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Príspevok sa zaoberá prítomnosťou mémov v slovenskom mediálnom prostredí. Po-
zornosť venuje hlavne fenoménom, ktoré sa objavili v slovenských televíznych prog-
ramoch. Na základe memetických princípov (správania sa mémov v kultúre), sa snaží 
poukázať na ich fungovanie, vlastnosti a spôsob, akým sa vytvárajú a replikujú. 
V slovenských médiách sa nielen v poslednom desaťročí objavili osoby prítomné ob-
zvlášť v reality formátoch a v rôznych talentových súťažiach, ktoré môžeme považovať 
za fenomény v našich médiách a kultúre. Sú ako vírusy, ktoré sa replikujú 
v hostiteľskom prostredí – v médiách a v mysliach publika. Nesú v sebe napríklad 
znaky bizarnosti, spektakulárnosti, emócie a budia pozornosť ako publika, tak aj tvor-
cov programov, ktorí ich s predpokladanou úspešnosťou obsadzujú do svojej tvorby. Sú 
rovnako čitateľní ako aj nepredvídateľní. Dnes už nie sú len výraznou súčasťou me-
diálnej reality, ale majú dosah na slovenskú kultúru. Na základe ich pozorovania sa 
príspevok snaží poukázať na najvýraznejšie znaky, ktoré sa s nimi spájajú a možno ich 
považovať za memetické princípy uplatnené v mediálnom prostredí. 

 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

mém – memetika – vírus – médiá – imitácia – televízia – reality show – Martinka 
z Turca 

 

MMMMemetika a jej teoretici, ako Richard Dawkins (2006) či Susan Blackmore 
(2001), vychádzajú z predpokladu, že existuje určitá podobnosť medzi fungova-
ním génov v genetike – prírode a mémov v memetike – čiže kultúre. Mém je 
teda jednotkou kultúry a kultúrnej evolúcie.1 

 
Takúto spojitosť načrtá aj Douglas Rushkoff, keď mediálne obsahy prirovná-

va kkkk vírusomvírusomvírusomvírusom. Biologické vírusy napádajú zdravé bunky a kopírujú v nich svoje 
genetické kódy – replikujú sa v hosťujúcich bunkách (Rushkoff, 1994, s. 9). Me-
diálna sféra je preto ideálnym priestorom na šírenie vírusov. Vírus sa správa ako 
sebecký mém – ten, ktorý sa pokúša o prežitie na úkor iných mémov. Médiá 
môžu vďaka technologickému vývoju spracovávať, šíriť a uchovávať obsahy 

                                                      
1 Mém je najmenší komponent kultúry, ktorý medzi sebou ľudia šíria imitáciou. Ide o „nákazlivé“ myšlien-

ky, ktoré navzájom medzi sebou súťažia o prežitie (Dawkins, 2006). Táto súťaž sa odohráva v našom mys-
lení, konaní a komunikácii s ostatnými jedincami. Vyhráva „sebecká“ myšlienka, ktorá medzi ostatnými 
vyniká natoľko, až je mnohonásobne replikovaná a opakovaná, čím sa stáva samozrejmou súčasťou kultú-
ry. Prežíva dostatočne dlho na to, aby sa stala stavebným prvkom nielen kultúry a spoločnosti, ale aj cel-
kového fungovania človeka. Mémy svojou silou ovplyvňujú ľudí natoľko, že ich môžeme pokladať za prv-
ky, ktoré nám formujú realitu. 
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v rôznych formách. Sú trójskym koňomtrójskym koňomtrójskym koňomtrójskym koňom (Rushkoff, 1994, s. 7), ktorý je plný 
replikovateľných informácií. 

Imitovaním úspešných postupov vytvárania obsahov a samotných obsahov 
a ich častí, je pravdepodobnejšie, že sa šírená myšlienka stane populárnou 
a dostane sa k masám. Na jednej strane vďaka popularite, na druhej vďaka ma-
sovosti médií a možnosti rýchleho šírenia. 

Náhodné vytváranie (pre publikum atraktívnych) produktov dopĺňa cielené 
kreovanie a kombinovanie takých mediálnych obsahov, ktorých vlastnosti 
a výstavba predpokladajú vyššiu mieru popularity a replikovania. Ide o zámerné 
konštruovanie exkluzívnej mediálnej reality. 

Memetická teória pracuje s otázkou, ktorú jednotkujednotkujednotkujednotku v kultúre (už) môžeme 
považovať za mém – akým spôsobom možno daný fenomén ohraničiť, aby sme 
našli jeho elementárnu časticu. Napríklad Martinka z Turca,2 tým, ako ju nazý-
vame, ako vyzerá a správa sa, tvorí ako celok memetický komplexmemetický komplexmemetický komplexmemetický komplex, ktorý možno 
rozložiť na menšie časti. Každá z týchto „častí“ môže byť ďalej šírená, imitovaná 
a replikovaná. 

Pri replikovaní mémov dochádza k dvom spôsobom imitácie: imitácia prprprpro-o-o-o-
duktovduktovduktovduktov a imitácia návodovnávodovnávodovnávodov (Blackmore, 2001, s. 83). Ako príklad produktu mô-
žeme uviesť Martinku z Turca ako komplex (a jej podobné postavy, ktoré sa ob-
javujú v médiách) a ako návod, trend obsadzovania týchto postáv do mediál-
nych textov a ich celková výstavba s predpokladanou úspešnosťou. 

