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4 Repost, remix, návod a prozument 

4.1 Repost a duplikát – iná forma, rovnaký obsah 

Šírenie je základným procesom, vďaka ktorému informácia prežíva, pričom, prirodzene, 
prežívanie je základom, prečo informácia vôbec vzniká.  

Napriek tomu, že je prostredníctvom všetkých dostupných druhov médií (od verejných 
po súkromné) šírené nespočetné množstvo informácií (správy, piesne, fotografie, zábavný 
obsah, filmy), opakovane sa stretávame s rovnakými informáciami. Remediácia nám síce 
umožňuje šíriť obsahy v inej forme, ale neurčuje nám, aby bol ich obsah odlišný. A práve 
replikáciou sa stáva informácia úspešná a je tovarom, ktorý sa oplatí remediovať a replikovať 
aj inde – v inom priestore, skrz iný kanál či nosič. 

Stretávame sa tak často s duplikátmi či multiplikátmi identického obsahu, a hlavne, 
„nekonečnosť internetu je dôsledkom nekonečnej redundancie“ (Rankov, 2013, s. 107).   

Počnúc agentúrnymi správami na spravodajských weboch, texty piesní, seriály, hoaxové 
správy, až po zábavné obsahy v podobe videí a obrázkov. Možno teda povedať, že proces 
remediácie napomáha k replikovaniu informácie, ktorá v presýtenom prostredí „bojuje o svoje 
prežitie“. Reálna udalosť je prenesená do článku v časopise, do reportáže v televízii, osoba, 
ktorej sa to týka sa objaví na fotografii alebo reportážnych záberoch, z nich je utvorený gif 
obrázok alebo video – forma sa mení, ale obsah je stále ten istý.  

Presunom, resp. kopírovaním obsahov z jedného média do druhého je zabezpečené ich 
uchovávanie. Nejde len o aktuálne obsahy, ale všetky už vytvorené až dovtedy, kým nezaniknú 
všetky nosiče, na ktorých je informácia uložená. A čím viac sa informácia opakuje, čím viac 
bajtov alebo strán obsadí, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa zachová.  

Mém je jednotkou, ktorá je remediovaná a v novej forme nachádza nové významy. 
Replikáciou obsahu sa uskutočňuje proces zachovania a šírenia atraktívnych jednotiek.  

S duplikátmi je spojený pojem repost. Repost označuje zverejnenie identického obsahu 
bez akejkoľvek zmeny oproti jeho predchádzajúcej verzii. Viditeľné a najlepšie pozorovateľné 
je to hlavne v internetovom priestore, v ktorom si jeho jednotlivé časti vo vysokej miere 
konkurujú – portály, sociálne siete, fanúšikovské stránky a podobne. Môžeme sledovať 
niekoľko dôvodov, prečo reposty existujú: 

1. Ide o snahu o získanie publika vďaka atraktívnym (overeným) obsahom. Atraktívny 
obsah môže byť znova uverejnený/publikovaný v tom istom alebo v inom, konkurenčnom 
médiu. Opätovné uverejnenie predpokladá rovnaký úspech. 

2. Obzvlášť internetový priestor je vysoko fragmentovaný na uzavreté celky (spomínané 
portály, fanúšikovské skupiny, firemné stránky a pod.), ktoré sa snažia prilákať a udržať si 
návštevníkov na základe rovnakých služieb, informácií, obsahov. Preto podobne, ako 
všeobecne v médiách, aj na takýchto portáloch či fanúšikovských stránkach sú zverejňované 
identické a kvalitatívne overené obsahy.  

3. Ďalej ide o snahu opätovne prilákať to isté, nové alebo dovtedy neaktívne publikum – 
atraktívnosť sa prejavuje viditeľným záujmom publika – komentujú, hodnotia, „lajkujú“ – 
s obsahom začnú narábať. Meradlom je aj zvýšená návštevnosť stránok, či sledovanosť médií. 
V praxi to znamená, že ak médium nezaznamená požadované reakcie na zverejnený obsah, po 
čase ho uverejní znova a čaká vyššiu odozvu.  

4. Informácie zanikajú v čase a sú vystavené konkurenčnému boju iných informácií, preto 
je pre ich zachovanie nutná čo najpresnejšia imitácia, akou je práve repost. Ani vysoko 
atraktívna informácia nemusí prežiť, ak je pohltená množstvom iných informácií. Vďaka 
repostu „dostáva druhú a ďalšiu šancu“ a môže sa dostať do povedomia publika. 
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Na obr. 42 môžeme vidieť, ako na Facebooku uverejnili dve stránky s rovnakým zameraním 
v krátkom čase totožný obrázok s rovnakým popisom. Takto uverejnená informácia neprináša 
výhodu len médiu, ktoré priláka publikum, ale je prospešná aj pre samú seba – svojou 
replikáciou prežíva dlhšie. 

 

 
Obr. 42 Repost 

 
Repostom sa vytvára predstava o tom, že práve zverejňované obsahy sú naozaj  

kvalitné – t.j. atraktívne, pravdivé, aktuálne, pričom také nie sú, len sa nimi repostovaním 
stávajú. Aktuálnosť, resp. aktualizácia informácie jej zaručí dlhšiu životnosť. Najviditeľnejšie 
je to pri hoaxe alebo reklame, ktorá má zaujať publikum práve na základe jej opakovania. 
Repost nachádzame v médiách v rôznych formách, ďalšími konkrétnejšími príkladmi môžu 
byť napr. tlačové správy, ktoré sú doslovne citované, reprízy atraktívnych relácií, udalostí, 
zápasov, správ, ich častí, ale aj skladby v rádiách či videoklipy. 

Príkladom repostu, ktorý je ukážkou prieniku takýchto komunikačných praktík do praxe, 
je napr. fotografia speváčky Beyoncé z jej koncertu v roku 2013, tzv. Unflattering Beyonce (in 
KnowYourMeme.com). Fotografia mala byť na požiadanie speváčkinho hovorcu stiahnutá 
z internetu, čo však spôsobilo ešte rapídnejšie replikovanie – či už kópií originálu (obr. 43), 
alebo jej upravených verzií (obr. 44). S odstupom času sa internetoví používatelia mohli 
stretnúť s náhodným uverejňovaním týchto obrázkov, a čo je hlavné, s kópiami prvotnej 
fotografie s titulkom „len aby sa nezabudlo“. Prvotná myšlienka tak prežívala hlavne vďaka 
repostom a identickým kópiám originálu. Takéto správanie používateľov má pomenovanie 
Streisand effect. Predstavuje snahu o cenzúru internetového obsahu s opačným  
efektom – publikum je na obsah ešte viac zacielené a aktívne sa podieľa na jeho šírení. Termín 
vznikol v roku 2005 ako reakcia na snahu herečky Barbry Streisand, ktorá sa v roku 2003 
dožadovala odstrániť z internetu fotografie lokalizujúce jej bývanie (Masnick, 2005; Feinberg, 
2015). Streisand efekt zabezpečuje čo najpočetnejšiu archiváciu obsahu, aby sa predišlo jeho 
zániku. Tento fenomén výrazne napomáha životnosti mémov. 
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Obr. 43 Unflattering Beyoncé Obr. 44 Unflattering Beyoncé postproukt 
 

Iným príkladom je internetový mém, žánrovo radený ako tzv. copypasta. Názov je 
odvodený od slov copy a paste (kopírovať a vložiť), čo zároveň vyjadruje charakter tohto 
mému. Ide o časť textu, ktorý obsahuje naratív – napr. krátky príbeh, zápletku a je hromadne 
používateľmi kopírovaný na rôzne miesta na internete, čím sa úmyselne vytvára veľké 
množstvo multiplikátov. Napr. mém This is Bob (obr. 45), ktorého počiatok nie je veľmi známy 
(podľa vyhľadávača Google bol hromadne vyhľadávaný v rokoch 2008 a 2013 (This Is Bob, 
in KnowYourMeme.com). Takýto druh obsahu možno považovať za druh spamu, nakoľko 
nenesie žiadnu informačnú hodnotu a je šírený ako vírus. Takéto krátke formy obsahu, 
obzvlášť tvorené ASCII znakmi boli šírené ešte v čase bez internetu SMS správami. 
 

                             ☻/ This is bob. Copy and paste him so he can take over youtube. 
                             /▌ 
                              /\ 

 
Obr. 45 This is Bob 

 
Ďalším typom copypasta mému je Bel-Air, resp. The Fresh Prince of Bel-Air. Ide o 

behaviorálny a komunikačný mém, ktorý označuje techniku kopírovania časti príbehu 
uverejneného iným používateľom a zámenu jeho zvyšnej časti za text z úvodnej piesne 
populárneho seriálu z deväťdesiatych rokov The Fresh Prince of Bel-Air (Bel-Air, in 
KnowYourMeme.com). Tento mém bol súčasťou kooperačného správania používateľov 
portálu 4chan.org, ktorí nielenže zvyšovali šírenie tohto textu na internete, ale aj v rôznych 
kontaktových televíznych reláciách (napr. e-maily o probléme s mamou a nútenom sťahovaní 
do Bel-Air), a dokonca ho šírili aj ako súčasť zadania školských prác (obr. 46). 

 

                   .  
Obr. 46 Škola Bel-Air Obr. 47 Písomka Ako naučiť Róma počítať 
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Na obr. 47 môžeme vidieť obdobný prienik internetového mému do školského prostredia 
na slovenskej košickej škole, kde žiak miesto správnych odpovedí v teste vpisoval frázy 
z virálneho videa Ako naučiť Róma počítať, známeho aj ako fenomén Deväť. V tomto prípade 
nejde o formu copypasta, ale je to ukážka toho, akým spôsobom vďaka používateľom cirkulujú 
internetové mémy nielen v elektronických médiách, ale aj v bežnom živote používateľov  
(v tomto prípade na nevhodnom mieste). 
 

Problémom, no zároveň aj fenoménom, ktorý so sebou prináša repost, je zánik originálu 
– zaniká originálny obsah, ale aj prvý originálny autor. Každý, znova uverejnený obsah, je 
jedinečný pre danú chvíľu a dané publikum, ktoré sa s ním aktuálne stretáva, a existencia 
autora nie je podstatná, pretože informácia vyhráva nad autorstvom.  

