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Úvod 

V dnešní době je snadné a rychlé šířit data po internetu. Možnost snadno šířit a upravovat obsah 

dalo lidské tvořivosti nové obrovské možnosti. Zaměřme se na konkrétní druh internetového 

obsahu:  

 

multimodální sdělení, jehož dominantními modalitami jsou obraz a text 

 

Toto vymezení je velmi obecné, neopírá se o typ sdělení, ale o typ média, kterým se realizuje. 

Textu může posloužit k čitelnosti obraz a obrazu zase může k pochopitelnosti napomoci text.  

Jak dospíváme k porozumění multimodálního sdělení? Za podstatné okamžiky při recepci 

multimodálního mediálního objektu1 (MMO) považuji tyto okamžiky: 

 

1. Význam jednotlivých modalit 

2. Vztahy mezi významy jednotlivých modalit (koheze, izotopické vztahy) 

3. Pragmatická rovina jednotlivých modalit 

4. Pragmatická rovina sdělení; účel mediálního objektu2 

 

Modalitou mám na mysli projev znakového systému v multimodálním mediálním objektu. 

Nejlépe popsaným znakovým systémem je jazyk. O dalších znakových systémech je těžké 

mluvit, protože jsou buď pomíjivější (gesta, mimika, proxemika) nebo není jednoznačné, je-li 

vůbec na místě je považovat za znakový systém (obrazový materiál3). Obraz sám není 

znakovým systémem, nýbrž médiem, které má znakový potenciál. Obraz je tedy k obrazovému 

materiálu v podobném vztahu jako text k jazyku. Otázkou znakových systémů v obrazovém 

materiálu se zabýval F. Daneš: 

 

U. Eco (1972) soudí, že obrazy nejsou analyzovatelné na „znaky“ (analogické k morfémům a 

slovům), nýbrž pouze na „sémata“ (jakési vizuální „propozice“), a tvrdí, že strukturní jednotky 

 
1 Mediálním objektem mám na mysli z technického hlediska jeden datový soubor. V tomto příspěvku se 
zaobírám obrázky s textem. Jeden obrázek je tedy jeden mediální objekt. Rozšířené vysvětlení je k dispozici zde:  
Bruns, Axel. „Produsage: A Working Definition“ [online]. [Uveřejněno 31. 12. 2007, navštíveno 14. 4. 2021]. 
Dostupné z: http://produsage.org/node/9 
2 Více k tomuto náčrtu se více níže s příklady.  
3 Za obrazový materiál považuji znaky v MMO, které nejsou jazykové. Přechodová je typografie, protože může 
implikovat suprasegmentální projevy, ale ani ty už nelze považovat za projev jazyka, chceme-li přesně vymezit 
rozsahy jednotlivých modalit. 



 

 

nějakého obrazu lze určit jen ve vztahu k jejich obrazovému ko(n)textu, takže obrazy nejsou 

artikulovány kódem, nýbrž naopak obrazový text představuje akt kódotvorný. (Daneš, 1995) 

 

V otázce vztahu mezi obrazem a textem pak cituje Daneš R. Bartha: 

 

Z velmi obecného hlediska vztahu slova a obrazu rozlišil R. Barthes (1964) a jiní dva druhy 

tohoto vztahu: (1) obraz je na textu závislý, text čtenáře usměrňuje při jeho interpretaci obrazu, 

vede ho k tomu, aby jistá signifié přijal a jiná pominul (tento vztah nazývá „anchorage“, snad 

„zakotvenost“). Druhým vztahem je vztah komplementárnosti obou složek: obě představují 

fragmenty obecnějšího spojení a celek sdělení se realizuje na vyšší rovině (Barthes jej nazývá 

„relé“). (Daneš, 1995) 

 

Bez konkrétních příkladů nemá smysl vymezovat, jak se znaky projevují v obrazovém 

materiálu. Každý jednotlivý případ je příliš závislý na kontextu a vychází z kultury, jež ho 

vyprodukovala, aby bylo možné bez kvalitativního výzkumu docházet k zobecňujícím 

závěrům. Bylo by příhodné mít k dispozici jakýsi korpus kulturních projevů lidské civilizace, 

který by projevy lidské kultury archivoval a do nějž by bylo možné libovolně nahlížet. Takový 

korpus naštěstí k dispozici máme v podobě internetu. Zprostředkování internetem však lidskou 

kulturu jako celek poněkud zkresluje. Existuje ale výsek lidské kultury, kterému dal vzniknout 

právě internet, a který lze v jeho nejčistší podobě pozorovat právě na internetu. Nazývejme jej 

internetová kultura. 