 
Najvýraznejšie znaky memetických vírusov, ktoré nachádzame vNajvýraznejšie znaky memetických vírusov, ktoré nachádzame vNajvýraznejšie znaky memetických vírusov, ktoré nachádzame vNajvýraznejšie znaky memetických vírusov, ktoré nachádzame v    našich mnašich mnašich mnašich mé-é-é-é-

diách, vdiách, vdiách, vdiách, v    tomto prípade hlavne (no nielen) vtomto prípade hlavne (no nielen) vtomto prípade hlavne (no nielen) vtomto prípade hlavne (no nielen) v    televízii, sú:televízii, sú:televízii, sú:televízii, sú:    
 
1. atraktívnosť a1. atraktívnosť a1. atraktívnosť a1. atraktívnosť a    zapamätateľnosťzapamätateľnosťzapamätateľnosťzapamätateľnosť – mémy, ktoré tvoria mediálny text, si 

k sebe priťahujú obrovské publikum, pretože sú zábavné, šokujúce, plné emócií 
a nesú v sebe znaky, ktoré lákajú pozornosť súčasného publika. V médiách môže 
byť jednotkou, ktorá „vyšle“ mém na „cestu“ replikovania, len istý prvok, ale aj 
celý komplex. Môže ísť o samostatného človeka, len o istú jeho vlastnosť alebo o 
celú reláciu či niektoré jej stavebné prvky. Ide oooo sebecké mémysebecké mémysebecké mémysebecké mémy, ktoré sú ľahko 
spozorovateľné a „vryjú“ sa do mysle publika, ktoré je ochotné stať sa ich hosti-
teľom. 

Napríklad reality show sú častým rodiskom postáv, situácií a javov, ktoré bu-
dia pozornosť už len tým, že dostanú priestor na televíznej obrazovke. Mnoho 

                                                      
2 Protagonistka televíznej reality show Farmár hľadá ženu 1, 3 odvysielanej televíziu JOJ; známa tiež ako 

Kleopatra z Turca alebo členka fiktívnej skupiny Zub času; stala sa mediálnym a kultúrnym fenoménom. 
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účinkujúcich v takýchto programoch na istý čas budí pozornosť, no len niekto-
rým z nich sa podarí spôsobiť epidémiu. Stávajú sa obalomobalomobalomobalom3 pre memetické víru-
sy, ktoré sa ľahko predávajú. Ich hostiteľská myseľ – publikum, sa nimi necháva 
dobrovoľne nainfikovať, a keďže takéto publikum dobre vie, čo ho teší, podob-
né vírusy vyhľadáva a vyživuje ich šírením, reprodukciou a modifikáciou. Hra-
nice vkusu sú v dnešnej dobe pokrivené (alebo len iné). 

Martinka z Turca si svojou kontroverznosťou spomedzi všetkých súťažiacich 
vydobyla vysokú popularitu. Jej výzor (výrazný mejkap), oblečenie (lesklé, fil-
trované, biele ponožky v lodičkách), správanie sa (napr. pitie vína, obviňovanie 
štábu z krádeže) a vulgárny slovník sa stali atribútmi, ktoré definovali človeka, 
vymykajúceho sa z normálu. Martinka sa „vyhýbala“ vzorcom, ktoré opisujú 
normálnosť, a preto ich publikum dokáže ľahko predvídať a následne prijímať. 
Naopak, má atribúty, ktoré sa stali výstavbovými prvkami jej „mediálnej osob-
nosti“, publikum šokovali a ponúkali mu impulzy, ktoré ho dokázali prebudiť 
z letargického sledovania televízie. 

 
2. bizarnosť a2. bizarnosť a2. bizarnosť a2. bizarnosť a    spektakulárnosťspektakulárnosťspektakulárnosťspektakulárnosť – odjakživa všetko, čo nejakým spôsobom na-

rúša normy, volá v spoločnosti na poplach. Ľudia sa smejú a ukazujú si prstom 
na „iných“, hendikepovaných, príliš malých, príliš veľkých, na ryšavých, kokta-
vých, jednoducho takých, ktorí nezapadajú do „normálnosti“. A čo nie je nor-
málne, to je výnimočné. O odlišných ľudia odjakživa šírili klebety. Ak sa na de-
dine alebo v malom meste stalo niečo, čo nezapadalo do normálu, informácia sa 
medzi ľuďmi rozniesla ako nejaký vírus, až vznikla epidémia, pretože „to“ každý 
vedel, každý si o „tom“ šepkal a pridával k pôvodnej informácii kúsok svojej 
pravdy. Nezvyčajné veci sú fascinujúce. Senzácia bulváru, výnimočnosť udalostí, 
zvláštnosť a atypickosť jedincov túžiacich prezentovať svoju osobitosť v mé-
diách, zaraďujeme medzi spektakulárne obsahy, ktoré svojou exkluzivitou popri 
zaužívaných a predvídateľných veciach, budia pozornosť a vypĺňajú prázdne 
miesta v našom vedomí. Miesta, ktoré čakajú na zaplnenie a zasýtenie novými 
spôsobmi prezentovania, prežívania a chápania tejto reality. Už Marshall 
McLuhan (1991) rozdelil mediálne obsahy na studené a horúce. Horúce sú tie, 
ktoré netreba „ohrievať“, nemusíme vyvíjať žiadnu snahu, aby sme ich mohli 
„požiť“ vždy, keď chceme. Podobne aj mémy, ktoré sa vymykajú normálu, sú 
ľahko stráviteľné. Nielen preto, že sú prezentované masovo a pre masy, oproti 

                                                      
3 Dawkins (2006) a Rushkoff (1994) hovoria o proteínovom obale, vďaka ktorému sa môžu vírusy nenápad-

ne šíriť z mysle do mysle. 
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bežným kódom sú omnoho jednoduchšie rozpoznateľné, a tým pádom sa aj ľah-
šie zapamätajú. 

