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Anotace 

Bakalářská práce Internetové memy v prezidentských volbách se zabývá politickými 

internetovými memy v USA v období před prezidentskými volbami v roce 2016. Práce je 

rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je do hloubky 

rozebrána vědní disciplína memetika a také jsou podány definice internetových memů. 

U internetových memů jsou dále popsány související aspekty, jako kategorizace, kanály 

šíření, důvody šíření memů a vlastnosti, které je dělají úspěšnými. Praktická část se snaží 

odpovědět na otázky, které z vybraných politických internetových memů byly úspěšnější, 

tedy které z nich byly více replikovány, a jaké možné vlastnosti tuto úspěšnost způsobily. 

Pro výzkum byla použita metoda srovnávací analýzy.  

 

Annotation 

This Bachelor thesis Internet memes in presidential elections deals with political 

internet memes in the USA in the period before the presidential elections in 2016. The thesis 

is divided into two main parts – theoretical and practical. In the theoretical part, memetics 

as academic discipline, is examined and the definitions of internet memes are listed. Next 

there are described related aspects of internet memes, like categorization, channels 

of spreading, reasons why internet memes are being spread and quality traits which make 

internet memes successful. The practical part tries to answer the question, which of the 

selected political internet memes are more successful, meaning which ones were more 

replicated and which quality traits have caused the success of them. For research purposes 

comparative analysis method was chosen. 
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1. Úvod 

„Ty vtipné obrázky na internetu.“ „Nástroj pro šíření rasistických, sexistických 

a jiných urážlivých myšlenek.“ „Komunikace politika se svým publikem.“ To vše a ještě 

mnohem víc si lze představit pod termínem internetové memy. Na jeden segment této 

internetové subkultury jsem se rozhodl zaměřit více.  A to sice na politické internetové 

memy, které oběhly svět v období před zatím posledními americkými prezidentskými 

volbami v roce 2016. V souvislosti s těmito volbami bylo vytvořeno a šířeno několik 

zajímavých forem internetových memů reagujících na různá témata rozličným stylem. Cílem 

mé práce je zjistit, které z nich byly úspěšnější a proč tomu tak bylo. Internetové memy, 

především pak více specifické segmenty internetových memů, jako například ty politické, 

jsou mimo Spojené státy americké, a tedy i v České republice, stále poměrně nové 

neprobádané téma. V mnoha směrech však politické i nepolitické memy vypovídají 

o současném stavu společnosti. Memy související s těmito prezidentskými volbami, 

ale i internetové memy obecně, dostaly poprvé za svou existenci značnou pozornost ze 

strany velkých mainstreamových médií. I z těchto důvodů jsem se rozhodl na toto téma 

napsat bakalářskou práci. O internetové memy se osobně zajímám již několik let, tato 

skutečnost mi pomůže ve vysvětlení internetových memů v teoretické části a v uskutečnění 

výzkumu v části praktické. 

V této práci se pokusím teoreticky ohraničit memetiku jako vědní disciplínu 

a internetové memy, které z ní vycházejí. Vysvětlím, přes které kanály se internetové memy 

nejčastěji šíří, jaké jsou uživatelsky nejpoužívanější druhy internetových memů, jaké mohou 

mít funkce a které vlastnosti dělají internetové memy úspěšnými. V praktické části budou 

metodou srovnávací analýzy účelově vybrané politické internetové memy porovnány, a to 

podle kritérií stanovených v předchozí teoretické části. Nejprve se stanoví metodologie 

výzkumu, pro snazší provedení samotného výzkumu. Blíže se také vysvětlí postup 

srovnávací analýzy. Dále se vytvoří výzkumné otázky, na které se následnou analýzou 

pokusím najít odpověď. Výzkumný vzorek bude obsahovat vybrané internetové memy, které 

se týkaly událostí kolem prezidentských voleb nebo kandidátů samotných. Pro snazší 

srovnání memů mezi sebou se použije srovnávací tabulka, ve které budou memy podle 

nastavených kritérií ohodnoceny. V poslední části budou v diskuzi probrány výsledky 

výzkumu.  
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2. Teoretická část 

Pro hlubší pochopení teorie a následné analýzy internetových memů,1 je potřeba znát 

pozadí této subkultury, a některé pojmy s ní spojené. Teoretická část je koncipovaná tak, 

aby díky ní bylo snazší porozumět politickým internetovým memům v období amerických 

prezidentských voleb z roku 2016. Při těchto volbách se odehrála z pohledu subkultury 

politických internetových memů celá řada zajímavých událostí. Tyto memy jsou hlavním 

předmětem této bakalářské práce. 

 

3.  Memy a memetika 

Základním stavebním kamenem již zmíněných internetových memů a původcem 

termínu meme jako takového, je teoretický koncept z roku 1976 od evolučního biologa 

Richarda Dawkinse, pojmenovaný v knize The Selfish Gene (do češtiny přeloženo jako 

Sobecký gen). Dawkins zde zmiňuje, že to, co dělá člověka rozdílným od ostatních druhů, 

je kultura.  Kulturní přenos (cultural transmission) přirovnává ke genetickému přenosu 

v tom smyslu, že může také vyvolat jistou formu evoluce. Dawkins přímo říká, že 

potřebujeme nové podstatné jméno, které vyjadřuje replikující se myšlenku jednotky 

kulturního přenosu nebo replikující se jednotky imitace. Pro toto označení vytváří označení 

meme (vyslovuje se [mým]). Původní řecké slovo mimeme (imitovat) předělává 

do jednoslabičné, lépe vyslovitelné podoby meme, které zní podobně jako slovo gene (česky 

gen), ke kterému ho přirovnává. Stejně jako se totiž geny rozmnožují v genofondu (gene 

pool) tím, že se přenáší mezi těly pomocí spermie nebo vajíčka, podobně se pak memy 

rozmnožují šířením se mezi mozky procesem, který v širším slova smyslu nazývá imitací 

a tvoří tak memefond (meme pool). Jako příklady memů uvádí znělky, nápady, módu, známé 

výroky, vyrábění hrnců nebo stavbu klenby (Dawkins 1976, s.169–172).  

Po prvotním vydání této práce v roce 1976 přišlo během následujících letech několik 

dalších autorů s rozvinutou nebo pozměněnou Dawkinsovou teorií, jako například Dennet 

(2002), Blackmoreová (1999) nebo Hofsteader (1985).  

                                                 

1 jednotné číslo mem, množné memy 
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Sám Dawkins znění této teorie několikrát poupravil nebo aktualizoval, a to poprvé 

v textu The Blind Watchmaker z roku 1986, kde meme redefinoval na vzory informací 

(Patterns of information) a podruhé v roce 1991 v textu Viruses of the Mind, kdy přirovnal 

šíření memů k počítačovým virům na rozdíl od původní analogie s rozmnožováním genů 

(Díaz, Mauricio, 2013, s. 83–88). V 80. letech se pak podle slova genetika (genetics) utváří 

slovo memetics, označující vědeckou disciplínu, která studuje memy a jejich spojitost 

s člověkem a dalšími nositeli.  

Spisovatelka Susan Blackmoreová (1999, s.7) mluví o memech takto: „Memy se šíří 

kolem bez ohledu na to, zda jsou pro nás užitečné, neutrální nebo škodlivé. Úžasná nová 

vědecká myšlenka nebo technologický vynález se mohou šířit z důvodu jejich užitečnosti. 

Písnička jako Jingle Bells se šíří protože zní dobře, i když není zrovna užitečná a může 

rozhodně lézt na nervy. Některé memy jsou ale jednoznačně škodlivé, jako například 

řetězové dopisy, pyramidové schéma, nové metody podvodů a falešné doktríny, neefektivní 

diety a nebezpečné léčivé „kůry.“ Samozřejmě, že memům je to jedno, jsou sobecké stejně 

jako geny a budou se jednoduše šířit, pokud budou mít tu možnost.” 

Mogens Olesen (2009, s. 71) definuje memy jako jakoukoliv formu kulturního 

fenoménu, která může být zkopírována z jedné mysli na druhou. Tuto formulaci, která je 

podobná té původní Dawkinsově ale upravuje tak, že mem není podobný genům, ale spíše 

biologickým virům. My jsme se stali hostiteli pro tyto parazitické viry (memy), které šíříme 

dál mezi ostatní. Mem se spoléhá na svého hostitele z důvodu reprodukce. 

I přes popularitu a rozšíření teorie memetiky ji odmítá mnoho odborníků uznat jako 

vědeckou disciplínu, která může vysvětlit kulturní přenos a kulturní evoluci (Pastrňáková, 

2015, s. 42). V letech 1997–2005 vycházelo dokonce i odborné periodikum Journal of 

Memetics, které se následně mělo přeměnit do online podoby, ale přesun na webové stránky 

se nakonec neuskutečnil. 

V eseji Memetics: a dangerous idea mluví Luis Benítez-Bribiesca (2001, s. 29) 

o memetice bez jakýchkoliv servítek a označuje jí za pseudovědecké dogma, kde jsou memy 

porovnávány s geny, virusy apod. Memetika je dle něj nebezpečná myšlenka, která 

představuje hrozbu pro seriózní studium vědomí a kulturní evoluce. Karel Beneš (2004, 

s. 73–76) v krátké kritice Teorie memů – co je to za literaturu? zmiňuje pseudovědeckou 

knihu spisovatelky Blackmoreové Umírání jako cesta k životu (teorie o předsmrtných 

prožitcích, kde se snaží propojit vědecký a spirituální pohled na věc), a proto je podle něj 
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i její další kniha The Meme Machine (v češtině vydáno pod názvem Teorie memů: kultura 

a její evoluce) přijímána s pochybnostmi. Beneš dále kritizuje i přímo Dawkinse, 

a to z důvodu, že knihu Sobecký gen se svou teorií nevydal v recenzovaném vědeckém 

periodiku, ale představil ji ve vědecko-populárním stylu, čímž nedal možnost podrobení své 

práce oponenturou. 

