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5 Ustálenosť, šírenie a kategorizácia 

 

Významnou vlastnosťou internetovej memetickej kultúry je jej vizuálny charakter. 
Výskumu vizuálnych obrazov sa venujú vizuálne štúdiá, smer, ktorý „pojímá vizuální obraz 
nehledě na jeho uměleckou hodnotu či kulturní statut jako ohnisko procesů, kterými je vytvářen 
význam v kulturním kontextu“ (Hanáková, 2006). Takýto charakter majú aj statické 
a pohyblivé „gif“ mémy a svojou štruktúrou pôsobia na vizuálne receptory. Internetové mémy 
v podobe emotikonov, pohyblivých obrázkov, zvukov a krátkych videí sú komplexnou 
štruktúrou kontextov, ktoré v sebe „komprimujú“ väčšie kultúrne a jazykové výpovede.  

B. Buchtová (2012) vo svojej typológii mémov uvádza delenie podľa E. Moritza (1990, 
1993), ktorý rozdeľuje mémy na lingvistické, vizuálne, hudobné a behaviorálne. 
Najkomplexnejšie sú podľa neho kompozičné mémy. Pri internetových mémoch sledujeme 
prelínanie všetkých týchto kategórií, platí však, že do lingvistického mému nemožno úplne 
zakódovať napr. vizuálne kódy, do vizuálnych hudobné (zvukové) atď. Možno ich však 
kombinovať (napr. audiovizuálne videá, pohyblivý obrázok s textom). Dôležitú sféru 
internetovej memetiky tvoria hlavne spomínané vizuálne kódy, ktoré v priestore internetovej 
komunikácie často zastupujú lingvistické mémy. Do popredia sa dostáva aj behaviorálna 
kategória, ktorá je ovplyvnená vizuálnymi mémami. Rozšírenosť lingvisticko-vizuálnych 
obsahov a ich významov, presahuje do behaviorálnej sféry, ktorú možno prirovnať k už 
spomenutým memetickým návodom. Napodobňovaním behaviorálnych mémov sa človek 
v špecifickom internetovom prostredí učí, ako sa správať a ako komunikovať. Či už ide 
o proces prezentovania emócií vizuálnym spôsobom, behaviorálne mémy sledujeme aj pri tzv. 
trollovaní, ktoré je príkladom nielen toho, akým kódom komunikujeme, ale aj ako sa správame 
v komunikačnej situácii. 

Rozšírenosť memetických obsahov vedie k ich žánrovej ustálenosti. Dochádza k tomu 
vďaka kopírovaniu návodov, lebo len mém, ktorý má veľké množstvo svojich mutácií, 
a napriek tomu je rozpoznateľný, môžeme považovať za žánrovo ustálený. Imitované postupy 
tvorby, opakujúce sa elementy alebo vytváranie rovnakého textu (rôznymi autormi v inom 
kontexte) viedli k vytvoreniu kategorizácii – žánrov, na základe ktorej sú (nielen) 
v internetovej kultúre ľahko identifikovateľné. Na druhej strane ich množstvo, masová 
rozšírenosť, fragmentácia webu ako miesta, kde sa najčastejšie nachádzajú, rýchlosť vzniku, 
mutácie a v niektorých prípadoch až zánik, resp. útlm, spôsobuje, že nie je jednoduché ich 
presne kategoricky vymedziť. Príznačná je aktivita používateľov tieto produkty a návody 
nielen vytvárať, ale zároveň ich aj v krátkom čase pomenovať. Mém tak neexistuje len ako 
hotový produkt, s ktorým prichádzame do styku vo vyhradenom čase na vyhradenom mieste, 
ale existuje v našom podvedomí, na základe čoho sme schopní ho ľahko reprodukovať.  

Nasledujúca kategorizácia (nielen) internetových mémov je vytvorená na základe 
priestoru, v ktorom vznikajú a šíria sa, spôsobu vzniku a funkcie. Zároveň je ako príklad 
uvedených niekoľko konkrétnych žánrov, ktoré sa stali ustálenými nielen v internetových 
komunitách, ktoré takéto obsahy aktívne sledujú a šíria. Pri delení mémov je potrebné brať do 
úvahy kultúrny a mediálny presah, ako aj jeho vplyv na správanie a činnosť prozumentov. 

  

5.1 Prostredie a kód 

Pri tejto klasifikácii je prítomná výrazná mobilita mémov. Samotná podstata mému 
predurčuje, že nie je možné, aby sa vyskytovali len v jednom prostredí. Informácia je 
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memetickou vtedy, ak dokáže prežiť, a to vďaka šíreniu, replikácii a uchovávaniu. Z pohľadu 
prostredia ich preto môžeme deliť na tie, ktoré v danom prostredí vznikli, boli prostredím 
inšpirované – odkazujú naň alebo sa v ňom prevažne ustálili: 
 

1. Kultúrne: napríklad spoločenské, sociálne, historické, politické prostredie. 
Nachádzame tu mémy verbálne (napríklad rôzne príbehy, vtipy, frázy šírené medzi 
určitými skupinami ľudí a pod.), komerčné (predmety bežnej spotreby) 
a behaviorálne. 

2. Mediálne: staré/tradičné médiá. Napríklad slogany z reklamy (A vy s kým bankujete?, 
Diky Broňa), reportáže (Tukabel, Sme narafali, Sweet Brown), mediálne udalosti, 
relácie a ich časti (Kainšmetke). 

3. Mémy nových/digitálnych médií: digitálne (internetové30, mobilné). 
 
 

Prostriedky médií umožňujú efektívne vytváranie hybridných textov – komplexov, 
ktorých dekódovanie nie je vždy jednoznačné, nakoľko majú mnohokrát intertextuálnu povahu. 
Dekódovanie si tak vyžaduje istú komunikačnú kompetenciu a schopnosť rozoznávať prítomné 
kontexty a ich nové významy, ktoré vznikajú spájaním viacerých kódov. 