Dnešným trendom je presycovanie publika takýmito obsahmi – plnými emó-
cií a nečakaných situácií. Čo bude publikum baviť v čase, keď bude už aj Mar-
tinka z Turca „normálna“? Odpoveď ponúkla v septembri 2012 televízia JOJ 
druhým dielom reality show Farmár hľadá ženu 3, v ktorom bola Martinka prá-
ve tá „najnormálnejšia“. Môžeme tu sledovať snahu o imitáciu memetických 
trikov a docielenie ich virálnej povahy. 

Ako je spomenuté vyššie, v rámci replikácie je Martinka produktom so špeci-
fickými, pre replikáciu výrazne úspešnými znakmi, ktoré sa tvorcovia tohto 
formátu snažia nachádzať aj u iných protagonistov v podobných formátoch. 

 
3. predvídateľnosť3. predvídateľnosť3. predvídateľnosť3. predvídateľnosť – na jednej strane sledujeme pri mediálnych virálnych ob-

sahoch moment, keď daný jav vystupuje z normálu, mimo hranicu nášho oča-
kávania a svojou nepredvídateľnosťou v nás zarezonuje. Na strane druhej, pre 
samotné publikum sa najľahšie replikujú mémy, ktoré sú ľahko čitateľné, zapa-
mätateľné a predvídateľné v tom zmysle, že sa od nich niečo očakávaočakávaočakávaočakáva – model 
ich správania je dopredu daný. Inými slovami – bavia nás takým spôsobom, ako 
to od nich chceme, prípadne, ako to chcú producenti televíznych programov. 
Talentová súťaž musí mať svoju komickú časť „bez talentu“ a program s Norou 
Mojsejovou musí niesť znaky vulgárnosti, priamosti a prepychu. Inak by nebol 
programom, ktorý sme si zapli. Najprv síce príde moment prekvapenia, no po-
tom publikum očakáva, či sa zopakujezopakujezopakujezopakuje. Ak je mém úspešný, tak sa zopakuje 
a v lepšom prípade zarezonuje ešte raz. Inak povedané, publikum predvída 
a očakáva, že sa znova a znova stane niečo nečakané/šokujúce/ohromujúce a pod. 

 
4. uveriteľnosť a4. uveriteľnosť a4. uveriteľnosť a4. uveriteľnosť a blízkosťblízkosťblízkosťblízkosť – v slovenskom mediálnom prostredí nachádzame 

najviac také druhy „zavírených“ programov, ktoré majú blízko k realite (napr. 
reality show, docureality, docusoap, scripted reality), v ktorých sa publiku sprí-
tomňujú autentické emócie, príbehy a situácie (pričom stačí, že reálne len vyze-
rajú; príkladom je scripted reality formát Extrémne rodiny, v ktorom sa objavil 
Tonko a Martinka z Turca zároveň). Hoci aj v iných typoch programov, ako sú 
napr. seriály, nájdeme rodiny, ktoré sa vymykajú normálu a sú divácky obľúbe-
né (napr. Susedia, Panelák), ich protagonistov nestretneme na ulici s rovnakými 
vlastnosťami, aké nám sprostredkúva televízna obrazovka (hoci to môžeme oča-
kávať), no protagonisti reality show takí pravdepodobne budú. Aj Panelák mô-
žeme replikovať reprízou, novými časťami, autogramiádou. Avšak herci sa fanú-
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šikom nepodpíšu menom postavy, ale svojím vlastným. Ich postava zo seriálu 
zaniká po vypnutí televízie, kým Martinka z Turca či Jozef Pátrovič vystupujú 
z mediálnej reality a ocitajú sa na strane publika v tej istej podobe. Je replikova-
ná ako celok – z média do média, z jednej reality do tej druhej (napr. ak sú hos-
ťami na rôznych akciách, párty a pod.). Reálny vírus preto môžeme považovať 
za omnoho silnejší, resp. replikovateľnejší ako ten fiktívny. 

 
5. „5. „5. „5. „mediálny antropocentrizmus“mediálny antropocentrizmus“mediálny antropocentrizmus“mediálny antropocentrizmus“ – fenomény v mediálnom prostredí sú 

zväčša spojené s nejakou osobou – reálnou aj fiktívnou; tzv. osobnosti, celebrity 
a telebrity, ktorých prítomnosť v programe predpokladá jeho následnú podobu 
sprostredkovanú divákom. V mediálnom prostredí tak vzniká akýsi „kult m„kult m„kult m„kult me-e-e-e-
diálnych osobností“diálnych osobností“diálnych osobností“diálnych osobností“, ktoré majú svojich uctievačov – fanúšikov, ktorých sväty-
ňou sú facebookovské fanstránky, autogramiády, diskusné fóra, dedinské zábavy 
a stíšenia pred televíznou obrazovkou, hoci aj na Štedrý večer.4 