Ako uvádza M. Matuščák (2012, s. 62): „Zmenila sa povaha vlastníctva a autorstva textu. 
Nové sociálne médiá umožňujú kolektívne autorstvo textových prejavov, napríklad v 
diskusiách, komentároch, výmenách správ.“ 

Obsahy existujú aj bez originálu, ba čo viac, originál v tak dynamickom a informáciami 
presýtenom prostredí zaniká, pretože je vytlačený práve imitáciami. 
 

4.2 Mutácia a variabilita 

Mutácia informácie – jej formy alebo obsahu, prípadne oboch týchto zložiek, v najväčšej 
miere napomáha k jej šíreniu, pretože v zmutovanej forme je šírená aspoň jej časť, ktorá 
odkazuje na originál. Mutáciu informácie so snahou jej rozšírenia možno sledovať pri mnohých 
mediálnych textoch – napríklad snahou spravodajstva alebo bulváru je podať rovnakú, 
základnú informáciu iným, atraktívnejším spôsobom. Atraktivita je obalom, ktorý mutuje 
informáciu a je jedným zo základných atribútov, ktoré napomáhajú k tomu, aby sa replikovala.  

Vznik mutácií je jedným zo základných princípov tvorby internetových virálnych 
produktov. Ide o postprodukty, ktoré vznikajú pretvorením, editáciou, doplnením, 
prekombinovaním pôvodného obsahu so snahou vytvoriť nový, originálny produkt. Mutácie 
sú známkou úspešnosti mému. Obsah je pre tvorcov a publikum natoľko atraktívny, až sa stáva 
motiváciou vzniku iných obsahov – nových memetických produktov, v ktorých je stále 
rozpoznateľný. Impulz pre ich tvorbu vzniká aj na základe imitácie komunikačného 
a produkčného správania používateľov, ktorí dopredu ovládajú techniky, postupy a návody, 
ako je možné obsahy spracovávať či imitovať. Mutáciou je každý postprodukt, ktorý vznikol 
ako imitácia a replikácia pôvodného obsahu v novej podobe, čiže nielen rôzne koláže, remixy, 
deriváty (nové obsahy obsahujúce prvky pôvodného, ktorý bol impulzom pre ich vznik), ale aj 
coververzie, paródie, kópie so zmenou autora, formy a pod. 

Mutáciou audiovizuálneho obsahu (videí a videoklipov) sa vytvárajú tzv. near-duplicate 
video clips (NDVC) (Cherubini – Oliveira – Oliver, 2009), čiže takmer duplicitné videá. Nie 
sú exaktnou kópiou, hoci prezentujú identický obsah rovnakou formou. Sú dopĺňané 
dodatočnými informáciami/vrstvami ako komentár, titulky, logo, tvoria jazykovú mutáciu a 
repostom dochádza k zmene „autora“ a komunikačnej situácie. NDVC videá sú aj tie, ktoré 
majú zníženú kvalitu obrazu, zvuku, zmenu farby, veľkosti (Wu a kol, 2007, in Cherubini – 
Oliveira – Oliver, 2009, s. 43). Rôzne publicistické a tabloidné portály, ktoré vytvárajú články 
na základe virálneho obsahu, ich nanovo repostujú a nahrávajú s vlastným logom bez toho, aby 
obsahovali možnosť hypertextového odkazu na primárny zdroj. Repost a variácia obsahu 
narúša autorské práva a niektorí autori ho považujú za spam a navrhujú ich odstránenie 
(Cherubini – Oliveira – Oliver, 2009, s. 35). Napríklad na portáli YouTube dochádza vďaka 
softvérovej identifikácii k odstraňovaniu nelegálnych kópií, čomu sa používatelia vyhýbajú 
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napr. tým, že video neumiestnia na celú obrazovku, ale len do jej časti alebo do rámčeka, čo 
sťažuje jeho identifikáciu. Aj napriek tomu, že NDVC a duplikátne obsahy potláčajú svoje 
originály, nie je výnimkou, že je mutácia omnoho populárnejšia, nakoľko je prezentovaná 
v inom kontexte.  

Dôvodom šírenia NDVC obsahov je aj snaha o sebareprezentáciu a následný zisk (na 
základe počtu zhliadnutí). Za NDVC videá považujú autori  (Cherubini – Oliveira – Oliver, 
2009, s. 38) aj také videá, ktoré majú rovnakú sémantiku. Z nášho pohľadu skúmania sú to 
obsahy, ktoré kopírujú návod, avšak neprinášajú novú informáciu (napr. Ice Bucket Challege 
videá alebo známe virálne videá Cola a Mentos, ktoré prezentovali rovnakú tému, len v inom 
prostredí s inými protagonistami).  Autori – vlogeri sú na takéto obsahy citliví, lebo ich 
identifikujú ako kopírovanie vlastných ideí a porušovanie autorských práv.  

NDVC videami nie sú napr. záznamy koncertu od rôznych autorov, pretože zmena 
pohľadu (uhol kamery) môže priniesť novú informáciu, hoci zvuková stopa je rovnaká. 

 
 

4.3 Remix – copy/paste kultúra 

Remixové obsahy v médiách a kultúre nie sú fenoménom len dnešných dní, no ich rozsah 
a rôznorodosť, áno (Shamma – Shaw – Shafton – Liu, 2007, s. 3). A to hlavne vďaka rozvoju 
a rozšíreniu technologických podmienok – presetov na tvorbu remixov, ale aj vďaka postaveniu 
a kompetenciám ich autorov.  

Štruktúra a spôsoby reprodukcie mediálnych obsahov odrážajú prítomnosť tzv. 
remixovej kultúry, ktorá „konštantne obnovuje, manipuluje a modifikuje už raz mediované a 
mixované kultúrne materiály“ (Schütze, 2003, in Derecho, T. A., 2008, s. 7). Remixom môžu 
byť hmatateľné veci, ale aj myšlienky či koncepty. Remixované médium je (digitálny) 
mediálny obsah, ktorý vznikol rekombináciou segmentov z iných médií (Diakopoulos – Luther 
– Medynskyi – Essa, 2007, s. 1). Diskurz remixu odráža napr. to, akým spôsobom pristupuje 
používateľ médií k sieti kontextov prepojených v kultúre. E. Navas vo svojej publikácii The 
remix theory (2012) považuje remix za kultúrne variabilný a v rámci remixových štúdií 
aplikuje teóriu remixu na oblasť kultúry, umenia, hudby a médií. Remix je kultúrnym spojivom 
formujúcom súčasnú kultúru, v ktorej neustále recyklujeme materiálne aj nemateriálne veci 
(Navas, 2012, s. 11 – 15). „Rozšíril sa aj do vizuálneho umenia a zastupuje nenahraditeľnú rolu 
v masovej komunikácii, najmä na internete.“ (Navas, 2010, in Kaščák, 2012, s. 43). Podľa E. 
Navasa je remixová kultúra „globálnou aktivitou kreatívnej a efektívnej výmeny informácií, 
umožnenou digitálnymi technológiami“ (Navas, 2012, s. 65). Ako už bolo spomenuté aj 
v predchádzajúcich kapitolách, technológie tento proces skôr uľahčujú a sprístupňujú, ako 
precedentne umožňujú. Hoci bol remix zvyčajne spájaný len s hudbou, dnes definuje spôsoby, 
akými vzniká a je replikovaný rôznorodý obsah.  

E. Navas ďalej uvádza, že zremixovaná podoba obsahu v sebe musí niesť „spektakulárnu 
auru“ originálnej verzie (2012, s. 65). To znamená, že obsahuje prvok či štruktúru, ktorá je 
kontextovým spojením s originálom, no význam nového produktu je po jeho zremixovaní 
prirodzene odlišný. 

Remix je výsledný produkt používania samplov, ktoré predstavujú časti, fragmenty, 
vzorky obsahu, ktoré sú rekontextualizované v remixe (Navas, 2012, s. 65). Mutácia mému vo 
výslednom postprodukte, ktorý obsahuje segmenty iných mémov, je teda ich remixom, ktorý 
prítomnosťou daných, hlavne rozpoznateľných a identifikovateľných častí, vytvára nový 
kontext a význam výsledného produktu. „Remix je viac ako vírus, ktorý zmutoval do 
rozličných foriem podľa potrieb jednotlivých kultúr.“ (Navas, 2012, s. 15). Je parazitický, je 
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meta-časťou, preto nie je originálny. Aby mal remix efekt, originálny zdroj musí byť 
vzorkovaný (sampled) z časti alebo celý. Kopírovať môžeme aj realitu tým, že z nej vytvoríme 
fotografiu. Môžeme samplovať svet a vytvárať obrazovú kópiu momentu v čase (Navas, s. 12 
– 13). Tento princíp využívajú napr. MMS správy, fotografie a videá zverejňujúce aktuálne 
situácie a pod. Samplovať teda znamená používať funkcie copy/cut – paste 
(kopírovať/vystrihnúť a vložiť). Technológie tento proces zjednodušujú, mechanickú prácu 
nahrádza digitálna editácia a šírenie. Fotografiu nevyvolávame a netlačíme, ale posielame, 
postujeme a video či videoklip je výsledkom postprodukcie a editácie, vďaka ktorej môžeme 
mazať, pridávať, meniť poradie scén, atď., čím vytvoríme produkt podľa predstáv jeho 
producenta. 

Sample, teda vzorka, môže byť v kultúre, médiách, umení, komunikácii nahradená 
myšlienkami, ideami, nápadmi, tzv. patternmi (vzormi), ktoré sú nejakým spôsobom použité – 
citované, referované, resp. replikované. Originál je nahrádzaný kópiou a kópia je súčasťou 
ďalších celkov, ktoré vytvárajú nové významy. M. Hill, R. J. Kender, A. Natsev, R. J. Smith 
a L. Xie (2011, s. 53) považujú za vzorku aj vizuálny mém, ktorý definujú ako „krátky segment 
videa (textu, obrázka, pozn. autora), frekventovane remixovaný a repostovaný viacerými, ako 
jedným autorom.“ (pozn. vlastný preklad). 