Existujú však aj obsahy, ktoré čítanie textu uľahčujú, keďže je v nich dekódovanie 
informácie úmyselne zjednodušované. Ide hlavne o žánre masových médií, akými sú napr.  
Reality TV programy, konkrétne napríklad dokusoap Farmár hľadá ženu alebo Mama ožeň 
ma, ktoré sú doprevádzané hlasom komentátora – rozprávača. Jeho prítomnosť potvrdzuje 
trivializáciu týchto mediálnych obsahov. Podobne, ako sprevádza hlas rozprávača deti pri 
rozprávke na dobrú noc, pomáha dekódovať programy aj dospelému divákovi. Narativizácia 
programov a infantilizácia kultúry umožňuje jednoduché prijímanie a robí takéto programy pre 
percipientov atraktívnejšími.  

Pri internetových (virálnych) textoch nie je zámer autora vždy zrejmý, no obsahy sú často 
vďaka doplnkovým textom a komentárom ľahšie dekódovateľné. Napríklad humor a ironické 
výpovede môžeme čítať dvojako (zjednodušene povedané – buď význam pochopíme, alebo 
nepochopíme), no komunikačný produkt a virálny obsah svojou rozšírenosťou vytvára register 
komunikačných kódov s vymedzeným a dopredu daným jasným významom. 

V hovorenej reči človek nemusí hneď pochopiť zámer autora, pokiaľ v komunikačnej 
situácii používa iróniu alebo negatívne hodnotiace výpovede, v komunikácii na internete takéto 
obsahy vďaka svojej ustálenej štruktúre zastupujú konvenčné znaky, čím je dekódovanie 
uľahčené. Textom doplnený obrázok You don´t say je príkladom, ktorý ilustruje zaužívaný 
spôsob označovania sarkastickej výpovede (obr. 63). Prítomnosť tohto mému v komunikácii je 
reakciou, ktorá spojením výrazu tváre (pôvod pochádza z filmovej scény s Nicolasom 
Cageom) a textovej časti napomáha identifikovať zrejmé/bežné, tzv. „obvious“ výpovede. 

 

                                                 
30 Ako je už spomínané v kapitole 1.5 Internetový mém ako vírus, zaužívaný pojem internetový mém je sporný, 
nakoľko sa viaže na prostredie ako platformu a spôsob, akým ho možno rozširovať – hypertext, e-mail, web – 
sociálne siete. Vhodnejšie by bolo nazývať takéto mémy digitálne, keďže rovnaké druhy/žánre mémov radené 
ako internetové, existujú a dávno existovali aj v prostredí mobilných telefónov a ich šírenie nebolo odkázané na 
internetové pripojenie. Tento pojem vychádza z toho, že internet nahrádza pojem počítač, pričom rovnaké 
charakteristiky z hľadiska platformy a spôsobu využívania dnes spĺňa aj mobilný telefón a tablet. 
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Obr. 63 You don´t say 

 
Podľa kódu je možné mémy rozdeliť na základe toho, v akom prostredí a akým 

spôsobom dochádza k ich kódovaniu. Rozlišujeme preto mémy: 
 

1. Digitálne a mediálne  
a. vizuálne: textovo-obrazové, textové (hoaxy, vtipy, sms, výroky, chytľavé 

frázy, copypasta mémy), statické (obrazové), pohyblivé (gif) a video (bez 
zvuku, napr. obrazové slučky);  

b. audio: hudobné (piesne, zvučky, zvonenia, filmové intrá, napr. Hviezdne vojny) 
a verbálne (podcast, rozhovory, nahrávky, výroky); 

c. hybridné: audiovizuálne (video so zvukom, obrazom, textom); multimediálne, 
(rôzne prezentácie, hry, aplikácie, napr. virálna hra/mobilná aplikácia Flappy 
bird). 

2. Sociokultúrne 
a. verbálne: slogany, hovorené vtipy, frázy atď.;  
b. písané: reťazová správa (kopírovaná na papieri), hoax (napr. v 

tlačených novinách); 
c. materiálne: komerčné (predmety bežnej spotreby, módne trendy, tzv. 

vychytávky, nazývané gadgets predmety); iné – pyramídové hry, chlieb šťastia 
(zahŕňajú v sebe aj behaviorálne mémy a triky memplexu). 
 

Prelínanie uvedených príkladov naznačuje, že zmenou kódu a prostredia, v ktorom 
mémy existujú, nemusí meniť ideu, ktorá sa mémom replikuje. Napríklad hovorený vtip 
nadobúda aktuálnosť v digitálnom prostredí, ak je doplnený ilustráciou (ktorá reflektuje 
vizuálnosť digitálnych médií, zároveň uľahčuje dekódovanie). Ako príklad môžeme uviesť 
skupinu na Facebooku – Dexempo bekomplex a Dexempo bezkomplex. V oboch skupinách 
používatelia publikújú rôzne slovné hračky, pozmenené frázy a pod. Zatiaľ čo v skupine 
Dexempo bekomplex je pravidlom pridávanie len textových príspevkov, skupina Dexempo 
bezkomplex31 vznikla ako derivát tejto skupiny, nakoľko na nej začalo pribúdať veľké 
množstvo obrazových príspevkov. Príspevky v skupine Dexempo bezkomplex majú podobný 
charakter, no texty sú doplnené o ilustráciu, prípadne výpoveď je obsiahnutá len v ilustrácii.  

 

                                                 
31 Skupina Dexempo bezkomplex vznikla ako reakcia na naliehanie používateľov, aby sa v skupine Dexempo 
bekomplex vyskytovali len textové príspevky. 
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5.2 Platformy a možnosti replikácie 

Technologický vývoj vytvára podmienky, vďaka ktorým je replikácia mému rýchla 
a jednoduchá. V nasledujúcom delení sú uvádzané platformy digitálneho a internetového 
priestoru, v ktorom možno nachádzať ako emergentné mémy, tak aj virálny obsah.  

 

1. Blog: osobné blogy; videoblogy (tzv. YouTuberi na portáli YouTube.com); fotoblog 
(Instagram.com, Pinterest.com); mikroblog; status na sociálnej sieti/komunitnom 
portáli; mikroblogová platforma (Twitter.com, Tumblr.com). 