 
Súčasťou mediálnej kultúry tak nie je len samotný program, ale aj postava, 

ktorá napovedá o tom, akým smerom sa uberie celá relácia. Tak, ako je mém 
replikovanou jednotkou kultúryjednotkou kultúryjednotkou kultúryjednotkou kultúry (a podľa toho, aké jednotky sú replikované, má 
kultúra istú podobu), je osoba jednotkou mediálneho obsahujednotkou mediálneho obsahujednotkou mediálneho obsahujednotkou mediálneho obsahu s vlastnosťami, 
ktoré doň vnáša. Podobne, ako napr. v komédii očakávame humor, prítomnosť 
niektorých osôb v programe nám sľubuje, že sa uberie istým smerom, pričom 
nemusí ísť o ten istý program. Samotná osoba je nositeľom vírusu. 
− napr. Vilo Rozboril – emócie, altruizmus; 
− Jozef Pátrovič – mediálny troll; jeho prítomnosť má divákov rozčúliť 

a pobaviť zároveň; 
− Erik Lakatošovie – nesie v sebe vlastnosti, ako „má“ v médiách vyzerať ho-

mosexuál (podobne Extrémne rodiny s homosexuálnou rodinou, relácia 
o varení s transvestitami); 

− Desperado – „mediálny chameleón“; 
− Meliško, Mojsejovci – prirodzenosť, „hlas ľudu“, kontroverznosť, hádky; 
− Marián Čekovský – virálny komplex humoru, hudby, umenia. 

Všetky tieto, ale aj im podobné postavy (Eva Máziková, David Scooter Ros-
bek a Ivan Kandráč z Hviezdnej roty, Tonko z Extrémnych rodín, farmár Ma-

                                                      
4 V roku 2010 odvysielala TV JOJ na Štedrý večer o 19:30 reláciu Popoluška z Turca, v ktorej sa okrem 

Martinky, jej kontroverznej rodiny, objavil aj Desperado, známy z reality show Vyvolený, ktorý je ďalším 
z mediálnych a kultúrnych fenoménov (objavuje sa vo viacerých médiách a svoju „rolu“ hrá aj v realite 
mimo médiá). 
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rián z Farmár hľadá ženu), môžeme považovať za nosiče – mediálnych obsahov, 
ale aj vírusov. Sú jadrom toho, čo je v rôznych typoch médií šírené v najrôznej-
ších podobách (samotné relácie, spin-off relácie, videá na internete, fotomontá-
že, nahrávky, internetové mémy). Aj týchto samotných ľudí môžeme považovať 
za trójske kone.trójske kone.trójske kone.trójske kone. Ukrývajú v sebe menšie prvky, ktoré sa infiltrujú do mediál-
nych produktov a ľudských myslí. 

 
6. rurálnosť6. rurálnosť6. rurálnosť6. rurálnosť – blízkosť prostredia, správanie a prejav postáv zaručí masovú 

sledovanosť a pre šírenie mémov najvhodnejšie podmienky. Blízkosť vidieckeho 
prostredia potvrdila pre časopis Trend aj producentka formátov Farmár hľadá 
ženu, Extrémne rodiny a Mama, ožeň ma! Barbora Vallová z produkčnej spo-
ločnosti Good TV. Podobný názor vyslovil aj Gabriel Popescu, riaditeľ pro-
dukčnej firmy MediaPro Entertaiment, ktorá je tvorcom reality show Farma: 

 
„Slováci sú podľa môjho názoru presne takí, ako ľudia zo všetkých ďalších východoeuróp-
skych krajín. Väčšina obyvateľstva má vidiecky charakter, a to aj vtedy, keď obýva mestá. 
Je to v ich mentalite. Väčšina obyvateľstva si pamätá svoje korene, dedinu, jej zvyky a prá-
cu na nej, alebo im tento rozmer v dnešnej dobe veľmi chýba.“ 

 
7. vulgárnosť a7. vulgárnosť a7. vulgárnosť a7. vulgárnosť a    „prirodzenosť“„prirodzenosť“„prirodzenosť“„prirodzenosť“ – vulgarizmy Meliška5 a Mojsejovcov zaujmú, 

pretože odkrývajú tabuizované výrazy, ktoré sú v nás tak či tak zakotvené a ich 
vyslovovanie v nevhodný čas a na nevhodnom mieste pôsobí síce rušivo, ale 
práve preto vzbudzujú väčšiu pozornosť. A ľudí baví sledovať veci, ktoré sú im 
známe. Preto vždy lepšie reagujeme na veci, ktoré už predtým poznáme. Vulga-
rizmy odhaľujú prirodzenú ľudskosť, nazvime to aj primitivizmus, ale práve ten 
je počiatkom toho, kedy mémy začali formovať (alebo normovať) naše správanie 
a udávať, čo sa smie, čo nie, čo je vhodné a naopak. 