 
E. Navas (2010) pracuje s pojmom mashup, ktorý môže byť: 
 

1. Regresívny mashup 
Spája dve a viac v minulosti vydaných skladieb rozličných žánrov. Vo vizuálnej kultúre 

prepája viacero samplov, resp. elementov nejakých obsahov, z ktorých vzniká nové autonómne 
dielo. Na portáli YouTube sa vyskytuje mnoho, aj pojmom mashup označených videí, ktoré 
napr. prepájajú najpopulárnejšie skladby v danom roku (populárne alebo virálne). Nejde pritom 
len o spájanie hudobnej, ale zároveň aj vizuálnej zložky, ktorá je najpoužívanejším samplom 
dnešnej digitálnej kultúry.  

 
2. Reflexívny mashup  

Existuje na úrovni softvérových aplikácií v prostredí Web 2.0, zahŕňajúce dva a viac 
druhov obsahu, ktoré v spojení prinášajú nové skutočnosti – vďaka nim sa dokážeme 
dopracovať k novým informáciám. E. Navas ako príklad uvádza spojenie máp Google  Earth 
a Yahoo, ktoré v prekrytých vrstvách prinášajú nové informácie. Ide teda o softvérovú možnosť 
zvoliť si, aké obsahy budeme kombinovať, čím sa formujú prepojenia a významy vnímania 
udalostí. Ide o tzv. news feeds, ktoré si používateľ navolí/namixuje podľa vlastných preferencií. 
Napomáhajú tomu funkcie sociálnych sietí ako sledovať/nasledovať (tzv. follow), odoberať, 
páči sa mi to, čo definuje, k akému obsahu sa publikum dostane. Aj vďaka tomu sa niektoré 
obsahy stávajú viac populárnymi ako iné. 

 
Mashupom sa teda tvoria nové diela spojením iných, existujúcich a remix mení formálnu 

a/alebo obsahovú stránku originálneho produktu tým, že ho dopĺňa, modifikuje, kompozične 
mení, pričom výsledný produkt na originálny nadväzuje. E. Navas (2012, s. 65 – 82) rozlišuje 
štyri druhy remixu:  

 
1. rozšírený: dlhšia kompozícia originálneho diela; 
2. selektívny: dochádza k pridávaniu alebo odstráneniu materiálu z originálnej kompozície  
3. reflexívny: nová verzia už nie je závislá od spektakulárnej aury originálu, remix je od 

originálu autonómny, hoci po pridávaní a mazaní časti sú originálne časti rozpoznateľné; 
4. regeneratívny: podľa E. Navasa je špecifický pre mediálnu a sieťovú kultúru. 

Regeneratívny remix predstavujú hlavne softvérové aplikácie, ktoré združujú neustále 
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vznikajúce –  nahrávané a zanikajúce obsahy v čase – sú potláčané iným obsahom. Ide 
o mashup informácií, ktoré sú združené na jednom mieste. Napríklad spravodajské portály 
združujúce správy z celého sveta, stránky šíriace obsahy – social news websites, stránky 
šíriace videá – video sharing websites, ale aj RSS čítačky či mobilné aplikácie spájajúce 
obsah podľa preferencií tvorcu alebo publika. Regeneratívny remix vypovedá hlavne 
o transmediálnej povahe „nového“ obsahu. 

 
Regeneratívny remix teda predstavuje priestor a spôsob šírenia. Dalo by sa povedať, že 

je kompiláciou obsahu v jednom priestore. Ostatné formy remixu, hoci Navasom aplikované 
hlavne na hudbu, predstavujú kompozičnú formu obsahov. Všetky spôsoby remixu sú prítomné 
aj pri virálnom obsahu, ktorý ako postprodukt odkazuje na jeho originál.  

Rozšíreným remixom sú napr. videá doplnené o dodatočné zábery iných používateľov. 
Selektívnym remixom môžu byť skrátené verzie, zostrihy najlepšieho a pod.  
Reflexívny remix môže mať podobu tzv. autotune remixu (videá, v ktorých je softvérovou 
editáciou zhudobnená hovorená reč alebo softvérovo upravený spev v hudobných nahrávkach). 
Z vážneho obsahu sa stáva zábavný, mení sa nielen strih, ale aj zvuková forma a celkový 
výsledok mení prvotný význam. Známym príkladom je autotune remix video Sweet Brown, 
ktoré obsahovo vychádza z televíznej reportáže a softvérovou úpravou vzniká z hovorenej 
výpovede ženy pieseň, čiastočne doplnená o niekoľko virálnych segmentov.  

Iným, slovenským príkladom je remixové video Mark Christensen: Koľko je hodín 
ďäväď. Video v sebe spája videá ako Američan Mark Christensen: Deväť – pieseň pre 
Slovensko (2013), v ktorom muž s americkou národnosťou spieva v slovenčine vlastnú pieseň 
a rozpoznateľné (najpopulárnejšie) segmenty videí Ako naučiť Róma počítať (2010), Idiot 
v škole (2010), Feťák Pigi (2010), Sme narafali (2011) a Hrdina Blavacký (2013).  

Narozdiel od mashupu, vzniknuté postprodukty sú kontextovo aj obsahovo silne 
prepojené na originál, sú akoby ich pokračovaním. Jedným zo starších príkladov je napr. 
zhudobnená rozlúčka Vladimíra Mečiara – Neublížil som. 

Dôležité miesto pri tvorbe obsahov má slučka, tzv. looping. Slučka opakuje moment/text, 
ktorý pri audiovizuálnom obsahu zaniká v čase a priestore. Na rozdiel od statického obrazu, je 
pre lepšie zachytenie informácie potrebné audiovizuálne texty opakovať. Slučkou sú vytvárané 
napr. gif obrázky, ktoré majú veľmi krátke trvanie (takáto slučka bola použítá v reklame 
Kofola, ktorú som spomínala v predchádzajúcich kapitolách). Podobne aj krátke a 
najzaujímavejšie časti videí sú často opakované, dokonca spomaľované, čím sa zvýrazňujú a 
recipient jednoduchšie zachytí prenášanú informáciu a zapamätá si ju. Slučka môže byť 
prítomná pri každom type obsahu (statický nie je potrebné opakovať, keďže nezaniká), či už 
ide o hudbu, výroky a frázy alebo napínavé momenty (napr. góly, pády a pod). Existujú portály, 
ktoré sa zameriavajú na tvorbu mémov práve formou slučky, napr. Vine.co alebo YTMND.com 
(na portáli YTMND.com používatelia vytvárajú jednotlivé podstránky, tzv. hubs 
(„rozbočovače“ aleob „uzly“), ktoré zobrazujú v slučke sa opakujúce, do dlaždíc  rozložené 
gify, sú doplnené o text a centrálny opakujúci sa gif, v pozadí sa v slučke opakuje zvuková 
stopa). 

 
Z predchádzajúcich kapitol vyplýva, že k mutácii mémov v digitálnom prostredí 

dochádza nasledujúcimi spôsobmi: imitáciou (derivát, paródia, coververzia – spievaná, Lip 
sync videá, jazykové mutácie internetových mémov), mashupom alebo remixom. 

 
Postproduktom nie sú len digitálne obsahy, ale aj ich materiálne verzie, často sa 

objavujúce ako postprodukty popkultúry, napr. tričká, hračky, odznaky, nálepky, hrnčeky atď., 
ktoré sú teda materiálnou replikáciou populárneho obsahu. 
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4.4 Návod – rovnaká forma, iný obsah  

Prítomnosť informácie v technologickom – digitálnom prostredí mení postavenie publika 
z hľadiska prístupu k obsahom, no prvotne k samotnému médiu. Technologická gramotnosť – 
schopnosť využívať toto médium – odráža spôsoby, akými publikum pristupuje k obsahom 
prítomným v nových médiách. Od pasívneho sledovania, až po aktívne a interaktívne zapájanie 
sa do tvorby mediálnych textov. Technologická gramotnosť predurčuje, aké informácie sa 
k nám dostanú a aké obsahy sme sami schopní kreovať alebo s nimi inak „narábať“ (šíriť ich, 
ukladať, hodnotiť, triediť, nahrávať atď.). Podobne, ako musí poslucháč rádia vedieť naladiť 
rozhlasovú stanicu, musí byť používateľ schopný (dnes už podobne, no ešte stále nie až tak 
automaticky ako pri starších médiách), si obsahy „sprístupniť“. Do veľkej miery publiku 
napomáha samotná výstavba média, ktoré predstavuje hlavne internetové a mobilné prostredie, 
ale aj interaktívne menu digitálnej televízie.  

Médium a jeho rozhranie sa flexibilne prispôsobuje bežnému používateľovi, čím sa pre 
neho stáva prístupnejším. Webové stránky a portály sú zjednodušované, intuitívne a stavajú na 
zaužívanom rozložení (napr. pozícia menu, ikony sociálnych prvkov, oblasť s komentármi). 
Komunikáciu zjednodušujú komunikačné aplikácie, zaužívaná stromová štruktúra diskusných 
fór či kontaktné formuláre na webových stránkach. Mobilné obsahy sú dostupnejšie vďaka 
aplikáciám, ktoré nahrádzajú prezeranie obsahov cez prehliadač a uľahčujú tak prístup k 
informáciám.  

Aj napriek tomu, sa musí používateľ stále spoliehať na svoje schopnosti, ktorými si 
informácie sprístupňuje. Vyššia technologická gramotnosť ponúka viac možností, ako 
k obsahu pristupovať. Patrí sem efektívne vyhľadávanie, práca s editormi, aplikáciami, 
poznanie webového rozhrania a všetkých funkcií, ktoré ponúka. Na to, aby sme mohli niečo 
„lajkovať“ (označiť tlačidlom páči sa mi to/like), musíme vedieť, čo ikona like znamená a na 
čo slúži. Väčšiu mieru technologickej gramotnosti si vyžaduje napríklad zdieľanie obsahu cez 
tzv. torrenty či využívanie tzv. warez fór – musíme poznať ich funkciu a systém, akým fungujú 
– od ich hľadania, sťahovania až po ich vytváranie. 

Pri aktívnom publiku by sme popri technologickej gramotnosti/kompetencii/zručnosti, 
mali brať do úvahy aj mediálnu a komunikačnú kompetenciu. Aktívny používateľ je schopný 
obsahy prijímať, zobrazovať a vytvárať (technologická kompetencia), hodnotiť, interpretovať, 
triediť (mediálna kompetencia) a vedieť ako a akým spôsobom v prostredí nových médií 
vstupovať do komunikácie s ostatnými používateľmi (komunikačná kompetencia) – napr. 
komentovaním, prezentovaním svojich obsahov. Tvorba obsahov pritom zasahuje do všetkých 
sfér – od formálnej po obsahovú stránku. 