 

4.  Internetové memy 

Díaz a Mauricio (2013, s. 83–97) zmiňují, že definování internetových memů 

je pro akademiky velmi náročné, už jen z důvodu chybějících formálních definic a popsání 

tohoto fenoménu odborníky. Koncept internetových memů dle nich překonal akademickou 

sféru, a to z důvodu nárůstu počtu uživatelů počítačů a internetových aplikací, jako jsou 

blogy, chaty, nebo diskuzní fóra. Internetové memy vytvořily nový druh internetové 

komunikace. Ve své následné analýze berou definice z 9 internetových zdrojů a kombinací 

vytváří novou formální definici: „Internetový mem je jednotka informace (idea, koncept, 

přesvědčení), která se replikuje odesíláním přes internet (e-mailem, chatem, fórum, sociální 

sítí atd.) v podobě hypertextového odkazu, videa, obrázku nebo fráze. Může být předána jako 

stejná kopie nebo může být změněna a rozvíjet se. [...] Memy mohou být vyrobeny (jako 

v případě virálního marketingu) nebo mohou vzniknout. Jejich cílem je vejít ve známost 

natolik, aby se začaly šířit v rámci určité skupiny.”  

Magdalena Kamińska (2011, s. 60) popisuje internetové memy jednoduše jako obsah 

nebo koncept, který má schopnost se rychle šířit mezi internetovými uživateli. Internetové 

memy označuje ještě za hovorové symboly populárního sémiotického komplexu šířené skrze 

internet. 

Quaranta (2013, s.135) je označuje za mediální objekty (kdy většinu z nich tvoří 

videa), které měly zůstat prakticky neviditelné, ale pak se, z nějakého bizarního důvodu, 

staly virálními a zamořily ostatní média, v některých případech se dostaly i do mluveného 

slova. Definice od Jeana Burgesse (2008, s. 102) týkající se především virálních mem videí, 

je nevidí pouze jako zprávu nebo produkt, ale jako prostředníka, díky kterému se manifestuje 

subkultura. 
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Poslední formulace pojetí internetových memů, kterou zmíním, je od Barbory 

Buchtové (2012, s. 21–22), která ji dělí na užší a širší definici. V užší verzi definice 

si internetové memy můžeme představit jako vtipy, hlášky, obrázky, videa, ale i další 

informace šířené přes internet neskutečnou rychlostí. Tyto všechny druhy memů mohou být 

dalšími lidmi upraveny, kombinovány nebo parodovány. Důležité je každopádně masové 

šíření těchto příspěvků mezi uživateli. Dle původní definice případnou mutací memem 

zůstává pouze jeho replikovaná část. V širším pojetí internetových memů Buchtová chápe 

memy jako cokoliv, co se šíří v internetovém prostředí, od idejí a melodií po módu a tradice. 

Označuje celý internet za jedno „velké uskupení memů.“ 

Není však přesně jasné proč a jak se termín internet memes přenesl do kyberprostoru 

ve smyslu, v jakém je používán dodnes, a to především z důvodu chybějících zdrojů z rané 

verze internetu. Proto také nelze přesně určit, který byl první internetový meme v historii 

(zvláště pak, jestli uznáváme širší definici Buchtové a internetovým memem je naprosto 

cokoliv v prostoru internetu). Prvním zaznamenaným masově rozšířeným internetovým 

memem je The Dancing Baby, krátká 3D renderovaná animace 2 tancujícího dítěte z roku 

1996, krátká animace byla vytvořena jako ukázka funkcí tenkrát nového programu Character 

Studio. Zaměstnanec LucasArt tento vzorek lehce poupravil a poslal ho e-mailem kolegům 

v práci, ti ho začali nejprve přeposílat mezi sebou, poté ale šíření přesáhlo i hranice firmy. 

Později toho roku vývojář John Woodell vytvořil z celého videa animace kompresovaný 

GIF, čímž usnadnil jeho tehdejší masové šíření a modifikování. Největší slávy se mem 

dočkal o dva roky později, kdy se objevoval jako halucinace v televizním seriálu Ally 

McBealová s úryvkem písničky Hooked on a feeling od kapely Blue Swede. V upravené 

verzi se mem The Dancing Baby ukázal i ve 12. řadě kultovního animovaného seriálu 

Simpsonovi jako tancující Ježíš. Stejný mem se objevil ještě v mnoha seriálech, filmech 

anebo ve videohrách jako easter egg3 (Know Your Meme, ©2010).  

                                                 

2 Renderovaná animace – renderovat znamená vytvářet obraz napodobující reálný svět na základě prostého 

3D modelu v grafickém programu 
3 easter egg je úmyslně skrytý vzkaz nebo reference, kterou pochopí pouze osoby znající danou subkulturu, 

navíc bývá velmi dobře skrytý. Název odkazuje na tradici velikonočního hledání vajec. 

 



 

 

6 

5. Kategorizace internetových memů 

Vysvětlil jsem historicky první internetový mem, jeho podstatu a způsob rozšíření. 

Jaké jsou ale formy memů, přes které se nejlépe a nejčastěji šíří? Základní kategorizace 

memů na jejich typy může být rozlišení na vizuální a verbální neboli textovou. Zatímco 

u textové charakteristiky4 může být jednoduše pozměněn kontext, u mnoha dalších žánrů 

memů, jak zmiňuje Segev et al. (2015, s. 419), je vizuální charakteristika více nezaměnitelná. 

Buchtová (2011, s. 41–42) představuje 9 forem memů, které se šíří po sociálních sítích anebo 

blozích: „textové, vizuální, audio a video memy, odkazovací memy, reputační, avizovací, 

profilové memy a programy s aplikacemi a nástroji.“  

Pro potřebu praktické části této práce však bude stačit z části podobné dělení 

na 4 základní nejpoužívanější typy, které mimo jiné uvádí i Djakoualnová (2016, s. 34–37) 

ve své práci. 

 

5.1. Textový formát 

Ať už předávané mluveným slovem nebo přes různé internetové kanály (rozebrané 

v následující podkapitole) se textové formáty memů vžily i do naší kultury. Zařadit sem 

můžeme různé vtipy a tzv. hlášky ze seriálů a filmů, jako například “A komu tím prospějete, 

co?” z české komedie Pelíšky, ale i úryvek komentáře důchodkyně Věry Pohlové z novin 

„Já bych všechny ty internety a počítače zakázala,” (Bigas, 2012) který se stal jedním 

z nejznámějších českých internetových virálů a dodnes je tato hláška i s úpravami aplikována 

v situacích, kdy například nastává z jedné strany nepochopení problematiky a jejímu 

zjednodušení. Zařadit sem můžeme také politické slogany a hesla, anebo také statusy 

a komentáře na sociálních sítích, které už memy jsou anebo se jimi replikací staly, jako třeba 

příspěvek na Twitter účtu Donalda Trumpa „Navzdory neustálému negativnímu 

zpravodajskému covfefe,” kdy se zcela zřejmě nedokončený a chybou nahraný tweet stal 

instantně memem a Trumpovým třetím nejretweetovanějším příspěvkem roku 2017 i přes 

jeho rychlé smazání. 

                                                 

4 Anglicky označované jako quiddity 
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5.2.  Obrázkový formát 

Textury kreslené v základním programu MS Malování, fotografie z online stock 

fotobanky, komiksy, Photoshopem upravené obrázky nebo koláže. To vše si lze představit 

pod obrázkovým formátem memů. V nejčastější podobě je pak ještě obrázek doplněn o horní 

a dolní textové pole obsahující důležitou pointu vtipu (tzv. punchline).  

Častým případem tohoto druhu memů jsou kombinace několika typů, podobně jako 

je uvedeno v obrázkové příloze č. 1, kde je mixem z komiksové postavy žabáka Pepeho 

(který se stal symbolem boje proti levicové ideologii) a amerického prezidenta Donalda 

Trumpa jr. vytvořen meme doplněný o zmiňovaný horní a dolní text. Volně přeloženo, 

je meme mířen jako posměšek po zvolení Donalda Trumpa do funkce na všechny politicky 

korektní osoby (PC znamenající anglické Politically Correct), skupinu bojovníků za lidská 

práva, kteří se označují SJW – Social Justice Warriors a na příznivce feminismu, hanlivě 

označované jako Feminazis. Zdrojem tohoto obrázku s textem je webová stránka 

imgflip.com, tedy stránka, přes kterou lze jednoduše vytvořit GIF nebo obrázek s textem, 

vybrat lze i z nahraných memů a doplnit ho o svůj vlastní text, takovým stránkám se pak 

přezdívá mem generátory (Imgflip, ©2019). 

 

 

Příloha č. 1: Internetový mem ztvárňující Donalda Trumpa a žabáka Pepe 

Zdroj: IMGFLIP, ©2016. Pepe Trump. In: Imgflip [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: 

https://imgflip.com/i/1dtefo 
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5.3. GIF formát 

GIF (iniciálová zkratka pro Graphics Interchange Format) je datový formát, 

který se v dnešní době především chápe jako krátká obrazová smyčka, vystřižený kus videa 

nebo animace bez zvuku. K jejich přehrání není potřeba žádného speciálního programu, 

díky otevřenému formátu se GIF může vložit přímo nebo do webové stránky a automaticky 

se spustí. Kolem roku 2011 začaly být GIFy integrovány do sociálních médií a využívány 

jako forma vyjádření uživatelů k jejich vlastním myšlenkám, náladám, pocitům a jako reakce 

dalším uživatelům na jejich zprávy (Eppink, 2014, s. 298–303). Příkladem reakčního GIFu 

vyjadřující nesouhlas může být v souvislosti s americkou politikou střihem videa vytvořený 

GIF prezidenta Trumpa říkajícího na předvolební debatě oponentce Hillary Clintonové 

dokola slovo „Wrong” (Giphy, ©2016). 

 

5.4. Video formát 

Už zmíněný historicky první mem byl video formátem. Díky šíření po internetu mezi 

uživateli a replikaci je tedy neomezená hranice toho, co může být memem – animace, 

proslovy, ústřižky filmů a seriálů, parodie, imitace, vtipy, hlášky atd. Na rozdíl od vizuálního 

formátu obsahuje video navíc pohyb a zvukovou stopu, čímž se zvyšuje možnost ztotožnění 

s objektem, jeho humornost a také rozšíření možnosti modifikací původního kontentu. 