V dobe, kedy sa rokmi vyrývané koľajnice noriem a pravidiel začínajú zma-
závať, sa ľudia sledovaním „postavičiek“, ktoré nezapadajú do normálu, uisťujú, 
že oni sami tam ešte dokážu patriť. Imitácie „normálneho“ správania zadefino-
vali pravidlá spoločnosti a tí, ktorí ich porušujú, napomáhajú ostatným pripo-
mínať si ich. Kleopatra z Turca publikum síce baví, ale nikto z nich by nechcel 
stáť na jej mieste. Fungovať podľa pravidiel sa zdá pre ľudí prospešné, preto ich 
aj budujú, no sledovanie, ako sa z nich niekto vymyká, je na druhej strane zá-

                                                      
5 Ladislav Meliško alebo Kráľ Šumavy je ďalší fenomén slovenského internetu. Stal sa zdrojom na tvorbu 

videí a zvukových nahrávok, napr. Mravce, Cibuľa. Rozšírený je jeho výrok „neni doma cibuľa“. Jeho na-
hrávky zazneli aj v skúške miestneho rozhlasu v Liptovskom Mikuláši, reportáž o tejto udalosti sa 4. feb-
ruára 2010 objavila v televízii JOJ aj v televízii Markíza. 
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bavné. Médiá potvrdzujú, že nás baví sledovať práve takýchto ľudí. A je ich čo-
raz viac. Kleopatra z Turca, Mojsejovci, pornohviezda Dolly Buster v stereotyp-
ne „mamičkovskej“ relácii o varení (Kapor na torte), Meliško a mnoho iných. 

 
8. altruistickosť8. altruistickosť8. altruistickosť8. altruistickosť6 – altruistické správanie ľudí je jedným z najsilnejších trikov, 

ktorý vo svoj prospech využívajú nielen médiá. Altruizmus je prijímaný ako 
dôležitá morálna zásada. Altruistickí ľudia sú obľúbení a vzniká tak omnoho 
lepší priestor na šírenie opačných, sebeckých mémov, ktoré prinášajú prospech 
niekomu alebo niečomu inému. Imitácia altruistických ľudí a takéhoto správa-
nia sa vyvinula do noriem, ktoré nám určujú, ako sa správať a hodnotiť rôzne 
druhy situácií. Altruistické správanie publika v prospech iných sa stalo nosným 
prvkom mnohých programov, ktoré majú zabezpečiť sledovanosť a ekonomické 
zisky. Zapojenie publika do „pomoci blížnemu“, je dôležitou súčasťou altruistic-
ky založených programov. Stretávame sa tu so vzdialeným zúčastnením sa 
a prežívaním divákov, pocitom katarzie a všeobecným pocitom naplnenia, že 
mohli byť svedkami a účastníkmi nezištnej pomoci. 

Príkladom je relácia Modré z neba, ale aj vyberanie takých protagonistov 
v programoch, ktorí so sebou nesú silný emotívny príbeh spojený s ťažkou ži-
votnou situáciou a kedy dobro víťazí nad zlom a z „popolušiek“ sa stávajú prin-
cezné (napr. Katka Koščová – Superstar). 

 
9. mutácia a9. mutácia a9. mutácia a9. mutácia a    spájateľnosťspájateľnosťspájateľnosťspájateľnosť – vytváranie mediálnych komplexov; mediálny 

mém nemení len prostredie, v ktorom sa nachádza a prispôsobuje mu svoju 
formu, navyše dokáže na seba naberať iné obsahy, alebo sa naopak stáva súčas-
ťou iných mediálnych memetických obsahov. Pôvodná myšlienka tak naberá 
rôzne podoby, a hoci v sebe zachováva niektoré pôvodné prvky, výsledný pro-
dukt šíri úplne iné „posolstvá“. Podobne ako pri iných mémoch, aj pri tých me-
diálnych často sledujeme prepájanie s popkultúrou a imitáciu rovnakých, resp. 
podobných návodov na vytváranie nových memetickýchmemetickýchmemetickýchmemetických postproduktovpostproduktovpostproduktovpostproduktov, ďal-
ších mémov so svojou osobitou funkciou a posolstvom. 

Popularitu Martinky z Turca z reality show Farmár hľadá ženu využila tele-
vízia JOJ a predstavila Martinku vo vlastnom programe Martinka – Kleopatra 
z Turca. Veľký počet fanúšikov (napr. na Facebooku) bol svedkom vzniku tzv. 
mutácií, mémov, ktoré ťažia z pôvodnej myšlienky a vytvárajú ďalšie postproduk-
ty. Väčšinou ide o obrázky a fotografie, ktoré sú parodicky rôznym spôsobom 

                                                      
6 Viac pozri: Šoltésová, 2012. 
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upravované a ich cieľom je prezentovať nové významy (napr. prirovnávanie po-
doby Martinky a jej rodiny k rôznym osobám a tvorom). Veľký význam má pri 
tejto viróze aj jej rodina – mama a ujo, a neoddeliteľnou súčasťou sa stala jej ka-
marátka Dana, ktorá sa postupne začala v televízii objavovať v spoločnosti Mar-
tinky. Stali sa ďalšími posilňujúcimi prvkami pre už existujúcu epidémiu. Vírus 
naberal na kvalitekvalitekvalitekvalite (kvalitný z memetického hľadiska je taký mém, ktorý sa 
z rôznych príčin oplatí imitovať), čo mu umožňovala dosiahnuť vyššiu kvakvakvakvannnntitutitutitutitu. 

 
10. životnosť10. životnosť10. životnosť10. životnosť – mém existuje dostatočne dlho na to, aby si ho ľudia dokázali 

zapamätať. Hoci denne prijímame veľké množstvo informácií, médiá často po-
núkajú obsahy, ktoré si pamätáme viac ako ostatné. Práve to je kľúčovým prv-
kom na to, aby mém prežíval čo najdlhšie a dokázal na seba navrstvovať ďalšie 
obsahy, čím vznikajú dlho prežívajúce memetické komplexy. Pre tvorcov me-
diálnych produktov je preto kľúčové spájanie čo najosvedčenejších 
a najatraktívnejších prvkov, na ktorých si už raz overili ich úspešnosť, a ich rep-
likovanie predpovedá ďalší úspech. 

