektorých prípadoch aj krátke, niekoľko sekundové videá, ktoré zobrazujú napr. emócie, 
postoje, nálady a možno ich považovať aj za rozšírené formy emotikonov. Môžu v sebe zahŕňať 
text alebo krátky príbeh. Zobrazovné témy/obsahy nie sú prítomné len v počítačovej 
komunikácii, ale predstavujú popkultúrny komplex, ktorý preniká do celej kultúry. Majú svoju 
štruktúru a popkultúrny charakter (prepájajú obzvlášť kontexty popkultúrnych artefaktov 
a virálnych fenoménov). Komunikačnými produktmi sú teda také mémy, ktoré svojou 
prítomnosťou v komunikácii nahrádzajú text alebo v hovorenej reči slová. 

Pri týchto produktoch je preto dôležitá prítomnosť mimojazykových prostriedkov 
a emócií, ktoré sú nimi zobrazované. Ide o také mémy, ktoré majú ľudia tendenciu využívať 
ako náhradu, prípadne doplnenie vzájomnej komunikácie, ktorá je v bežnom živote 
prezentovaná všetkými jazykovými prostriedkami.  

Hlavnou funkciou komunikácie je podľa Z. Vybírala (2000) informovať, inštruovať, 
presvedčiť, pobaviť. Zverejňovanie a šírenie mémov na rôznych miestach internetu tieto 
funkcie plní.  

Pomocou týchto mémov môžeme ďalej prezentovať vlastné emócie a postoje (zväčša 
negatívne, kritické, výsmešné) voči ostatným účastníkom komunikácie, či získavať priestor pre 
vlastnú sebareprezentáciu. Komunikačným produktom v rámci neosobnej digitálnej 
komunikácie môže byť textový emotikon (obr. 21), statický obraz (obr. 22), pohyblivý obrázok 
s jednoznačným gestom alebo situáciou (obr. 23), až po komplexné audiovizuálne obsahy (obr. 
24). 

 

    
   Obr. 21 Text. emotikon Obr. 22 Lol Guy Obr. 23 Facepalm gif Obr. 24 Rick Roll video 

  
Ako už bolo spomenuté, forma spôsobu komunikácie je ovplyvnená na jednej strane 

technologickými možnosťami zobrazovania, na druhej dynamickým kultúrnym prostredím, 
v ktorom majú používatelia meniace sa očakávania a požiadavky. Príkladom vplyvu 
technológie a kultúry na komunikačné produkty je už v predošlých kapitolách spomínaný 
pohyblivý gif obrázok, ktorý je formou zobrazenia obsahu nachádzajúcou sa medzi statickým 
obrázkom a videom (obsahujúcim zvukovú stopu). Všetky tieto tri formy zachytenia obrazu 
môžu vyjadrovať rovnakú myšlienku. Z hľadiska charakteru rýchlej, informačne nasýtenej 
a zhustenej internetovej komunikácie, má gif výnimočné postavenie. K statickému obrazu sa 
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pridáva  možnosť zobraziť bežnou rečou zložitejšie opisované situácie. Používaním kontextov 
z existujúcich (často popkultúrnych a virálnych) produktov (známe filmové scény, internetové 
virálne video), možno jednoducho zobraziť akúkoľvek situáciu. Oproti videu je dnes gif 
obrázok viac použiteľný a jednoduchšie sa replikuje – nevyžaduje si spustenie a kontrolu nad 
prehrávaným obsahom. Je krátky, výstižný a na malom priestore rovnako informačne nasýtený 
ako video. Oproti statickému obrázku zasa dynamizuje (vizuálne statickú) komunikáciu. 

S gif obrázkami je jednoduché skopírovať hypertextový odkaz a vložiť ho do komentára 
alebo diskusného príspevku a atraktívnym spôsobom vyjadriť svoj názor, postoj a emóciu. Nie 
všetky komunitné portály a internetové prostredia podporujú zobrazenie gif obrázkov, preto je 
vo funkcii doplnenia komunikácie, emócie a pod. ustálené aj používanie statických obrázkov, 
ktoré dostatočne vystihujú požadovaný zámer expedienta. 