Z obyčejného proslovu bývalého prezidenta Baracka Obamy se rázem může stát hudební 

autotune parodie na písničku Shape of you od zpěváka Eda Sheerana, prezidentská 

kandidátka Hillary Clintonová předvádí v televizní show Ellen DeGenerate virální tanec 

na píseň Watch me (YouTube, ©2016). Nebo dalším příkladem může být remix dvou 

videoklipů s již slavnou věštkyní Jolandou a českým poslancem za SPD Miloslavem 

Roznerem a jeho výrokem „Nechci se do toho zabrušovat, abych se pak z toho nemusel zase 

vybrušovat.” (YouTube, ©2018) Představivost při tvorbě internetových memů nezná mezí. 
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6. Kanály 

Po rozčlenění memů na jejich základní typy se zaměříme na největší kanály, 

přes které je možné jejich sdílení. Stejně důležitá jsou také virtuální místa, kde se seskupují 

lidé, kteří je tvoří a šíří dál pro širokou mainstreamovou veřejnost. 

 

6.1. E-mail 

E-mail patří mezi nejstarší druh platformy pro šíření internetových memů v online 

prostoru mezi uživateli s jednoduchým uživatelským rozhraním. Prakticky každý uživatel 

internetu vlastní e-mailovou adresu, ať už kvůli registracím ve webových aplikacích 

a na sociálních sítích nebo čistě pouze kvůli komunikaci s ostatními. Původní, pouze textová 

sdělovací forma se rozšířila ve způsob zasílání různých příloh, jako dokumentů, obrázků 

a videí. Stala se tedy více způsobilou pro přenos internetových memů. Pro mladší generaci 

jde dnes o již méně využívanou formu komunikace, přesto je ale stále domovem pro řetězové 

zprávy, které jsou klasickým příkladem memu rozesílaného zejména v textové podobě 

e-mailovou cestou mezi další uživatele. 

 

6.2. Facebook 

V současnosti největší sociální síť na světě s 2,32 miliardy měsíčně aktivních 

uživatelů a 300 miliony nahraných fotek každý den (Noyes, 2019). Místem pro sdílení 

internetových memů zde mohou být vlastní a ostatní timeline zdi uživatelů, facebookové 

stránky, jako například stránka Hillary Clinton Supporters s téměř půl milionem 

likes.  Pro sdílení více razantnějších memů slouží také skupiny, kde se seskupují osoby 

se stejným názorem. Zde je také možné nastavit tři druhy “soukromí” – veřejná skupina, 

která je viditelná komukoliv, uzavřená, která má obsah viditelný pouze pro uživatele 

po schválení jejich žádosti, a tajná, do které se dostane uživatel pouze přes pozvání od jiného 

uživatele, který je už členem dané skupiny. 

  



 

 

10 

6.3. Instagram 

Čistě vizuální a audiovizuální sociální síť z naprosté většiny využívaná na chytrých 

telefonech, se základnou přes půl miliardy denně aktivních osob. Je jedna z nejmladších 

a nejrozšířenějších sociálních sítí s 90 procenty uživatelů mladších 35 let (Smith, 2019). 

Nachází se zde mnoho účtů věnovaných pouze memům, od mainstreamových po velmi 

specifické. Kromě obyčejných příspěvků jako snímky a videa s popisky lze přidávat 

i takzvané Instagram Stories, příběh v podobě fotky nebo natočeného videa, který se zobrazí 

pouze na 24 hodin. Možnost nastavit si soukromý účet a povolit sledování účtu pouze 

určitým osobám ukazuje na podobnost k tajným skupinám na Facebooku. Mem účty tím 

získávají na exkluzivitě a sdílejí takový typ obsahu, který pochopí jedině ti zasvěcení. 

 

6.4. Twitter 

K letošnímu roku má Twitter 326 milionů měsíčně aktivních uživatelů, což je sice 

méně než u ostatních sociálních sítí, za to oproti ostatním sítím je zde více politicky 

angažovaných osob, hlav států a účtů vlád jako takových (Cooper, 2019). Co se týče funkcí 

a služeb je Twitter méně komplexní. Kromě napsání textového příspěvku (též nazývaného 

tweet) s maximální délkou 280 znaků (do roku 2017 max. 140 znaků ) doplněného o fotku, 

video nebo odkaz, může uživatel akorát komentovat příspěvky ostatních uživatelů, 

označovat je podobně jako na Facebooku znakem To se mi líbí nebo je sdílet na svém profilu 

(tzv. retweetnout) a na jiných sociálních sítích (iDnes, ©2017). Twitter je díky omezení 

počtu znaků a polaritě názorů dokonalým místem pro sdílení a šíření internetových 

politických memů. 

 

6.5. Tumblr 

Jedná se o tzv. mikroblogovací stránku, která funguje a vypadá jako kombinace 

blogů a sociálních sítí. Můžete si zde vytvořit vlastní mikroblog, vkládat do něj multimédia, 

a také sledovat a komentovat blogy ostatních, které mohou, ale nemusí být soukromé. 

Tumblr byl známý jako stránka, na kterou lze přidat naprosto cokoliv, blogy určené 

pro osoby starší 18 let byly velkým lákadlem této sítě. Proto po nedávném zákazu 

pornografie, klesla návštěvnost webové stránky během půl roku o téměř 30 procent (Statista, 

©2019).  



 

 

11 

Angela Nagle (2017, s. 68–70) charakterizuje Tumblr jako představitele liberální 

online kultury, který úspěšně prosazuje nekonvenční myšlenky do mainstreamu. Tumblr 

se snažil posunout kulturu, oproti diskuzním fórům jako 4chan a Reddit, omezením 

pravicového projevu a rozšířením prostoru levicových názorů zejména u témat jako rasová 

a genderová identita. Je pravým opakem pravicového 4chanu.5 V prostředí Tumblru vznikl 

nový druh politického a estetického vnímání, které je ale ve své podstatě stejně jednostranné, 

subkulturní a radikální jako právě 4chan. 

 

6.6. Instant messages 

Každá ze sociálních sítí má vlastní způsob zasílání bezplatných soukromých zpráv 

pomocí internetového připojení (vyjímaje YouTube, který službu zrušil). Facebook 

má aplikaci Messenger, nyní již samostatnou aplikaci, přes kterou si lze volně psát 

s ostatními, posílat všechny druhy souborů, reagovat pomocí emoji, volat a bavit 

se ve skupinových chatech. V Instagramové službě Direct messages, funkci podobné 

Facebookovému Messengeru, také kromě zasílání zpráv jedné osobě, existují hromadné 

chatovací skupiny. Některé z nich sdružují uživatele, kteří se navzájem vůbec neznají a baví 

se mezi sebou čistě zasíláním internetových memů. Dále silně rozšířené aplikace jsou 

například Whatsapp, Viber, Wechat nebo Snapchat. 

 

6.7. YouTube 

Nejde pouze o streaming službu pro sledování videí a živých přenosů, YouTube totiž 

funguje také jako sociální síť, a to díky funkcím jako komentáře, odebírání videí 

(subscription) u kanálů tvořící video obsah, hodnocení na bázi like / dislike, přizpůsobení 

vlastního profilu anebo například tvoření vlastních playlistů videí. S celkovými 1,3 miliardy 

uživatelů a 300 hodinami video obsahu nahraných každou vteřinu vytváří velmi silné 

základy pro šíření memů a pro memovou platformu jako takovou (Merch Dope, ©2019). 

                                                 

5 4chanu se věnuji více níže v textu 



 

 

12 

6.8. Diskuzní fóra 

Posledním hlavním místem šíření internetových memů a jejich pomyslnou hlavní 

mateřskou lodí, kde vznikají a jsou silně probírány, jsou diskuzní fóra. Dvěma 

nejznámějšími zástupci této kategorie jsou 4chan a Reddit. Těmto oběma internetovým 

stránkám bude nyní věnováno oproti ostatním internetovým sdělovacím kanálům více 

prostoru. 

 

6.8.1. Reddit 

Reddit je webové rozhraní BBS,6 založen v roce 2005. Webové nástěnky jsou 

rozděleny do různých témat a podtémat, označovaných v tomto případě jako subreddits, 

obsahující komentáře s odkazy, obrázky nebo videy vytvořenými uživateli. Podle 

tzv. karmy, hodnocení od uživatelů šipkou nahoru nebo dolu (upvote a downvote), 

se komentáře zobrazují na více nebo méně viditelných pozicích subredittu. Významnou část 

pravidelné uživatelské základny tvoří pouze pozorující nepřispívající uživatelé, označováni 

v internetovém slangu jako lurkers a jsou součástí všech částí internetových kanálů (Gong, 

Lim, Zhu, 2015, s. 140). Reddit, který byl založen jako diskusní platforma se svobodou 

slova, se ale postupem času rozhodl protlačit tvrdší pravidla ohledně nepřístojného obsahu 

s projevy nenávisti a obtěžování. Tento záměr, který měl chránit uživatele, však nebyl dobře 

přijat a některými uživateli byl považován za omezování svobody slova, která by měla být 

podle nich absolutní (Newell et al., 2016, s. 280). Wendling (2018, s. 58) Reddit přirovnává 

k jakési křižovatce nebo mostu mezi hardcorovým 4chan imageboardem7 a více liberálním 

světem. 

  

                                                 

6 Bulletin Board Systém, tedy systém internetových nástěnek. 
7 Imageboard – typ internetového fóra, kde se kromě diskutování sdílejí především obrázky. 
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6.8.2. 4chan 

4chan je imageboard, internetové diskuzní fórum. Vznikl již v roce 2003 jako místo 

pro probírání japonského anime a mangy.8 Velmi rychle se ale výběr témat rozšířil 

na dnešních 71 podčástí (jinak řečeno boards), od fitness /fit/ a videoher /v/, až po politicky 

nekorektní /pol/ a nejznámější kategorii, označovanou jako random /b/ (libovolné). V této 

poslední se uživatelé mohou bavit o čemkoliv, neexistují zde žádná pravidla o tom, 

co se smí a nesmí přidávat, proto jsou zde často k vidění násilná videa, videa obsahující 

rasistický obsah, či přímo podporující antisemitismus, šovinismus a pornografii. Saklofske 

(2011, s. 3) ale namítá, že zde také viděl silné emocionální diskuse, politické debaty, 

sympatie vůči ostatním nebo vyjádření kreativity.  Jedinečná je tato služba v míře 

anonymity, kterou každý na 4chanu disponuje, ta již není v dnešní době samozřejmostí. 

