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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Príspevok upriamuje pozornosť na podoby komiky a ich signifikantnú podstatu v situ-
ačných komédiách. V úvodnej časti sa venujeme teoretickým prístupom ku komike 
a taktiež jej formám. Implementáciou názorov významných teoretikov ako Bergson, 
Gejgušová, Borecký prezentujeme ucelený pohľad na vyššie spomínaný fenomén. Na 
základe analýzy vybraných situačných komédií sa vo výskumnej časti príspevku zame-
riavame na využité formy a prejavy prezentovania charakterovej komiky (mimika 
a gestá) tvoriacej jednu z troch základných subkategórií komiky. Využitím typológie 
postáv na osem základných archetypov, s ktorou prichádza Sedita, sa snažíme pouká-
zať na časté štylizovanie postáv prostredníctvom ustálených stereotypov. 
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

komika – komika charakteru – inkongruita – formy komiky – situačné komédie – ste-
reotypy  

 
TEÓRIE HUMORUTEÓRIE HUMORUTEÓRIE HUMORUTEÓRIE HUMORU    

Humor ako špecifický znak národných spoločenstiev tvorí neodmysliteľnú 
súčasť každodennej kultúry, či si to uvedomujeme alebo nie. Vďaka svojej uni-
verzálnosti sa stal signifikantným a často vyhľadávaným aspektom skúmania 
rôznych vedeckých disciplín.    Prvé oficiálne teórie, ktoré vznikli na základe 
mnohých skúmaní, sa datujú už do obdobia starovekého Grécka, pričom lingvis-
tické teórie o humore sa začali objavovať až oveľa neskôr. So základnou klasifi-
káciou teórií humoru prichádza Monro, ktorý ich delí do troch fundamentál-
nych skupín. Medzi tzv. megateórie patria: teória superiority (Superiority Theo-
ry), teória inkongruity (Incongruity Theory) a teória uvoľnenia (Relief Theory).    

Teória superiorityTeória superiorityTeória superiorityTeória superiority, s ktorou sa môžeme stretnúť u Platóna či Aristotela, chá-
pe podstatu humoru vychádzajúcu zo silného pocitu nadradenosti, ktorý nám 
prináša pozorovanie slabosti alebo nešťastia iných.    

Teória inTeória inTeória inTeória inkongruitykongruitykongruitykongruity je založená na nevyhnutnej podmienke prítomnosti nie-
čoho nezmyselného, nelogického, pričom percipient musí danú inkongruitu 
považovať za reálnu, pravdivú a pravdepodobnú (tiež pozri Leacock, 1937, 
s. 123). 

Hlavným predstaviteľom teórie uvoľneniateórie uvoľneniateórie uvoľneniateórie uvoľnenia je Freud, podľa ktorého je humor 
„najvyšší z obranných procesov“ (Freud, 2005, s. 217), ktorý pomáha premieňať 
negatívny pocit v nás na pocit uspokojenia a slasti. Vychádza zo psychologickej 
až psycho-fyziologickej podstaty prirodzenej ľudskej potreby, pri ktorej dochá-
dza k uvoľňovaniu psychických energií a napätia. 
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Z lingvistického hľadiska má najväčší prínos teória humoru – Sémantická tSémantická tSémantická tSémantická te-e-e-e-
ória skriptov humoruória skriptov humoruória skriptov humoruória skriptov humoru (Semantic Script Theory of Humour), navrhnutá Raski-
nom v roku 1985, ktorá sa stala základom pre Všeobecnú teóriu verbálneho 
humoru, ktorú vypracoval spoločne s Attardom. Vyššie spomínaná teória zakla-
dá svoju hypotézu na tzv. opozícii skriptov (scenár, sémantická informácia) a na 
prítomnosti inkongruity. Opozícia skriptov vyjadruje situáciu, pri ktorej je prí-
tomná úplná alebo čiastočná kompatibilita textu s dvoma rozličnými scenármi, 
pričom oba scenáre sú protikladné. Druhou podmienkou je prítomnosť inkon-
gruity a jej následná rezolúcia vo finálnej fáze (Raskin, 1985).  

 
KOMIKAKOMIKAKOMIKAKOMIKA    

V bežnej komunikácii sa pojmy humor, komika či dokonca vtip nerozlišujú, 
pričom sa veľmi často používajú ako rovnocenné výrazy. Tento fakt núti vedcov 
o hľadanie čo najpresnejších definícií, ktoré by jednoznačne vymedzili rozdiel 
medzi komikou a humorom. Napriek ich úsiliu, doposiaľ nebola nájdená uspo-
kojivá definícia. 