 

Mem 

 

Na internetu vznikl specifický druh multimodálního média, který se dnes nazývá mem. 

Poprvé pojem mem použil evoluční biolog R. Dawkins ve své knize Sobecký gen. Své poznatky 

o genetice v kapitole své knihy Memy: nové replikátory rozšiřuje na kulturní projevy. Dawkins 

cituje P. F. Jenkinse, který studoval zpěv ptáků a porovnáváním ptačího zpěvu otců a synů 

„dokázal, že vzorce zpěvu se nedědí geneticky“ z generace na generaci, ale nápodobou 

teritoriálních sousedů jedince (Dawkins, 1998, s. 172). Dawkins vytváří analogii biologického 

genu a kulturního memu. Postavit vůči sobě biologickou evoluci a kulturní vývoj znamená 

tvrdit, že ve vývoji kultury hrají roli jakési jednotky kulturní informace, které mezi sebou bojují 

o přežití a lidé coby nositelé kultury těmto jednotkám slouží jako replikační mechanismy – 

meme machines (Dokulil, 2004b, 61). Tyto jednotky nazývá Dawkins mem. Je lákavé takto 



 

 

k chápání kultury přistoupit a sám Dawkins přiznává, že není první, kdo podobnou myšlenku 

zformuloval (Dawkins, 1998, 173). 

 

Pojem mem vychází z řeckého mimesis – nápodoba. Dawkins jako společný rys genu a memu 

uvádí proces replikace. Sám autor si je však vědom některých problémů s vymezením 

navrhovaného pojmu. Ptá se například celkem bezradně, jaké lze pozorovat memy 

v Beethovenově symfonii č. 9 (Dawkins, 1998, s. 177). 

 

Kontroverznost memetiky komentuje například Miloš Dokulil. Kritizuje pojetí memu jako 

jednotky kulturní informace (Dokulil, 2004a, s. 58). Dále varuje, že je lákavé hledat analogie i 

tam, kde pokulhávají. Uznává nicméně, že memetické hnutí je v době psaní článku (v roce 

2004) dost silné, aby bylo možné brát jej vážně (srov. Dokulil, 2004b). Konstatuje, že pokud 

má memetika sloužit jako nástroj k explanaci kultury jako derivátu vývoje, je třeba brát v potaz, 

že z tohoto vývoje netěží lidé, ale samotné memy (Dokulil, 2004a, s. 59). Dawkinsova kniha 

pracuje s geny (a analogicky i s memy) jako s entitami obdařenými intencí. Odsud vychází 

pojmy konkurence, replikace a přežití. Chápání memů (a především genů) jako entit, které 

bojují o přežití vychází, z evoluční biologie. Toto chápání a v tomto příspěvku nepřebírám a 

přistupuji k memům spíše jako ke strukturám, které se vyvíjejí v čase vinou řetězové reakce, 

jež se spustila zrozením kultury. 

 

Pojem mem adoptovala internetová kultura. Na internetu má mem více významů. Ty 

nejobecnější jsou: 

 

1. Mem – mediální objekt 

2. Mem – jednotka kulturní informace 

 

Internetový mem (ve smyslu mediálního objektu) je jednou z nejrozšířenějších forem 

internetové komunikace. Sdělení internetového memu typicky spočívá v humoru nebo 

vyjádření pocitu, postoje apod. Multimodální povaha tohoto média dává obrovské možnosti 

sebevyjádření. Je proto velmi těžké stanovit rozsah možných sdělení, jichž může být mem 

nositelem. Internetový mem je specifický také svým relativně čerstvě nabytým kulturním 

významem. Recipován je však jako jakýkoliv jiný MMO. 