2. Sociálna a komunitná sieť: skupina, stránka, profil (Facebook.com, kedysi napr. 
Myspace.com, u nás napr. Birdz.sk). 

3. Web stránka/portál: portály, ktorých cieľom je šíriť rôznorodý populárny obsah 
s možnosťou ďalšieho zdieľania (napr. tzv. social news website alebo content sharing 
websites, napr. Buzzfeed.com, Digg.com, Boredpanda.com); portály orientované na 
šírenie videí, tzv. video sharing websites (YouTube.com); portály, ktoré šíria obsahy 
už dopredu označované ako internetové mémy, tzv. meme-sharing websites (9gag.com, 
Memebase.cheezburger.com); databáza (KnowYourMeme.com, Hoax.cz); komunitný 
portál (väčšinou podľa záujmov komunít, šíria sa tu prevažne obsahy príslušné danej 
téme alebo komunite); mediálne portály (spravodajské, tabloidné články). 

4. Diskusné fórum: fóra založené na prevažne obrazovej komunikácii, tzv. image-based 
forums (4chan.org, Reddit.com); textové fórum (komunitné, záujmové, warez fóra). 

5. Komentár: v prostredí Web 2.0 je prítomný vo všetkých vyššie uvedených formách. 
6. Mobilné aplikácie vyššie spomenutých foriem šírenia. 
7. Iné: PowerPointové prezentácie; rôzne dokumenty; hra – počítačová, mobilná; reklama 

– reklamné banery, hyperlinky; e-mail; chat – web, aplikácia, sociálna sieť. 
 

Pri mnohých zo spomínaných platforiem je dôležité hodnotenie používteľov – ranking, 
v podobe hlasov alebo tzv. karmy, na základe čoho je mnohopočetný obsah triedený a do 
popredia sa dostávajú pre používateľov najatraktívnejšie obsahy (najzaujímavejšie, 
najzábavnejšie, ale aj najkontroverznejšie, najradikálnejšie) pričom takéto hodnotenie nie vždy 
zabezpečí, že je najlepší obsah zároveň aj na poprednom mieste.  

 

K replikovaniu mémov v prostredí digitálnych médií dochádza kopírovaním návodu 
alebo už hotových memetických produktov: 

 
1. Návod: pri návode dochádza k replikácii postupu tvorby, postupu zdieľania, 

komunikácie a správania sa. Ide o generovanie nových produktov na základe už 
existujúcej predlohy. Návod môže mať podobu remixu a mashupu (na základe 
ktorých vzniká postprodukt vytvorený z iných, už existujúcich memetických 
produktov alebo ich častí) alebo generátora a presetu (prednastavenia uľahčujúce 
replikáciu mémov a vznik nových post/produktov). 

2. Duplikát a repost: replikácia už existujúcich produktov kopírovaním a vkladaním – 
copy/paste. Ide o manuálne alebo softvérové vkladanie funkciou zdieľania: 
share/šírenie, like/páči sa mi to, prekopírovaný hypertextový odkaz, tzv. „preklik“ cez 
odkaz vo videu atď. 
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Zdieľanie mému nie je realizované len digitálnou formou a funkciami sociálnych sietí. 
V roku 2006 sa v prostredí slovenských blogerov šírilo tzv. Depiho vrece (obr. 64). Blogeri si 
vrece odovzdávali alebo posielali poštou a na svojich blogoch uverejňovali jeho fotografie. 
Z cestujúceho vreca sa stalo cestovateľské vrece a blogeri prostredníctvom neho zdieľali svoje 
cestovateľské zážitky (vrece sa stalo cestovateľom). Poslednú zmienku o vreci som 
zaznamenala na blogu jeho autora (spúšťač tejto reťazovej hry) – Depi.sk z roku 2008. 
Podobným príkladom materiálneho zdieľania je už spomínaný Vatikánsky chlieb šťastia. 
V prípad Depiho vreca je mém zdieľaný materiálne a replikovaný digitálne (fotografiami 
a článkami). 

 

 
Obr. 64 Depiho vrece 

 

5.3 Typ návodu 

V nasledujúcom delení je ponúknutý prehľad tematických produktov alebo činností, 
ktoré sú vytvárané podľa inštrukcií. Cieľom a motiváciou ich vzniku je zaznamenávanie a 
verejná emitácia, socializácia a sebaprezentovanie. Podľa typu návodu preto možno mémy 
rozdeliť na behaviorálne, performačné, komunikačné, produkčné a generované. 

 
1. Behaviorálne – mémy, pri ktorých sa kopírujú vzorce správania a aktivizujú nejakú 

činnosť, ktorá býva taktiež zaznamenaná a zverejnená. Dôležitú úlohu hrá šírenie 
myšlienky a mobilizácia na sociálnych sieťach a vo vnútri komunít. Medzi takéto aktivity 
radíme kooperačné a reťazové mémy.  

 
Medzi kooperačné mémy možno zaradiť rôzne hnutia, petície, zhromaždenia a protesty, 

ktorých cieľom je na základe spoločných záujmov (alebo postojov, hodnôt) zmobilizovať ľudí 
k istej hromadnej činnosti, s cieľom vyvolať nejakú zmenu v spoločnosti, resp. na niečo 
upozorniť (prípadne upozorniť len na samotný akt/udalosť, čo by sme tiež mohli radiť 
k performačným mémom spomínaným nižšie).  

Medzi takéto hnutia, ktoré sa formujú prevažne v internetovom prostredí, môžeme 
zaradiť komunitu Anonymous (anonymná komunitná hackerská skupina, ktorej cieľom je hájiť 
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verejné záujmy, organizujú hromadné demonštrácie a virtuálne útoky), hnutie Occupy (ide 
o protestné akcie, ktorých cieľom je vyvolať debatu, presadiť vlastné, komunitne šírené 
myšlienky a zmobilizovať viacerých účastníkov na hromadnú činnosť) a hnutie LulzSec 
(hackerské hnutie, ktoré však vykonáva svoju činnosť tzv. „just for the lulz“ – len pre zábavu). 

