


• masívne a virálne šírenie dezinformácií =  fake news, deepfakes, „postpravdy,“ 
„postfaktov“ prostredníctvom všadeprítomných sociálnych médií

+
• hyperkonektivita ako osobitý druh spotreby sociálnych médií a (des)informácií

= GLOBÁLNY PROBLÉM

• využívanie nepravdivých, skreslených informácií a faktov, manipulácia s 
emóciami a presvedčeniami verejnej mienky

• emocionálna hegemónia v mediálnych, verejných diskurzoch na úkor 
racionálnej zložky

• emócie ako určujúce kritérium posudzovania pravdivosti či nepravdivosti tém 
diskurzu

• posilnenie názorových tendencií (aj predsudkov) prostredníctvom  
informačných bublín a komnát ozvien v prostredí sociálnych médií



Oslabenie dôvery v pravdivosť a 
objektivitu mediálne a inak 
prezentovaných informácií

Oslabenie prestíže verejných  
inštitúcií, odborníkov/autorít

Zvýznamnenie hodnoty 
pravdy a potreby získania

pravdivých informácií

Posilnenie dôvery vo 
výsledky poznávania 

odborníkov, autorít, napr. 
v rámci kritického overovania 

faktov



„Mis-informácie“ = nepravdivé informácie + absencia úmyslu 
poškodiť (osobe, sociálnej skupine, organizácii, krajine)

Dezinformácie = nepravdivé informácie +  úmysel poškodiť 
(osobe, sociálnej skupine, organizácii, krajine)

„Mal-informácie“= pravdivé informácie + úmysel poškodiť
(osobe, sociálnej skupine, organizácii, krajine)

Wardle, C. – Derakhshan, H.: Information disorder : Toward an interdisciplinary framework for

research and policy making. Council of Europe report DGI(2017)09. Strasbourg : Council of Europe, 2017



• Poškodenie verejného záujmu 
• ohrozenie demokratických procesov a procesu tvorby politiky = vplyv a 

regulácia postojov verejnej mienky v spoločensky závažných témach
• ohrozenie ochrany zdravia občanov = kontext INFODÉMIE
• ohrozenie ochrany životného prostredia 
• ohrozenie ochrany bezpečnosti = hybridné hrozby, napätie, 

extrémizmus, radikalizácia a destabilizácia jednotlivca i spoločnosti

• Východiská: Oznámenie Európskej komisie Boj proti dezinformáciám na internete: 
európsky prístup COM (2018) 236 z 26. 4. 2018); Bezpečnostná stratégia SR (2021)



Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám v roku 2022 – 2024 (Ministerstvo
obrany SR, 2021)

Sektory

 Štátna správa 

 Ekonomický sektor

 Akademický sektor (VŠ, výskumné 

inštitúcie spolufinancované z verejných 

zdrojov) 

 Občianska spoločnosť

+ ďalšie: médiá

Systémové nástroje

 Moderné formy vzdelávania reflektujúce  -

potreby digitálneho veku

- kritické myslenie

- osobnostne prospešné využívanie 

digitálnych technológií 

 Koncepcia celoživotného vzdelávania 

obyvateľstva i pedagógov, pre potreby neustále 

sa meniaceho informačného prostredia a 

technológie, ktoré informácie sprístupňujú 
(MŠVVaŠ) (30.6.2022)

+ Mediálna a informačná výchova= rozvoj 

MIK/MIL



B. PROAKTÍVNY
- rozvoj spôsobilosti pre ozdravenie

(des)informačného ekosystému
- podpora úsilia o hľadanie pravdy v 

poznávaní a pravdivých informácií

Piliér: KRITICKÉ MYSLENIE

A. DEFENZÍVNY (Reaktívny)
- rozvoj povedomia/znalostí, schopností, 

zručností v rámci prevencie a rezistencie 
voči dezinformáciám (info. poruchám)

- vybudovanie  informačnej a kognitívnej 
imunity voči info. poruchám 
a manipulácií Výzvy