 



 

 

Co zasvěcenému recipientovi umožní recipovat MMO jako mem? A pokud je MMO recipován 

jako mem, co když přes všechny interpretační snahy nedosáhne recipient úspěšné interpretace? 

 

Formát a formátování 

 

Mem může nabírat všelijakých podob (video, zvuk, hudba, text, tanec aj.). V tomto příspěvku 

se zabývejme pouze tím druhem, který je realizovaný obrazovým médiem, který kombinuje 

obraz a text. Z hlediska rozlišení E. Moritze, které cituje B. Buchtová, se jedná o kombinaci 

jazykového a vizuálního memu (Buchtová, 2012). Typickou a univerzálně rozeznávanou 

podobu zaznamenávají Eline Zenner a Dirk Geeraerts v tomto diagramu: 

 

 
(Eline Zenner and Dirk Geeraerts, 2016, s. 175)  

 

Pro tento článek je podstatné nastíněné formátování. Formátováním se myslí rozložení textu a 

obrazového materiálu v mediálním objektu. Formátování, jímž se zabývá citovaný článek je 

následující: 

 

• Horní text 

• Obraz 

• Spodní text 

 

Jedná se o jedno z nejrozšířenějších formátování internetového memu. Zmíněný článek se dále 

zaměřuje na schopnost multimodálního mediálního objektu tohoto formátování (nazývá jej 

image macro) kombinací modalit v MMO vytvořit slovní hříčku (wordplay). Obrazový materiál 



 

 

těchto memů reprezentuje obyčejně nějaké jednotící téma, které určuje povahu textu. (ibid., s. 

171) Jednotlivé MMO – internetové memy – potom představují variaci formátu memu. Pojem 

formát se svým významem blíží jedné z možných realizací memu v pojetí R. Dawkinse. 

 

Dalšími dvěma operacemi specifickými pro internetové memy jsou mutace a kombinace. 

Mutací je myšlena subverze formátu. (např. pozměnění signifikantní vlastnosti obrazového 

materiálu, které popřípadě umožní formulovat doprovodný text jinak než dle pravidel 

původního tématu formátu). Kombinace je přítomnost většího množství formátů v jednom 

mediálním objektu. Mutace a kombinace se do značné míry překrývají – Od jakého okamžiku 

lze signifikantní vlastnost, která se podílí na mutaci, považovat za další mem – jednotku kulturní 

informace? 

 

Uvedené operace předvedu na příkladu: 

1)   

Tento krátký komiks vypráví příběh člověka, který si velmi hloupě a zbytečně uškodí a 

ublíží. Tento jeho motiv se stává ústředním narativem tohoto formátu. 



 

 

2)  3)  

Přílohy 2) a 3) představují variace tohoto memu. Recipient, který se orientuje 

v intertextu, rozezná formát a jeho význam. Úpravy, kterými prošly přílohy 2) a 3), 

rozšiřují platnost prezentovaného tématu na konkrétní entity. 

4) 5) 6)  

Přílohy 4), 5) a 6) představují mutaci původního tématu. Formátování MMO sugeruje 

výchozí formát, ale různými způsoby zde dochází k subverzi narativu originálu. V tomto 

případě subverze typicky spočívá v tom, že nedojde k nehodě, která je pointou 

původního komiksu. 



 

 

7)  

Příloha 7) představuje kombinaci dvou formátů. Recipient zasvěcený v intertextu druhý, 

vložený formát rozezná4. 

8)   

zdrojový formát vstupující v příloze 7) do kombinace s formátem cyklisty.  

