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Táto publikácia je produktom výskumu, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu „Targeting Youth: Countering 
disinformation by data and role models“, finančne podporeným veľvyslanectvom USA na Slovensku. 
Účelom publikácie je poskytnúť jedinečný pohľad na to, ako sa mladí na Slovensku správajú v online 
priestore, ako spracúvajú informácie a kto sú vzormi, ktoré najviac rešpektujú a ktorým dôverujú.

Výsledky a zistenia tejto publikácie vychádzajú z vyplnených online dotazníkov, ktoré boli distribuované 
od 23. apríla do 30. mája 2018, ako aj z diskusií fokusových skupín, zložených z mladých Slovákov, 
z apríla 2018.

Dotazník vyplnilo 1486 občanov Slovenska vo veku od 16 do 24 rokov. Výsledky zahŕňajú kvantitatívne 
a kvalitatívne údaje zamerané na tri hlavné kategórie – spracovávanie informácií, správanie na sociálnych 
sieťach a dôvera a tzv. „influenceri“. Metóda online dotazníka bola vyhodnotená ako najvhodnejšia 
na získanie údajov vzhľadom na to, že mladí používatelia internetu tvoria hlavnú cieľovú skupinu výskumu.

Kvalitatívne údaje boli získané najmä počas diskusií fokusových skupín, ktoré tvorili študenti vo veku 
od 18 do 24 rokov. Štyri fokusové skupiny s približne ôsmimi účastníkmi na skupinu boli uskutočnené 
v  štyroch rôznych slovenských mestách. Všetky diskusie boli vedené expertnou moderátorkou a trvali 
aspoň dve hodiny. Diskusie boli založené na konzistentnom súbore otázok a uskutočnili sa v rámci projektu 
„Countering disinformation in Central and South-Eastern Europe: Mapping needs, building capacity, 
and generating civic activism“, ktorý finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí USA. 

Vzhľadom na nejednoznačnosť definície „mladých ľudí“ označujeme v tejto publikácii „mládežou“ vekovú 
skupinu od 16 do 24 rokov. ●

Nejasné hranice medzi online a offline svetom v súvislosti s tým, ako dennodenne spracovávame 
informácie a komunikujeme, zmenili vzorce správania spoločnosti. Tak, ako každá generácia nesie stopy 
spoločenského, politického a technologického vývoja danej doby, je dnešná mládež prvou generáciou, 
ktorá vyrastá na sociálnych médiách s mobilnými telefónmi v rukách.

Obrovské množstvo informácií, šírenie dezinformácií a z toho vyplývajúca nedôvera nie sú len modernými 
výrazmi, ktoré dnes dominujú v diskusiách. Predstavujú dôležité javy, ktoré ovplyvňujú:

⊲  ako informácie vnímame a spracúvame,
⊲  koho vnímame ako vzor,
⊲  a aký typ obsahu preferujeme.

Porozumieť mladým je tak pre nás kľúčovým v kontexte chápania spoločenského vývoja (a potenciálne aj 
jeho predpovedania). Mladých ľudí sme oslovili v ich prirodzenom prostredí – online – a podarilo sa nám 
získať odpovede, vďaka ktorým máme jasnejšiu predstavu o tom, ako spracovávajú informácie a koho a čo 
považujú za dôležité. ●

METODOLÓGIA PREčO MLADí?
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Rodičia a príbuzní patria pri formovaní názoru  
medzi najdôveryhodnejšie a najdôležitejšie zdroje:  

91 % respondentov súhlasilo, že názor rodičov je pre nich dôležitý.

Okrem rodiny sú dôležitým zdrojom vplyvu na sociálnych sieťach aj 
priatelia. 39 % respondentov uviedlo, že informácie o aktuálnom  

dianí získavajú na Facebooku prostredníctvom článkov,  
ktoré zdieľajú ich kamaráti.

Profily časopisov pre mladých a profily so zábavným  
obsahom, ako napr. Interez.sk, Refresher alebo EMEFKA  
SK/CZ, respondenti najčastejšie uvádzali ako obľúbené  
kontá na Instagrame.

YouTube slúži na podobný účel ako televízia – 65 % respondentov  
uviedlo, že svoje obľúbené kanály sleduje pravidelne.