Ku kooperačným behaviorálnym mémom je možné zaradiť aj napr. púšťanie balónov 
šťastia (v čase populárnosti tohto mému išlo o hromadnú činnosť, mobilizačne šírenú 
a zaznamenávanú aj cez komerčné médiá) či vytváranie ľudských reťazí pri protestných 
zhromaždeniach. 

Reťazové behaviorálne mémy predstavujú napríklad tzv. výzvy (challenges). Vznikajú 
na základe už vytvorených produktov, ktoré vyzývajú k ďalšej (napodobnenej) produkcii alebo 
produkcii na základe dopredu uvedených inštrukcií. Napríklad sériu mémov s virálnou 
povahou tvorili výzvy ako Ice Bucket Challenge (motiváciou vzniku a sledovania je altruizmus 
a príslušnosť v komunite – zvyčajne v komunite priateľov na sociálnej sieti) alebo Cinnamon 
Challenge (motiváciou vzniku je zábava, voyerizmus, zvedavosť, škodoradosť, nakoľko 
úlohou tvorcu videa v cinnamon challenge je zjesť lyžičku plnú mletej škorice). 

 
2. Performačné mémy a performancia – napr. Planking (mutáciou je tzv. Mannying), 

Owling, Batmanning, Stocking, Horsemaning, Ice Bucket, Harlem Shake, Twerking 
a rôzne pózovanie na fotografiách. 
 

Performačné  mémy vyhodnocujeme ako úmyselné aktivity a hotové produkty (v tomto 
prípade ide o fotografie a videá), pri ktorých produkcii bolo už vopred zmýšľané, že budú 
vytvárané podľa predloženého konceptu, návodu. Hoci  ide o verejnú, v niektorých prípadoch 
nebezpečnú a zákon porušujúcu činnosť32, motiváciou jej realizácie je predpokladaná 
úspešnosť, ale aj príslušnosť v danej komunite a neverbálne zdieľanie rovnakej kultúrnej 
skúsenosti. „Zapojením sa do performačných mémov, tvoria účastníci sociálnu imagináciu, 
ktorá dáva zmysel akciám nasledujúcich a súčasných účastníkov.“ (Banks, 2011). Sociálna 
imaginácia, ako sa na ňu pozerá Ch. Taylor (2003, s. 23), predstavuje zmysel očakávaní, ktoré 
máme voči sebe navzájom. Je to druh vzájomného porozumenia, ktoré nám umožňuje 
vykonávať kolektívne činnosti tvoriace sociálny život.  

Zapojením sa do komunity, čo v praxi znamená uverejnenie svojho produktu – výslednej 
fotografie alebo videa online, dostáva praktizovanie zobrazovaných činností zmysel. 

Performačné mémy predstavujú aktivity, ktoré sú vykonávané s cieľom vzniku online 
dokumentácie. Ide o formálny postup ako pózovať na fotografiách či videách – ako robiť niečo 
pre to, aby sme to mohli zaznamenať, zverejniť, kategorizovať a zdieľať, pričom zdieľanie 
v tomto prípade nezahŕňa len činnosť spojenú s rozširovaním obsahu, ale aj skúsenosti, ktoré 
zobrazuje. 

Pri performačných mémoch sa stretneme s viacerými druhmi aktivít, ktoré sú spôsobom 
vzniku a odkazom pre spoločnosť úplne odlišné. Napríklad Planking – cieľom je vytvorenie 
a zverejnenie fotografie (ojedinele videa), na ktorej človek tvárou dole a rukami pri tele leží na 
nezvyčajnom mieste, väčšinou na verejnosti.  

Ďalším príkladom je Flashmob – predstavuje kolektívnu behaviorálnu kooperačnú 
činnosť, ktorú môžeme považovať za druh performačného umenia. Flashmob, ako nečakané 
predstavenie na verejnom mieste, má zvyčajne nasledujúci priebeh:  
1. vytvorenie udalosti (napríklad na sociálnej sieti alebo v nejakej komunite), 
2. zapojenie sa ľudí, 
3. nácvik, 
4. realizácia na verejnom mieste: 

                                                 
32 Prípady, kedy človek prišiel o život. 
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a. nečakaný začiatok/moment prekvapenia (napr. ľudia prechádzajúci sa po ulici 
zrazu zastanú alebo začnú postupne tancovať), 

b. priebeh a gradácia (ľudia sa chvíľu nehýbu, v druhom prípade sa k tancu 
pripája stále viac ľudí – dôležité je vyvolať dojem, že ide o náhodu), 

c. záver – návrat do reality (účastníci flashmobu pokračujú v chôdzi akoby sa nič 
nestalo), 

5. zaznamenanie priebehu a zverejnenie. 
 
Produkty, ktoré sú spätne zaradené do kategórií spomenutých v príkladoch (planking 

a i.), nemožno označovať za performačné, keďže nevznikali s úmyslom aktívne kopírovať 
návod. Ide len o spätnú kategorizáciu. Pri performancii musíme brať do úvahy aktívnosť 
a úmysel producentov, ktorí po predchádzajúcej skúsenosti s takýmito, zväčša populárnymi 
produktmi nasledujú návod ako vytvoriť vlastný produkt (ide o proces performancie, 
zaznamenávania, publikovania a zdieľania kultúrnej informácie). 