 
4 Podle stránky knowyourmeme.com je slovo stonks záměrně zkomoleným slovem stocks (akcie). Tento obrázek 
se podle tohoto zdroje začal používat u vtipů zahrnujících špatná finanční rozhodnutí. viz: 
https://knowyourmeme.com/memes/stonks  
 



 

 

Jednotlivé formáty nabývají významu sdílením a produkcí nových variací. Čím více je mem 

(ve významu kulturní informace) replikován, a tedy i recipován, tím větší množství 

potenciálních recipientů jej vnímá jako součást tzv. memetického intertextu. Produkce memů je 

vždy omezená na určité publikum, pro které tvoří sdílená znalost kontext potřebný k uspokojivé 

interpretaci MMO. Může se jednat o kontext známý libovolně velké skupině lidí, od malého 

kolektivu přes společnost jednoho státu po celý, internetem propojený svět. Skupiny recipientů 

internetových médii jsou nicméně dány tzv. on-line komunitami. Právě ty určují sdílenou 

znalost a v jejich rámci probíhá distribuce mediálních objektů. Míra znalosti intertextu se u 

každého recipienta liší. Zasvěcený recipient se alespoň v omezené míře orientuje v tomto 

intertextu. 

V internetovém komunikačním provozu kolují i takové MMO, jejichž uspokojivá interpretace, 

která je podmínkou šíření, je patrně založená na odkazování se do různých kontextů. V příloze 

9) například obrazový materiál zobrazuje postavu Tonyho Starka ztvárněnou hercem Robertem 

Downeym jr., která vystupuje ve filmech z dílny společnosti Marvel Studios. Textový materiál 

pak obsahuje počeštělý název jednoduchého teplého pokrmu (Hemenex). To, co recipientovi 

zasvěcenému do obou kontextů (vaření a filmy z dílny Marvel studios) umožní uspokojivě 

interpretovat tento MMO, může být právě atypické spojení dvou navzájem si vzdálených 

kontextů. Pokud si vyložíme MMO tak, že text je promluvou zobrazené osoby (což ovšem není 

povinný výklad), lze doplnit, že příloha 9) se vyznačuje také narativitou (fiktivní postava 

někoho oslovuje). Kdyby ale fiktivní postava a předmět hovoru nebyly zakotveny 

v memetickém či popkulturním intertextu, lze pochybovat o potenciálu MMO být uspokojivě 

interpretován. 

9)  



 

 

 

Pokud dle znalostí zasvěceného recipienta obsah MMO do intertextu neukazuje, může jej přesto 

recipovat jako mem. Do memetického intertextu totiž vstupuje i formátování memu (nejen 

formát). Zmíněné formátování obsahující horní text, obrazový materiál a spodní text (Eline 

Zenner and Dirk Geeraerts, 2016) je snadno rozeznatelné jako typické formátování memu. 

Způsobů, kterými je v MMO rozmístěn text a obrazový materiál (formátování), kterými jsou 

memy (MMO) realizovány, je však mnoho. Perfektní znalost veškerého memetického a 

popkulturního intertextu je nemožná, a ne každý mem odtud čerpá svůj obsah. 

Na internetu je tak běžně možné narazit na MMO, které lze chápat jako mem, ale pokud 

recipient není seznámen s prostředím on-line komunity, která sdílí znalost potřebnou pro 

rozeznání daného odkazu, nemůže jej uspokojivě interpretovat. Ve svižném prostředí internetu 

také jednotlivým MMO připadá omezený časový úsek, po jehož uplynutí recipient na 

interpretaci daného obsahu rezignuje. 

 

Za nepřímý důkaz úspěšné recepce memu lze považovat jeho sdílení recipientem. Pokud MMO 

cirkuluje v internetovém komunikačním provozu (soukromé zprávy, sdílení na veřejných 

fórech apod.) lze usoudit, že je MMO úspěšně a opakovaně recipován a uspokojivě 

interpretován – pochopen. Pokud pozorovatel na internetu spatří MMO, který z výše uvedených 

důvodů recipuje jako mem, ale nedaří se mu jej uspokojivě interpretovat, je vždy nasnadě, že 

mu chybí znalost intertextu. 