Nové médiá svojou technologickou a obsahovou štruktúrou a v spojení s aktívnym a 
„kompetentným“ publikom umožňujú rýchle šírenie informácií v čase a priestore.  

Tak, ako v kultúre, sú aj v mediálnom prostredí informácie šírené imitáciou a spolu 
s nimi aj manuály, ako k daným informáciám pristupovať. 

Imitáciou už existujúcich foriem a štruktúr v týchto médiách sa publikum omnoho ľahšie 
prispôsobuje ich používaniu. Používatelia imitujú nielen samotné médium (celé webové 
stránky), jeho obsahy, ale aj manuály na ich tvorbu.  

Na internete sa tak stretávame s veľkým množstvom podobných obsahov, ktoré nesú 
rovnakú ideu, jadro, ktoré ich robí pre používateľov atraktívnymi. Rovnaké západy slnka, pózy 
na svadobných fotografiách, statusy pri dôležitých súkromných a verejných udalostiach,  to 
všetko sú obsahy, ktoré vznikli dodržiavaním manuálu ako nejaký jav zachytiť či opísať a čo 
so vzniknutým obsahom ďalej robiť (napr. zverejniť ho, ohodnotiť). 

Produktom je v tomto prípade mediálne prostredie a jeho výstavbové prvky v podobe 
obsahov, ktorých tvorcami sú používatelia (podľa zaužívaných návodov). Napr. elektronické 
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noviny a v nich obsiahnuté články, diskusné fórum a príspevky, videoportál a na ňom 
uverejnené videá atď. Podobu internetu tak určujú trendy podľa toho, nakoľko sú medzi 
používateľmi rozšírené.  

Spôsoby komunikácie, správanie, ale aj to, ako môžeme aktívne pristupovať k obsahom 
v sebe zahŕňa návod – manuál – inštrukcia – preset. Imitácia návodu je proces, pri ktorom 
používateľ (na)sleduje praktiky (v komunikácii a vo vytváraní obsahu) iných používateľov a 
na základe nich produkuje vlastný obsah. Zahŕňa to, ako sa správame – ako a načo internet 
využívame a akým spôsobom vstupujeme do interakcie s obsahom a inými používateľmi v 
komunikácii (ako prijímame, vytvárame a šírime rôzne druhy informácií).  

Návod v médiách vždy podlieha mutácii a s ním sa mení/mutuje aj samotný výsledný 
produkt. Dôvodom je neschopnosť človeka dokonale dodržať návod, zmena autora, miera jeho 
kompetencií vytvoriť rovnaký produkt, ale aj zmena komunikačnej situácie, v ktorej produkt 
vzniká. Pri imitácii návodu a produktu sa často kopírujú len tie najviac atraktívne časti, ktoré 
sú nositeľom jeho kvality, a pri ktorých je predpoklad, že aj výsledný produkt bude rovnako 
atraktívny (atraktivita je atribút, pre ktorý dochádza k imitácii). Ďalším dôvodom je aj snaha 
nového autora o vytvorenie ešte atraktívnejšieho produktu, preto návod pozmení. Identická 
kópia – duplikát – vzniká len repostom (zverejnenie identického obsahu bez akejkoľvek zmeny 
oproti jeho predchádzajúcej verzii). Replikuje sa celý produkt, návodom je v tomto prípade len 
tendencia vytvárať takéto multiplikáty. Príkladom mutácie návodu sú tzv. Ice Bucket Challenge 
videá, v ktorých na seba ľudia, posilnení altruistickým odkazom videa, vylievali vodu s ľadom 
a nahrávané videá uverejňovali prevažne na sociálnych sieťach. Altruistickým odkazom bolo 
rozširovanie povedomia o amyotrofickej laterálnej skleróze (ALS) a finančná podpora pre ľudí 
postihnutých touto chorobou. Vo videu menovite (buď spomenutím mien vo videu, alebo cez 
spätné označenie/tagovanie alebo vymenovanie) vyzývali svojich známych, aby aj oni natočili 
takéto video. Návodom je tendencia nahrávať a zverejňovať podobné „challenge“ videá, 
zapájanie sa do reťazových udalostí, zverejňovanie hotových produktov, ale aj nasledovanie 
krokov pre vytvorenie obsahovo podobného videa. Mutáciu návodu pri tomto videu spôsobila 
zmena autora (napr. počet oblievajúcich sa ľudí), prostredia (v parku, v škole), rekvizít (vodu 
nahradilo mlieko), ako aj to, že ľudia vynechali odkaz na prvotnú myšlienku videa (podpora 
ALS). Výsledný produkt však možno stále považovať za imitáciu – zakaždým bolo výsledkom 
Ice Bucket Challenge video. 

V nových médiách komunikácia prebieha formou „many to many” (Šmahel – Štetka, 
2009, s. 8). Každý používateľ je (má možnosť byť) rovnocenným tvorcom a zároveň 
prijímateľom. Pričom táto tendencia nebola vždy súčasťou nových médií a spočiatku bolo 
potrebné pre tvorbu textu v internetovom prostredí ovládať technologické zručnosti (manuálna 
tvorba webových stránok). Technologická zručnosť je aj dnes podmienkou na to, aby bolo 
možné pracovať s obsahom, no to, čo kedysi vykonával človek, dnes generuje počítač. 
Viditeľné to bolo pri vzniku prvých webových stránok či blogov, kedy bola aktívna len časť 
používateľov, ktorá ovládala „program” alebo „jazyk”. Aplikácia nahradila potrebu ovládania 
manuálu (technologického), no vznikla potreba ovládania obsahového manuálu – ako vytvoriť 
niečo tak, aby to spĺňalo podmienky daného žánru. Imitáciou formy a obsahu vznikli ustálené 
multimediálne obsahy, ktoré sa postupne menili vzhľadom na trendy a inovatívnosť ich 
autorov. Z elity sa stáva masa a zaniká rozdiel medzi autorom a príjemcom. „Elitný autor” 
prestáva existovať a vzhľadom na príjemcu existuje len ľahko dostupný, prevažne anonymne 
generovaný obsah, ktorý je reprodukovaný ďalším množstvom používateľov smerom k mase. 
Prijímateľ a odosielateľ sa stáva jednou osobou – prozumentom. 

Nové médiá tak disponujú aktívnym, interaktívnym a produktívnym publikom. 
Prozument mal svoje miesto v médiách už vznikom interaktívnych žánrov a takých mediálnych 
obsahov, ktoré vytvárali priestor pre vstup prijímateľov do tvorby textov, či dokonca boli od 
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aktívnych prijímateľov naplno závislé (reality show, rubriky v tlači, ktorých autormi boli 
samotní čitatelia, interaktívne filmy a pod.). 

Na vznik, prežitie a šírenie informácií je dôležité postavenie používateľov v úlohe  
prozumentov, ktorí prejavujú svoju participáciu na tvorení obsahu aj prispievaním 
v komentároch a jeho hodnotením (rating, zdieľanie). Z hľadiska účelu content sharing 
websites ide síce o druhotnú formu aktivity, no z hľadiska šírenia obsahov a podieľaní sa na 
vzniku nových informácií je prozument elementom, ktorý zabezpečuje úspešnosť 
prezentovaných textov. Postavenie autora obsahu (spúšťača) a autora komentárov (následný 
spúšťač) je preto rovnocenné (komentáre podporujú úspešnosť obsahu; komentovanie 
a interakcia medzi komentujúcimi alebo v rámci komunity registrovaných prozumentov, napr. 
v podobe odberov, sledovateľov je rovnako dôležitá ako samotný spúšťač a často funguje 
izolovane). 

Autor – amatér má dostupné tzv. „user friendly“, až profesionálne nástroje, ktoré ho 
stavajú do rovnakej pozície, v akej sa nachádzajú profesionáli či tzv. elity (produkčné 
spoločnosti a profesionáli).  

N. Diakopoulos, K. Luther, Y, Medynskyi a I. Essa (2007, s. 3) hovoria 
o kolaboratívnom autorstve v remixovej kultúre, ktorá má dopad na autora. Ten by mal 
spĺňať 4 podmienky: originalita, autorita, intertextualita a „atribúcia“ (attribution – 
dodržiavanie copyrightu).  

Remixová kultúra tieto podmienky vysoko ovplyvňuje – nakoľko je originalita potláčaná 
multiplicitou a autorita anonymizáciou (okrem neanonymných autorov, ktorí sú v komunitách 
často uznávanou autoritou a aj vďaka tomu je ich obsah viac replikovaný a  prozumenti 
vytvárajú produkty práve podľa ich návodov). Intertextualita je jedným z nosných prvkov 
remixovej kultúry a multimediálneho priestoru, ktorý je vystavaný na hypertexte a prelínaní 
kontextov. Autorské práva (copyright) sú tým, čo je pri kopírovaní najviac v úzadí (často, no 
nie vždy kvôli anonymite autora). 

Dôvodom, prečo sa pri atraktívnych produktoch nekopíruje samotný produkt, ale len 
návod na jeho tvorbu, je práve postavenie autora – prozumenta, ktorého status je vyšší, 
atraktívnejší ako status konzumenta a viac interaktívny ako producenta. Nasledovaním návodu 
si prozument zabezpečí vlastný produkt s predpokladom rovnakej kvality. Viditeľné je to napr. 
pri blogoch a videoblogoch, v ktorých možno sledovať formálnu imitáciu overených postupov: 
napr. postup tvorby – práca s kamerou, postupy pri editácii, štruktúra videa, textu, spôsob 
komunikácie, štýl písania (napr. intro, pozdrav, pózovanie, komentovanie, zábery – spôsob 
ostrenia) a obsahovú imitáciu: napr. rovnaké témy (tzv. Haul – video/blog o posledných 
nákupoch, Tag – napr. keby bolo keby, čo si myslím o, 25 vecí o sebe a pod., Challenge, DIY – 
urob si sám videá/blogy, Routine – čo robím v istý čas dňa, ako sa líčim do školy, Let´s play – 
videá z hrania videohier, Ask – odpovede na otázky iných používateľov a iné). 