Kognitívna pasivita
Intuitívne posudzovanie informácií

Analytické myslenie
Konfirmačná zaujatosť
Zvedavosť na bádanie

Ustálené postoje (predsudky), dôvera v 
konšpirácie



POZNÁVANIE – POROZUMENIE – HODNOTENIE – KOMUNIKÁCIA MÉDIÍ A (DES)INFORMÁCIÍ 

1. Uvedomenie si potreby pravdivých informácií (aj mediálne prezentovaných)

2. Pochopiť úlohu a funkcie médií a ďalších sprostredkovateľov informácií (spoločenský kontext)

3. Orientácia v spleti mediálnych výpovedí a informačnom labyrinte – selekcia relevantného 

informačného obsahu, poznanie nástrojov

4. Náuka o dezinformáciách – spôsoby, príčiny ich šírenia i psychológiu príjmu v onlinovom priestore, 

účinky dezinformácií v individuálnom i spoločenskom kontexte 

5. Kritické hodnotenie informácií a mediálneho obsahu, ich poskytovateľov v onlinovom prostredí –

analyzovanie, porovnávanie, rozlišovanie pravdivých od nepravdivých informácií; identifikácia 

dezinformácií podľa zásad a postupov verifikácie informácií – zručnosti FACTCHECKING-u (podľa 

kategórií: zdroje, fakty, aktualita, obrázky/videá - metodologické či technologické prostriedky ich 

overovania)

6. Osvojenie si zásad informačnej hygieny a umierneného digitálneho konzumu = techniky ekológie 

médií (od „digitálneho maximalizmu“ k „digitálneho minimalizmu“)

7. Zodpovednosť pri komunikácii informácií a vlastnom (etickom) správaní v onlinovom priestore



Podľa P. Facione (Critical Thinking: What It Is and Why It Counts , 2013) = aplikácia v Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation :  Handbook for Journalism Education

and Training.  (UNESCO, 2018)

- Interpretácia 

- Analýza

- Evalvácia

- Inferencia

- Explanácia

- Samoregulácia

- zvedavosť so zreteľom na široké spektrum tém,

- záujem byť a zostať dobre informovaný, 

- ostražitosť k príležitostiam na využívanie kritického myslenia,

- dôvera v procesy odôvodneného skúmania, 

- sebadôvera vo vlastné schopnosti k rozumu, 

- otvorenosť voči odlišným svetonázorom,

- flexibilita pri zvažovaní alternatív a názorov, 

- chápanie názorov iných ľudí, 

- spravodlivosť pri posudzovaní argumentov,

- poctivosť pri čelení vlastným predsudkom, stereotypom alebo egocentrickým 

tendenciám, 

- opatrnosť pri zdržaní sa, tvorbe alebo zmene úsudkov, 

- ochota prehodnotiť a zrevidovať názory tam, kde poctivé zváženie naznačuje, že 

zmena je opodstatnená 

Kľúčové kognitívne zručnosti 
kritického myslenia

Spôsoby prístupu k životu, ktoré charakterizujú kritické 
myslenie



Zdroje informácií/práca so zdrojmi:

 internet, Facebook - hlavný zdroj informácií o udalostiach 

 1 z 5 mladých ľudí si neoverí zdroj správy, ktorú šíri na 

Facebooku,

 rodina a priatelia ako zdroj informácií (cez Messenger),

 mladí ľudia venujú pozornosť vyselektovaným správam 

(viacnásobné zdieľanie, algoritmy filtrujúce správy na soc. 

sieťach)

 absencia proaktívneho prístupu k prijímaniu, 

spracovávaniu a šíreniu informácií u mladých ľudí

 neplnohodnotné vnímanie mediálnych inf. zdrojov, resp. 

predpokladaná nesústredenosť recipientov pri 

spracovávaní info. zdrojov (multi-screening, multitasking)

Výsledky prieskumu 1486 mladých (16-24 rokov)

Hajdu, D.-Kupková, I.: „CONNECTED (WITH) YOUTH : Informácie, 

dôvera a vplyv medzi mladými ľuďmi na Slovensku“ (GLOBSEC, 2018)  

Dôvera a mediálne sprostredkované informácie

 opatrný, nedôverčivý až skeptický postoj pri 

prijímaní info. z rôznych zdrojov a druhov médií

 Rovnako:

 Prieskum Rady mládeže Slovenska: 1000 

mladých (15-24 rokov)

 70% považuje informácie z dôveryhodného 

zdroja za postačujúce a nepotrebuje si ich ďalej 

overovať

 62 % v dôsledku dôvery čerpá informácie len 

z vybraných médií

 38 % mladých ľudí zároveň dôveruje hlavne 

„alternatívnym médiám“ (v prípade tradičných je 

to 56 %). 

Rada mládeže Slovenska: „Mladí a médiá“ (2018).