 

Vytržení struktury z kontextu a vyprázdnění jejího významu 

 

Jak jsem již uvedl výše, intertextová zapojenost memu a znalost intertextu recipienta mohou 

přispět k uspokojivé interpretaci. Explicitní intertextový odkaz však může fungovat také jako 

libovolně kombinovatelný znak, který je významově vyprázdněný a vytržený z kontextu5. 

Pouhá přítomnost intertextových odkazů tedy není podmínkou koherentního MMO. 

 

 
5 To jsme už viděli v případě přílohy 9). 



 

 

10)   

11)  



 

 

12)  

13)  



 

 

14)  

 

Text písničky Party rock anthem od skupiny LMFAO v uvedených memech vstupuje 

k obrazovému materiálu v MMO do různých vztahů. Tyto vztahy poté implikují různé 

významy textu písně. Z variantnosti výskytů tohoto textu je nasnadě, že text písně nemá žádné 

základní téma a je kombinovatelný libovolně. Ve všech uvedených MMO je text písně variací 

formátu daného obrazovou složkou. Z hlediska odkazu na text písně coby memu je pak každá 

realizace v kontextu nějakého obrazového formátu také variací. Protože jsou obě dominantní 

modality MMO zakotvené v memetickém intertextu, lze také hovořit o kombinaci. Proč se 

zrovna tenhle text stal předmět replikace není jasné. Lze usuzovat, že přišel dostatečně velkému 

množství recipientů vtipný. Co je a co není dostatečně vtipné, aby se stalo předmětem replikace 

v produkci internetových memů však není předmětem tohoto příspěvku. 

 

Vytržení z kontextu a vyprázdnění významu popsané na struktuře textu písně Party rock anthem 

může projít libovolná struktura (obrazový obsah, textový obsah, font, zkreslení, tématika aj.). 

Na koherentní recepci se pak taková struktura podílí pouze svou zakotveností v intertextu i když 

její významová složka koherentní recepci komplikuje. Vzhledem k tomu, že tento druh MMO 

po internetu prokazatelně cirkuluje, opakování odkazu do intertextu zjevně zajišťuje dostatečně 

uspokojivou interpretaci MMO, aby části recipientů stál za sdílení. 

 



 

 

Pragmatická rovina sdělení MMO 

 

Pro recepci memu je důležitá pragmatická rovina jeho sdělení. Ke komu, co a kdo v MMO 

promlouvá, je jedna z prvních otázek, kterou si recipient při recepci může klást. 

 

15)  

 

V příloze 15) vidíme fotku brouka s horním textem6 budiž vystrašilkován lol. Text oslovuje 

svého recipienta slovem budiž. To je podle SSČ částicí, ale vzniklo ustrnutím imperativu 

slovesa být v druhé osobě singuláru. Vjem podílející se na úspěšném čtení tohoto MMO tedy 

pramení z pragmatické roviny přítomného textu. Slovo vystrašilkován sugeruje pouze vágní 

slovotvorný význam7. Text je proto nečitelný a je tedy buď nekoherentní nebo je čitelnost jeho 

sdělení závislá na dalších přítomných modalitách. Entomolog možná rozezná, že na fotce vidí 

brouka, který se česky jmenuje strašilka. Existuje tedy vztah mezi modalitami MMO. Slovo 

vystrašilkován slovotvorně souvisí s názvem tvora, kterého vidíme v obrazovém materiálu. 

Recipient zasvěcený do memetického intertextu rozezná, že se jedná o český překlad tohoto 

anglického memu: 

 

 
6 Vzhledem k výše zmiňovanému typickému formátování memu lze přílohu 15) chápat jako mem 
s formátováním horní text, obraz a nulový dolní text. 
7 Slovotvorný rozbor slova vystrašilkován by vypadal takto: vystrašilkován – strašilka – strašílek – strašil 
(substantivum – někdo, kdo straší) – strašit. Z tohoto rozboru vyplývají dva hlavní ale protichůdné sémantické 
rysy – strašení a deminuce. Slovo vystrašilkován tedy působí jako zdrobnělina slova vystrašen. Na slovotvorném 
významu se také podílí možná recipientova znalost brouka strašilky. 



