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Úvod 

 
 

A tí, ktorých nazývame barbarmi, sú akýmsi novým druhom, čo má 
žiabre za ušami a rozhodol sa žiť pod vodou. Je jasné, že my z vonku s našimi 
pľúckami máme zo všetkého dojem bezprostrednej apokalypsy. Kde tamtí 
dýchajú, my umierame. A keď vidíme naše deti, ako sa túžobne pozeraju do 
vody, obávame sa o ne a slepo sa vrháme na to, čo sa nám darí vidieť, teda na 
tieň prichádzajúcej barbarskej hordy. Medzitým sa už deťom pod našimi 
krídlami začína zle dýchať, škrabú sa za ušami, akoby tam rástlo čosi, čo treba 
oslobodiť. (Baricco, 2009, s. 11) 

 
Taliansky spisovateľ a filozof, A. Baricco, hovorí vo svojej knihe esejí Barbari (2009) 

o novom druhu ľudí – barbaroch, ktorí nachádzajú skúsenosť v rýchlosti, sekvencii 
a povrchovej trajektórii obrazov a gest, ktoré sa míňajú v čase. Preto ich musia rýchlo 
nasledovať – aby dohnali skúsenosť. Rovnaký je aj dnešný používateľ, ktorého „trajektóriou“ 
sú tzv. content sharing websites1 alebo „nástenky“ sociálnych sietí. Sekvenčné obrazy 
zábavného, šokujúceho či katarzného obsahu cirkulujú každým scrollovaním a ťahom prsta na 
displeji počítača, tabletu alebo smartfónu. Skúsenosť je systematicky zapísaná v binárnom 
kóde či hypertexte sociálnej siete v živote „pod vodou“. 

Technologické možnosti a remediácia kultúry do nových médií vytvárajú podmienky na 
vznik rozšírených spôsobov komunikácie a prežívania reality. Dochádza tu k formálnemu 
prepájaniu textov do intertextuálnych obsahových celkov, ktoré nadobúdajú nekonečné 
množstvo (nových) významov. Hypertextové prostredie sociálnych sietí umožňuje rýchle 
šírenie informácie, ktorá nadobúda konkrétne podoby v tzv. memetických produktoch a je 
vytváraná na základe memetických návodov, pričom vplýva na správanie a spôsoby 
komunikácie používateľov. 

V tejto publikácii je pozornosť sústredená na sledovanie replikovaných znakových 
štruktúr, ktoré majú intertextuálny a popkultúrny charakter. V prostredí nových digitálnych 
médií dochádza k rýchlemu vzniku, zániku a mutácii obsahov, preto je dôležité a aj cieľom 
tejto publikácie bolo sledovať hlavne tie texty, ktoré výrazne ovplyvňujú ich interpretáciu, 
správanie sa a komunikáciu. Grafický symbol nahrádza gesto, jediný obrázok tvorí znaky celej 
subkultúry a manuálov, ktoré presne určujú ako a kedy ho vytvárať, ale aj akým spôsobom 
ním komunikovať.  

Fotografia už nie je len ilustrujúcim doplnkom textu a text nie je len popisom fotografie, 
spolu vytvárajú komplex, ktorý má presný význam a znakovú štruktúru. Stáva sa odkazom, 
ktorý v sebe nesie posolstvá (Barthes, 1977, s. 15). Publikácia predstavuje procesy, akými 
takéto (audio)vizuálne obsahy vznikajú, ako sa stávajú nosičmi komplexných informácií a 
bežne zaužívanými komunikátmi.  

Výskum je realizovaný aplikáciou konceptu memetickej replikácie a teórie semiotiky na 
multipriestorové a multiplicitné obsahy – tzv. internetové mémy. Dôležitý je pritom presah  
a pôsobenie mediálnych obsahov smerom z kultúry do (digitálnych) médií a naopak, smerom  
z (digitálnych) médií do kultúry. Vzájomný vzťah medzi médiami a kultúrou zasahuje do 
všetkých sfér ľudskej činnosti a je viditeľný hlavne v oblasti medziľudskej komunikácie, 
kooperácie a interaktivity.  

                                                 
1 Content sharing websites – webové stránky a portály, ktoré sa zameriavajú na šírenie multimediálneho 
oddychového obsahu. 
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V mediálnom prostredí sa nachádzajú obsahy, ktoré majú potenciál vytvárať ďalšie 
(kon)texty. Tie, obzvlášť procesom digitalizácie, vytvárajú svoje klony (kópie) a mutácie 
(deriváty), čím sa v podobe popkultúrnych artefaktov ďalej rozširujú. Predstavujú tzv. 
postprodukty, produkty a návody, ktoré prienikom do kultúry ovplyvňujú ľudské správanie. 
Vznikajú tu komunikačné produkty, komunikačné manuály (návody) a praktiky 
naplnenia návodu s mediálno-kultúrno-intertextuálnym charakterom a fungujú ako ďalší 
znakový systém, ktorý rozširuje ľudskú komunikáciu vo virtuálnom internetovom priestore. 
Tieto možnosti komunikácie predkladajú ďalší pohľad na vnímanie a definovanie reality. 
Teória memetiky nám umožňuje sledovať proces rozširovania tohto fenoménu a vytvárania 
znakového systému, ktorý ponúka špecifické spôsoby produkcie mediálnych obsahov, 
správania sa a komunikácie. Semiotika zasa ponúka priestor na sledovanie vzťahov medzi 
týmito znakmi, motiváciu ich vzniku a ich pragmatický charakter.  