Pohyblivé obrázky nie sú novou formou zobrazovania obsahu. Už od počiatku e-mailovej 
komunikácie mali virálne obsahy podobu populárnych blikajúcich a hýbajúcich sa obrázkov, 
či už ako súčasť e-mailovej komunikácie priamo v texte, alebo boli preposielané v e-mailových 
prílohách. V podobe banerov dynamizovali statické internetové stránky a hoci často 
zobrazovali len banálne veci, lákali pozornosť používateľov. Dnes možno hovoriť o ich návrate 
z hľadiska obsahovej stránky, ktorá nadobudla iný rozmer. Pohyblivý obraz využívajú aj iné 
médiá (v televízii napr. v predpovediach počasia dynamizujú obraz) a dostáva sa aj do sféry 
serióznej žurnalistiky. Formu zobrazovania pomocou gifov dnes využívajú aj spravodajské 
a športové portály, na ktorých sú najdôležitejšie zostrihy udalostí zobrazené takouto 
dynamickou a rýchlo sa zobrazovacou formou (napr. góly pri športovom zápase). 

Komunikačné memetické produkty sú komplexnými mimojazykovými prostriedkami. U. 
Eco (1975, in Mistrík, 1997, s. 234 – 235) zaraďuje gestiku, mimiku, pózu a držanie tela ku 
kinetickým a J. Mistrík (1997) k vizuálnym mimojazykovým prostriedkom. Všetky tieto prvky 
je možné zachytiť na pohybujúcom sa, ale aj na statickom obrázku. Dôležité je zachytenie 
najvýraznejšieho momentu, ktorý reprezentuje požadovanú emóciu. Neverbálna komunikácia 
na internete má v prípade internetových mémov podobu ustálených znakov, ktoré zastupujú 
určitý kontext. Jej generovanie nie je spojené s individuálnym človekom – komunikujúcim, ale 
je znakom, ktorý má reprezentovať danú situáciu za niekoho, kto sa s ňou stotožňuje. Je pravda, 
že väčšina memetických obrázkov (príp. videí), ktoré vyjadrujú emóciu a postoj, vznikla na 
základe reálnej osoby (politici, herci, mediálne známe osobnosti), v komunikácii (pri 
zverejnení, zdieľaní, označené „páči sa mi to“) už zastupujú komunikujúcu osobu.  

Gestá nielen sprevádzajú reč, ale môžu byť aj nositeľmi celej informácie (Mistrík, 1997), 
preto sú svojou štruktúrou v rámci komunikácie na internete (hlavne zveličenie a expresívnosť) 
ľahko dekódovateľné. Podľa Z. Vybírala (2000, s. 64), svojou vlastnou syntaxou, slovníkom 
a gramatikou vytvárajú ucelený jazyk. Rovnaký význam pripisuje Z. Vybíral aj pohľadu (obr. 
25).  

 

 
Obr. 25 I´m watching you 

 
Z hľadiska funkčnosti a efektívnej komunikácie, ale aj ustálenosti a reprodukovateľnosti, 

sú zobrazované gestá všeobecne známe a výrazne dekódovateľné (obr. 26). Niektoré 
komunikáty svojou funkciou spadajú do súčasnej subkultúry internetových mémov a pre ich 
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porozumenie je potrebné ovládať príslušný kultúrny manuál – poznať zobrazovaný kontext 
a pravý význam, teda ovládať návod ako mém používať (obr. 27). Z obrázka 27 síce dokážeme 
vyčítať gesto alebo emóciu, no pravá funkcia tohto mému sa prejaví až vtedy, ak imitujeme 
návod jeho použitia. Obrázok upozorňuje na dvojzmyselný sexuálny obsah alebo výpoveď, 
teda na dvojakú interpretáciu. V takýchto prípadoch však ide o komunikačné produkty, ktoré 
priamo nezobrazujú emóciu alebo gesto, ich používanie v komunikácii je vysoko arbitrátne.  

Patrí sem napríklad spomínaný Pedobear alebo Troll/Trolling. Trolling alebo trollovanie 
zaraďujeme medzi behaviorálne mémy a predstavuje komunikačné správanie, ktorého cieľom 
je nahnevať komunikujúcich nepodstatnou, nezmyselnou, provokačnou, negatívnou 
a opakujúcou sa argumentáciou bez logického základu. Je činnosťou, ktorá má negatívne (pre 
trolla pozitívne a s cieľom pobaviť sa) narúšať mediálny priestor. Ide o provokáciu s cieľom 
vyvolať emocionálnu odozvu, rozruch a konflikt. Trollovanie má charakteristiky spamu, 
nevyžiadaného obsahu. Komunikačným produktom je v diskusii pridávaný textový alebo 
vizuálny index ako upozornenia na takéto správanie. Buď vo forme obrázka Trolla – Troll face 
(obr. 28) alebo textu/obrázka (obr. 29) „Don´t feed the troll.“ (nekŕmte trolla). Reagovanie na 
trollovanie a argumentácia s ním sa nazýva kŕmenie trolla (feeding troll) a upozorňovanie na 
takúto komunikáciu, resp. pokus o jej zastavenie je nazývané lovenie trolla (hunting troll).  