Gejgušová v publikácii Úvod ke studiu literární komiky (2003) definuje ko-
miku ako výraz určitého postoja k svetu, k otázkam, s ktorými sa musí jedinec 
vysporiadať, ale taktiež ako výraz postoja k sebe samému. S podobnou formulá-
ciou definície sa môžeme stretnúť aj u Boreckého (2002), ktorý komiku chápe 
ako konkrétny prejav výrazu postoja kkonkrétny prejav výrazu postoja kkonkrétny prejav výrazu postoja kkonkrétny prejav výrazu postoja k    svetusvetusvetusvetu a ako pojem starší a nadrade-
ný pojmu humor (podobne ako Bergson), môže mať rôzne prejavy. Gejgušová 
(2003, s. 4) pripúšťa, že je nemožné zhrnúť prejavy komiky do jednotného uni-
verzálneho názvu, a preto sa o nich v odbornej literatúre hovorí ako o modoch, 
metódach (Borecký, 2000), druhoch, formách (Horn, 1988; Vlašín, 1984) alebo 
ako o figúrach komiky. K trom základným prejavom komiky patrí humor, satira humor, satira humor, satira humor, satira 
aaaa    irónia,irónia,irónia,irónia, pričom niektorí autori k vyššie spomínaným prejavom radia taktiež 
naivitu, absurditu (Borecký, 2005) či groteskno. Borecký (2005) považuje za 
podstatné rysy, ktoré vychádzajú z primárnej príčiny komiky, štyri hlavné 
orientácie komiky – iróniu, humor, naivitu airóniu, humor, naivitu airóniu, humor, naivitu airóniu, humor, naivitu a    absurdituabsurdituabsurdituabsurditu. Vedľajšie rysy, ako 
uvádza, sa zameriavajú na jej obsah, pričom komiku delí do nasledujúcich oblas-
tí: kultúrna, animálna, sexuálna a sociálna. Z hľadiska foriem komiky, prichádza 
s trojčlenným delením komiky na komiku verbálnu, neverbálnu a výtvarnú. 

S trochu odlišným pohľadom na humor a komiku samotnú sa stretávame 
u Leacocka, ktorý sa vo svojich dielach Humour and Humanity a Humour, Its 
Theory and Technique zaoberá humorom, jeho formami a vplyvom na spoloč-
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nosť. Humor delí do štyroch základných skupín: humor budovaný na charaktbudovaný na charaktbudovaný na charaktbudovaný na charakte-e-e-e-
rovej, situačnej, ideovej arovej, situačnej, ideovej arovej, situačnej, ideovej arovej, situačnej, ideovej a    slovnej komikeslovnej komikeslovnej komikeslovnej komike. 

 
Štyri hlavné orientácie komiky podľa BoreckéhoŠtyri hlavné orientácie komiky podľa BoreckéhoŠtyri hlavné orientácie komiky podľa BoreckéhoŠtyri hlavné orientácie komiky podľa Boreckého    

 
Irónia Irónia Irónia Irónia     

Schopnosť vyjadriť negatívny názor kladnými výrazovými prostriedkami, či-
že vyjadriť opak povedaného pomocou intonácie či neverbálnych prostriedkov, 
Gejgušová (2003, s. 5) nazýva iróniou každodennej komunikácie alebo iróniou 
všedného dňa. Za podoby irónie považuje sebairóniu, ironický postoj autora 
k príbehu a iróniu osudu. Nie vždy irónia vychádza zo substitúcie, ale z tzv. re-
dukcie sily – intenzity nazývaného javu. Irónia môže naznačovať negatívnu vý-
poveď na základe kladného postoja voči skutočnosti – ironickáironickáironickáironická pochvalapochvalapochvalapochvala (ironic 
praise), alebo pozitívnu výpoveď vychádzajúcu z negatívneho postoja voči sku-
točnosti – ironická kritikaironická kritikaironická kritikaironická kritika (ironic criticism) (Dews-Winner, 1999, s. 1580). Na-
priek tomu, že irónia často slúži na generovanie komických efektov, sama 
o sebe nemusí byť komickou. Borecký (2000) definuje komiku vo vzťahu sub-
jektu a predmetu komiky ako výsmech či posmech, ktorý vychádza z pocitu 
nadradenosti daného subjektu voči objektu. Na druhej strane, sebairóniu (ako 
vzťah subjektu k sebe samému) s negatívnym a často až pejoratívnym výz-
namom, radí k humoru. 