 

 

16)    

 

Důvod, proč tento MMO má potenciál být šířen, spočívá tedy především v rozeznání 

zakotvenosti v memetickém intertextu. 

 

Z modelu recepce MMO uvedeného výše jsme se již věnovali sdělením jednotlivých modalit, 

vztahu mezi nimi i jejich pragmatické rovině. V příloze 15) shrnuje do celkového sdělení a 

vystupuje směrem k recipientovi slovo budiž. Význam celkového sdělení přílohy 15) však není 

možné definovat, protože trpné příčestí vystrašilkován nemá dohledatelný význam a narušuje 

tak koherentní interpretaci. Obrácení se na recipienta je typické pro memy, které mají centrální 

sdělení nebo memy, které napodobují nějaký další typ MMO než mem (plakát, titulek článku, 

leták aj.). Na posledním příkladu se podíváme na to, jak celkové sdělení MMO může zajistit 

uspokojivou interpretaci i přes to, že jako celek není MMO koherentní. 

 



 

 

17)  

 

Formátování přílohy 17) odpovídá tomu, o němž píšou Zennerová a Geeraerts, a příloha 17) 

má tak velký potenciál být recipován jako mem. Odhlédněme nyní od potenciální zakotvenosti 

přílohy 17) v intertextu. Obsahuje imperativ, který vyplývá z textové roviny MMO. Jedná se o 

varování. Při recepci tohoto MMO nastává problém v porozumění vztahu modalit v MMO. Text 

obsahuje kataforické this a (anaforické) it. Jediný prostor mezi nimi je obrazový materiál. Text 

MMO tak implikuje, že předmět varování bude vyjádřen druhou dominantní modalitou – 

obrazem. Obrazová složka tohoto MMO ale místo toho koreluje s jinou částí textu – důsledkem 

v případě neuposlechnutí varování. Při recepci přílohy 17) tak není možné dozvědět se 

koreferent this a it. Přílohu 17) proto považuji za kohezivní ale nekoherentní MMO. I přes to, 

že je MMO v příloze 17) nekoherentní, jsme svědky jeho cirkulace po internetu, což poukazuje 

na opakovanou uspokojivou interpretaci při jeho recepci. Jestli je příloha 17) v intertextu 

zakotvena není vzhledem k narušené koherenci MMO relevantní. Nabízí se však, že 

nekoherentní komunikace modalit při recepci MMO nestojí v cestě uspokojivé interpretaci, 

protože se MMO jako celek obrací k recipientovi a cosi mu sděluje, jakkoliv se jedná o sdělení 

nekoherentní nebo závislé na nějakém dalším kontextu, který není v MMO zobrazen. 

 



 

 

Závěr 
 

Při recepci multimodálních mediálních objektů hraje významnou roli vztah jeho modalit. 

V případě recepce internetových memů je důležitý intertext memetický a sdílená znalost 

komunity, v rámci které šíření MMO probíhá. Je podstatné, že součástí memetického intertextu 

není jen obsah a formát (ustálený obrazový či textový vzorec stanovující celkové téma všech 

svých variací), ale také formátování MMO. Formátování může sugerovat recepci MMO jako 

memu i přesto, že recipient nedovede zasadit obsah MMO do intertextu. Zároveň zakotvenost 

v intertextu není garancí, že bude MMO koherentně interpretovatelný (viz Vytržení struktury z 

kontextu a vyprázdnění jejího významu). To je způsobeno schopností struktur (v intertextu 

zakotvených i nezakotvených) vytrhnout se ze svého běžného kontextu, vyprázdnit se a stát se 

kombinovatelnými s dalšími strukturami. Toto vytržení a vyprázdnění je procesem zakotvení 

struktury v memetickém intertextu. Popsat tento proces by znamenalo popsat, jak vzniká mem 

v druhém významu vymezeném pro tento příspěvek, vycházejícím z pojetí Richarda Dawkinse 

– mem jako jednotka kulturní informace. 
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