Hoci je pre virtuálne prostredie typická hlavne anonymita a zánik autora na úkor 
atraktívneho (no nie originálneho) multiplicitného obsahu, v audiovizuálnych žánroch je 
prítomný ústup od anonymity, no originalita obsahu je stále závislá od tendencie imitovať 
taktiež atraktívne (ne-originálne) obsahy. Aj v tomto prípade (podobne ako pri anonymných 
obsahoch) je pre publikum pôvodný autor neznámy, resp. nepodstatný.  

Návody a produkty sa vzhľadom na ich životnosť navzájom ovplyvňujú, nakoľko 
imitácia produktu, ktorý nie je identickou kópiou – duplikátom, závisí od čo 
najhodnovernejšieho dodržania návodu. Dodržiavanie manuálu vytvára repliky hotového 
produktu so zmenou autora. Vzniknuté produkty sú rekurzívne – neobmedzene sa opakuje 
postup ich tvorby. Imitácia návodov vedie k vysokej podobnosti, až uniformite produktov 
a presetizácia (prednastavený model toho, ako má konečný produkt vyzerať) v nových médiách 
formuje  nové žánre a kategorizuje ich obsahy.  
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Pri vytváraní mémov je dôležité postavenie človeka a jeho kreativity, jeho vnímanie 
sveta a pripisovanie informáciám zdieľané významy. Ak by mali dvaja ľudia skombinovať dva 
rovnaké obrázky, nevytvorili by totožné produkty, pretože by ich každý z nich kombinoval 
podľa vlastných predstáv s vlastným zámerom, zručnosťou a postupom. Preto sa v digitálnom 
prostredí stretávame aj s novými, nielen totožnými, až duplicitnými produktmi. 

Čo je ale pri novovznikajúcich obsahoch dôležité, je impulz, pri ktorom sa ľudia 
rozhodnú, že budú tvoriť, že „je potrebné“ niečo skombinovať. Súčasťou novovzniknutého 
produktu je vždy časť informácie, resp. kódu, ktorá sa nachádzala v obsahoch, ktoré boli 
kombinované. Mémom sú práve tie rozpoznateľné kódy, ktoré nový produkt spájajú s jeho 
predchádzajúcou verziou. Za mém považujeme aj daný impulz tvorby a opakujúce sa postupy 
kreovania nových významov, viažucich sa na predchádzajúce produkty. Inovatívnosť je 
samozrejme prítomná, no dôkazom opakovania štruktúr a postupov tvorby, je až žánrová 
ustálenosť viacerých digitálnych (internetových) mémov. 

Spomínaným impulzom je sebareprezentácia, snaha o vytvorenie rovnakej skúsenosti, 
aká sa viaže na už niekedy vytvorené podobné produkty, ako aj zaužívaný spôsob komunikácie 
takýmto druhom kódov, to všetko v závislosti od druhu/kategórie či žánru memetických 
produktov digitálnej komunikácie. 

 

4.5 Preset a presetizácia 

Technologické kompetencie napomáhajú k presnejšiemu napĺňaniu manuálov. 
Automatizácia týchto kompetencií či zručností v podobe tzv. presetov môže nahradiť návod. 
Presety sú „prednastavenia“ ako niečo urobiť, ako má niečo vyzerať/byť/fungovať. Možno za 
ne považovať tzv. technologické – softvérové presety, napr.: pluginy (doplnky v editoroch, 
prehliadačoch), tzv. presets (prednastavenia v grafických programoch, ktoré automaticky 
vykonajú sériu úkonov napr. pri úprave fotografie), štetce (prednastavené tvary pera 
v kresliacich editoroch), textúry a overlays/vrstvy (statické obrázky alebo hotové 
videosekvencie používané pri editácii videa a obrazu), freebies a cuts (tzv. výstrižky používané 
nielen v digitálnom prostredí, ale aj pri scrapbookingu alebo výrobe pohľadníc a pod.). 
Presetom sú aj generátory obsahov v podobe aplikácií, ktoré automaticky pretvoria alebo 
skombinujú vybraný obsah (napr. zanimovanie fotografie, vtipná deformácia fotografie, tzv. 
meme generátor – kombinuje text a obraz do vybraného ustáleného popkultúrneho produktu 
a pod.). Mobilné telefóny/smartfóny sú recenzované práve na základe presetovej výbavy, ktorá 
nahrádza prácu človeka napr. v podobe aplikácií alebo softvérovej výbavy fotoaparátu. Po 
obsahovej stránke sú presetmi aj tutoriály (návody), odporúčania, rady, tipy, recepty, tzv. 
cheaty, ktoré vo vysokej miere zjednodušujú imitovanie – napĺňanie návodu a vytvorenie istého 
produktu.  

S presetmi sa stretávame aj v ich dramaturgickej podobe, pri výstavbe mediálnych 
obsahov. Podľa J. Rusnáka (2013, s. 2) je presetom „prednastavená mediálna ‚protorealita‘, 
ktorou možno bez väčšej námahy získať obraz skutočného sveta podľa štandardizovaných 
popkultúrnych vzorcov.“ Mediálne dramaturgické presety vedú ku kopírovaniu zaužívaných 
techník pri tvorbe mediálnych relácií – k prednastaveniu podmienok tak, aby s istotou priniesli 
požadované výsledky (použitie modelových účinkujúcich, moderátorov, prostredia, 
vysielacieho času a pod.). Pri formátoch ide dokonca o celé balíčky, hotové manuály, ktoré je 
v reláciách potrebné alebo nutné dodržiavať. 

Používateľ nových médií pristupuje k automatizácii napĺňania manuálov v komunikácii 
a tvorbe obsahov. Používateľ si v tomto prostredí pri vstupe do interakcie inými používateľmi 
a s obsahom dáva dve otázky: „A čo teraz?“ a „A čo s tým?“. 
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V prvom prípade začína automaticky komunikovať podľa manuálu a imituje správanie 
iných používateľov, ktoré sa stáva ustáleným. Používateľ „zapína“ vlastný automat – preset. 
V diskusiách alebo v komentároch používatelia komunikujú podľa zaužívaného manuálu, 
pričom nejde len o možnosť vyjadriť svoj názor, ale o akúsi „povinnosť“ stať sa súčasťou danej 
situácie – momentu, v ktorom sa začínajú odohrávať predpísané scény. J. Rusnák hovorí 
o sociokultúrnych izoglosách vymedzujúcich priestor, v ktorom sa znaky kultúry interpretujú 
istým, vopred predpísaným spôsobom (Rusnák, 2013, s. 27). Stávajú sa štandardizovanými, 
rovnako aj napĺňanie komunikačného manuálu. 

Príkladom takýchto komunikačných situácií sú napr. možnosti portálov 9gag.com a 
9gag.tv, ktoré uverejňujú zábavný, často virálny obsah (obrázky a videá) a weby, ktoré 
umožňujú komentovanie multimediálnym obsahom. Používatelia automaticky komentujú 
uverejnené obsahy, no ich reakcie nie vždy súvisia s prítomným kontextom (obrázkom, 
videom). Vytvárajú replikované formy komentárov a dialógov, ktoré tvoria podľa manuálu už 
niekedy vytvorených textov (v iný čas, v inej situácii). Známym príkladom aj zo slovenského 
prostredia je prvý komentár, ktorý obsahuje len slovo „first“ alebo „prvý“. Portály 9gag často 
obsahujú ako prvý komentár (hlasovaním je „štandardne“ posunutý na prvé miesto), tzv. „top“ 
komentár patriaci identite vedenej ako dievča/žena. Nasledujúce komentáre „by mali byť“ vždy 
reakciou so sexuálnym podtextom. Kontroverzné témy obsahujú napr. komentáre (aj 
viacnásobné na rovnakom mieste) s odratávaním: 3, 2, 1 hádka začína alebo len flame war a 
obsah, pri ktorom je jednoduché identifikovať štátnu príslušnosť sprevádzajú napr. komentáre: 
prichádza záplava komentárov v českom jazyku. 

Anonymní účastníci tejto komunikačnej udalosti navzájom kooperujú tým, že 
dodržiavajú manuál – vytvárajú modelové komunikačné repliky a vzájomné reťazové reakcie. 
Kooperácia používateľov je nosnou podmienkou na vznik reťazových textov v manuálmi 
podmienenej komunikácii. 

Kooperácia v nových médiách je spolupráca na tvorbe mediálnych textov. Sledujeme 
dohodnutú spoluprácu (napr. dohodnuté nahrávanie videoblogu s viacerými autormi,  
obr. 48), spoluprácu v prostredí, ktoré si ju pre jeho existenciu vyžaduje/umožňuje a je od 
takejto spolupráce závislé (napr. postupné písanie/dopĺňanie jedného článkou vo Wikipédii 
viacerými autormi; napĺňanie komunitných portálov obsahmi od rôznych používateľov; 
skupiny na Facebooku a príspevky od rôznorodých používateľov) a náhodnú spoluprácu, 
ktorá nie je v danom prostredí alebo situácii vynútená/vyžiadaná/potrebná (napr. vznik 
obsahovo nadväzných/reťazových komentárov; samovoľne nadväzujúce obsahy článkov, 
videoblogov). Pričom práve posledná forma je významná tým, že vzniká spontánne a náhodne, 
no jej existencia je podobne, ako pri zvyšných formách, podmienená imitáciou už raz 
existujúcich obsahov, resp. vznik obsahu si vyžaduje nasledovanie inštrukcií/návodu ako ho 
vytvoriť a poznanie, že je vôbec možné ho vytvoriť.  

Pri spontánnej kooperácii používatelia kopírujú návod správania sa alebo tendenciu 
zapojenia sa v istej komunikačnej situácii  – autori napodobňujú videné správanie na vznik 
istých typov komunikačných situácií. Konkrétnejšie napr. v internetovej diskusii a 
komentároch. Na obr. 49 vidíme nadväznosť komentárov pod obrázkom (ktoré s ním okrajovo 
spája len téma lásky), kde používatelia reakciami vytvorili časť populárnej piesne: What is 
love? – baby don´t hurt me – don´t hurt me – no more. 
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Obr. 48 Kooperácia YouTube Obr. 49 What is love? 

 

Na vznik takýchto textov je potrebná komunikačná kompetencia autorov – schopnosť 
nadviazať na predchádzajúcu repliku, resp. časť repliky. Autori sa tak spoliehajú práve na 
kooperáciu a hlavne kompetenciu ďalších autorov pokračovať v začatej „hre“. Okrem toho si 
takéto prípady vyžadujú aj kultúrnu obratnosť – poznanie metatextu, ktorý umožní vznik 
nového obsahu. 