Televízia JOJ sa o takto vystavaný produkt pokúsila spustením reality show 
Kapor na torte. V prvom rade sa tvorcovia chytili trendu obľúbených relácií 
o varení. Pridali prvky reality show a navyše varenie u Nory Mojsejovej. Keďže 
nejde o nič prevratné, divák už môže byť z takejto kombinácie znudený. Preto 
k jednej kontroverznej postave pribudlo niekoľko ďalších. Porno herečka Dolly 
Buster, Eva Máziková, Zuzana Belohorcová a ďalší. Dotvorili skupinku, ktorá 
mala splniť očakávania dnešného publika. Presnejšie, neplniť jeho očakávania, 
pretože stavila na scenár, ktorý sa má vymykať bežným reláciám o varení 
a šokovať znudeného diváka. 

Ďalším príkladom sú Extrémne rodiny, presnejšie rodina Tonka, ktorý si tú-
žil nájsť partnerku. V jednej časti sa tvorcovia rozlúčili s divákmi, pretože malo 
ísť o posledný diel z tejto rodiny. O nejaký čas však televízia JOJ odvysielala 
ďalšiu časť, v ktorej k Tonkovcom prišla na návštevu skupina Zub času, ako ich 
najskôr nazvali na internete a neskôr v samotnej relácii, teda Martinka z Turca 
so svojou mamou a kamarátkou Danou, známou tiež ako Omietkový démon. 
Sledujeme tu snahu o spojenie dvoch unikátnych obsahov a zámerné zvyšovanie 
atraktivity relácie na základe prítomnosti viacerých kvalitatívne nasýtených 
„mediálnych kultov“. Umelo predĺžili ich životnosť na televíznych obrazov-
kách. 

Médiá majú tendenciu, na princípe vystavaných mémov, spájať dohromady 
viaceré „postavičky“, ktoré pôsobia kontroverzne, pretože pri ich množstve 
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a prítomnosti v každom médiu, už jedna samotná nestačí. Tým umelo udržujú 
ich životnosť. Čím viac výkyvov a kontroverzných prvkov, tým väčšiu pozor-
nosť sa na seba snažia stiahnuť. Je však dôležité vyvolávať kontrast, pri ktorom 
môžeme porovnať vkus s nevkusom, „normálnosť“ s „nenormálnosťou“. Od-
chýlky od normálu sú mémy, ktoré parazitujú na zaužívaných zvykoch a stereo-
typoch. Sú ako farebné pierka samčekov vtáčikov pri párení, ako klauni v cirku-
se a blázni vo svete „normálnych“. A sú presne tým, čo dnešné publikum baví, 
pretože si požaduje silné impulzy, ktoré rozochvejú jeho vnímanie bežných vecí. 

 
11. multimediálnosť a viralita11. multimediálnosť a viralita11. multimediálnosť a viralita11. multimediálnosť a viralita – mémy nie sú odkázané len na jedno médium, 

ale dokážu meniť svoju podobu a formu v závislosti na médiu, v ktorom si hľa-
dajú priestor na svoje šírenie. Pôsobením na rozličných miestach si dokážu vy-
tvoriť zázemie pre mnoho spôsobov svojej replikácie. Napr. fotomontáže na in-
ternete; nahrávka Meliška v miestnom rozhlase v Liptovskom Mikuláši; Čekov-
ského nahrávky, ktoré roky kolovali v mobilných telefónoch a na internete – 
neskôr Lokal TV. Napr. internetové mémyinternetové mémyinternetové mémyinternetové mémy sú samostatnou kategóriou mémov 
s ďalšími, nielen už v tomto príspevku spomínanými vlastnosťami. 

 
12. rýchlosť šírenia/imitácie12. rýchlosť šírenia/imitácie12. rýchlosť šírenia/imitácie12. rýchlosť šírenia/imitácie – dôležitým znakom dnešnej kultúry je zdieľa-

nie a potreba podeliť sa o to, čo má jedinec rád, čo ho zaujalo a páči sa mu. Od 
hromadného rozposielania emailov až po tzv. „like“ funkciu, ktorá prišla na svet 
so sociálnou sieťou Facebook. Mémy sa v nových médiách replikujú neuveriteľ-
nou rýchlosťou, k čomu prispieva aj veľký technologický posun v (masovom) 
zdieľaní a šírení dát. 

 
13. replikovateľnosť a rozšírenosť13. replikovateľnosť a rozšírenosť13. replikovateľnosť a rozšírenosť13. replikovateľnosť a rozšírenosť – masovosť médií zabezpečuje, že sa obsa-

hy dostávajú do povedomia mnohých ľudí. Pričom nejde len o masovosť, ale aj o 
časté replikovanie jednej a tej istej myšlienky v rôznych formách. Jozef Pátrovič 
si tak mohol vyskúšať vzduch (v jeho prípade doslova) v Talentmánii, Superstar 
aj v Česko Slovensko má talent, kde napokon postúpil do finále. Mal v sebe totiž 
kvality „hviezdnej roty“, ktorá sa tentoraz infiltrovala do bežného, toho „nor-
málneho“ obsahu. 