Snahou tejto publikácie je vymedziť oblasť memetického konceptu replikácie obsahu, 
ktorý aplikačne „uniesli“ internetové mémy (Dawkins, 2013) šíriace sa virálne v podobe 
memplexov. Dôležité je pritom prihliadať na kontextový a technologický priestor, ktorý 
predstavuje podmienku vzniku a šírenia špecifického obsahu vo virtuálnom prostredí 
digitálnych médií. Bližšie priblíženie procesu remediácie informácie, médií, ako aj kultúry, 
umožňuje sledovať vplyv na to, ako používateľ, ktorý nadobúda status tzv. prozumenta, tento 
priestor využíva.  

Cieľom tejto publikácie, ktorá vznikla aj na základe viacročného výskumu od roku 20092, 
je predstaviť fungovanie (popkultúrneho) memetického obsahu v hypertextovo prepojenom a 
kontextovo nasýtenom prostredí digitálnych médií a remixovej kultúry, v ktorej je 
internetový mém v podobe multiplikátov šírený prozumentmi. Autorstvo je pritom pod 
vplyvom replikácie a mutácie posúvané do úzadia. Obsahy sú virálne, multipriestorovo 
a multiplicitne replikované na základe prednastavených návodov – manuálov komunikácie 
a tvorby. Virálne šírený internetový mém, ktorý si aj napriek variabilite zachováva 
rozpoznateľné elementy, sa stáva súčasťou nielen každodenného života internetovej generácie, 
ale svojou prítomnosťou v komunikačnom procese vplýva aj na reálny život a spoločnosť, čo 
je možné potvrdiť na základe obsahov analyzovaných v tejto publikácii. Práve sociokultúrny 
vplyv vytvára dôležitosť preskúmania fenoménov, s ktorými sme sa mohli stretnúť už 
v prvopočiatkoch digitálnych médií. Rôznorodý obsah už vtedy svojou atraktivitou epidemicky 
zaplnil milióny e-mailových schránok, diskiet, CD či DVD nosičov a úložiská mobilných 
telefónov. Atraktívne obsahové vírusy a trójske kone predstavovali hoaxy či reťazové správy, 
ktoré niekedy končili vetou: Pošli to aspoň desiatim priateľom a títo anjelici šťastia ťa 
ochránia. Ak tak neurobíš, počká ťa nešťastie. Už tento odkaz na konci PowerPointových 
prezentácií naznačoval fungovanie memplexov využívajúcich memetické triky podporujúce 
ich šírenie, ktorým sú venované aj nasledujúce kapitoly.  

Humorné obrázky, minikomiksy, obrázky detí, zvierat, pohyblivé obrázky boli a sú 
šírené ako jedinečný obsah, no unikátnosť vedúca k replikácii bola a je násobená aj samotnou 
(technologickou) možnosťou ich šírenia. Početne šírené flashové aplikácie mali podobu 
rôznych jednoduchých flashových hier, aplikácií či krátkych animovaných príbehov, ktoré boli 
zábavné aj drasticky šokujúce a spĺňali atribúty tzv. dátových trollov. Ich funkciou bolo 
pobaviť, no zároveň aj uškodiť, neraz obsahovali počítačové vírusy, no napriek tomu sa 
replikovali ďalej. Audio a video formáty zastupovali rôzne paródie na reklamy a pesničky, zo 
slovenského prostredia to bola napr. opilecká verzia Titanicu, hlas Mariána Čekovského 
rozprávajúci o snežnom dele vo Vysokých Tatrách, predabované, tzv. východniarske A je to!, 
Gladiátor, mobilné zvonenie Gumimacko – jednotné pre celú generáciu, zhudobnený remix 

                                                 
2 Niektoré čiastkové výskumy boli publikované v rôznych článkoch, napríklad Šoltésová, 2013a, 2013b, 2013c, 
2014 a 2015. 
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mediálnej rozlúčky Vladimíra Mečiara – Neublížil som, či tancujúce dieťa, tzv. Baby Cha Cha 
a jeho zmutované verzie. 

Chvíľkové zábavné obsahy mali svojou banálnosťou upadnúť do zabudnutia. Niektoré 
áno, iné dodnes obsadzujú nosiče aj v podobe ľudských myslí. Reťazové PowerPointové 
prezentácie sa pre zachovanie šťastia šíria ďalej, hlas Mariána Čekovského dnes vyzerá ako 
Pišta Lakatoš, Mečiarova rozlúčka je archetypom „novej“ remixovej kultúry, ktorú dnes 
môžeme reflektovať cez tzv. Tukabel a jeho populárne deriváty. 

Spomínané obsahy (a ich mutácie) sa žánrovo ustálili a nevyhne sa im ani občasný 
internetový používateľ, ten aktívny ich sám vyhľadáva alebo vytvára. Memetický obsah nie je 
novodobým fenoménom, nové technológie proces šírenia len zjednodušili a urýchlili. Práve 
rýchlosť vzniku, zániku, miera rozšírenia a ustálenosti obsahov v digitálnom prostredí prináša 
možnosť a potrebu sledovania digitálnych memetických textov, manuálov správania sa 
a komunikácie, ktoré neustále podliehajú sociokultúrnym vplyvom.  

Postupná ustálenosť memetického digitálneho obsahu vytvára potrebu jeho kategorizácie 
na základe jeho multipriestorového presahu, žánrovej a formálnej ustálenosti a vplyvu na 
správanie a komunikáciu, a to nielen v prostredí digitálnych médií. Analyzované obsahy sú 
tvorené minimálne jedným rozpoznateľným prvkom, ktorý ich kategorizuje alebo žánrovo 
zastrešuje. Rozpoznateľný element môže mať formu návodu (štruktúra alebo proces tvorby) 
alebo produktu (tzv. sample). Publikácia analyzuje atribúty úspešného mediálneho obsahu, na 
základe ktorých je replikovaný a predstavuje poznatky prečo a akým spôsobom sú informácie 
v médiách šírené, produkované a uchovávané. 

 
 