K replikácii takýchto komunikačných hier dochádza z viacerých dôvodov: produkt je 
natoľko atraktívny, že je atraktívne ho replikovať, a tým narastá aj atraktivita jeho autora; veľký 
počet používateľov znamená zvýšený počet autorov; obsah zaniká v čase – znovuzverejnením 
sa produkt aktualizuje a zaručí sa jeho ďalšia životnosť. 

Pri otázke “čo s tým?” uvažujeme o produkcii a postprodukcii obsahov. Používateľ 
nových médií vstupuje do situácie, v ktorej rozhoduje o tom, ako aktívne pristupovať k obsahu. 
Imituje pri tom manuály a schémy, ktoré vykonávajú a vykonávali ostatní používatelia. Ide 
o využívanie možností zverejňovania, replikácie, zdieľania, tvorby atď. Používateľ je v pozícii, 
v ktorej „musí“ niečo urobiť – to si musím dať na Facebook; to musím ,lajknúť´; tento moment 
musím zachytiť a dať ho na Instagram. 

Človek v rôznych situáciách nasleduje manuál – napĺňa šablónu svojím opatrným 
zásahom a potrebné miesta vyplní presetom (napr. pri uverejňovaní fotografií na Instagrame 
využíva preset filtrov, pričom fotografiu vytvára podľa vlastnej, prípadne modelovej koncepcie 
(obr. 50 a 51). V kultúre je dobrým príkladom organizácia a priebeh svadby: od zásnub cez 
hostinu až po svadobné „promo” video – všetko „musí“ byť ako podľa tzv. svadobnej knihy, 
inak riskujeme stratu hodnoty – atribútu kvality danej udalosti. 

 

 
Obr. 50 Srdce Obr. 51 Veža 
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V tomto smere možno hovoriť aj o produkcii, reprodukcii a postprodukcii obsahov. 
Imitáciou návodu A a produktu A, vzniká kópia návodu A, no výsledný produkt B.  

Príkladom sú fotomontáže, fotokoláže, remixy, videoblogy, návody – všetky mediálne 
obsahy, v ktorých používateľ napĺňa modelovú štruktúru a autorsky do nej vstupuje. Pri 
kontakte s atraktívnym obsahom (ktorý je hodný pozornosti publika a následnej replikácie) 
automaticky nasledujeme návod, ako text ďalej reprodukovať. Vhodným príkladom je už 
spomínané video Tukabel. Atraktívny obsah zaujal používateľov, ktorí po skúsenosti 
s obsahovo podobnými videami automaticky a flexibilne napodobňovali proces jeho 
reprodukcie. Začali vznikať mutácie, ktorých návodom boli žánrovo ustálenejšie produkty, 
z reportáže vznikli zostrihy (vznik zostrihu len najatraktívnejších častí), remixy (kombinácia 
viacerých atraktívnych produktov (Tukabel a Miloš Zeman video) a autotune remixy (spájanie 
videa s hudobnou zložkou). Pri tomto videu ďalej vznikali paródie, počítačová, mobilná hra 
a aplikácia (obr. 52). Video prešlo procesom reprodukcie podľa návodu, ktorým sa 
reprodukovalo veľké množstvo iných podobne atraktívnych obsahov. Pre šírenie produktu je 
preto nutné poznať nielen predchádzajúci produkt, ale aj návod, ako ho vytvoriť a ďalej s ním 
narábať. 
 

 
Obr. 52 Tukabel 

 
Jednou z komunikačných praktík, v ktorej sa imituje produkčný manuál, je tvorba 

postproduktov na základe spúšťača, ktoré autori ihneď pridávajú do reakcií, napr. sa 
z fotografie vytvorí fotomontáž, alebo nový produkt na základe memetického žánru (z 
fotografie osoby napr. image macro obrázok – čiže výsek z fotografie používateľ doplní 
o vhodný text). Ďalším príkladom je existencia tzv. phototshop requests alebo edit my photo 
spúšťačov. Používateľ žiada ostatných prozumentov o úpravu jeho fotografie, čím dochádza k 
vzniku posproduktov, ktoré buď vznikajú zámerne (žiadateľ o editáciu fotografie už 
predpokladá, čo sa bude diať), ale aj spontánne, čo bolo prípadom na obr. 53. Muž na fotografii 
požiadal používateľov portálu Reddit.com o úpravu jeho fotografie, na ktorej bolo jeho cieľom 
„chytenie slnka“, čiže tvorba produktu podľa zaužívaného „dovolenkového“ manuálu. 
Fotografia spustila vlnu virálnych reakcií, ktoré charakterizujú dnešnú internetovú popkultúru 
– vytvárať veci inak, ako sa žiada (hoci vo vlne identických návodov). 
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Obr. 53 Photoshop meme 

 

4.6 Popkultúra, komunita a presah mému 

Na virálnych obsahoch sledujeme, ako popkultúra preniká do rozličných sfér ľudskej 
činnosti. Mémy vytvorili priestor na spájanie logicky nespojiteľných kontextov a dávajú im tak 
významy, ktoré by mohli na prvý pohľad zostať nepovšimnuté. Ponúkajú nový pohľad na to, 
ako rozumieť mediálne sprostredkovanej realite a komunikácii. 

N. Postman (1999, s. 36) hovorí o tom, ako elektronické médiá zmenili podstatu nášho 
symbolického prostredia. Nastala zmena v štruktúre komunikácie tým, že podporuje špecifické 
spôsoby využívania intelektu a vytvára nové formy vyjadrovania pravdy.  

Virálne internetové mémy, ktoré sa šíria ako vysoko nasýtené obsahové komplexy, často 
na pozadí humoru a irónie poukazujú na pravdivé, prípadne alternatívne pohľady na témy, 
ktoré zobrazujú. Humor, senzácia, emócie, vybočenie z normálu a kontrast k realite sú 
vlastnosti, vďaka ktorým sa takéto obsahy stávajú virálnymi. Dnes je prirodzené, že sa 
informácie spracúvajú a šíria multimediálnym spôsobom. Ich atraktívnosť láka veľké 
publikum a jedna myšlienka sa tak rozšíri k masám. Memetické triky dokážu urobiť 
z atraktívnych informácií ešte atraktívnejšie. Ľudia ich upravia podľa očakávaného manuálu, 
zjednodušene povedané – dokreslia ich, dokombinujú a pospájajú viacero popkultúrnych 
skúseností, aby vytvorili komplex na pohľad jednoduchý a jednoznačný, ale len pre 
percipienta, ktorý je na to pripravený. Dnešné, nielen internetové publikum, na to pripravené 
je. Mémy v sebe nesú veľké množstvo kontextov a ich dekódovanie môže byť pre percipienta 
náročné. Prijatie ich formálnej stránky, s ktorou sa dnešná popkultúra už zžila, z nich robí texty 
tak prirodzené, ako články v novinách. 

Ako je spomenuté hneď v úvode, A. Baricco hovorí vo svojej knihe Barbari (2009, s. 
11) o barbaroch, mutácii ľudí a o novom druhu so žiabrami, ktorý sa sťahuje pod vodu. Hovorí 
o tom, že kde iní zomierajú, tento druh dokáže dýchať. Tento fenomén môžeme sledovať aj pri 
komunikačných jednotkách, akými sú mémy. Presnejšie pri ich tvorcoch, a zároveň aj 
konzumentoch – prozumentoch, ktorí sú takýmto novým druhom. Kým si niekto nasadzuje 
„popkultúrne okuliare“ na čítanie len podľa momentálnej potreby, oni sa s takými očami už 
narodili.  

Popkultúra je permanentným čítaním textov (Murphy, 2006) a ako uvádza J. Rusnák 
(2010, s. 169), je to „komplex správania a prežívania identifikovateľný najmä vo sfére trávenia 
voľného času majoritnej časti spoločnosti. V najvšeobecnejšej rovine tak môžu popkultúru 
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charakterizovať rôzne formy voľnočasových aktivít a ich výstupov, ktoré sa stále významnejšie 
spolupodieľajú na formovaní životného spôsobu svojich konzumentov.“ 

Popkultúrne internetové mémy vytvárajú sieť kontextov, ktoré sú kombinované 
v memetických produktoch a tvoria komplex, v ktorom jeden atraktívny mém podporuje 
druhý. Používateľ ho vďaka popkultúrnej skúsenosti jednoducho dekóduje a ďalej kombinuje 
v ďalších produktoch. Popkultúrne mémy kombinujú staršie aj novšie kultové obsahy (snímky 
alebo video segmenty z filmov, seriálov, reklám, videoklipov, relácií, rôzne frázy, výroky, 
postery) medzi sebou alebo s novými prvkami, či už "overeným" virálnym obsahom. Samotné 
novovznikajúce internetové mémy sa postupne stávajú súčasťou popkultúry. Sú všeobecne 
známe, majú svojich fanúšikov, až uctievačov, ktorí ich implementovali do svojej každodennej 
činnosti. Vyhľadávajú ich, produkujú a spoločne s ostatnými používateľmi z nich vytvárajú 
vizuálnu štruktúru, ktorá slúži na ich trávenie voľného času, komunikáciu, zábavu a ako spôsob 
sprostredkúvania informácií, svojich názorov a postojov. 

Internetové prežívanie kultúry, diania a reality sa odráža aj v spôsobe produkcie. 
Digitálne spracované informácie sa vzájomne kombinujú a správajú ako hypertexty, či už 
z hľadiska obsahu alebo šírenia. Po obsahovej stránke v sebe nesú kombinácie rôznych 
popkultúrnych textov a šírenie im uľahčuje a zabezpečuje ich digitálne spracovanie v prostredí 
Web 2.0 v čase internetového (sociálneho) zdieľania a hromadného šírenia informácií. 
Dôležitým odkazom (nielen internetovej) popkultúry je fakt, že jej postprodukty (produkty, 
ktoré vznikajú kombináciou viacerých obsahov alebo mutáciou), nemajú konkrétneho autora, 
prípadne je nepodstatný, alebo jeho autorstvo zaniklo v čase.28 Väčšina autorov vystupuje 
v anonymite. Hlavným prvkom spoločného zdieľania sa stáva obsah, text, emócia, gesto. 
K popkultúre patrí zdieľanie spoločných hodnôt. Ľudia zdieľajú emócie v obývačkách, nálady, 
myšlienky, obsahy podľa svojho záujmu v statusoch na sociálnych sieťach, svoj hudobný vkus 
a všetko, o čom si myslia, že je potrebné prežívať spoločne nielen vo virtuálnej komunite. 
Proces zdieľania zabezpečuje selekciu a obľúbené obsahy majú vyšší predpoklad, že sa po ich 
zdieľaní (technickom aj kultúrnom) stanú populárnymi pre široké publikum. 