 
3. Komunikačné – aplikáciou memetických návodov v internetovej komunikácii sa formujú 

komunikačné produkty, ktoré môžu byť: 
a. konverzačno-kooperačné – nadväzujúce správy v diskusii; 
b. reakcie – mém formálne aj obsahovo nahrádza výpoveď; 
c. komunikačná performancia – zviditeľnenie sa, napr. trolling môže byť ako 

performancia zastúpený písaným, kvázi odborným vysvetlením tematiky alebo 
opisom životných príbehov ľudí, ktoré sú ukončené napr. vetou celé som si to 
vymyslel a vy ste čítaním strácali svoj čas alebo nie som žiaden odborník 
a nemám tušenie o čom píšem; ďalej ku komunikačnej performancii patrí 
komentár prvý, krátke príbehy, tzv. copypasta (úmyselne kopírovaný príbeh, 
jeho časť, veta doplnená ASCII obrázkom a pod.)33. Komunikačná 
performancia má podobu komentárov, ktoré sú rakingové (tzv. like fishing) – 
slúžia na získavanie hodnotení, ktoré komentár posunú na popredné miesto, 
napr. komentáre: Give me like if...; Thumbs up if..., Likes for free a 
prezentatívne – majú napr. podobu komentárov, v ktorých používateľ 
upozorňuje na to, akým spôsobom sa k obsahu (ktorý komentuje) dostal. Svojou 
výpoveďou odkazuje na iný obsah, ktorého súčasťou bola informácia o obsahu, 
pri ktorom zanecháva svoj komentár. Napríklad, v televízii je odvysielané 
zábavné video, na základe čoho si ho používateľ vyhľadá na internete. Prípadne 
môže ísť o obsah, ktorý bol cez hypertextový odkaz zverejnený na webovom 
portáli a po jeho otvorení sa používateľ dostane k pôvodnému obsahu, ktorý 
okomentuje. Takéto prezentatívne komentáre sú napríklad: Reddit sent me here, 
Ellen sent me here, I am a redditor a pod.; 

d. komentáre, ohlasy a hodnotenia – bežná internetová komunikácia, ktorá sa 
môže stať emergentným mémom; 

e. deklaračné – v komentároch diskutujúci predpovedajú správanie iných 
používateľov, napr. komentáre Fight/Flame in 3, 2, 1; Prichádza záplava 
českých komentárov; 

f. komunikačno-behaviorálne – zaraďujeme sem hlavne trolling, napr. Rick Roll 
mém je spájaný s komunikačným správaním hlavne v diskusných fórach – 
užívateľ simuluje uverejnenie hypertextového odkazu, ktorý má byť relevantný 
k téme diskusie, namiesto toho uverejní odkaz na dané video. Kto na odkaz 
klikne, bol tzv. rickrolled. 

                                                 
33 Bližšie je tento fenomén spomínaný v kapitole 4.1 Repost a duplikát – iná forma, rovnaký obsah. 
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Funkcia komunikačných mémov často slúži na to, aby sa ich autor a samotný obsah 

dostal do popredia, medzi tzv. „high rated comments“, čiže najvyššie hodnotené komentáre 
viditeľné pre najväčší počet používateľov. Ich funkciou je okrem komunikácie pobaviť, 
informovať, ale aj nahnevať, uraziť a sebaprezentovať sa. 

 
4. Produkčné návody – mediálne obsahy, ktoré sú svojou formálnou alebo obsahovou 

štruktúrou vytvorené podľa už existujúcich produktov, resp. zverejnených návodov ako 
niečo vytvoriť. Produkčné mémy sa týkajú aj postprodukcie, ktorá využíva postupy 
imitácie, mashupu a remixu: 

a. blog, videoblog: reťazová tvorba, v ktorej na seba blogeri/videoblogeri 
tematicky nadväzujú (tzv. tagy, napr. Tag 10 vecí o sebe); žánrová a tematická 
tvorba (napr. haul34, prítomný hlavne v tzv. beauty videoblogoch); záznamy 
z hrania počítačových hier (tzv. Let´s play videá, napr. Minecraft s komentárom 
videoblogera); 

b. komentár: komentáre môžu byť produkčno reakčné/komunikačné – 
používatelia vytvárajú reakcie editáciou/tvorbou samplov zo spúšťacej témy 
tým, že upravujú zverejnený text, video, obraz (napr. mémy Can you please edit 
my photo) alebo do diskusie pod zverejnenou fotografiou pridávajú obrazový 
výsek tváre, pričom sa zamerajú na nevšedný detail;   

c. deriváty: vznikajú ako výsledok postprodukcie, napr. autotune remix. 
 

5. Generované – automaticky vytvorené obsahy s použitím presetov, generátorov obsahu, 
vrstiev, automatických editačných nástrojov a pod. Návodom je v tomto prípade imitácia 
používania takýchto prostriedkov na vytvorenie hotového produktu a jeho následné 
zdieľanie. 

 

5.4 Dosah a rozšírenie 

V tejto klasifikácii je prihliadané na to, aký dosah má internetový mém na používateľov 
(alebo publikum) z hľadiska jeho univerzálnosti (napríklad jazykového kódu či poznania 
kultúrneho pozadia a kontextu daného mému) a rozšírenosti vzhľadom na univerzálnosť 
internetového priestoru. Z tohto hľadiska možno mémy rozdeliť na: 
 
1. Lokálne: mémy, ktoré sú populárne len v obmedzenom prostredí príslušnom pre štát, 

komunitu a pod; často ide o politické a mediálne mémy a mémy v lokálnej jazykovej 
mutácii). Napr.: Deväť, Kainšmetke, Tukabel – hoci spĺňajú atribúty medzinárodných 
mémov, jazykové rozhranie ich lokalizuje len na slovenské, prípadne české prostredie. 

2. Globálne: je tu výrazná univerzalita priestoru a kódu (globálna prístupnosť k obsahom, 
prevaha vizuálneho obrazu). Jazykom internetových mémov je prevažne angličtina, pričom 
publikum je medzinárodné. 

3. Lokalizované: ide o medzinárodné mémy v lokálnej mutácii, ktoré môžu mať podobu 
presného doslovného prekladu (prípadne dabing, titulky). Lokalizované mémy môžu 
predstavovať aj obsahy, ktoré sú prispôsobené lokálnemu publiku napr. zmenou 
postáv/osôb, názvou miest, značiek a pod., ale aj obsahy, pri ktorých je dodatočne (napr. 
v článku v ktorom boli publikované, v reportáži a pod.) objasnený kontext a naratív. 