Ke komentování není na rozdíl od Redditu potřeba žádné registrace ani účtu, což dodává 

diskutujícím pocit bezpečí a prostor pro jejich svobodu projevu. Navíc se ukládá pouze 

10 nejnovějších stránek diskuzních vláken, poté jsou smazány (4chan, ©2019). 

Právě na tomto diskuzním fóru vznikla většina virálních, mainstreamem převzatých, 

memů (Rickrolling, Rage comics, Pepe a mnoho dalších), dříve se zde také ve velkém 

sjednávaly hromadné trollingové akce a vznikla zde také hackerská komunita Anonymous. 

Ve spojitosti s Anonymous dodává Wendling (2018, s. 53), že tato skupina je důkazem toho, 

že i z internetového anonymního fóra plného chaosu může vzniknout něco, co se podobá 

politickému hnutí, které zaujímá přímý politický postoj a akci. Názorově jsou uživatelé 

4chanu často označováni za alt-right. Mike Wendling (2018, s.29) označuje politicky 

nekorektní podtéma webu /pol/ za „hlavní shromažďovací místo pro pěší vojáky alt-right.” 

Co je to alt-right a další související nejen slangové termíny, které na 4chanu uživatelé často 

používají, nyní vysvětlím. Především pak jde o ty politické termíny spjaté s prezidentskými 

volbami, které se objevovaly a stále objevují hlavně v diskuzních vláknech politicky 

nekorektního boardu /pol/. 

 

                                                 

8 Manga je japonské označení pro komiks, anime je japonské označení pro animované filmy a seriály. Obojí 

se silně začlo v Japonsku vyvíjet po 2. Světové válce 
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Anon 

Anon je zkrácené označení pro anonymního diskutujícího na 4chanu, které 

je používáno v diskuzních vláknech kvůli absenci jména a profilu. Pokud anon dané vlákno 

založil nazývá se také OP (original poster). Jak zmiňuje Trammell (2014, s. 1–2), 

určit demografii uživatelů je kvůli anonymitě velmi náročné. Navíc se v diskuzích mohou 

muži vydávat za ženy a vice versa, podobně tomu může být i v případě zveřejnění falešného 

věku. Oficiálně píše na svých stránkách 4chan údaje o demografii v sekci inzerce: 

cca 70 procent uživatelů je mužského pohlaví, věkově jsou uživatelé od 18 do 34 let, téměř 

50 procent z nich jsou Američané a většina z nich chodila nebo v současnosti chodí 

na vysokou školu. (4chan, ©2019) 

 

Alt-right 

Po vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách se každý chtěl dozvědět více 

informací o novém pravicovém internetovém hnutí, které se dokázalo díky memům 

s atypickou vizuální a obsahovou stránkou dostat z marginální populárního diskuzního fóra 

do mainstreamové internetové kultury. Název „alt-right” vytvořili novináři pro označení 

mixu pravicového online fenoménu, počínaje kontroverzním politickým komentátorem Mila 

Yiannopoulosem až po neonacistické stránky a 4chan (Nagle, 2017, s.16). 

 

  Nadávky 

Často používaná nadávka Cuckservative vznikla kombinací slov conservative a cuck 

(nebo cuckold) označuje typ muže, který není dostatečně maskulinní, jako republikán 

a konzervativec se jen tváří a v podstatě nesouhlasí s jejich myšlenkami (Frost, 2015, s. 106). 

Obdobnou nadávkou je libtard, spojení slov liberal a retard, dále soyboy nebo snowflake. 

Používání těchto slov má kromě zjevné urážky protistrany, ještě navíc funkci uzavřít 

celkovou debatu a nenávratně spojit opozici s těmito termíny (Wendling, 2018, s. 87). 
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Red-pilled 

Termín, který vznikl podle filmu Matrix, ve kterém dostala hlavní postava na výběr 

ze dvou pilulek – modré, která znamenala ignoraci pravdy, a červené, která otevřela oči 

a ukázala nepříjemnou pravdu. V alt-right politickém myšlení jsou tak označováni (nejen) 

liberálové, kteří se stali pravicovými sympatizanty a dostali se tak na správnou stranu 

barikády. Být označen jako red-pilled tedy znamená být sebeuvědomělý a uvědomovat 

si čistou pravdu, vidět svět v jediném správném úhlu pohledu, tedy z úhlu pohledu alt-right 

(Wendling, 2018, s. 29–30). 

 

Normies 

Takto jsou označování pasivní konzumenti memů, kteří na rozdíl od aktivní 

komunity 4chanu nepřidávají kvalitní příspěvky a nechápou jejich internetovou subkulturu. 

Jsou mainstreamovými uživateli internetových kanálů a neznají zákulisí. Členové komunity 

se je snaží ze svých kruhů vypudit pomocí různých strategií, jako například extrémně 

ofenzivními memy (Literat, Van den Berg,.2019, s. 8). 
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7. Funkce a význam memů 

Člověka neznajícího subkulturu internetových memů může samozřejmě napadnout 

„Jaký je jejich smysl?” nebo „Z jakého důvodu je lidé vytváří a sdílí?” Tyto otázky jsou 

na místě. Důvodů existuje mnoho, proto uvedu několik z těch, které mně osobně přijdou 

nejpodstatnější. 

 

7.1. Pobavení 

Nejzřejmějším důvodem tvorby a šíření memů internetovými kanály je jejich 

humorná podstata. Analýza YouTube videí od Shifmanové (2012, s .195) ukazuje, že humor 

je klíčovou vlastností internetových memů. Shifmanová zmiňuje tři atributy, které jsou pro 

tyto druhy memů důležité – hravost, rozporuplnost a nadřazenost. Mem s atributem hravosti 

se už od základu vytváří kvůli pobavení. Rozporuplnost je složitějším atributem, projevuje 

se nečekaným propojením, ať už souvisejících nebo nesouvisejících věcí. Třetí atribut 

nadřazenosti nemá s humorem na první pohled moc společného. Škodolibostí a posmíváním 

se nadřazujeme vůči ostatní, i to je ale součást lidského humoru. Spektrum podoby těchto 

humorných internetových memů je prakticky neomezené. 

 

7.2. Ovlivnění 

Memy neslouží pouze k pobavení, jsou využívány také jako marketingový nástroj. 

Pomocí memů mohou obchodní značky vytvořit asociaci, která je vtipná, chytlavá 

a vylepšuje jejich pozici, proto jsou pro ně memy obzvláště užitečné. Brandy si musí 

uvědomit, že mem nemá být používán jako druh reklamy a způsob propagace značky, 

ale jako propojovací článek mezi uživatelskou základnou a brandem (Social Samosa, 

©2018).  

Dalším záměrem, jak využít memy může být snaha ovlivnit politický názor. 

Po amerických volbách byla zaznamenána snaha podrývat Trumpovy protikandidáty ruskou 

agenturou Internet Research Agency. Na sociálních sítích její pracovníci založili účty, 

na kterých ze začátku přidávali zajímavé a relevantní informace, videa a memy, čímž se stali 

pro ostatní důvěryhodnými. Zároveň přesně mířili na hodnoty vybraných cílových skupin. 
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Po čase, kdy už získali jistou věrohodnost, začali na účty přidávat záměrně takové memy, 

které podporovaly lidi v zaujmutí postoje. Zároveň tyto memy nutily pohlížet na politické 

problémy čistě ze dvou protikladných hledisek. To je také vidět na obrázkové příloze č. 2, 

kde je favorizován kandidát republikánů (Hafner, 2017). 

 

 

Příloha č. 2: Mem snažící se změnit postoj sledujícího 

Zdroj: HAFNER, Josh, 2017. Army of Jesus'? How Russia messed with Americans 

online. USA Today [online]. [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://eu.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2017/11/01/onpolitics-today-army-

jesus-how-russia-messed-americans-online/823842001/ 
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7.3. Forma vyjádření názoru 

Juza (2013, s. 13) mluví o funkci internetových memů ve smyslu zvláštního 

vyjadřovacího způsobu, jakým se jejich autoři zapojují do věcí veřejné problematiky, 

často totiž tímto stylem komentují aktuální dění ve světě. Každá velká událost probíraná 

v médiích, například odstoupení papeže Benedikta XVI., způsobí okamžitou reakci 

komunity tvořící internetové memy. Tento způsob komunikace může ukazovat, 

co je aktuálně ve společnosti považováno za důležité téma a problém. Juza dále upozorňuje 

na to, že tímto se autoři pasují do role tvůrců a komentátorů veřejného dění. Kombinací 

pop-kulturních motivů s politikou a souvisejícími událostmi vytváří nový druh politické 

satiry. Memy lze ale také vyjádřit aktivismus nebo projev vnitřní estetiky a uměleckého 

cítění. 

 

7.4.  Podpora 

„Sociální sítě nás nutí porovnávat naše životy s idylickými obrázky, kvůli nimž 

se cítíme opomenutí, chudí a nedostatečně atraktivní. Sociální sítě podněcují nespokojenost 

se svým životem, a pokud je to doplněno o nízký počet opravdových sociálních interakcí, 

není divu, že stouply počty depresí. Proto je zajímavé, že jsou memy o psychických 

onemocněních velmi populární. Memy o duševních poruchách jsou v podstatě pouze 

podmnožinou memů, se kterými se dokážeme ztotožnit.9 Ty jsou populární, protože nás 

spojují s ostatními lidmi. To samé v lidech vyvolávají memy o duševních nemocech. 

Tyto memy vyjadřují totiž to, co cítí, ale nedokáží o těchto věcech mluvit otevřeně s přáteli” 

(Couture, 2019, s. 17–18). 