 
HumorHumorHumorHumor    

Bečka (1946) uvádza podstatu humoru v nasledujúcej definícii. Je to „dušev-
ná dispozícia, podľa povahy jednotlivých ľudí, buď trvalejšia alebo len chvíľko-
vá, vidieť veci z ich komickej stránky alebo hľadať na veciach ich komickú 
stránku, alebo ešte lepšie, vysvetľovať veci z ich komickej stránky“. To zname-
ná, že výsmech neorientujeme smerom na druhých, ako je to dané pri irónii, ale 
smerom na seba. Humorné, v porovnaní so satirou či iróniou, je „láskavé“. 
V komunikácii vzniká pod podmienkou, že sme ochotní prijať pociťovaný alebo 
uvedomelý rozpor ako novovzniknutú harmóniu, s ktorou sa môžeme identifi-
kovať (Lederbuchová, 2002, s. 113 – 114). 

 
NaivitaNaivitaNaivitaNaivita    

Ako výrazový prostriedok, v ktorom sa realizuje komické, je úzko spätá so 
subjektom a jeho neskúsenosťou, naivitou, nevinnosťou, nevzdelanosťou, až 
takzvanou ľahkou ovplyvniteľnosťou. Subjekt je obyčajne zobrazovaný ako oso-
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ba dospelá či dieťa, pre ktorú je typické jednoduché, detinské správanie. Najčas-
tejšie je komika generovaná bez určitej intencie alebo samotného vedomia. 

 
AbsurditaAbsurditaAbsurditaAbsurdita    

Absurditu môžeme definovať ako druh komiky, pri ktorej „nelogickým zlú-
čením významovo sa vylučujúcich zložiek vzniká nezmyselný, absurdný celok – 
nonsens“ (Lederbuchová, 2002, s. 6). Táto forma komiky vyjadruje stav nelogic-
kosti, iracionality, či nezmyselnosti odporujúcej stanoveným logickým zákonom 
a bežnej realite. 

 
Princípy budovania komikyPrincípy budovania komikyPrincípy budovania komikyPrincípy budovania komiky    

Komika je budovaná na dvoch elementárnych princípoch humorného dis-
kurzu – reálne očakávanie areálne očakávanie areálne očakávanie areálne očakávanie a    jeho nenaplneniejeho nenaplneniejeho nenaplneniejeho nenaplnenie. Nenaplnenie očakávania vzniká 
na základe inkongruity a opozície dvoch humorných skriptov, napr. úsilie vs. 
cieľ, fyzické vs. intelektuálne alebo emocionálne. Každá situácia sa môže zdať 
komickou, ak obsahuje vyššie spomínané princípy. Na základe toho, či komic-
kosť vychádza z postáv – ich charakterových vlastností, výzoru, ich verbálneho 
prejavu alebo zo situácie, v ktorej sa dané postavy ocitajú, hovoríme o komike 
charakterovej, situačnej alebo slovnejcharakterovej, situačnej alebo slovnejcharakterovej, situačnej alebo slovnejcharakterovej, situačnej alebo slovnej (Bergson, 1966). 

Komickým sa taktiež môže stať čokoľvek (ktokoľvek), čo (kto) sa vymyká 
ustálenej šablóne spoločenských noriem, pravidiel a zaužívaných konvencií, ako 
aj osobným názorom, presvedčeniam či očakávaniam. Práve preto postavy 
v komediálnych žánroch disponujú špecifickými charakterovými vlastnosťami, 
často v juxtapozícii s nevšednými fyzickými znakmi, ktoré pomáhajú generovať 
potrebnú inkongruitu. Archetypálne vlastnosti ako detinskosť hraničiaca 
s naivitou, nadmerné preceňovanie vlastných síl, neschopnosť, častá zábudlivosť 
alebo prílišná arogancia či žiarlivosť, sú len niekoľkými príkladmi charaktero-
vých vlastností, ktoré sa využívajú pri budovaní komiky charakteru. 