Spojitosť popkultúry s memetickým obsahom bolo možné sledovať už pri prvých 
virálnych produktoch. Často išlo o segmenty z populárnych a kultových relácií, filmov, 
videoklipov (kultové postavy, frázy, scény), pre ktoré je dodnes typické, že sú kombinované – 
remixované s iným obsahom a ich existencia nie je závislá len na jednej platforme, sú súčasťou 
nielen virtuálneho, ale aj reálneho života, často v podobe komerčných predmetov, rekvizít, 
filmov, reklám, na základe ktorých sa vytvára kult a populárny fenomén. Internetový mém sa 
stáva výrazným artefaktom dnešnej popkultúry. 

Jedným z prvých popkultúrnych internetových mémov bol pohyblivý obrázok Baby Cha 
Cha – tancujúce dieťa, ktoré sa neskôr stalo súčasťou halucinácií hlavnej postavy v seriáli Ally 
McBeal. Popkultúrne internetové mémy neťažia len z aktuálneho populárneho obsahu, ale 
často naopak využívajú populárnosť starších, zvlášť subkultúrnych textov. Príkladom je krátke 
video veveričky, tzv. Dramatic look (obr. 54), ktorá „vrhá“ svoj „dramatický“ pohľad. Neskôr 
bol tento obrázok doplnený o meč z Hviezdnych vojen (tzv. lightsaber; obr. 55). Dodnes 
obrázok nájdeme v mnohých internetových diskusných fórach ako súčasť príspevkov, avatarov 
a mnohokrát je zakomponovaná aj do amatérskych videí. 

                                                 
28 Internetový portál 4chan.org, ktorý je zdrojom/rodiskom veľkého počtu mémov funguje ako diskusné fórum 
bez ukladania dlhodobej histórie. Tento princíp vytvárania a zanikania obsahu má veľký vplyv na selekciu 
mémov, pretože nie každý obsah (s akoukoľvek potenciou), stihne byť replikovaný. 
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Obr. 54 Dramatic look Obr. 55 Hviezdne vojny 

 
Ako už bolo spomenuté v úvodných kapitolách, internetové mémy nešíria len triviálny 

a humorný obsah. Týkajú sa aj závažných spoločenských, sociálnych, politických, 
náboženských, ekologických a iných tém.  

Rozšírená je tvorba tzv. sociálnych experimentov, väčšinou vo forme skrytej kamery, 
kde autor v uliciach mesta sleduje správanie ľudí v rôznych situáciách (pomoc zranenému 
človeku, na ulici fajčiace alebo mrznúce dieťa a pod.), ktoré sú opakom zábavných, tzv. pranks 
videí (nachytávanie skrytou kamerou). Takéto videá (vážne aj zábavné) majú miliónovú 
sledovanosť, pretože v sebe nesú emócie ako ľútosť, hnev, radosť alebo aj škodoradosť. Patria 
sem aj virálne kampane, videá či fotografie doplnené o text, ktoré informujú o šikane, rakovine, 
zneužívaní alebo ekologických problémoch planéty.  

Internetové mémy tak šíria a zdieľajú životné hodnoty a postoje používateľov, resp. na 
tieto témy si získavajú ich pozornosť. Často sú však spájané s altruizmom premeneným do 
spoločenskej normy, ktorú je v rámci pozitívnej sebareprezentácie nutné dodržať. Altruizmus 
síce napomáha k šíreniu myšlienky pomoci, no samotná jej hodnota sa stráca. Hromadné 
smútenie je len gestom, nie prežívaním, podobne, ako pomoc krajinám tretieho sveta výmenou 
za zdieľanie či „lajkovanie“ obsahu (obr. 56), ktorý predstavuje škodlivý a zavádzajúci mém – 
hoax. Aj napriek očividnej nelogickosti spojenia zdieľania a charity vo forme, akou je 
predstavená na anonymnom obrázku, ho ľudia šíria pre jeho emocionálny vizuálny obsah. 
 

 
Obr. 56 Zdieľajte  

 
Seriózne témy prezentované v mémoch zasahujú aj do politiky či spoločenského života. 

V posledných rokoch majú internetové mémy veľký vplyv na priebeh politických kampaní 
a verejnú mienku. Používatelia aktívne vytvárajú obsahy, ktoré ironizujúcim spôsobom 
odhaľujú chyby v systéme, prirovnávajú politikov k (anti)hrdinom populárnej tvorby 
a atraktívnym spôsobom vďaka virálnym mémom menia verejnú mienku.  
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Po ukončení zimných olympijských hier 2014 v Soči, boli vytvárané a šírené obrázky 
zobrazujúce paradox medzi olympijskými hrami, ktoré sa majú konať v mieri a krízou na 
Ukrajine (obr. 57). Obr. 58 zároveň odkazuje na nepodarený ohňostroj počas otváracieho 
ceremoniálu hier.  Dané obrázky tvoria symboliku, ktorá v sebe nesie významné posolstvá ich 
autorov a šíriteľov. 
 

 
Obr. 57 Tank   Obr. 58 Ohňostroj 

  
Zdieľaný bol aj obrázok č. 59, ktorý ironicky poukazuje na aktuálne dianie vo svete. 

Vážna téma sa tak spája so zábavnou, popkultúrnou témou. Obrázok odkazuje na nepokoje 
medzi Ruskom a Ukrajinou a odovzdávanie Oscarov, ktoré prebiehalo v rovnakom čase. Pred 
ich odovzdávaním sa na internete formovali mémy prezentujúce Leonarda DiCapria ako 
nešťastného herca, ktorý nikdy nezískal Oscara (konkrétne napr. video remixy, gify, textom 
doplnené snímky z filmov a fotografie).  

Obr. 59 vznikol ako kombinácia spúšťača a reakcie. Fotografia bez textovej časti bola 5. 
marca 2014 uverejnená na facebookovej stránke portálu 9gag.com s komentárom Last 24 hours 
of the Internet in 1 picture. What are they talking about? Jednou z okamžitých reakcií bola 
replika Putin: „U crying?“ DiCaprio: „Yes, I´m crying.“ Putin: „er...I said Ukraine“.  

Ďalšími reakciami boli typické odozvy na zaujímavý komentár (napr. this man won the 
internet!, you win the comments), medzi ktorými sa nachádzal hypertextový odkaz na 
novovzniknutý post na oficiálnej stránke 9gag.com, ktorý kombinuje spomínaný spúšťač 
s reakciou (obr. 59). Tento proces reflektuje spôsob, akým vzniká memetický text 
v hyper(kon)textovom prostredí internetu – rýchlo, humorne, prepojene, kooperáciou 
používateľov. 
 

 
Obr. 59 U crying? 
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Vážne témy sú tak paródiou či iróniou, vďaka ktorej je myšlienka replikovaná omnoho 

jednoduchšie, nakoľko ide o obsah zaujímavý pre široké publikum. Ironizovanie 
a parodizovanie tém je memetickým trikom, ktorý zaujme aj tých, ktorí by daným témam 
nevenovali pozornosť.  

Za vytváraním internetového memetického obsahu stojí hlavne komunita používateľov, 
ktorá si takýmto spôsobom vymieňa svoje skúsenosti a videnie sveta. V prostredí internetovej 
kultúry a popkultúrnych mémov sa formuje niekoľko subkultúr, ktoré si vytvárajú vlastné 
spôsoby komunikácie, správania sa, vytvárajú si okruhy tvorby, činnosti, a niektoré ich 
elementy sa postupne presúvajú k väčšinovému publiku.  

Mnoho dnes populárnych internetových mémov vzniklo v prostredí portálu 4chan.org, 
ktorý obsahuje niekoľko „tabúľ“ – boards, na ktoré používatelia prispievajú, väčšinou formou 
obrázkov. Boards sú tematicky vymedzené a pravidlami obmedzené. Významnú úlohu pri 
tvorbe, šírení a kooperácii medzi používateľmi tvorí tzv. /b/ (random) board, kde sa nachádza 
náhodný/zmiešaný obsah. Používatelia vystupujú anonymne, z čoho sa postupne vytvorila 
subkultúra Anonymous.  

Anonymous je symbolom sily anonymnej komunity. S. E. Jenkins (2009, in Bowers - 
Wiggins, 2014, s. 7, pozn. vlastný preklad) definuje dnešnú kultúru ako „participatívnu, s 
relatívne nízkymi bariérami umeleckého prejavu a občianskej angažovanosti, silnou podporou 
pre tvorbu a zdieľanie niekoho výtvorov a nejaký druh neformálneho mentorstva, kedy to, čo 
je známe pre najskúsenejších, prechádza až k nováčikom.“  

Medzi používateľmi 4chan.org prebehlo niekoľko kooperatívnych aktivít s pozitívnym 
aj negatívnym dopadom. Išlo napríklad o investigatívnu akciu (v spolupráci s políciou) na 
identifikovanie pedofila, alebo používateľa, ktorý na internete zverejnil video, na ktorom týral 
mačku. Jednou z kooperačných akcií, tzv. raiding (útok) bolo internetové hlasovanie 
používateľov v ankete o 100 najvplyvnejších ľudí v USA, vyhlásenej v roku 2008 magazínom 
The Times za nominovaného zakladateľa Christophera Poola. Používatelia nielenže hromadne 
hlasovali za jeho víťazstvo, ale ostatným nominovaným pridávali hlasy v takom poradí, aby 
ich začiatočné písmená vytvorili odkaz (#marblecake). Táto iniciatíva sa opakovala aj v roku 
2012 v hlasovaní v ankete Person of the year, rovnako vyhlásenej magazínom The Times. 
Používatelia hromadne zvolili kórejského vodcu Severnej Kórey Kima Jong Una (pre 
fanúšikov internetových mémov je Kim Jong Una kultovou memetickou postavou). 
Nasledovali podobný návod a taktiež z mien vyvorili odkaz. Magazín však namiesto Kim Jong 
Una za osobnosť vyhlásil Baracka Obamu. Takáto iniciatíva ukazuje, akým spôsobom môže 
koordinovaná masa používateľov ovplyvňovať internetový a mediálny priestor. 