   

                                                 

9 tzv. relatable memes 
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8. Vlastnosti úspěšných memů 

Proto, aby se mem stal úspěšným, tedy co nejvíce rozšířeným a replikovaným, musí 

mít některé z klíčových vlastností. Čím více jich splňuje, tím více by měl být úspěšnějším. 

Tyto klíčové charakteristiky úspěšných memů nelze předem určit, dokonce ani jejich autoři 

je neznají. Pouze až se stanou internetové memy rozpoznatelnými a jsou dostatečně 

replikovány, mohou být jejich úspěšné vlastnosti poté použity u dalších druhů a forem memů 

(Burgess, 2008, s. 6). 

Základní tři charakteristiky pro úspěšnost memů zmiňuje již jejich původní autor 

Dawkins (1976, s.23, s. 173), ty jsou aplikovatelné i v dnešním světě internetových 

memů – plodnost, věrohodné kopírování a dlouhověkost 

 

8.1. Základní znaky 

8.1.1. Fecundity – Plodnost 

Jednoduše řečeno se jedná o ukazatel, toho jak rychle se mem šíří replikacemi. 

Aby se mem dokázal uchytit v kultuře, je potřeba velké rychlosti kopírování, ta se díky 

přesunu světa memů do online prostředí mnohonásobně zvýšila. Cole (2019) k tomuto uvádí 

příklad hudebního videoklipu Gangnam Style od jihokorejského zpěváka. Vysoký počet 

sdílení na sociálních sítí společně s tvorbou obrázkových memů, reakčních videí nebo 

parodií pomohl z videoklipu udělat virál, který jako první na platformě YouTube překročil 

hranici jedné miliardy zhlédnutí. 

 

8.1.2. Copying-fidelity – Věrohodná kopírování 

Aby mem byl memem, musí být replikován. Důvěryhodné kopírování zachovává 

hlavní podstatu memu, zjednodušuje se tím jeho replikace a tím pádem se zvyšuje jeho 

četnost. Díky věrohodnému kopírování se eliminuje šance na vytvoření a šíření neúspěšné 

verze memu, zároveň se ale dává prostor na kreativní řešení, která internetový mem posilují. 

Myšlenky, které jsou jednoduché a relevantní jednotliví lidé snadněji interpretují a mohou 

je předávat dál čili kopírovat (Knobel, Lankshear, 2007, s. 202). 
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8.1.3.  Longevity – Dlouhověkost 

Dlouhověkost určuje jak dlouho mem a jeho replikace přežijí. Čím déle přetrvává, 

tím více kopií může vzniknout a šířit se dál i mezi nezasaženou skupinu lidí. Jako příklad 

dlouhotrvajících memů, které sice nejsou internetové, uvádí Buchel (2012, s. 20) 

náboženství, protože ta, v různých formách vydržela po tisíce let až do dnešní doby.  

Cole (2019) k tomu zajímavě poznamenává, že díky digitálním technologiím 

internetové memy vlastnost dlouhověkosti nepotřebují, jsou totiž na rozdíl od off-line memů 

prakticky nesmrtelné. Jejich digitální kopie bude vždy někde k dohledání, stačí použít 

webový vyhledávač. 

 

8.2. Rozšířené znaky 

Kromě tří základních vlastností vytvořené R. Dawkinsem hrají roli další faktory, 

které nyní popíši. 

 

8.2.1. Intertextualita 

Forma memů (s různými funkcemi a významy), kterou chápe omezený počet lidí 

nebo uzavřená uskupení, tzv. inside joke. Může se jednat o reference na popkulturu, 

každodenní život, fenomény nebo starší memy. Dokonce může dojít ke kombinaci více 

druhů a přidávání více vrstev významu. Tento princip dodává memu exkluzivitu a větší 

vtipnost, tedy jen těm, kteří chápají jeho okolnosti. Proto jsou tyto internetové memy šířeny 

mezi skupinami uživatelů  

Podobně tuto vlastnost internetových memů definuje Shifmanová (2014, s. 100): 

„Rozdílné žánry memů vyžadují rozdílnou gramotnost: některé mohou být chápány 

(a vytvářeny) téměř kýmkoliv, kdežto ostatní potřebují detailní znalosti o subkultuře 

digitálního memu.“  

Inside joke se může zkazit tím, že se stane mainstreamovým (i za pomoci médií). 

Pak dochází velmi rychle k bodu zlomu a mem má následně poměrně krátkou kulturní 

životnost (Burgess, 2008, s. 8). 
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8.2.2. Emoce 

Blackmoreová (1999, s. 21, s. 41, s. 232) k vlastnostem úspěšnosti memů připočítává 

i ty, které v nás spouštějí základní potřeby a emocionální reakce, tímto chováním nás podle 

ní totiž obdařila už genetická evoluce, memy tedy pouze reflektují tuto skutečnost. Dále říká, 

že jakýkoliv způsob spojení memů s konceptem sebepojetí, který znamená vyjádření svých 

očekávání a postojů vůči sobě samotnému, je činí úspěšnějšími. 

Ať už se v internetových memech porovnáváme s ostatními, chceme se pouze 

pobavit, obdivujeme absurditu podstaty bytí, jsme nadšení nebo jsme naopak znechuceni, 

hovoříme vždy o emocích. Máme potřebu šířit naše pocity dál, jsme sociální tvorové 

a internetové memy jsou jen další forma vyjádření sebe sama, podobně jako třeba zpěv, tanec 

nebo hraní divadla. 

 Využíváním internetových memů vytváříme svou vlastní identitu, budujeme vztahy 

s ostatními, toužíme po uznání a jsme něčeho součástí. Vyjadřování symbolů a narážek skrze 

různé druhy internetových memů, které navíc chápou jen vybraní jedinci, zlepšuje 

pospolitost mezilidských uskupení (Baym, 2015, s. 70). 
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9. Praktická část 

V předešlé části jsem z teoretického hlediska rozebral různé části subkultury 

internetových memů a obor memetiky jako takový. V této praktické části se nejprve věnuji 

metodologii. Dále jsou nastaveny výzkumné cíle, tedy jistá, předem definovaná očekávání 

výsledků analýzy. Také je položena hlavní výzkumná otázka, s kterou se zároveň pokládají 

dílčí výzkumné podotázky, vytvořen výzkumný vzorek a sesbírána data k analýze, 

která je v další kapitole. Srovnávací analýza je zaměřena na politické internetové memy, 

které vznikly v období před americkými prezidentskými volbami v roce 2016. Ve výzkumu 

jsou identifikována kritéria pro porovnávání a určení úspěšnosti, poté je z nich vytvořena 

srovnávací tabulka, ze které se následně vyfiltrují a shrnou data pro konečný výsledek 

a interpretaci dat. 

 

10.  Metodologie 

10.1. Použitá metoda 

Pro potřeby výzkumu bakalářské práce byla zvolena metoda komparativní 

analýzy.  Porovnáním malého vzorku politických internetových memů, které oběhly USA 

a zbytek světa před prezidentskými volbami, se pokusím za pomoci různých kritérií, 

která mohou nebo nemusí obsahovat a splňovat, určit jejich úspěšnost. 

„Srovnávací analýza je přínosná pro zkoumání společnosti především proto, 

že posiluje naši vnímavost vůči odlišnostem a podobnostem, a může tedy významně přispívat 

k utváření pojmů či k tříbení našeho pojmového aparátu” (Hallin, Mancini, 2008, s. 30). 

 

10.2.  Výzkumný cíl a otázky 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, které z vybraných internetových memů 

souvisejících nebo vyjadřujících se k americkým prezidentským volbám v roce 2016 byly 

úspěšnější, popř. co tuto úspěšnost mohlo zapříčinit a čím se liší od těch zbývajících. 

Prostředkem nám k tomu bude metoda srovnávací analýzy. Denně vznikají desítky tisíc 

memů a jen některé z nich se uchytí a jsou šířeny dál, v některých případech se dostanou 
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ze své subkultury k široké veřejnosti. Politické internetové memy jsou ještě více specifickou 

subkategorií tohoto fenoménu. Jak již bylo dle výzkumného cíle nastíněno, byla pro výzkum 

definována následující hlavní výzkumná otázka:  

• Které z vybraných memů byly nejúspěšnější? 

 

Ze zastřešující výzkumné otázky vyplývají vedlejší výzkumné otázky, které se týkají 

snahy hlubšího pochopení variací internetových memů a snaze popsat zasažení 

internetových memů do politického spektra: 

• Jaké druhy memů a jaké jejich funkce jsou úspěšnější? 

• Jsou úspěšnější memy mířené na politickou levici nebo pravici? 

 

Úspěch bude měřen pomocí srovnávací tabulky, ve které budou jednotlivé memy 

ohodnoceny podle toho, zda splňují kritéria. Kritéria odráží již probranou teorii, 

tedyv jakých formátech memy jsou, jaké funkce mají a zda mají vlastnosti úspěšnosti memu, 

jako jsou dlouhověkost (zda byly déle jak tři měsíce replikovány), plodnost (zda memy 

prošly fází raketového růstu a pádu šíření) atp. Zda kritéria jsou, nejsou nebo jsou splněna 

zčásti, je zjištěno díky nástrojům Google Trends a databáze memů Know Your Meme. 

 

10.3. Výzkumný vzorek 

Způsob, jakým byly shledány internetové memy adekvátními pro tento výzkum 

nebyl jednoduchý. Snahou bylo zajistit data ze sociálních sítí Facebook, Instagram anebo 

z diskuzního fóra 4chan. Dostupné analytické nástroje pro zpracování dat ze sociálních sítí 

existují, avšak nejsou dostačující. Buď je potřeba zaplatit vysoké částky pro zpřístupnění 

více funkcí, jako např. u SocialBakers (©2019) částkou 240 dolarů měsíčně, nebo v případě 

Popsters (©2019) je po zaplacení dostupná pouze jedna sociální síť. 4chan, jak bylo 

v teoretické části zmíněno, sám příspěvky nearchivuje, existuje několik iniciativ, které se 

snaží příspěvky ukládat do archivů, ale nejsou kompletní a spolehlivé (4chan archive, 

©2019; Archived Moe, ©2019). 
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Proto bylo alternativně zvoleno zpracování dat skrze záměrný (nenáhodný) výběr. 