Študenti Masarykovej univerzity v Brne



FAKTY, ZDROJE

AUTOR

NÁLEPKOVANIE A ZVAĽOVANIE VINY

TITULKY

OBRAZOVÁ MANIPULÁCIA

MOZOG

ARGUMENTÁCIA

STRACH, NÁDEJ A EMÓCIE



E-kurz



• Overovanie faktov so zameraním na 

Slovensko, Česko a Poľsko a zdieľanie 

postupov a znalostí

• Výskum a vývoj podpory overovania faktov s 

využitím umelej inteligencie

• Analýza vplyvu dezinformácií na spoločnosť

• Podpora mediálnej gramotnosti a mediálnej 

výchovy 

• Monitorovanie a odporúčanie v oblasti 

regulácií zameraných na odhaľovanie a 

kontrolu dezinformácií

• Učenie základných techník overovania 

faktov – inštruktážne videá



Metódy Projekt

prednášky, problémové diskusie („road show“) Klamstvá a košpirácie. Hoaxmaster, Hra na pravdu, Zvol

si info,

BBC Real News Mailing List

vedomostno-zábavné on-line kvízy Hoaxmaster, Handysektor.de: Fake News Quiz, So

geht Medien – „Fake news im Netz erkennen“,

Fact Czech, Safer Internet-Bot, „Der Digitale Kompas“

Checkology®

on-line hry „Fake-News Bingo“, SWR Fakefinder, Factitious,

GetBadNews.com

Dezinformační hra

analýzy mediálnych obsahov, kazuistiky Klamstvá a konšpirácie, manipulatoři.cz, Fact Czech,

Mediální vzdělávání, Jeden svět na školách, Zvol si info,

So geht Medien, BBC Real News Mailing List a pod.

filmové analýzy Nic než lži (VB, 2017) – Mediální vzdělávání, Jeden svět

na školách

špeciálne metódy kritického myslenia (CRAAP

test)

Fake news and information literacy

Prehľad didaktických metód spracovania témy falošných a poplašných správ v rámci vybraných domácich a

zahraničných edukačných projektov (upr. Kačinová, V.: Fenomén fake news, hoaxov a konšpiračných teórií v

kontexte mediálnej výchovy. Trnava : FMK UCM, 2019, s. 111)

https://www.handysektor.de/themenmonate/fake-news/fake-news-quiz-frage-1.html
https://www.saferinternet.at/fileadmin/files/SID_2017/Fake-News_Bingo.pdf
https://swrfakefinder.de/
http://factitious.augamestudio.com/




Špeciálny význam – univerzitné knižnice - ich aktivita ovplyvňuje jadro tvorby vedeckého 
poznávania a vedeckej komunikácie

Oblasti podpory (Finley, McGowan y Kluever, 2017)

1. Zdroje vedeckého poznávania (zber vs. selekcia)
- knihovníci ako „vrátnici“ selektujúci kvalitné informačné zdroje, osvedčené a dôveryhodné 
databázy
2. Vzdelávanie/Vyučovanie (MIK)
- tematika falošných správ ako súčasť bibliografických lekcií pre študentov
- informačné workshopy pre pedagógov, integrácia MIL do výučby predmetov, prednášky v 
oblasti falošných správ a MIL aj za pomoci hosťujúcich odborníkov (novinárov)
- „Knihovníci sú prirodzenými spojencami pedagógov, ktorí pomáhajú študentom stať sa 
konzumentmi kritických správ“ (S. Wineburg)
3.  Obhajoba pravdy 
- odhaľovanie falošných správ, propagácia pravdivých informácií; boj proti             

pseudovedeckému mysleniu, vzdelávanie v oblasti vedeckej, žurnalistickej, 
medicínskej gramotnosti (kritické čítanie a konzum správ)

Finley, W.- McGowan, B.-Kluever, J. “Fake news: An opportunity

for real librarianship”. ILA reporter, 2017, vol. 35, no. 3, p. 8-12



• Výstava Centra 
vedecko-technických 
informácií SR



Meriam Library at California State University, 
Chico (autorka - Sarah Blakeslee)

Adapt. z 
M. 
Caulfield: 
Web 
literacy 
for 
student 
fact 
checkers
(2017)



Ako identifikovať fake news? 
Infografika odvodená od 

FactCheck.org (2016)

COVID-19 EditionTvorba 
informačných 

materiálov



Praktické metodické pomôcky:
 Ako rozpoznať falošné správy, 
 Ako pochopiť funkciu „odkazových návnad“, 
 Ako kriticky hodnotiť info. zdroje, (CRAAR test) 
 Zoznam zdrojov odborných kníh na danú tému vo 

fonde knižnice 