Mladí nie sú ľahostajní – 94 % respondentov uviedlo,  
že ich zaujíma aktuálne dianie doma aj vo svete.

Medzi osobnosťami s vplyvom na mladých na Slovensku sa  
najčastejšie objavovali raperi Ego, Rytmus a Kali, moderátor v rádiu  

a „vloger“ Sajfa a prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Keďže rozmanitosť a prístupnosť rôznych zdrojov odstraňuje  
hranice štátov či jazyka, je náročnejšie identifikovať pár kľúčových 
„influencerov“, ktorí ovplyvňujú názor mladých.

Facebook zohráva kľúčovú úlohu ako zdroj informácií, zatiaľ  
čo Instagram a YouTube mladí považujú skôr za „relax“.  
88 % respondentov priznalo, že informácie o udalostiach  
vo svete získavajú na Facebooku.

Existuje veľký nepomer medzi tými, ktorí na Facebooku obsah  
čítajú a ktorí ho zdieľajú – len 26 % respondentov sa vyjadrilo,  

že zvykne zdieľať príspevky iných.

HLAVNÉ ZISTENIA

LOL
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Mladí ľudia na Slovensku informácie prijímajú skôr 
pasívne. Z odpovedí vyplynulo, že aj napriek tomu, 
že informácie aktívne nevyhľadávajú, aktuálny vývoj 
im ľahostajný nie je – 94 % uviedlo, že ich zaujímajú 
informácie o dianí doma aj vo svete. Okrem toho 
sa v odpovediach mladých opakovane objavovali aj 
osobnosti z rôznych sfér (médiá, umenie, politika), 
ktoré boli pre nedávny politický a spoločenský 
vývoj v krajine významné. Napríklad pri otázke, kto 
z novinárov podľa nich najviac ovplyvňuje verejnú 
mienku, sa najviac opakovalo meno Ján Kuciak 
– investigatívny novinár, ktorého zavraždili vo 
februári 2018. Ak by sa prieskum uskutočnil pred 
touto tragédiou, jeho meno by sa pravdepodobne 
v  odpovediach neobjavovalo často. Na druhej 
strane všeobecný rozhľad a záujem o dianie 
automaticky neznamená, že mladí proaktívne 
hľadajú informácie cez dôveryhodné zdroje. 

Trend neustále rastúceho významu internetu 
ako hlavného zdroja informácií nie je žiadnou 
novinkou. Jeho dominantné postavenie potvrdili 
viaceré štúdie1 a potvrdili ho aj výsledky nášho 
prieskumu. Viac ako polovica respondentov uviedla 

internet ako jeden z dvoch zdrojov, ktoré im napadli 
v  súvislosti so získavaním informácií o aktuálnom 
dianí ako prvé. Najčastejšou odpoveďou na vyššie 
uvedenú otázku boli „internet a televízia“. 

Všeobecná formulácia otázky nám umožnila 
analyzovať, čo mladí ľudia považujú za zdroj 
informácií a ako tento pojem chápu. Hoci 
respondenti, ktorí na otázku odpovedali v rámci 
všeobecných kategórií médií, ako napr. internet 
a televízia, tvoria pomernú väčšinu, je dôležité 
vyzdvihnúť aj silné postavenie Facebooku, nakoľko 
patril k piatim najčastejším odpovediam. Facebook 
je tiež jedinou konkrétnou platformou, ktorá sa 
objavila medzi piatimi najčastejšími odpoveďami. 

Predpoklad, že mladí ľudia informácie prijímajú 
skôr pasívne, než by ich aktívne vyhľadávali, 
potvrdzuje aj fakt, že mnoho účastníkov diskusie 
pripustilo, že správe začínajú venovať pozornosť až 
vtedy, keď ju zdieľa niekoľko ľudí alebo stránok. 
Sociálne siete a ich algoritmy, ktoré sa používajú 
na filtrovanie informácií, tým pádom môžu pri 
formovaní názorov zohrávať kľúčovú úlohu.

Paradoxne, aj napriek tomu, že mladí ľudia podľa 
prieskumu získavajú informácie najmä zo stránok 
médií a novín na Facebooku, tak obsahu, ktorý 
zdieľajú ich priatelia, dôverujú viac než obsahu, 
ktorý zdieľajú obľúbené stránky, ktoré sledujú. 