Komika charakteru je budovaná na princípoch, ktoré Bergson v eseji Smiech 
delí do štyroch rovín. Prvou nevyhnutnou podmienkou existencie komiky je 
prítomnosť ľudskej sféryľudskej sféryľudskej sféryľudskej sféry, ktorá vychádza z istej neschopnosti osoby prispôsobiť 
sa v spoločnosti a z prezentovania určitých zvláštností, ktoré sa vymykajú bež-
ným konvenciám a spoločenskému konzervativizmu. Izolovanosť, nespoločen-
skosť, inakosť v porovnaní s väčšinou sú zvláštnosti vytvárajúce inkongruitu 
medzi očakávanou skutočnosťou a prezentovanou. Druhou, rovnako dôležitou 
podmienkou je tzv. „momentálna necitlivosť srdcamomentálna necitlivosť srdcamomentálna necitlivosť srdcamomentálna necitlivosť srdca“ (Bergson, 1993, s. 17) či 
„chápanie situácie ako bezbolestnejchápanie situácie ako bezbolestnejchápanie situácie ako bezbolestnejchápanie situácie ako bezbolestnej“, ktorá musí apelovať na intelekt, a nie na 
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emócie percipienta. (Taflinger: Sitcom – Chapter Six: A Theory of Comedy). 
Súcit či náklonnosť tvoria závažné prekážky vnímania situácie ako komickej. 
Posledné dva predpoklady vychádzajú zo samotného prejavu komiky – sú to 
mechanická tuhosť amechanická tuhosť amechanická tuhosť amechanická tuhosť a    automatizmusautomatizmusautomatizmusautomatizmus, ktorých koncepcia popiera úsudok založe-
ný na efemérnom a neopakujúcom sa živote a jeho rôznorodosti, inakosti, ply-
nutí, spontánnosti či uvoľnenosti. 

 
Obrázok č. 1: Princípy budovania komiky charakteruObrázok č. 1: Princípy budovania komiky charakteruObrázok č. 1: Princípy budovania komiky charakteruObrázok č. 1: Princípy budovania komiky charakteru    

 
 

BERGSONOVSKÁ KOMIKA BERGSONOVSKÁ KOMIKA BERGSONOVSKÁ KOMIKA BERGSONOVSKÁ KOMIKA CHARAKTEROVCHARAKTEROVCHARAKTEROVCHARAKTEROV    

Bergson prichádza s diferencovaním charakterovej komiky na komiku tvarov 
a komiku pohybov, ktoré patria medzi základné prejavy neverbálnej komuniká-
cie. 

V päťdesiatych rokoch minulého storočia Mehrabain zrealizoval výskum, 
v ktorom zistil, že len 7% obsahu výpovede sa odohráva vo verbálnej rovine, 
vokálna zložka, ktorá zahŕňa tón hlasu, moduláciu či rôzne ďalšie zvuky tvorí 
približne 38 % a najväčšia časť, t. j. 55 % sa realizuje neverbálnymi signálmi. 
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Rovnako antropológ Birdwhistell vo svojej štúdii potvrdil, že neverbálna zložka 
tvorí viac ako 65 % priamej komunikácie v porovnaní s verbálnym prejavom, 
ktorý zahŕňa necelých 35 % (in Peaseovi, 2011, s. 22 – 23).  

 
Obrázok č. 2: Základné zložky komunikácieObrázok č. 2: Základné zložky komunikácieObrázok č. 2: Základné zložky komunikácieObrázok č. 2: Základné zložky komunikácie    

Pri verbálnej zložke komunikácie väčšinou dochádza k prenosu správ a in-
formácii, pričom neverbálna zložka komunikuje nie len medziľudské postoje, 
ale rovnako substituuje práve vyššie spomínané verbálne prejavy, čo sa často 
využíva ako jeden z hlavných zdrojov generovania komiky aj v situačných ko-
médiách. 

Publikácia Texty elektronických médií: Stručný výkladový slovník definuje 
situačnú komédiusituačnú komédiusituačnú komédiusituačnú komédiu ako druh rozhlasového alebo televízneho seriálu s charakte-
ristickou prevahou situačnej a verbálnej komiky, ktoré prioritne vznikajú 
z neočakávaných životných situácií alebo z povahových vlastností postáv (Rus-
nák, 2012, s. 204). Obe vyššie spomínané formy komiky, ktoré tvoria jej neodlu-
čiteľnú duálnu zložku, prechádzajú do tretej, rovnako dôležitej formy – komiky 
charakteru. Ako uvádza Bergson (1966, s. 88): „... slovná komika ide v pätách za 
komikou situačnou a vyúsťuje spolu s ňou do komiky charakterovej. Jazyk do-
sahuje smiešny účinok len preto, že je to ľudské dielo, vytvárané čo najpresnej-
šie podľa foriem ľudského ducha“. 
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Komika tvarov a pohybov (mimika a gestá)Komika tvarov a pohybov (mimika a gestá)Komika tvarov a pohybov (mimika a gestá)Komika tvarov a pohybov (mimika a gestá)    