Ovládanie komunikačného manuálu pri tomto memetickom produkte je čoraz 
rozšírenejšie, nakoľko prenikol za hranice komunity do mainstreamu a používatelia označujú 
niekoho za trolla aj mimo priestory so zábavným obsahom. Troll (macro obrázok trolla, obr. 
30) je tiež symbolom niekoho, niečoho alebo situácie, v ktorej „troll robí niečo zlé“, je 
záškodníkom v rôznych situáciách a v komunikácii. Percipientov oboznamuje so zámerom 
alebo postojom používateľa. Svoju funkciu v tejto podobe nachádza v Rage komiksoch 
(podobne aj Lol guy na obr. 22), ktoré zobrazujú rôzne životné situácie. 

 

 
    Obr. 26 No Rage Face     Obr. 27 If you know 

 

Obr. 28 Coolface Obr. 29 Nekŕmte trolla Obr. 30 Trolling 
 

Schopnosť dekódovať memetické gesto je v rámci efektívnej komunikácie často 
prirodzená a očakávaná. Väčšinou ide o symbolické a kontaktové gestá (Mistrík, 1997). 
Kontext nie je dôležitý len v rámci obsahu, ktorý nesie samotný mém. V diskusných fórach je 
potrebné poznať kontext celkovej komunikačnej situácie, na ktorú mém reaguje. Obrázok 31 
vyjadruje „útek“, čo je reakcia na príspevok, s ktorým používateľ „nechce mať nič spoločné“, 
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prípadne ho považuje za nevhodný/hlúpy/zarážajúci, až musí doslova utiecť. Ako som už 
spomínala, spúšťačom komunikácie môže byť hlavná téma, ale aj príspevky v diskusii. Poznať 
musíme nielen situačný, ale aj obsahový kontext, pretože mémy môžu mať v každej situácii 
iný význam, prípadne bez kontextu nie je význam (pointa) vôbec zrejmý (obzvlášť pri 
kinetickej neverbálnej komunikácii, ako napríklad premiestňovanie, pretože takéto pohyby 
nemajú podľa J. Mistríka štylistické hodnoty). V takejto forme komunikácie však existuje 
mnoho foriem úteku (pomalý útek, rýchly útek, vystrelenie sa do vesmíru), a čím teatrálnejšie 
je útek alebo odchod zobrazený, tým expresívnejšia je reakcia pomocou takéhoto komunikátu. 

 
                 

 
Obr. 31 Jack Sparrow27 

 
Používanie mémov v rámci diskusie je zámerné, nakoľko je ich funkciou vytvárať 

virtuálny obraz o postojoch používateľov, pre ktorých je takáto komunikácia (často v rámci 
anonymity) jednoduchá a účelná.  

Pripravenosť a štylizovanie takejto komunikácie je oproti bežnej reči omnoho 
viditeľnejšie, nakoľko prebieha formou copy – paste, teda skopíruj a vlož, kým v bežnej reči 
prebieha kreovanie výpovedí omnoho intuitívnejšie. Zatiaľ čo v bežnej reči je neverbálna 
komunikácia z časti spontánna, pri používaní komunikačných mémov ide o uvedomelý výber 
takých jazykových prostriedkov (obrázkov, videí, zvukov), ktoré najlepšie reprezentujú 
užívateľovu dopredu pripravenú neverbálnu výpoveď. Komunikácia podlieha výberu a selekcii 
vhodných komunikačných prostriedkov z obmedzenej a dopredu vytvorenej databázy mémov. 
Zdrojom bývajú internetové vyhľadávače (vyhľadávanie pomocou kľúčových slov, napr. rage 
faces, troll meme, gif meme, reaction gifs, ktoré predpokladajú nájdenie vhodných 
zastupujúcich výpovedí) a stránky/portály šíriace vizuálne obsahy memetického charakteru. 

Komunikačné memetické produkty sú šírené buď ako reakcia na nejaký obsah, alebo 
samostatne, keď sa stávajú prvotným spúšťačom komunikácie, čo sa týka aj iných, nielen 
komunikačných mémov. Obr. 32 znázorňuje príspevok na portáli 9gag, na ktorý môžu 
používatelia reagovať, je teda spúšťačom pre ich komunikáciu. Na obr. 33 je spúšťačom otázka 
v diskusnom fóre na slovenskej tínedžerskej sociálnej sieti Birdz.sk a jednu z reakcií tvorí gif 
obrázok (sekvencia z filmu). Pohyblivý brázok (obr. 34), na ktorom muž strieľa do detí, 
prezentuje používateľa, ktorý fiktívne strieľa do diskutujúcej, ktorej príspevok ho pohoršil. 
Tento gif má dlhšie trvanie a je v ňom prítomná narácia. Prejav emócie je posilnený o fyzicky 
násilný akt a prezentuje v bežnej komunikácii nevykonateľnú situáciu.    