ONLINE ZDROjE KRAľUjú, 
NO TELEVíZIA STáLE „žIjE“

Aj keď online zdroje jasne prevládali medzi 
zdrojmi, ktoré respondentom napadli ako prvé na 
získavanie informácií o aktuálnom dianí, postavenie 
televízie je stále pomerne silné. Napriek častým 
tvrdeniam, že televízia sa dnes už medzi mladými 
nepoužíva, bola televízia druhým najčastejšie 
spomínaným zdrojom – viac než tretina všetkých 
respondentov uviedla výslovne televíziu ako jeden 
zo zdrojov. Úloha televízie by sa preto nemala 
podceňovať. 

ZDROjE INFORMáCIí

Odkiaľ získavate informácie  
o aktuálnom dianí? Uveďte dva zdroje, 

ktoré vám napadnú ako prvé:

Najčastejšie uvádzané: 

0 % 60 %50 %40 %30 %20 %10 %

internet 56

televízia 35

Facebook 19

televízne  
noviny 8

noviny 7

Zo všetkých uvedených zdrojov  
bolo 59 % výlučne online  

a 22 % sa týkalo len televízie.

Jedným z najbežnejších spôsobov využívania 
televízie je pravdepodobne tzv. „multi-screening“, 
teda sledovanie viacerých obrazoviek. Určité médiá 
(najmä TV a rádio) sú stále častejšie sledované 
iba v pozadí, čo znamená, že je čoraz bežnejšie 
spracovávať viacero zdrojov naraz. Pri sledovaní 
televízie s rodinou si tak mladí ľudia dokážu zároveň 
prezerať Facebook či „chatovať“ s priateľmi. Takže 
aj napriek tomu, že televízia bola často uvádzaná 
ako hlavný zdroj informácií, nemusia jej konzumenti, 
prijímať všetok vysielaný obsah. Tým sa dostáva na 
rovnakú úroveň ako sociálne siete – obsah, ktorý 
nejakým spôsobom upúta pozornosť, má väčšiu 
šancu byť zaznamenaný.

RODINA A PRIATELIA

Prieskum potvrdil, že rodina a priatelia sú 
veľmi dôležitým prvkom pri formovaní názoru 
a spracovávaní informácií. V mnohých odpovediach 
sa uvádzala buď rodina, alebo priatelia ako jeden 
z dvoch zdrojov informácií o aktuálnom dianí, ktoré 
napadli respondentom ako prvé. 

39 % respondentov získava informácie o aktuál-
nych udalostiach na Facebooku prostredníctvom 
článkov, ktoré zdieľajú ich priatelia.

V diskusiách fokusových skupín sa tiež často 
spomínalo získavanie noviniek o aktualitách 
od priateľov cez Messenger či cez osobné 
debaty s  rodinou či priateľmi. Účastníci uviedli aj 
skutočnosť, že získavaním informácií na Facebooku 
sa o novinkách dozvedajú vedome z kruhu svojich 
priateľov a  zo stránok, ktorým dali „like“ a ktoré 
odrážajú ich presvedčenie a osobné záujmy. 
Zároveň však 80  % mladých respondentov 
uviedlo, že informácie, ktoré zdieľajú ich 
priatelia, „berú s rezervou“. 

PREVAHA SLOVENSKýCH ZDROjOV

V informačnom priestore mladých respondentov 
podstatne prevládajú slovenské zdroje – zdroje 

zo Slovenska boli spomenuté štyrikrát viac než 
zahraničné. Anglické zdroje boli neprekvapivo 
spomínané ako druhé najčastejšie, no medzi 
odpoveďami sa objavili aj maďarské, francúzske či 
ruské zdroje.