Účelově bylo vybráno osm internetových memů z výsledků zpráv na vyhledávači Google, 

které byly nejčastěji zobrazovány v souvislosti s americkými prezidentskými volbami 

v období jedenácti měsíců před samotnými volbami v roce 2016, s co nejvíce heterogenním 

rozptylem, všechny se tedy nezabývají pouze jedním prezidentským kandidátem. 

Až na jednu výjimku jsou obsahem memů hlavní delegáti dvou největších partají, 

jak ze strany demokratů, tak republikánů. Jednotlivé memy budou nyní podrobněji 

rozebrány. 

 

10.4. Krátký popis výzkumného vzorku 

10.4.1. Pepe the frog 

Původně čistě komiksová postava žabáka Pepeho z komiksové série Boy's Club 

umělce Matta Furieho začala být používána na internetových diskuzních fórech jako reakční 

mem vyjadřující radost. Různé replikace memu postupem času vytvořily například 

smutného, naštvaného, postiženého žabáka a tisíce dalších variací. Velkou replikací se dostal 

do mainstreamu a jeho verze byla sdílena na sociálních sítí i zpěvačkami Katty Perry 

nebo Nicky Minaj. V červenci 2015 vznikla na nástěnce /pol/ fóra 4chan verze Pepeho 

s vlasy Donalda Trumpa radujícího se u zdi mezi USA a Mexikem. Od té doby začala 

v internetových diskuzích sílit asociace Pepeho vyjadřujícího pravicové myšlenky Donalda 

Trumpa, už jen z důvodu neortodoxního vyjadřování tohoto kandidáta, které nemělo 

v politice obdoby. Sám Donald Trump v říjnu 2015 sdílel na svém Twitterovém účtu 

obrázkový mem Pepeho s odkazem na YouTubovou kompilaci předvolebních debat, 

kde se Trump silně vyjadřuje k ostatním. 



 

 

25 

 

Příloha č. 3: Mem sdílený Donaldem Trumpem Jr. na sociální síti Instagram 

Zdroj: TRUMP, Donald Jr., 2016. Instagram. [online] [cit. 2019-04-30]. Dostupné z: 

https://www.instagram.com/p/BKMtdN5Bam5/ 

 

Hillary Clintonová se dva měsíce před volbami silně vyjádřila k podporovatelům 

Donalda Trumpa, označila polovinu z nich za „ubožáky.” Reakce na tento výrok přišla 

následující den od Donalda Trumpa juniora, který na Instagramu sdílel Photoshopem 

upravený plakát filmu Postradatelní s hlavou Donalda Trumpa, Pepeho a jeho dalších 

podporovatelů, jak je vidět na obrázkové příloze č. 3. Několik zpravodajských serverů 

následně označilo (a od té doby označuje) žabáka Pepeho za „populární symbol bílého 

nacionalismu” (Ellyatt, 2016; Roy, 2016). To jen podnítilo tvorbu dalších Pepe memů, 

parodující zpravodajské servery, trollící levici a obecně snažící se vyvolat jakoukoliv reakci 

protistrany, která často humorné kontexty a subkulturu internetových memů nezná. 

 

10.4.2. Birdie Sanders 

Birdie Sanders je nekontroverzní mem a přezdívka pro malého ptáka, který vletěl na 

řečnický pult při shromáždění demokratického delegáta Bernarda Sanderse. Virální šíření 

videa a tvorba memů začala ihned. Kampaňový tým Bernieho Sanderse další den sdílel 

barevný ilustrovaný plakát s kandidátem, malým ptáčkem a jedním slovem „Společně.” 

Další využití tohoto memu v kampani nepřišlo a mem se po velmi silné prvotní reakci rychle 

přestal šířit. 
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10.4.3. Bernie or Hillary 

Obrázkový mem zobrazující dva hlavní delegáty demokratické strany Bernarda 

Sanderse a Hillary Clintonovou ve formátu falešného vyvěšeného plakátu se snaží vtipně 

porovnat názory politiků na apolitická témata a otázky. Pod nadpisem „Bernie nebo 

Hillary?” je v klasické verzi internetového memu napsáno „Buď informovaný. Porovnej 

je na základě důležitých problematik,” Bernie ve své odpovědi zná kontext otázky nebo 

subkulturu a odpoví správně, kdežto Hillary otázku nepochopí, nelíbí se jí téma nebo odpoví 

špatným (normie) způsobem. Obrázková příloha č. 4 níže obsahuje jeden takový mem, kde 

jsou tématem filmy Star Wars. Bernie Sanders sérii ocení a znalecky vyjádří názor. Hillary 

Clintonová udělá pozdrav pana Spocka z úplně jiné sci-fi filmové a seriálové série Star Trek, 

čímž se snaží být více relevantní k otázce, ale má to přesně opačný efekt. 

 

  

Příloha č. 4: Mem porovnávající dva demokratické kandidáty na téma Star Wars 

Zdroj: BRODERICK, Ryan, 2016. There's A New "Bernie Or Hillary" Meme, But Is It 

Just Reinforcing Sexist Stereotypes? Buzzfeed News. [online] [cit. 2019-04-30]. Dostupné 

z: https://www.buzzfeednews.com/article/ryanhatesthis/theres-a-new-bernie-or-hillary-

meme-but-is-it-sexist-stereot 
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10.4.4. Little Marco 

Zesměšňující označení, které použil Donald Trump při jedenácté republikánské 

debatě pro protikandidáta Marca Rubia, když mezi nimi eskalovala diskuzní přestřelka. 

Poté se okamžitě na sociálních sítích a mezi redaktory chytil hashtag #LittleMarco, 

sám Trump jej dál používal ve svých tweetech. Navíc byla nalezena starší fotka Marca 

Rubia, která jeho situaci jen zhoršila. Na fotografii sedí Marco v obchodu s nábytkem na 

obrovském křesle, ve kterém nedosáhne nohami na zem a opticky vypadá jako malý. To 

přidalo dokonalý podklad pro další vlnu tvorby memů na jeho účet. 

Není to ale rozhodně jediné urážlivé označení pro jiného politika, které kdy Trump 

vyřkl. Dalšími jsou například „Crooked Hillary” nebo „Lyin’ Ted.” Colby Itkowitz (2016) 

k Trumpovu hanlivému označení ostatních (které se jich pak drží dlouhou dobu) zmiňuje, 

že když tyto věci říká, pronáší je s naprostou sebejistotou a sebevědomým, což některým 

lidem připadá působivé a ujišťující. Zajímavostí je, že Donald takto expresivně neoznačuje 

názory jiných, ale je samotné. 

 

10.4.5. Clinton Balloons 

Po nominování Hillary Clintonové demokratickou stranou na prezidentku byla 

společně se svým manželem Billem Clintonem a dalšími členy organizace zaplavena sto 

tisíci nafukovacími balónky oslavující nominaci. Reakce obou Clintonových, kteří toto 

překvapení zřejmě nečekali, by se podle Know Your Meme (Brad Kim, 2016) dala přirovnat 

k dětskému úžasu. Z videozáznamu bylo vytvořeno nejvíce GIF formátu memů, 

které v krátkosti dokonale zachycovaly překvapené radostné pohledy páru a jsou používány 

jako reakční memy. Top komentář uživatele GoldenCommentator se pod textem o tomto 

memu na webové stránce Know Your Meme vyjadřuje následovně nejen k tomuto memu: 

„Hm, naprosto nekontroverzní politický mem. To je osvěžující.” 
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10.4.6. Ted Cruz – Zodiac Killer 

Tento mem je populární zesměšňující falešná konspirační teorie, která se snažila 

dokázat, že senátor Ted Cruz kandidující na post prezidenta, je ve skutečnosti nikdy 

nenalezený sériový vrah přezdívaný Zodiac. Konspirační teorie vznikla již v roce 2013, 

silně sdílenou se stala na přelomu měsíce ledna a února 2016, kdy si uživatelé dělali legraci 

z jeho výroků a spojovali veškeré dění kolem senátora na chování sériového vraha, 

jak je také vidět z obrázkové přílohy č. 5, zesměšňující logo jeho kampaně. Vznikla i trička 

s karikaturou Teda Cruze jako vraha Zodiaca. Nejzajímavější částí příběhu tohoto memu je, 

že se dostal do nejvíce mainstreamového proudu tak, že byl zmíněn v přímém přenosu na 

každoroční události v Bílém domě, tzv. Correspondents' Dinner. Poté, co Ted Cruz v květnu 

oznámil ukončení své kampaně a kandidatury, opadl okamžitě i zájem o tento mem. 

„Prošpikován memy ze sociálních sítí,” tak píše v textu o kampani a o Tedovi 

Cruzovi britský deník The Guardian. Lidová satira prý extrémně zveličila jeho přirozenou 

podivnost a prezentovala ho jako člověka, který je vůči svým protikandidátům slabý 

(Alexander, 2016). 

 

Příloha č. 5: Mem upravující logo kampaně Teda Cruze na jméno sériového vraha 

Zdroj: BOUSHEE, Sam, 2016. Is Ted Cruz The Zodiac Killer? The Odyssey Online [online] 

[cit. 2019-04-30]. Dostupné z: https://www.theodysseyonline.com/ted-cruz-zodiac-killer 
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10.4.7. Ken Bone 

Výjimka mezi ostatními zkoumanými memy. Hlavní postavou memu totiž není 

prezidentský kandidát, ale obyčejný občan, který se o politiku zajímal a nebyl rozhodnut 

komu hlas dát, proto kandidátům v předvolební debatě položil dotaz. Řeč je o Kenovi 

Bonovi, který se díky svému vtipnému jménu, milému vystupování a svému stylu stal 

okamžitě internetovým memem. Červený svetr, brýle a knír se pro něj staly ikonickými, 

a protože se debata konala před svátkem Halloween, byl z těchto rekvizit navržen 

i halloweenský kostým (Yandy, ©2019). Mimo jiné byl Ken Bone pozván i do show 

Jimmyho Kimmela, do televizního vysílání CNN a rapper Snoop Dogg mu po sociálních 

sítích nabídl marihuanu. 