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Význam tohto obrázka bol použitý vo viacerých úplne odlišných kontextoch, napr. opis situácie, v ktorej 
dochádza batéria na notebooku alebo nesúhlas s diskusiou a rýchly odchod z fóra. 
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Obr. 34 Steven Seagal gif 

 
Z. Vybíral (2000, s. 72) uvádza sedem základných emócií, ktoré sú pri neverbálnych 

prejavoch najčítanejšie – najjednoduchšie sa dekódujú: šťastie, prekvapenie (obr. 35), strach 
(obr. 36), smútok, hnev, znechutenie (obr. 37)  a záujem (obr. 38, 39).  

Čím je emócia zreteľnejšia, tým jednoduchšie je jej prepísanie do vizuálneho kódu. 
Emócie a príbehy kódované do pohyblivých obrázkov nájdeme obzvlášť na webových 
stránkach, ktoré vytvárajú databázu tzv. „gif reactions“, čiže gif reakcií. Ďalej sú takéto 
„prednastavené“ komunikačné produkty šírené cez hypertextové odkazy. 

Internetovým mémom možno potrvdiť aj vlastnú prítomnosť v diskusnom fóre. Pri 
predpokladanom alebo prebiehajúcom rozhovore používatelia zvyknú pridávať obrázok 
človeka s popcornom (čím ironicky naznačujú, že začínajú sledovať zaujímavú diskusiu). 
Mémom možno pochváliť, znechutiť, motivovať, v podstate všetko, čo robíme v bežnej 
komunikácii. Internetové mémy sú súčasťou zábavy a trávenia voľného času a reprezentujú 
pozitívne aj negatívne prejavy ľudskej činnosti.  

 
 

 
Obr. 35 Joey, prekvapenie 

Obr. 32 Post 9GAG.com Obr. 33 Diskusia Birdz.sk 
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Obr. 36 Viral meme, strach 

 
Obr. 37 Misfits, znechutenie 

  
Obr. 38 Popcorn                                       Obr. 39 Nobody cares 

 
Komunikačné obrázky neplnia len funkciu neverbálnej komunikácie. V diskusiách sú 

často pridávané bez komentára, prípadne len s odkazom na konkrétnu osobu, pre ktorú je odkaz 
určený. Samotné obrázky zvyknú byť vo svojej výstavbe dopĺňané o textovú zložku a niekedy 
simulujú hovorené slová (reč je možné odčítať z pier a pre lepšie porozumenie je doplnená 
písaným textom). V krátkom okamihu umožňujú vyjadrenie emócie pomocou situácie, ktorá 
by sa v bežnej reči opisovala/vykonávala zložitejšie (napr. spomínaný útek z miesta ako 
vyjadrenie nezáujmu o danú tému v diskusii) alebo je pre expedienta nekomfortná (napr. 
expresívne vyjadrený výsmech). Konečný význam, ako už bolo viackrát spomínané, závisí od 
kontextu situácie, v ktorom bol mém použitý, pretože aj jednoznačné mémy môžu mať rozličné 
interpretácie. Obrázok vyjadrujúci smiech alebo údiv nemusí byť pozitívny. Často, naopak, 
vyjadruje iróniu a jeho účelom je druhého zosmiešniť (obr. 63 a obr. 40). 

 

 
    Obr. 40 Sheldon Cooper 

 
Jedným z najrozšírenejších komunikačných produktov je tzv. Facepalm (obr. 41). Podľa 

portálu Knowyourmeme.com sa začal šíriť v roku 2004 (text) a ako obrázok a gif v roku 2007 
(Facepalm, in Knowyourumeme.com). Zobrazuje neverbálne gesto – chytenie sa za hlavu, 
tľapnutie na čelo. Obrázok môže byť reakciou na niekoho iného, nejakú situáciu, udalosť, ale 
aj reakciou nad vlastným správaním alebo konaním. Tematicky vychádza zo seriálu Star Trek. 
Postupne začali vznikať mutácie tohto mému vo forme statických obrázkov, videí, gifov a 
slučiek, obsahovo preberané z rôznych popkultúrnych textov. Podobne ako aj vyššie uvedené 
príklady je ukážkou toho, ako sú mémy tvorené na základe popkultúrnych obsahov. 
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Obr. 41 Facepalm 

 

Internetové mémy svojou replikáciou vytvorili fenomény, ktoré ľudia zaradili do bežnej 
komunikácie. Nadobudli podobu osobitej znakovej štruktúry, pričom ich existencia ovplyvňuje 
nielen to, akým jazykom komunikujeme, ale ponúkajú návody na to, aké obsahy je možné 
v danej komunikácii vytvárať a prečo sa do komunikácie zapájať. 