Negatívny dopad mala napr. aktivita za účelom zastrašovania a kyberšikany 
jedenásťročnej YouTuberky/vlogerky29. Anonymous sú zodpovední za rôzne hackerské 
kyberútoky, ale aj protesty politické, spoločenské či náboženské protesty v reálnom živote. 

Vo sfére internetových mémov teda možno sledovať ako vážnu a prospešnú, tak aj 
výrazne ironickú, cynickú a komunikačne deštruktívnu tvár používateľov. Rovnako, ako sa sila 
komunity nadchne pre dobrú a hodnotnú vec, dokáže pôsobiť aj negatívne. Ukážkou sú 
napríklad útoky používateľov jednotlivých portálov či zahlcovanie webu spamom.  

Subkultúry v internetovom prostredí sa delia na základe záujmov o isté typy obsahov 
a vytvárajú tzv. fandoms, čiže webové stránky, videokanály, články (fan-fiction) a aktivity 
týkajúce sa ich záujmu (napr. seriály, filmy, ale aj internetové mémy). Napr. v prípade tzv. 
Goats sú záujmom kozy, ktoré vydávajú akoby jačavý zvuk. Vytvárajú rôzne remixy (napr. 
spev v populárnej piesni nahradený jačaním kozy), obrázky a z ich iniciatívy vznikajú aj 
počítačové či mobilné hry. Používateľov možno rozdeliť aj podľa portálov, v rámci ktorých sú 

                                                 
29 Jessica Leonhardt (Jessi Slaughter, in KnowYourMeme.com). 
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členmi danej komunity. Internetové memetické subkultúry majú vplyv nielen na produkciu 
nových a tradičných médií či komerčných produktov, ale zasahujú aj do ekonomiky, napríklad 
vytvorením virtuálnej meny Dogecoin. Názov pochádza z mému Doge (obr. 60), čo je slangový 
výraz pre dog (pes). Tento mém je tvorený macro fotografiou psa Shiba Inu, ktorá je doplnená 
o slangové výrazy písané fontom Comic sans (napr. wow, such nice, so doge a pod.).  

 

 
Obr. 60 Doge  

 
Internetová kultúra si privlastňuje javy, veci, obsahy, ľudí a určuje im vlastné významy. 

Takýmto spôsobom vznikla aj internetová subkultúra Bronies. Brony (spojenie slov 
Brothers/bratstvo a Pony) je slangový výraz pre chlapca alebo muža, ktorý je fanúšikom série 
rozprávok My Little Pony: Friendship is magic (Bronies, in KnowYourMeme.com). 
Rozprávka zameraná na detské dievčenské publikum sa stala kultom mužského publika a 
vytvorila fandom, v ktorom vznikajú rôzne fan-fiction príbehy, hodnotia postavy v rozprávke, 
majú svoje stretnutia a pod. 

Bronies sú ukážkou toho, že publikum, obzvlášť to internetové, nie je vždy predvídateľné 
a obsah prispôsobuje svojim potrebám a záujmom. Mutáciou ho vytvorí takým, akým ho chce 
mať. Členom Bronies šlo spočiatku o ironický záujem o sledovanie rozprávky, neskôr sa však 
irónia zmenila na seriózny bizarný záujem. Remixy, ktoré vytvárajú, nie sú paródiou, ale 
rozprávku v nich vyzdvihujú a „uctievajú“ (Levinson, 2012, s. 11 – 14). 

Ďalším príkladom privlastnenia si významu internetovou popkultúrou je prípad 
fotografie päťmesačného chlapca, ktorého fotografiu jeho otec v roku 2000 zverejnil na svojej 
osobnej internetovej stránke. O desať rokov neskôr natrafil vo vyhľadávači na fotografiu 
svojho syna v pozmenených verziách a kombináciách s inými popkultúrnymi obsahmi. 
Bábätko sa ako tzv. aka-sam mém stalo súčaťou japonskej vizuálnej popkultúry, čoho 
najevidentnejším dôkazom neboli len vizuálne mutácie fotografie, ale aj predávaná soška (obr. 
61), doslova ikona chlapčeka (Gross, 2010; ).  

 
 

 
 

Obr. 61 Aka-san 
 

Podobným prípadom je aj Success Kid mém a v podstate všetky mémy, ktoré v novom 
význame zastupujú reálne osoby. Zdroj týchto mémov sú „stock“ fotografie, čiže voľne 
dostupné (niekedy komerčné) fotografie a obrázky. Po ich publikácii nad nimi autor stráca 
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kontrolu, ako už bolo uvedené pri príklade s rodinným albumom, pri ktorom sám jeho autor 
určuje kto a s akým opisom sa k fotografiám dostane. 
Okrem spomínaných tém a sfér, prenikajú internetové mémy aj do reklamy, filmu, umenia, 
a naopak, všetky tieto formy produkcie obsahov sa stávajú virálnymi. 
 

Reprodukcia je jedným z atribútov populárnej kultúry. Vo svojej postprodukčnej fáze je 
mém inšpiráciou na vznik reklamných obsahov, filmov, videoklipov, obrazov a umeleckých 
výstav. Môžeme uviesť niekoľko príkladov prieniku mémov do filmovej a dokumentárnej  
tvorby:  

 film – Lego príbeh – tento animovaný film obsahuje viacero odkazov na internetové 
mémy); Dick Figures: The movie (animovaný film, ktorý vznikol na základe krátkych 
populárnych videí, vystupujú v ňom kreslené postavičky z rage komiksov; Grumpy 
Cat's Worst Christmas Ever (hlavnou postavou príbehu je mačka, žánrovo zaradená 
ako Grumpy Cat; 

 dokumentárne filmy – We Are Legion (dokument opisujúci hnutie Occupy, 
Anonymous a LulzSec); People's Champion: Behind the Battle a Shut Up Little Man – 
An audio misadventure  sú dokumentárne filmy vychádzajúce z popularity prvých 
virálnych internetových fenoménov; Lil Bub & Friendz - dokumentárny film o 
internetových mačacích celebritách;  

 seriál – South park - v 3. epizóde 16. série sa objavuje niekoľko internetových 
fenoménov z portálu YouTube. 

 
Fanúšikovské komunity sa podieľajú na rôznych kolektívnych stretnutiach a festivaloch 

(čo je príznačné pre populárnu kultúru) a niektoré z nich sa týkajú aj internetových mémov, 
napr. video festival s mačacou tematikou – First Internet Cat Video Film Festival (2013). 

Mačky sú kultovými zvieratami internetových mémov. Mnohé z nich existujú ako 
žánrovo ustálené produkty (napr. LOLCats, Keyboard Cat, Nyan Cat, Grumpy Cat, Standing 
Cat, Starecat). Popri mačkách sú replikované aj iné zvieracie charaktery (pes, panda), no nie 
v takej miere, ako mačky, ktoré vytvárajú až „kult uctievania“. 

Internetové popkultúrne mémy formujú autorskú a umeleckú tvorbu. Návod sociálneho 
experimentu bol témou videa First Kiss – krátkeho filmu autorky Tatie Pilievy vytvoreného na 
hudbu interprétky Soko (We Might Be Dead Tomorrow), ktorá v klipe taktiež vystupuje. Vo 
videu vystupujú ľudia, ktorí sa vidia po prvýkrát v živote a majú sa pobozkať. Emócie a poetika 
videa zaujala publikum a v roku 2014 (podľa Google YouTube Trends) sa stala jedným 
z najpopulárnejších videí na sociálnych sieťach. Internetové mémy inšpirujú umelcov 
a samotné sa stávajú umením. Spomínané video sa veľmi rýchlo zaradilo do produkcie 
popkultúry a memetického obsahu, nakoľko prozumenti naň veľmi rýchlo reagovali rôznymi 
mutáciami a paródiami. Napr. First Kiss Real Life Edition (a rôzne iné „edície“), First Sniff 
(priňuchnutie psíkov), First Slap (facka). Dané postprodukty replikujú semiotiku videa (pohľad 
kamery, farba videa, protagonisti robiaci niečo po prvýkrát). Replikovaným elementom je aj 
skladba na pozadí (ktorá sa vďaka týmto paródiám šíri spolu s návodom ako 
komplexný„balík“).   

Internetové mémy sú aj produkciou gýču. Čo by sme spočiatku mohli považovať za 
umenie, sa po masovej replikácii stalo gýčom alebo prostriedkom irónie a paródie. Napríklad 
nekonvenčné prístupy pri tvorbe fotografií, videí, módne trendy a štýly sa po mnohonásobnej 
replikácii stávajú konvenčnými a zaraďujú sa k produktom masovej kultúry. Fotografie 
bábätiek v rôznych pózach a kostýmoch už nie sú jedinečné a rovnako aj fotografie 
mladomanželov v identických pózach s identickými rekvizitami, momentky pri mori, chytanie 
slnka a hra s perspektívou (obr. 50 a 51). Hodnota sa stráca a z umeleckej autorskej inovácie 
sa stáva masový gýč. Replikovanie dobrého nápadu tak znižuje jeho jedinečnosť a hodnotu. 
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Niektoré memetické obsahy sú však schválne gýčové a prehnané. Jednorožec zvracajúci dúhu 
či Nyan Cat (vznik v roku 2011) – 8-bitový obrázok zobrazuje animáciu mačky s ružovým 
telom v tvare koláča, ktorá lieta vesmírom a za sebou ťahá dúhu (obr. 62). Nyan Cat je 
surreálnym kultovým fenoménom internetových mémov a archetypom dnešnej popkultúry. 
Medzi takýto surreálny obsah možno zaradiť aj mém Doge alebo produkciu používateľov na 
už spomínanom portáli YTMND.com. Obsahy na seba takýmto gýčovým, prehnaným a často 
aj extravagantným spôsobom samé upozorňujú. No bežný masový konzument vníma gýč ako 
niečo estetické, čo sa prejavuje napr. v masovo zdieľaných PowerPointových prezentáciách 
plných fotografí západov slnka, pláží a podobne. 
 

 
Obr. 62 Nyan Cat 

 


