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Záver 
 

 
Kultúrny a mediálny priestor je podnetom na vznik emergentných mémov, ktoré v 

digitálnej forme vytvárajú ustálené štruktúry a významy. Internetoví používatelia si ich v rolách 
prozumentov navzájom predávajú a zdieľajú. Komunikácia je riadená memetickým návodom 
ako a kedy komunikovať a vedie k vzniku komunikačných produktov.  Prozument 
vyhodnocuje digitálny priestor ako miesto s možnosťou tvorby, sebarealizácie a sociálnej 
interakcie. Členovia internetovej memetickej kultúry využívajú obsah vo svoj prospech. 
Prispôsobujú ho svojim požiadavkám a zámerom. Naučili sa rýchlo predefinovať jeho význam 
a memetickou cestou o ňom oboznámiť ostatných členov komunity.  

Popkultúrny text nových digitálnych médií je silne intertextuálny a spája v sebe kontexty 
ako obsahové, tak aj priestorové. Všetky tieto atribúty vzniku, obsahu, formy a prostredia 
vytvárajú popkultúrny memetický obsah. Populárna kultúra vychádza zo záujmov 
používateľov, predstavuje aktívny proces tvorby, interpretácie a reinterpretácie významov. 
Publikum využíva priestor vo svoj prospech, tvaruje ho, prispôsobuje svojim podmienkam a 
kreuje v ňom také produkty, ktoré vypĺňajú jeho každodenné potreby. Komunikovať, zdieľať 
svoje myšlienky, tvorbu, spôsoby, akými je možné niečo prežívať.  

Produkty dnešnej popkultúry vytvárajú ustálené archetypy, ktorým ľudia prideľujú 
spoločne dohodnuté a ustálené vlastnosti a funkcie. Každý obsah tvorený dnešnou populárnou 
a memetickým šírením podmienenou kultúrou na niečo slúži – je použiteľný, recyklovateľný a 
má svoju funkciu – informačnú, zábavnú, estetickú či komunikačnú. Prozument nových 
digitálnych médií je pohotový a pripravený využiť všetky prostriedky digitálneho priestoru na 
to, aby vstupoval do procesu tvorby, šírenia či generovania stále nového obsahu. Je schopný 
opakovane kódovať a dekódovať intertextuálne významy, ktoré vysiela na cestu replikácie.  

Rovnako, ako sa prispôsobuje prozument novému prostrediu digitálnych médií, 
prispôsobujú sa aj médiá prozumentovi, jeho zvykom, potrebám, no hlavne charakteru obsahu, 
ktorý generuje. Vznikom generátorov, presetov a aplikácií je tvorba obsahov jednoduchá 
a rýchla. Uľahčenie tvorby obsahu a možnosti jeho šírenia či uchovávania vedú k vzniku 
veľkého množstva nielen rozličného, ale aj identického obsahu. Automatické generovanie 
obsahu má ale negatívny dopad na originalitu a autorstvo.  

Hoci je internetový priestor informačne presýtený, stále je tu prítomný obsah, ktorý je 
rozpoznateľný a je možné ho identifikovať s jeho ustálenými vlastnosťami. Predstavuje 
sebeckú myšlienku, ktorá sa ako vírus implementovala do digitálnej memetickej popkultúry. 
Nezáleží na tom, či ide o obsah objektívne triviálny, vážny, pekný alebo škaredý, hodnotný či 
bezvýznamný. Práve ustálenosť obsahu je dôkazom toho, že neustála replikácia (či už v podobe 
návodov alebo produktov) vedie k jeho zakotveniu v kultúre. Na základe pozorovaného 
priestoru  prichádzame k záveru, že neustála imitácia rovnakého obsahu a spôsobov jeho 
tvorby prispieva k evolúcii technologického prostredia, od hardvéru až po rozvoj virtuality. 
A práve takýmto spôsobom dochádza aj k evolúcii kultúrnej.  