                                                 
34 Videá, v ktorých autori/autorky pred kamerou ukazujú, čo si v poslednom čase nakúpili. 
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Aj lokálny mém môže mať atribúty s globálnym dosahom a nie je výnimkou, že sa 

dostanú do globálnej sféry. Pre ich úspešnosť je dôležitá integrácia do takéhoto prostredia, 
ktorá si vyžaduje zrozumiteľnosť (napr. jazykovú – preklad, titulky) alebo dovysvetlenie 
kontextu/naratívu, s ktorým je obsah spojený. 

Pre porozumenie je univerzálnym kódom v textových alebo hovorených memetických 
obsahoch anglický jazyk a ako uvádza A. Baran (2012, s. 177), vizuálna komunikácia je 
univerzálnejšia ako verbálna a potreba jazyka je tu takmer neexistujúca. Avšak aj univerzalita 
vizuálnej komunikácie závisí od kultúrneho pozadia, ktoré je na vizuálny obsah silne 
intertextuálne  naviazané a  obraz dostatočne nereprezentuje potrebný naratív na pochopenie 
kontextu. Na obr. 65 a 66 je zobrazený Václav Klaus, s ktorým sa spája aféra „ukradnutého 
pera“. Hneď po medializácii tohto incidentu, začali v slovenskom a českom internetovom 
prostredí vznikať koláže a fotomontáže fotografií Klausa v rôznych situáciách, v ktorých 
uvažuje o odcudzení pera. Tento mém má potenciál populárnosti a je dekódovateľný len 
v krajinách, ktoré sú zasiahnuté zvýšenou informovanosťou o danej udalosti a jej okolnostiach 
a používatelia sú schopní na fotografii ľahko identifikovať Václava Klausa.  

 
 

Obr. 65 Výzva prijatá Obr. 66 Klaus pero 
  

5.5 Téma a funkcia 

Témy prezentované internetovými mémami môžu byť rôznorodé, preto sú v nasledujúcej 
kategorizácii vymenované hlavne tie, ktoré majú dopad na kultúru, spoločenské správanie, 
vytváranie obrazu sveta a vplyv na komunikáciu. 

 
1. Propagačné: reklamné (často virálne kampane, ktorých snahou je použitím 

marketingových zručností vytvoriť reklamnú kampaň tak, aby sa stala potenciálne 
virálnou, t.j., pri tvorbe sa úmyselne berie ohľad na to, aké atribúty by mal obsah spĺňať, 
aby sa stal pre publikum atraktívnym a replikovali ho ďalej). 

2. Politické: politické propagačné mémy zohrávajú počas volebných období čoraz väčšiu 
úlohu vo svete aj v našom prostredí. Politický (anti)hrdina sa stáva popkultúrnym hrdinom, 
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ktorého definuje moc (napr. kult osobnosti Putina či Kima Jong Una). Patria sem aj 
(medializované) politické udalosti/kauzy, z ktorých následne vznikajú emergentné mémy 
s politickou tematikou. 

3. Spoločenské: ich úlohou je zmeniť postoj recipientov. Rôznymi spôsobmi poukazujú na 
dôležité spoločenské dianie. Patria sem aktuality (napr. pád lietadla – ľudia darujú peniaze, 
prežívajú katarziu), sociálne témy (chudoba, šikana, rakovina, xenofóbia), videotvorba 
tzv. sociálnych experimentov, úmrtia známych osobností (aktivita „hromadného 
smútenia“ na sociálnych sieťach). 

4. Popkultúrne: tvorba eventov (stretnutia, comicony; vznik komerčných produktov); 
tvorba samplov/sekvencií z popkultúrneho obsahu a jeho následný remix. 

5. Mediálne: emergentné mémy (Martinka z Turca, Tukabel, seriály, filmy, relácie). 
6. Kulty osobností: politici, deti, bežní ľudia/internetové – videoblogeri, speváci, umelci; 

fiktívne, mediálne, zvieracie osobnosti/charaktery; napr. Chuck Norris, Vladimír Putin, 
Kim Jong Un, Bad Luck Brian, Overly Attached Girlfriend, Scumbag Steve, Successful 
Black Man, Ridiculously Photogenic Guy, Good Guy Greg, Meliško, [10] Guy, 
Ermahgerd, Success Kid, Grumpy Cat, Doge. Kult osobnosti zahŕňa reálny alebo fiktívny 
charakter, ktorý sa viaže na memetický obsah (osobe sú pripisované fiktívne vlastnosti, 
ktoré boli vytvorené internetovou kultúrou). Internetové osobnosti/postavy sú samé sebe 
značkou a nie je ojedinelé, že majú, podobne ako komerční umelci, svojho manažéra. 
Stávajú sa tak predajnou komoditou a vďaka svojej predošlej a stálej popularite, pre 
mediálny a spotrebiteľský trh, veľmi atraktívnou. Obdobne, aj virálne produkty, ako 
napríklad Nyan Cat alebo Keyboard Cat, zo slovenského prostredia napr. výraz 
Kajšmentke majú registrované autorské práva a sú značkou, ktorá má stále charakterové 
vlastnosti vytvorené internetovým mémom. Právne upravené obmedzenia šírenia odporujú 
povahe mému a virálneho obsahu. Na druhej strane však potvrdzujú svoju prítomnosť 
v populárnej mediálnej kultúre. 

7. Roztomilé obsahy (cute obsahy): sú založené na roztomilosti, patria sem bábätká 
a mláďatá zvierat. 

8. Zvieratá: hlavne  mačky a psy tvoria významnú sféru popkultúrneho memetického 
obsahu. 

9. Altruistické: napr. fotografie, videá chorých detí, ľudí odkázaných na pomoc, týrané 
alebo opustené zvieratá, hlasovacie súťaže, obsahy súvisiace s úmrtím známych osobností 
a iné. 