Mojsejovcov sme videli debutovať vo Vilomeninách s vtedy ešte komikom 
Vilom Rozborilom, neskôr prišla vlastná reality show, relácia, televízia... Virali-
ta dvojice Mojsejovcov je príkladom jedného z najživších a najreplikovanejších 
mémov v najrôznejších podobách v médiách, kultúre a politike. Podobnú vyso-
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kú schopnosť replikovateľnosti sme už viackrát uviedli pri Martinke z Turca. 
Táto vlastnosť je však samozrejmosťou pri všetkých mediálnych fenoménochmediálnych fenoménochmediálnych fenoménochmediálnych fenoménoch. 

 
14. konzumovateľnosť a14. konzumovateľnosť a14. konzumovateľnosť a14. konzumovateľnosť a    zrozumiteľnosťzrozumiteľnosťzrozumiteľnosťzrozumiteľnosť – médiá produkujú ľahko konzumo-

vateľné mémy, teda mémy, ktoré dokáže masové publikum veľmi ľahko prijí-
mať/čítať. Kým predčítané komentáre v reality show (napr. vo Farmár hľadá 
ženu a v podobných formátoch sledujeme komentovanie Michala Hudáka. Ten-
to postup sa stal jedným zo stavebných prvkov dnešných reality programov) 
„ohrievajú“ mediálny text a napomáhajú divákovi uchopiť všetky emócie, poro-
zumieť vtipu, irónii a ponúkajú mu text tak, aby ho pochopil podľa predstáv 
tvorcov, porota v talentových súťažiach obsahy kategorizuje, triedi a vytvára 
divákom masový vkus na to, čo sa páči a čo je bizarné. To „uprostred“ v televízii 
neuvidíme. 

 
15. populárnosť15. populárnosť15. populárnosť15. populárnosť – mém nie je len známy, je navyše aj obľúbený. Ľudia si 

o ňom rozprávajú a zahŕňajú ho do svojej bežnej komunikácie. Populárny mém 
sa veľmi rýchlo stane obľúbenou a/alebo v povedomí známou súčasťou života. 
Ide o (mediálne) obsahy, o ktorých sa všeobecne vie a hovorí sa o nich, ako me-
dzi ľuďmi, tak aj v médiách. 

Tým, že sú vírusy v obaloch, dokážu nenápadne putovať k rôznym hostite-
ľom v rôznych formách. 

Príklad: V rádiu môžeme počuť nejakú pieseň. Jej melódia je „chytľavá“, čo 
prispieva k jej replikovateľnosti a populárnosti – pieseň sa hrá častejšie. Singel sa 
replikuje na CD nosičoch alebo prostredníctvom internetu. K pesničke sa pripá-
ja videoklip a zapĺňa hudobné televízne stanice. K akustickému obsahu pribúda 
aj vizuálny, ktorý sa šíri ďalšou cestou (televízne stanice, internet, mobilné tele-
fóny). Ľudia kopírujú tanečné kroky z videoklipu a vytvárajú coververzie 
k piesni. Melódiu hrajú na rôznych hudobných nástrojoch. Vytvárajú karaoke 
verziu. Tá putuje do barov, v ktorých sa ľudia zabávajú na karaoke. Vznikajú 
remixy. Pieseň dopĺňa rôzne amatérske videá, ktoré nesú ďalšie obsahy, možno 
ju použijú tvorcovia v reklame alebo ako soundtrack k filmu. Jej melódia je na-
toľko známa, že sa stane súčasťou súťažnej otázky v televíznej hre. Zo základnej 
melódie vzniká jingel a zvonenie v mobilnom telefóne, ktoré si ľudia preposie-
lajú. Pieseň sa nielenže stala fenoménom, navyše sa z jej interpreta stáva popu-
lárny idol. Nesie v sebe vlastnosti, ktoré sa replikujú v podobe módnych dopln-
kov, účesov. Idol má za sebou prvý škandál. Zapĺňa médiá, bulvárne články plnia 
novinové stánky. Vznikajú plagáty a figúrky na hranie pre deti. Popularita idola 
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stúpa a je protagonistom vlastnej show. Stal sa súčasťou rôznych programov, zapí-
sal sa do povedomia ľudí natoľko, až je z neho zrazu názorový vodca. Jeho slová 
majú dôležitosť, pravdivosť a vážnosť. Udáva trendy, týkajúce sa rodiny, podobnej 
akú má on sám a toho, aký životný štýl je ten správny. Je vzorom pre stravova-
cie návyky, náboženstvo a politické názory. Má vplyv na každodenný život. Je 
z neho populárna ikona, ktorá prežíva aj po jeho smrti. 

Chytľavá melódia v piesni a jej časté opakovanie v rádiách zabezpečilo jej 
samoreplikovanie a mutovanie do iných foriem. Známosť piesne prisúdila jej 
interpretovi dôležitosť. Jeho škandál preto samozrejme spôsobil rozruch a vyvo-
lal v ľuďoch emócie. Bulvarizácia jeho života mu zabezpečila popularitu, stal sa 
známym a masy vedeli o jeho existencii. Populárny v médiách znamená dôleži-
tý. Celebrita v médiách, bez ohľadu na jej vlastnosti, pre ktoré by sme si naprí-
klad v bežnom živote hľadali partnera, funguje ako prvok, ktorému je prisudzo-
vaná vážnosť, už len vďaka statusu celebritnosti. Dôvod je ten, že veci prezento-
vané médiami, považujú ľudia za skutočné, pravdivé a správne. Médium je 
„zdroj“, ktorý sa prihovára ľudstvu a napĺňa ho svojimi nekonečnými obsahmi. 
Médiá a ich zástupcovia (pracovníci médií, ľudia, ktorí sa v médiách objavili) 
pôsobia ako šíritelia pravdy a prezentujú tú pravú realitu. Preto sa aj náš idol 
mohol stať zástupcom názorov jeho fanúšikov a iného publika. Je fenoménom, 
ktorý sa stáva tou „najvýživnejšou stravou“ pre popkultúrne publikum. Všetky 
vedľajšie produkty, ktoré interpret počiatočnej melódie šíri, ho ešte viac ukot-
vujú do reality, preto môže so svojou piesňou ako ikona prežiť aj dlho po tom, 
ako už dávno prestane existovať ako človek. Ak je niekto medializovaný, stáva 
sa populárnym a s popularitou prichádza obľúbenosť. Pre mémy je obľúbenosť 
veľmi dôležitá vlastnosť. 