Z dlhodobého hľadiska rozširovanie ľudskej komunikácie nie je novým fenoménom, 
nakoľko ide o prirodzený vývoj ako znakovej štruktúry, tak aj spôsobov komunikácie. Rýchly 
rozmach internetových mémov a vývoj technológií, ktoré taktiež ovplyvňujú zmeny 
v medziľudskej komunikácii, nám však umožňuje sledovať tieto zmeny s krátkym, až 
minimálnym odstupom času. 

Jazyková komunikácia je úzko spätá so správaním a fungovaním internetovej kultúry. 
Sociálna interakcia a výmena informácií sú jedným z najzákladnejších princípov fungovania 
Web 2.0, v ktorom sa nepretržite vytvárajú nové obsahy pre publikum, ktoré je ochotné 
a pripravené ich prijímať, ďalej dotvárať a šíriť. 

Aj šírením rovnakej informácie vytvárame priestor na vznik novej a odlišnej 
komunikačnej situácie. Zároveň rovnaký obsah môžeme sami použiť pri komunikácii s iným 
človekom/ľuďmi na úplne inom mieste (nielen) na internete. 

(Internetové) mémy neexistujú len samé o sebe, taktiež neplnia len zábavnú, informačnú 
alebo estetickú funkciu, ale sú súčasťou procesu komunikácie – prijímania a šírenia informácií. 
Pričom sledujeme rôzne zámery a potreby, ktoré sú ovplyvnené daným kultúrnym prostredím. 
V tomto prípade možno hovoriť o subkultúre zväčša mladých a komunikačne aktívnych ľudí, 
ktorí sa v internetovej komunite správajú podľa kopírovaných a naďalej kopírovateľných 
návodov.  

Správanie sa na internete má podobu komunikácie a vďaka jej nepretržitosti používatelia 
získavajú manuály na to, ako informácie získavať (návšteva vybraných webových stránok, 
diskusných fór, chatov), šíriť a vytvárať (aj zdieľaním, triedením a hodnotením sa šíria nové 
informácie zasadené do iného kontextu; nové obsahy vytvárame aj komentovaním, 
chatovaním, prispievaním do diskusií) a uchovávať (sťahovať). Komunikácia je tak primárnym 
prvkom sociálneho charakteru WEB. 2.0.  

Počas existencie internetu môžeme sledovať, ako sa vo virtuálnej komunikácii hľadajú 
spôsoby o čo najvernejšie priblíženie reálnemu svetu. Hoci majú vďaka memetickým 
(audio)vizuálnym textom emócie, gestá, mimika, a dokonca aj obrazom prezentované 
myšlienkové pochody takmer dokonalú štruktúru (vyjadrujú to, čo majú – čo si zvolíme), 
napriek tomu môžeme povedať, že sú ešte viac umelé a vzdialené od reálneho sveta ich 
používateľov. Dokonalá forma a obsah síce reprezentujú jazykovú realitu tak, ako to 
očakávame, no skutočnej realite individuálneho používateľa sa nemusí a ani nemôže priblížiť. 
Avšak, keďže sa život ich používateľov čoraz viac presúva výhradne do virtuálneho 
a technologicky podmieneného prostredia (sprostredkovane komunikujú aj vtedy, ak to nie je 
nutné, no aj napriek tomu si volia takýto spôsob komunikácie), emócia sa vo forme 
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komunikačných produktov remediovala z reality do virtuality, v ktorej platia dohodnuté 
pravidlá a umelá štruktúra komunikačných mémov sa v tomto prostredí stáva jediným 
skutočným spôsobom ľudskej interakcie. 
Vstupom do komunikačného priestoru na internete si používatelia volia, akým spôsobom budú 
komunikovať. Reakcie pomocou komunikačných produktov (vrátane behaviorálnych ako napr. 
trolling) sú väčšinou prítomné na weboch a portáloch, ktorých primárnou funkciou je zároveň 
zdieľanie takýchto obsahov. Avšak stále viac tieto spôsoby prenikajú aj na iné miesta, napr. pri 
spravodajských alebo osobných diskusiách. Dôvodom je, že používatelia prestávajú rozlišovať 
medzi vhodným/nevhodným priestorom a takéto spôsoby komunikácie postupne adaptujú do 
svojho prejavu. 

 