10. Paródie: amatérske, ale aj profesionálne paródie memetického obsahu so zábavnou 
funkciou. 

11. Spev, coververzie a imitácie: napr. Lip sync videá, v ktorých používatelia imitujú spev 
populárnych piesní (synchrónne atrikulujú podľa textu piesne, no bez spevu), coververzie 
piesní, amatérski speváci a záznamy z talentových súťaží. 

12. Tanec: tanečná performancia, návodová imitácia – Gangnam style, Harlem shake, Happy 
song videá, kedysi napr. Makarena). 

13. Ďalšie: športové a adrenalínové výkony; krása a životný štýl (hlavne videoblogy), DIY 
inštruktážne videá, populárno-vedecké vysvetlenia fungovania sveta, javov, ľudského tela 
a pod.; experimenty (chemické, fyzikálne, sociálne); tzv. wins a fails obsahy 
(podarené/obdivuhodné a nepodarené/trápne, často (anti)talentové obsahy); 
vlogeri/YouTuberi: ľudia a ich príbehy (napr. coming out homosexuálov). 

 
Jedným z niekoľkých príkladov mémov s politickou tematikou je spojenie popkultúrnej 

postavy Joker (obr. 67) z filmu The Dark Knight (Čierny rytier) a jeho replikou Why so 
serious? s postavou Igora Matoviča (obr. 68). Na obrázku s Igorom Matovičom vidíme len 
výraz tváre, ktorý pripomína Jokera a nápis pre lepšie pochopenie popkultúrneho kontextu.  
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Obr. 67 Joker  Obr. 68 Matovič 

Obrázok v sebe nesie charakteristické črty negatívnej postavy z Batmana. Na podobnom 
princípe je vystavaný aj obrázok s Barackom Obamom (obr. 69) alebo mačky (obr. 70), ktorý 
je vytvorený ako demotivational poster. Tento príklad je ukážkou mnohovýznamovosti 
a aplikačného potenciálu mémov na rôzne témy. Mačky sú všeobecne obľúbeným virálnym 
prvkom internetu. 

 

Obr. 69 Obama Obr. 70 Y So Srs? 

 

Téma Joker sa objavila aj na grafických fotomontážach bilbordov pri prezidentských 
voľbách 2009, na ktorých bola fotografia prezidenta Ivana Gašparoviča a Róberta Fica (obr. 
71 a 72). Joker svoju virálnu povahu preukázal aj pri voľbách 2012 na volebnom plagáte strany 
Smer s jej predsedom Róbertom Ficom (obr. 73), jeho pomaľovanou tvárou a prepísaným 
nápisom z Ľudia si zaslúžia istoty na Why so social democratic. Obr. 74 s frázou I wanna play 
a game..., pochádzajúcou z filmu Saw, odkazuje na politické hry na Slovensku. Mémy 
s Jokerom sú symbolom výsmechu, negatívnosti a politickej satiry. Obrázky 73 a 74 
predstavujú „výsmech demokracii“. Na jednej strane vyznievajú humorne ako paródia, na 
druhej však odkrývajú postoj ich tvorcu a skupiny obyvateľstva, ktorá sa podieľa na 
rozširovaní týchto mémov, myšlienok, ktoré zdieľajú. 
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Obr. 71 Gotham city Obr. 72 Ha ha ha 
  

Obr. 73 So democratic Obr. 74 I wanna play 
 

Téma Gorila sa stala ťažiskom vzniku virálneho obsahu, ktorý sa šíril takmer v každom 
médiu. Sila témy, myšlienky, jej atraktívnosť pre masy, dokáže ovplyvniť kvalitu mémov. Po 
voľbách sa takou kontroverznou témou stala tzv. ficokola. Róbert Fico a oslava víťazstva 
s fľašou Coca-Coly, ktorú mal údajne piť v kauze Gorila so šéfom finančnej skupiny Penta. 
Nasledujúce tri obrázky sú reakciou na víťazstvo Smeru vo voľbách. 

Obrázok 75 obsahuje tvár Yao Ming Face (Bitch Please) – žáner rage face, s pohŕdavým 
výsmechom. Vlastné vysvetlenie Coca Coly v ruke Róberta Fica, si ľudia podľa reakcií na 
sociálnych sieťach a fórach vysvetlili ako pohŕdavý výsmech, čo aj naznačuje použitý obrázok. 
Záverečná sekvencia obsahuje rage face mém Are you Fucking Kidding Me?, ktorý znamená 
„robíš si zo mňa srandu?“ a v tomto prípade reprezentuje rezignáciu nad celou situáciou. 
Okamžitou reakciou na zverejnené fotografie z osláv strany bola fotokoláž (obr. 76) s krátkym 
príbehom a „nevinným“ Hoplá!!!. 

 V deň volieb 2012 začal horieť aj slovenský hrad Krásna Hôrka. Niektorí používatelia 
internetu svojimi reakciami a statusmi komentovali túto udalosť ako jednu z dvoch najhorších, 
čo sa v ten deň stala. Prirovnali to na demotivačnom obrázku č. 77. 

 

 
Obr. 75 Ficokola  Obr. 76 Hoplá 
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Obr. 77 Konšpirácia 

 

 
 

Populárnosť a tematika internetových mémov je inšpiráciou pre rôznorodú tvorbu. 
Nakoľko sú internetové mémy súčasťou popkultúry, dochádza k recirkulácii mémov do 
a z daného média. Tak, ako sú mémy inšpirované artefaktmi popkultúry, sú dané médiá 
tematicky a aj formálne inšpirované kultúrou internetových mémov. Napríklad: 
 Hra – počítačová (Goat Simulator), mobilná (existuje mnoho príkladov, nakoľko veľké 

množstvo mémami inšpirovaných hier je graficky a príbehovo nenáročných, napr. Rage 
Wars, Tukabel)  

 Reklama (Phteven) 
 Videoklip (Weezer - Pork And Beans) 
 Film (Grumpy Cat´s Worst Christmas Ever) 
 Kniha (Tuna Melt My Heart) 

 

5.6  Príklady konkrétnych ustálených žánrov 

Internetové mémy vytvárajú svoje klony, ktoré sú budované na podobných princípoch. 
Zachovanie rovnakej štruktúry zaisťuje percipientovi jednoduchšiu orientáciu v (kon)textoch, 
čím sa mém stáva prístupnejší pre šírenie svojich ideí. Rovnaká štruktúra napomáha osvojovať 
si manuály, ako s takýmto textom narábať. Takéto mémy, ktoré svojou výstavbou nasledujú 
manuály/návody tvorby, môžeme nazvať kompozičné. Môžeme sem zaradiť napríklad rage 
komiksy, image macro mémy, demotivačné plagáty a autotune remixy. 