 

10.4.8. Draft our Daughters 

Internetové memy, které se pokusily o ovlivnění názoru demokratů proti Hillary 

Clintonové. Jejich obsahem byly falešné obrázky vojaček s logem a textem naznačujícím, 

že se jedná o kampaň demokratů a že se Hillary bude snažit silou zvýšit počet ženských 

vojenských sil jejich odvodem do armády. Šířeny byly za pomoci hashtagu 

#DraftOurDaughters z falešných účtů nebo od uživatelů podporujících alternativní pravici.  

Jedním ze šiřitelů memu byl také Malik Obama,10 který se stal poměrně známým 

po oznámení podpory Donalda Trumpa na prezidenta Spojených států amerických a také 

kvůli vyjádření svého zklamání z činnosti svého bratra-prezidenta. Často na svém účtu 

tweetuje alt-right myšlenky a velké množství internetových memů. 

  

                                                 

10 Poloviční keňský bratr bývalého prezidenta Baracka Obamy. 
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10.5. Sběr dat 

Sběr dat potřebných k výzkumu probíhal pomocí dvou nástrojů. Prvním z nich jsou 

webové stránky Know Your Meme, které jsou databází nebo encyklopedií všech událostí 

kolem memů, a především jich samotných. Shifmanová (2014, s. 13) označuje ve své 

publikaci tuto stránku jako „velký interaktivní depozitář memů” a doplňuje s jistou 

nadsázkou, že na této stránce „internetoví vědci, vhodně oblečeni do bílých plášťů, poskytují 

rozličná vysvětlení určitých úspěchů memů.” 

Pro sběr dat se také využívá analytického nástroje Google Trends, díky kterému lze 

pomocí nastavení metrik zadaného období a oblasti zjistit, jak populární bylo vyhledávání 

zadaných termínů na webu, na YouTube, Google obrázcích nebo také ve zprávách. Celkový 

počet vyhledávaného termínu v rámci vybrané geografické oblasti je vydělen celkovým 

počtem hledaných dotazů v této oblasti v období, které bylo pro výzkum zvoleno. Nejvyšší 

možný podíl ve specifické oblasti a časovém intervalu je 100, na začátku zkoumaného 

časového období je podíl statisticky normalizován na hodnotu 0 (Choi, Varian, ,2012, s. 3). 

Google Trends metriku „zájem v průběhu času” definuje takto: „Čísla představují relativní 

zájem ve vyhledávání vzhledem k nejvyššímu bodu grafu pro danou oblast a dobu. Hodnota 

100 představuje nejvyšší popularitu výrazu. Hodnota 50 znamená, že měl výraz poloviční 

popularitu. Skóre 0 znamená, že pro výraz nebyl shromážděn dostatek dat.” (Google Trends, 

©2019) 

V případě této analýzy je použito období od 8. 1. 2016 do 8. 11. 2016, tedy 11 měsíců 

před samotnými volbami na území Spojených států amerických a pouze z vyhledávání 

na webu. Toto omezení je potřebné, kvůli eliminaci chybných výsledků. Vyhledávání jen 

mezi videi by vedlo k zavádějícím informacím, některé memy existují pouze v určitém 

formátu, např. obrázkovém. Google Trends podporuje možnost exportu v datovém formátu 

.csv, díky čemuž bylo sledování splnění kritérií, jako doba zájmu o internetové memy nebo 

průměrný zájem o memy v průběhu času, poměrně snazší, viz příloha č. 6. K následnému 

zpracování těchto dat do srovnávací tabulky v analýze bylo využito Google Sheets, volně 

dostupného online tabulkového programu. 

 



 

 

31 

11.  Kvalitativní srovnávací analýza 

11.1. Případy a proměnné 

Pro potřeby výzkumu a vytvoření srovnávací tabulky je zapotřebí určení případů, 

tedy vybraných internetových memů krátce popsaných ve výzkumném vzorku, 

a proměnných, tedy kritérií, podle kterých se hodnotí úspěšnost memů. Výsledné jevy 

ze srovnávací tabulky budou popsány ve výsledcích a budou předmětem následné diskuse.  

Samotné případy byly již více popsány ve výzkumném vzorku, jde tedy o osm 

vybraných internetových memů politického charakteru související s kandidáty amerických 

prezidentských voleb v roce 2016. Pro větší přehlednost v tabulce označím případy 

jednotlivými písmeny: 

 

• A – Ted Cruz – Zodiac Killer 

• B – Pepe the frog 

• C – Bernie or Hillary? 

• D – Draft our daughters 

• E – Birdie Sanders 

• F – Little Marco 

• G – Clinton Balloons 

• H – Ken Bone 
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Na internetových memech budou zkoumány a ohodnoceny podmínky neboli kritéria. 

Jejich charakteristika odráží již rozebranou teorii internetových memů v první části práce. 

Kritéria pro definování úspěšnosti internetových memů tedy jsou: 

 

• Funkce pobavení – klíčová hodnota memů, jak již bylo zmíněno, je humor. 

Mem ji pro splnění kritéria musí obsahovat. 

 

• Funkce ovlivnění – memy obsahují funkci, která se snaží předat, změnit nebo 

utvrdit názor přijímatele informace. Způsobů, jak toho docílit je mnoho, 

např. i zesměšněním, což se může zdát čistě jako funkce pobavení, zároveň 

ale kazí reputaci, tudíž ovlivňuje. 

 

• Formát video – memy splňující toto kritérium jsou šířeny po internetu 

v audiovizuálním formátu. Mohou být tvořeny buď samotnými uživateli nebo 

šířeny na základě záznamu nějaké události. 

 

• Formát obrázek – podobně jako u předchozího kritéria splňují toto kritérium 

memy šířeny ve formě obrázku. Ty jsou na rozdíl od video formátu 

jednodušeji vytvářeny a i šířeny, díky menší datové velikosti a rychlejšímu 

přijetí informace u uživatelů. 

 

• Vzrůst & Pád – toto kritérium splňují internetové memy, o které byl extrémně 

silný zájem, ale stejnou mírou zase opadl. 

 

• Doba – internetové memy, o které byl stabilní zájem delší jak tři měsíce. 

Většina internetových memů má poměrně krátký život, jen vybraní se silným 

potenciálem si udrží pozornost uživatelů. 

 

• Zájem – aby memy splnily kritérium, musí mít průměrný zájem v průběhu 

času vyšší jak 10. Průběhem času se myslí doba od jejich prvotního vzniku 

a replikace až po relativní nezájem uživatelů o ně. Hodnota byla zjištěna 

pomocí nástroje Google Trends 
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Zda skutečně hodnoty kritérií “Vzrůst & Pád”, “Doba” a “Zájem” byly splněny, 

se zjišťováno pomocí analytického nástroje Google Trends, více popsaného v podkapitole 

Sběr dat, přiloženo v příloze č. 6 jako tabulka, ostatní kritéria pak byla doplněna na základě 

databáze memů Know Your Meme (©2019). 

 

11.2. Srovnávací tabulka 

Pokud kritérium internetový mem splňuje je k němu přiřazeno jednobodové 

ohodnocení, pokud podmínku splňuje částečně, dostane 0,5 bodu, kritérium nesplňující 

internetové memy mají v tabulce nula bodů. 

 

PŘÍPAD / KRITÉRIUM POBAVENÍ OVLIVNĚNÍ VIDEO OBRÁZEK VZRŮST & PÁD DOBA ZÁJEM SOUČET 

A 1 1 0 1 1 1 1 6 

B 1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 

C 1 1 0 1 0 0 0 3 

D 0 1 0 1 0 0 0 2 

E 1 0 0,5 1 0,5 0 0 3 

F 1 1 0,5 1 0 0 0 3,5 

G 1 0 1 1 0,5 0 1 4,5 

H 1 0 1 1 1 0 1 5 

 

Příloha č. 7: Srovnávací tabulka 
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11.3. Výsledky 

Nejlépe dopadly dva memy Ted Cruz Zodiac Killer (A) se šesti body a Pepe the frog 

(B) se šesti a půl body, oba memy splnily téměř všechna kritéria. Jediné kritérium nesplněné 

bylo sdílení video formátem. Třetí místo obsadil mem Ken Bone (H) s pěti body. Společně 

s memem Clinton Balloons (G), který měl 4,5 bodu, byly jako jediní plně sdíleni jak video 

formátem, tak i obrázkovým formátem. Internetový mem Little Marco (F) získal na základě 

kritérií tři a půl bodu, Birdie Sanders (E) a Bernie or Hillary? (C) získaly oba po třech 

bodech. Na posledním místě a nejméně úspěšným memem byl mem Draft our daughters 

se dvěma body. Jako jediný nesplnil kritérium Funkce pobavení a byl čistě ovlivňujícím.  

 

11.4.  Diskuse 

Funkci „Ovlivnění” mem Zodiac Killer o Tedu Cruzovi (A) zcela jistě splňuje, 

poškodil jeho pověst, i když celý mem byl veden jako „vtip.” Stejně tak i v případě Pepeho 

(B), který může být vnímán jako jeden velký vtip, ale s nádechem toxicity, když absurdním 

způsobem zesměšňuje odpůrce Donalda Trumpa nebo když žabáka v nacistické uniformě 

zasílají trollové židovským žurnalistům, jak píše Mike Wendling (2018, s. 93). 

Nízký počet bodů internetového memu F se dá přiřadit skutečnosti, že Donald Trump 

osočil ostatní kandidáty a jiné osoby tak velkým množstvím hanlivých označení podobného 

rázu, čímž pádem toto jednoduše mezi těmi ostatními zapadlo. Na Wikipedii dokonce 

existuje článek se seznamem všech různých označení, která měl nejen pro politiky 

(Wikipedie, ©2019). 

Dále je možné konstatovat, že pokud je mem šířen vícero formáty, je předurčen 

k tomu být úspěšnější, a to díky větším možnostem replikace. Kritérium zájmu v průběhu 

času splnily internetové memy A, B, G a H ve chvíli, kdy se jich zhostila mainstreamová 

média. U případů G a H to bylo ihned po události, která zapříčinila jejich vznik, proto tyto 

memy také měly kritérium „Vzrůst & Pád” tím pádem nesplnily kritérium „Doba,” protože 

tyto mainstreamové memy nebyly součástí subkultury, která memy modifikuje a šíří. 