Dôležitým faktorom je aj nepresnosť imitovania a úmyselná snaha o vznik mutácií 
a derivátov, vďaka čomu sa môžeme stretávať s rozmanitým obsahom. Stále je však dôležité 
uvedomiť si, že hoci je obsah v mediálnom priestore rôznorodý, každý mém obsahuje 
opakujúci sa element, vďaka ktorému môže byť identifikovateľný – žánrovo sa odlišujúci. 
Elementmi môžu byť obrázky, charaktery, texty, výpovede/výpovedné vzorce, zobrazená 
akcia, grafické rozloženie, štruktúra obsahu a pod. (Brown, 2014, s. 19). V každej reprodukcii 
je jeho základná forma použitá iným spôsobom. Je jadrom, ktoré sa reprodukuje v rozličných 
formách, kontextoch a zloženiach. Na základe toho mém prežíva a je neustále replikovaný 
remixovou kultúrou digitálnych médií.  
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V tomto priestore dochádza k remediácii kultúry do virtuality, čomu sa prispôsobuje 
trávenie voľného času, komunikácia a vytváranie takých produktov, ktoré zdieľajú spoločné 
významy. Formujú sa nové subkultúry, ktorých záujmy prenikajú k masovému používateľovi 
(napr. obrázky rage faces alebo pojem trollovanie boli príslušné len komunikácii používateľov 
v uzavretých skupinách, no dnes ich nájdeme ako bežné presety, napríklad v komunikačných 
aplikáciách, kde nahrádzajú emotikony a na „nebezpečných“ trollov v diskusiách je publikum 
upozorňované aj prostredníctvom večerného spravodajstva komerčných televízií). 

Jedinec, hoci fyzicky izolovane, no v online prostredí, neustále vstupuje do interakcie 
s inými používateľmi. Prostredie webov šíriacich obsahy nevytvára len vzťah obsah – 
používateľ, ale obsah – skupina používateľov, v ktorom sa obsah mení na spúšťač komunikácie 
a interakcie. Významným činiteľom pri formovaní multimediálneho prostredia je kooperácia 
členov komunity, ktorá stojí na pozadí tvorby a replikácie internetových (a často 
emergentných) mémov. Sila komunity ukazuje, že atraktívna myšlienka dokáže vplývať na 
veľký počet používateľov, na podobu mediálneho textu  a na správanie a komunikáciu iných 
používateľov.  

Prostredie internetových mémov je natoľko dynamické, že nie je jednoduché odhadnúť, 
akým smerom sa bude uberať správanie používateľov a obsah, ktorý vytvárajú a šíria. Existuje 
niekoľko výskumov z oblastí kybersemiotiky, ktoré štatisticky vyhodnocujú napr. mieru 
využitia vizuálneho memetického materiálu v audiovizuálnej tvorbe (Hill – Kender – Natsev – 
Smith – Xie, 2011), kategorickú ustálenosť (Shamma – Yew, 2011) alebo predpovedajú 
životný cyklus a popularitu obsahu (Sanner – Xie – Yu, 2015). 

Miera variability, vznik nových obsahov a invenčné prístupy používateľov, však tieto 
predikcie môžu narúšať. Mém je živým organizmom v digitálnom prostredí, ktorý vzniká, 
mutuje a popri úspešnejšom obsahu zaniká. Vytváranie predpokladov na základe už 
vzniknutého obsahu však umožňuje sledovať momentálne preferencie publika, čo je výhodou 
pre komerčnú mediálnu sféru, ktorá z týchto poznatkov už dnes ťaží. 

Prínos výskumu digitálnych médií založeného na memetickom koncepte šírenia 
informácie spočíva v možnosti pozorovať gramatiku tvorby a replikácie virálne šíreného 
obsahu. Analýzou digitálneho obsahu a priestoru (priestor tradičných a digitálnych médií) sme 
dospeli k záveru, že multiplicitne a multipriestorovo šírený rôznorodý obsah vychádza z 
emergentných mémov a vedie k ustálenosti z hľadiska produkcie, šírenia a žánru. Podoby 
emergentných mémov a ich derivátov tvarujú mediálne aj sociokultúrne podnety, pričom 
produkcia podlieha presetizácii a imitovaným manuálom tvorby. Na ich rozšírení ma výrazný 
vplyv technologické prostredie, v ktorom vďaka generátorom obsahu a technologickým 
presetom je replikácia a produkcia jednoduchá a rýchla, čo v informačne presýtenom prostredí 
vedie k vyššej životnosti informácie. 

 