 
Rage komiks: krátke komiksy, s relatívne ustálenou štruktúrou a postavami, tzv. rage 

faces, napr. Rage guy, Derp, Ok guy, Forever Alone – každý takýto jednoduchý obrázok 
vyjadruje istú emóciu alebo mýtus (napr. Forever alone zastupuje osamelých ľudí nielen 
v internetovom prostredí) a sú využívané ako emotikony. Taktiež sú nosným prvkom 
komiksov, kde sú umiestňované do rôznych situácií a kontextov, zväčša reflektujúcich bežný 
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život a jeho paradoxy (obr. 78). Okrem replikácie štruktúry a postáv, dochádza aj k vytváraniu 
príbehu s rovnakou pointou, no rozličným dejom.  

 
 

 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 78 Rage komiks 
 

Image macro – fotografia alebo obrázok (obyčajného človeka, zvieraťa, postavy 
z filmu a pod.), ktorá je doplnená o výrok, frázu, odkaz. Napr. Advice animals/stock character 
macro – väčšinou (ale nie vždy) je v strede na farebnom pozadí obrázka umiestnená hlava 
zvieraťa/človeka doplnená textom/citáciou/frázou; charakterové postavy majú svoje ustálené 
vlastnosti a spôsoby vyjadrovania; napr. Philosoraptor (obr. 79) alebo Bad Luck Brian (obr. 
80). 
 

 
Obr. 79 Philosoraptor Obr. 80 Bad Luck Brian 

 
Demotivačné plagáty: predstavujú kontextové prepojenie obrazu (fotografia, 

fotomontáž – kultové zábery, populárne osobnosti, ľudia v rôznych situáciách, iné internetové 
mémy) v čiernom rámčeku, nadpisu alebo sloganu a podnadpisu (vysvetlenie, komentár). 
Významovo demotivačný plagát odkazujúci nielen na zobrazovaný obsah, ale aj popkultúrny, 
či aktuálny spoločenský alebo politický kontext. Aj demotivačné plagáty nahrádzajú/dopĺňaju 
komunikáciu na internete. Napríklad, ak niekto položí vo fóre nezmyselnú alebo pre väčšinu 
samozrejmú otázku, niekto z diskutujúcich uverejní obrázok muža s hlavou v dlaniach (na obr. 
81 je zobrazená postava zo seriálu Star Trek, ktorý je v rámci popkultúry často využívaným 
archetypom pri tvorbe internetových mémov) a pod ním nápis „facepalm“. Využívané sú aj 
frázy „fail“ (chyba),  pre ešte väčšie zdôraznenie „epic fail“ a iné. 
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Obr. 81 Demotivačný obrázok 

  
Autotune remix – editačná technika zvukovej stopy, bežne používaná pri hudobnej 

postprodukcii. Túto techniku využívajú aj používatelia pri remixovaní emergentných alebo 
virálnych mémov. V podstate ide o zhudobnenie hovoreného slova. Zdrojom pre takéto videá, 
alebo hudobné nahrávky bývajú emergentné mémy z mediálneho prostredia – reportáže, 
mediálne vystúpenia.  
 

Okrem kompozičných, vzhľadom na ich použitie v procese komunikácie či spôsob 
šírenia, je možné rozdeliť ďalšie zaužívané a ustálené mémy na identifikačné (Pedobear, 
Troll), behaviorálne, produkčné, performačné (hoax, reťazová správa, reťazový obsah, 
napr. tanečné Happy video, Harlem Shake, Twerking; ďalej tzv. výzvy – challenges, napr. 
Cinnamon challenge, Ice Bucket Challenge) a komunikačné, ktoré boli viac priblížené 
v predchádzajúcich kapitolách. 

Komunikačné mémy možno ďalej rozdeliť na obrazové/multimediálne (Gif reactions, 
Rage Faces, Wat, RickRoll, Trolling), verbálne (Sme narafali, Kainšmetke, Neni doma cibuľa, 
2+2=935) a textové (slangové skratky, napr. LOL, ROFL, výrazy ako FAIL,WIN, 
komunikačné, napr. U Mad?). 

Uvedené príklady (konkrétnych mémov alebo ich kategorizácií) sú ukážkou prítomnosti 
mému v tzv. remixovej kultúre. Vystupujú samostatne, ale aj v kombinácii s inými mémami. 
Napr. textový, a zároveň aj verbálny mém FAIL, môže byť súčasťou vizuálneho mému – 
obrázkov či videí.  

Digitálne prostredie nových médií je natoľko dynamické a  expandujúce, že dochádza 
k rýchlym zmenám a meniacim sa trendom, ktoré neustále ovplyvňujú charakter zdieľaných 
obsahov. Preto aj radenie obsahov do kategórií nie je ustálené a vyžaduje si pravidelné 
sledovanie a aktualizáciu. Aj napriek povahe takýchto textov je však viditeľné, že 
k postupnému ustaľovaniu dochádza  a my tak môžeme sledovať formovanie nielen nových 
žánrov, ale aj používateľov, ktorí sa rýchlo učia, ako s týmito textami narábať vo svoj prospech. 

                                                                                                                                                                    

                                                 
35 Formulácia 2+2=9 pochádza z videa Ako naučiť Róma počítať (2010, Youtube.com), v ktorom chlapec na 
kameru odpovedá na matematické a iné otázky. Frázy z toho videa sa rozšírili prevažne medzi slovenských 
školákov a chlapcove odpovede využívajú v bežnom rečovom prejave. 