Je možné, že memy A a B díky obsahu obou funkcí (pobavení a ovlivnění) a díky tomu, 

že vznikly v internetových diskusích bavících se memovou subkulturou, byly více atraktivní 

pro šíření, a proto splnily kritéria „Doba” a „Zájem.” Je tedy možné říct, že memy tvořené 
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pouze uživateli mají větší šanci být šířené po delší dobu mezi menším množstvím lidí, 

na rozdíl od memů, které se silně šíří nejprve mainstreamovým proudem po kratší dobu. 

Nejméně úspěšný mem Draft our daughters (D) nesplnil mnoho kritérií. Funkce, 

kterou všechny ostatní memy mají, a to „Pobavení,” neobsahuje a dá se tedy označit 

za hlavní důvod, proč byl mem tak neúspěšný. Jak již bylo zmíněno, humor je dle analýzy 

Shifmanové (2012, s. 195) nejpodstatnější vlastností internetových memů. 

Jednoznačně nejpoužívanějším formátem internetových memů je obrázkový formát, 

nejčastěji využívaný ve formě tzv. image macros, tedy obrázku doprovázeného horním 

a spodním textem. Ten je jednoduše vytvořitelný za pomoci meme generátorů, volně 

dostupném online grafickém Pixlr nebo program MS Malování, který je předinstalovaný 

v každém operačním systému Windows. Šíří se také na rozdíl od videa mnohem lépe v off-

line světě ve fyzické podobě. Video je tedy spíše doplňujícím formátem, zlepšující postavení 

úspěšnosti memu, jeho tvorba totiž vyžaduje více zručnosti. 

Nejúspěšnější mem podporoval republikánského kandidáta a druhý stejně úspěšný 

dalšího zesměšňoval, další dva poměrně úspěšné memy byly apolitické, nejde tedy 

s přesností říct, že memy mířené proti pravici nebo levici jsou úspěšnější. Velmi záleží 

na vnitřních a vnějších podmínkách, které mohou jednotlivé memy ovlivnit a které mohou, 

ale zaručeně nemusí být pozorovatelné. O tématice levice používající internetové memy 

se baví uživatelé 4chan boardu /pol/ frází „The left can’t meme,” tedy v překladu „Levice 

neumí používat memy.” Argumentují tím, že levice je standardně politicky korektní, což jim 

snižuje schopnost vytvářet kvalitní memy a zároveň tak dávají možnost pravici vydráždit 

levici kontroverzním tématem.  
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12. Závěr 

V první části, která se věnovala teorii memů, byla popsána memetika jako vědecká 

disciplína a její historie, následně subkultura internetových memů, druhy formátů 

internetových memů, internetové kanály, přes které se šíří včetně vysvětlení některých 

slangových pojmů, poté funkce a významy internetových memů, a i jejich základní 

a rozšířené vlastnosti. Subkultura internetových memů, která byla po většinu času 

své existence vnímána jako podivný aspekt internetové subkultury, přesáhla hranice a stala 

se mainstreamovou záležitostí, kdy o memech píší i seriózní mainstreamová média nebo 

je používají ve své komunikaci politici. 

 V praktické části byla popsána metodologie, kde byl nastaven výzkumný cíl 

s výzkumnými otázkami, dále výzkumný vzorek s krátkým popisem a způsob sběru dat. 

V další, praktické části byl uskutečněn samotný výzkum – srovnávací analýzou jednotlivých 

vybraných příkladů politických internetových memů a konkrétními kritérii přehledně 

zpracovány do srovnávací tabulky. Diskuse k výsledkům se snažila interpretovat data 

ze srovnávací tabulky a odpověděla na výzkumné otázky. Samozřejmé je, že vybrané memy 

ve výzkumu podléhají i jiným, nezahrnutým kritériím. Bylo by potřeba sebrat větší množství 

dat a provést další výzkum pro to, abychom lépe pochopili fenomén politických 

internetových memů, například včetně hloubkových rozhovorů s jejich hlavními tvůrci 

z internetových diskusních fór Reddit a 4chan. 

Michal Kobierecki (2014, s. 268) na příkladech polských politických internetových 

memů ukazuje, že jejich replikací a šířením obyčejní lidé komentují a kritizují politické dění, 

myšleny jsou samozřejmě jako vtip, ale mohou být i nástrojem, jak lze připravit o dobrou 

pověst politické rivaly. Ross a Rivers ve svém textu Internet memes as polyvocal political 

participation tvůrce a konzumenty internetových memů, v souvislosti s americkými 

prezidentskými volbami, vidí podobně: využívají humor a tzv. delegitimizační strategie jako 

způsob vyjádření názoru (Ross, Rivers, 2016, s. 305–306). Tyto zmíněné rysy sedí i k mému 

výzkumu, humor je neodmyslitelnou součástí internetových memů, bez něho nedosáhne 

takové úspěšnosti. Současně s humorem je zde i zesměšňovací aspekt internetových memů, 

který může být pokusem zlehčit vážnost situace anebo pokusem dehonestovat.  
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 Osobně bych k mnou rozebíraným politickým internetovým memům ještě doplnil 

tyto atributy, které v předchozích letech u internetových memů nebyly tak časté: absurdita, 

surreálný humor a post-irony, tedy stav, kdy není jasné, jestli je něco míněno seriózně nebo 

ironicky. Důležité je ovšem připomenout, že interpretace „poselství“ jednotlivých memů 

je na samotných konzumentech memů, ne na jeho zdroji. 

Politické internetové memy, ale i internetové memy obecně, jsou stále poměrně nové 

a nerozebírané téma. Je zajímavé, že český čtyřsetstránkový e-book Americké volby: 

nejdražší show světa (Bambuchová et al., 2017) neobsahuje ani jedinou zmínku 

o internetových memech, proto si myslím, že by si internetové zasloužily v akademické obci 

více pozornosti, svou prací jsem se snažil alespoň z části rozkrýt toto rozsáhlé téma.   
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13.  Summary 

In the first part, which deals with the theory of memes, memetics as academic 

discipline were described, their history, followed by the subculture of internet memes, 

variations of internet memes formats, internet channels through which they spread including 

explanation of some slang expressions, then functions and meaning of internet memes 

and their basic and expanded characteristics. Subculture of internet memes, which was most 

of the time seen as weird aspect of internet subculture, has exceeded its borders and became 

part of the mainstream. Memes are also mentioned by serious mainstream media or used 

in political communications. 

In the practical part, the methodology has been described, research goal and research 

questions have been set out, and research samples with short descriptions have been 

mentioned as well as method of data collecting. In the next part research has been carried 

out – through comparative analysis of chosen examples of political internet memes 

and thanks to specific criteria data was put into the comparative spreadsheet. Discussion 

of the results tried to interpret data from the comparative spreadsheet and has answered 

the research questions. It is obvious that selected memes in research are also subjected 

to other non-mentioned criteria. It would be better to collect larger quantity of data and carry 

out further research for better understanding of the political internet memes phenomena, 

for example including deep interviews with their main authors from internet discussion sites 

such as Reddit and 4chan.  

Michal Kobierecki (2014, s. 268) shows on examples of Polish political internet 

memes that, through replicating and spreading of memes, common people comments 

and criticize political situation. Memes are meant to be as jokes, but they could also be used 

as a tool to defame the good name of political opponents. Ross and Rivers in their text, 

Internet memes as polyvocal internet participation, similarly see the authors and consumers 

of internet memes, but in connection with the American Presidential Elections, meaning that 

they use humor and so called delegitimization strategies as a way of expressing opinions 

(Ross, Rivers, 2016, s. 305–306). These mentioned attributes correspond with my own 

research, humor is inseparable part of internet memes, and without it such success wouldn’t 

be achievable. At the same time there is a mocking aspect of internet memes, which can 

be either meant to lighten the mood or an attempt to dishonest.  
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Personally, I would further add these attributes to my research samples, these 

attributes weren’t so common in the past: absurdity surreal humor and post-irony, which 

means the state, when it is not clear, whether something is meant seriously or not. It is of 

course important to mention, that interpretation of individual memes is on the consumer 

itself, not on the source.   

Political internet memes, but also internet memes in general, are still newer 

and disassembled theme. It is interesting, that Czech four hundred pages long e-book 

American elections: the most expensive show of the world (Bambuchová et al., 2017) does 

not mention even a single example of internet memes, that is why I think that internet memes 

would deserve more attention in academic world, I have tried to describe through this thesis 

at least a part of this comprehensive topic. 
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Příloha č. 6: Google Trends – zájem o memy v průběhu času (tabulka) 

 
Týden v roce 2016 / 

Název memu 

Ted Cruz Zodiac 

Killer 

Pepe the 

frog 

Bernie or 

Hillary 

Birdie 

Sanders 

Ken 

Bone 

Draft our 

daughters 

Little 

Marco 

Clinton 

Balloons 

2  14       

3  13       

4  12       

5  13       

6  12 15      

7  12 13      

8 5 12 6      

9 28 11 6    2  

10 48 11 7    23  

11 31 11 6    17  

12 26 10 6    11  

13 24 11 4 16   4  

14 27 10 4 32   3  

15 23 12 4 5   2  

16 26 11 3 2   1  

17 26 11  1   1  

18 22 12  2   2  

19 45 13  1     

20 11 12  1     

21 5 13  1     

22 3 12       

23  11       

24  8       

25  8       

26  7       

27  7       

28  9       

29  7       

30  6       

31  7      63 

32  6      49 

33  6      11 

34  7      5 

35  10      4 

36  8       

37  7       

38  56       

39  28       

40  100      8 

41  33      2 

42  17   100   5 

43  18   36   3 

44  12   12 9  4 

45  12   8 3  4 

46  17   5 1  9 

Výsledný průměr 23,33 14,56 6,73 6,78 32,20 4,33 6,60 13,92 

 

Příloha č. 7: Srovnávací tabulka (tabulka) 