Komika tvarov zahŕňa výzor postavy, jej telesné znaky, ktoré sú primárnou 
identifikačnou charakteristikou. Ako príklad komického môžeme uviesť špeci-
fické telesné znaky či fyziognómiu – určitá nedokonalosť, deformácia, „pokri-
venie“, porušenie rozmeru vychádzajúce z disproporcie – príliš veľké, príliš ma-
lé, krivé, vypuklé atď., čo vyvoláva dojem neprirodzenosti. Mimika je frekven-
tovanou formou využívanou v neverbálnej komunikácii, pri ktorej dochádza ku 
generovaniu informácií, ako aj samotnej komiky v tvárovej oblasti. Etymologic-
ký prístup k štúdiu mimiky, ako uvádza Lorenz (in Murin, 2009, s. 26) 
v komunikačnom akte často pracuje s termínom „výrazy tváre“ (facial displays), 
ktoré vyjadrujú „interné stavy komunikantov v interakciách“. 

V bežnej komunikácii sú mimika, ako aj gestá buď sprievodným javom ver-
bálnej komunikácie alebo tvoria jeho izolovanú zložku. Aby boli výrazy tváre 
a gestá komické, musia pripomínať niečo stuhnuté, stŕpnuté, mechanické a au-
tomatické. Napr. mimovoľné neplánované gestá, ich prehnané používanie, roz-
tržitosť, neprimeraná mimika tváre, nesúlad medzi slovami a gestami atď. Drža-
nie tela, gestá či pohyby ľudského tela sú smiešne do tej miery, do akej nám pri-
pomínajú jednoduchý mechanizmus a automatizmus (Bergson, 1993, s. 25). 

Ako príklad môžeme uviesť komické výrazy tváre a preexponované gestá 
amerického komika – Billa Cosbyho, protagonistu americkej situačnej komédie 
Show Billa Cosbyho. 

 
Obrázok č. 3: MimikaObrázok č. 3: MimikaObrázok č. 3: MimikaObrázok č. 3: Mimika    
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Obrázok č. Obrázok č. Obrázok č. Obrázok č. 4444: Gestá: Gestá: Gestá: Gestá    

 
Postava vystupujúca v komédií často disponuje takými znakmi, ktoré vyvo-

lávajú komický efekt. Buď sú to znaky, ktoré sú súčasťou výzoru (často podfar-
bené kostýmom a líčením), alebo ide o znaky vychádzajúce zo skrytých pova-
hových vlastností. Medzi oboma typmi znakov dochádza k vytváraniu kontras-
tu. Práve porušenie „prirodzenej, optimálnej miery“ vytvára automaticky ko-
mický účinok, ako uvádza Hořínek (1992, s. 95). 

Sprievodným javom vyskytujúcim sa nielen v situačných komédiách, je tzv. 
karikovanie    postáv cez hyperbolizovanie ich vonkajších a vnútorných vlastností 
a časté využívanie stereotypných charakterovstereotypných charakterovstereotypných charakterovstereotypných charakterov. Leacock sa zameriava na vše-
obecnú charakteristiku a uvádza triadické členenie charakterov na tzv. čudné 
typy (queer), všeobecné typy (stock) a výrazné typy (outstanding). Na druhej 
strane, Sedita (2006) prichádza s typológiou postáv na osem základných arche-
typov – logicky bystrý charakter, roztomilý smoliar, neurotik, hlupák, potvora, 
sukničkár/prelietavá, materialista a rojko žijúci vo vlastnom svete. Práve vyššie 
spomínané stereotypy vo väčšine prípadov, ak nie vždy, pomáhajú percipientovi 
správne dekódovať aj kultúrne špecifický komický diskurz, a to prostredníc-
tvom charakteristiky mentálne prepojenej s určitou socio-kultúrnou nálepkou 
a tzv. predpripravených definícií, ktoré si percipient v stereotypizovanej forme 
z danej kultúry vybral (Lippmann, 1997). 
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AbstractAbstractAbstractAbstract 

The aim of the article is to point at the forms of the comic and their significant role in 
situation comedies. In the theoretical part we deal with theoretical approach towards 
the comic and its forms as well. Implementing important opinions of significant theo-
reticians such as Bergson, Gejgušová or Borecký, we present a complex perspective 
on the above mentioned phenomenon. Analysing specific situation comedies we aim 
at used forms as well as performance of the comic in character (mimic and gestures), 
which forms one of the three fundamental subcategories of the comic. At the same 
time we try to point at the frequent character stylization through the fixed stereotypes 
by means of Sedita’s typology of characters into eight basic archetypes. 
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