Ľudia sa nechávajú ovplyvniť ľuďmi, ktorých majú radi (Cialdini, 1994; 
Eagly a Chaiken, 1984, cit. in Blackmore, 2001). Dochádza k imitovaniu vlast-
ností svojho idola, jeho záujmov, spôsobov obliekania, hudobného štýlu a 
mnohých iných vecí, ktoré sa s ním spájajú. Obľúbený človek má veľké množ-
stvo priateľov, navštevuje veľa miest, a je preto dobrým zdrojom šírenia mé-
mov. Každý si radšej vypočuje historku od niekoho obľúbeného, známeho 
a obdivovaného, ako od človeka, ktorý na nás nijako nepôsobí. Navyše, menej 
obľúbený človek má nižšiu šancu a príležitosti, ako svoje mémy rozširovať, preto 
sú pre mémy najlepšími „hostiteľmi“ práve ľudia, akých formujú dnešné médiá. 
Imitujú sa veci, ktoré sú páčivé, módne a populárne, pretože ak je populárny nie-
kto, koho imitujeme, je tu predpoklad, že sa takým človekom stane aj „imitátor“. 
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Na takomto princípe stavajú médiá aj svojich názorových vodcov, ktorí dokážu 
dôveryhodne prezentovať veľké myšlienky a manipulovať tak s publikom. 

Daný príklad je ukážkou toho, ako mémy žijú svoj vlastný život a vytvárajú 
si priestor a spôsoby na to, aby sa čo najefektívnejšie kopírovali a prežívali. Me-
lódia sa nielenže sama replikovala a mutovala do iných produktov, navyše bola 
symbolom, ktorý sa prepojil s ikonou, interpretom, ktorý melódii zaručil nesmr-
teľnosť. 

 
16. nepredvídateľnosť16. nepredvídateľnosť16. nepredvídateľnosť16. nepredvídateľnosť – vyššia atraktívnosť niektorých fenoménov a mož-

nosti ich šírenia sú známe mnohým mediálnym tvorcom. Sledujeme veľa poku-
sov o umelé vytváranie mémov (napr. Rytmus a jeho mediálne pokusy). Virálny 
obsah možno vytvoriť aj umelo – môžeme ho vytvoriť podľa presných atribútov, 
ktoré by oslovili publikum, umiestniť ho v rôznych médiách, dať mu atraktívnu 
formu, no nič z toho nie je zárukou, že mém bude úspešný. Mém je totiž ne-
predvídateľný a nie je jasné, čo je impulzom toho, že sa z malej myšlienky stane 
obrovský memplexmemplexmemplexmemplex (Speel, 1995, in Blackmore, 2001, s. 41) – komplex jedno-
tiek, ktoré zaplnia kultúrny priestor a mysle ľudí. 

 
Spomínané vlastnosti sú len časťou toho, akým spôsobom fungujú mémy 

v našej spoločnosti, v tomto prípade hlavne v slovenskom televíznom mediál-
nom prostredí. Ide o rýchlo sa meniace, mutujúce a replikované fenomény, kto-
ré majú v každej forme a v každom médiu svoju osobitú povahu a správanie. 
Pozorovaním týchto fenomémov si môžeme všimnúť, že aj tá najelementárnej-
šia myšlienka, ktorá sa objaví v médiách, môže v sebe niesť hodnoty, ktoré 
ovplyvnia vnímanie, tvorbu a fungovanie mediálnych obsahov, a svojím presa-
hom do reality ovplyvňujú aj každodenný život. 
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SloSloSloSlovak Media Virusesvak Media Virusesvak Media Virusesvak Media Viruses    

AbstractAbstractAbstractAbstract    

The article deals with the presence of memes in Slovak media environment. It is ma-
inly focused on phenomenon that occurred in Slovak television programs. Based on 
memetic principles (as behavior of memes in culture), it tries to mention its role, at-
tributes and the way of their replication. Not only in the last decade, many of people 
which we consider to be the culture phenomenon, appeared in Slovak media, mostly 
in reality formats and talent television competitions. They behave like viruses, which 
are replicated in the host environment, such as media and minds of the audience. 
Those viruses have the attributes of bizarreness, spectacularity, emotions and attract 
the attention of the audience and program producers. The producers expect their suc-
cess and are used to use them as a part of their media products. The viruses are just 
as expectable as unpredictable. Today, they are not only the part of media culture, but 
they also have an impact on Slovak culture. The article tries to highlight the most sig-
nificant attributes that are associated with them and could be considered as memetic 
principles applied in the media environment. 
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