DôVERA

Zatiaľ čo štandardný Eurobarometer pravidelne 
meria úroveň dôvery voči médiám celkovo, prieskum 
Eurobarometer 464: Fake News and Disinformation 
Online (Falošné správy a online dezinformácie)2 
z marca 2018 skúmal dôveru ľudí voči rôznym typom 
médií. Tu sa zistilo, že 65 % mladých ľudí vo veku od 
15 do 24 rokov na Slovensku skôr dôveruje alebo 
úplne dôveruje správam a informáciám, ktoré 
získa prostredníctvom novín a spravodajských 
portálov online. Na porovnanie, 60 % mladých 
vyjadrilo dôveru voči novinám a spravodajským 
časopisom v tlačenej forme. Ide o jedinú vekovú 
kategóriu, v ktorej viac ľudí prejavilo vyšší stupeň 
dôvery voči online zdrojom než tým v tlačenej 
forme. Ako sa dalo očakávať, obsahu získanému zo 
sociálnych sietí a aplikácií na posielanie správ tiež 
dôverujú najviac mladí ľudia – 55 %. 

Napriek prebiehajúcej diskusii o tendencii mladých 
nedôverovať systému a médiám Eurobarometer 
ukázal, že mladí na Slovensku vo veku 15 – 24 
rokov prejavujú zo všetkých vekových skupín 
najvyšší stupeň dôvery voči informáciám získaným 
z novín, zo sociálnych sietí a takisto z webových 
stránok s videami a podcastmi. Náš prieskum išiel 
pri analýze ešte o krok ďalej a skúmal dôveru voči 
konkrétnejším typom médií na Slovensku.

KVALITNá žURNALISTIKA  
SA STáLE CENí

Podľa nášho prieskumu patria noviny poskytujúce 
kvalitnú žurnalistiku a verejnoprávne vysielanie 
medzi najdôveryhodnejšie slovenské médiá. 
Plne im dôveruje približne pätina respondentov. 
Toto je veľmi dôležité zistenie vzhľadom na 
neustály tlak zo strany mnohých politických 
predstaviteľov, ktorých cieľom je zdiskreditovať 
kvalitnú žurnalistiku. Na druhej strane by bolo 
zaujímavé zmapovať aktuálny vývoj dôvery voči 
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verejnoprávnej televízii. Od polovice roku 2016 
boli správy tohto vysielania na Slovensku celkovo 
hodnotené ako najobjektívnejšie,3 nedávno však 
prešiel manažment vysielania závažnými zmenami, 
ktoré vyvrcholilo výpoveďami mnohých kľúčových 
novinárov spravodajstva.

HľADANIE OBjEKTIVITY

Počas diskusií bola objektivita identifikovaná ako 
kľúčový faktor pri zhodnotení dôveryhodnosti 
zdroja. Účastníci diskusií vyslovene neočakávali, 
že všetok online obsah bude nestranný, no očakávajú 
jasné rozlíšenie medzi informatívnym článkom 
a komentárom alebo názorom. Mladí ľudia okrem 
toho hodnotili dôveryhodnosť článku na základe 
toho, kto ho zdieľal alebo na koho stránke bol 
článok zdieľaný, pričom bulvár označili skôr za 
nedôveryhodný zdroj. To súhlasí aj so zisteniami 
z  dotazníka – respondenti vyjadrili najvyšší stupeň 
nedôvery voči bulvárnym médiám, pričom 30 % 
z  nich im skôr nedôveruje a 19 % im nedôveruje 
vôbec. ●

Do akej miery dôverujete obsahu, ktorý:

sa prezentuje v správach RTVS  
(verejnoprávne vysielanie)

■  úplne 20 %
■  beriem ho s rezervou 60 %
■  skôr nedôverujem 7 %
■  vôbec nedôverujem 2 %
■  neviem 11 %

sa prezentuje v novinách, ako napr.  
SME, Denník N, Hospodárske noviny

■  úplne 22 %
■  beriem ho s rezervou 52 %
■  skôr nedôverujem 10 %
■  vôbec nedôverujem 4 %
■  neviem 12 %

■  úplne 10 %
■  beriem ho s rezervou 56 %
■  skôr nedôverujem 20 %
■  vôbec nedôverujem 6 %
■  neviem 8 %

sa prezentuje v televíznych správach  
televízie Markíza alebo JOJ 

sa prezentuje v novinách, ako napr.  
Nový čas, Plus jeden deň atď. (bulvár)

■  úplne 4 %
■  beriem ho s rezervou 35 %
■  skôr nedôverujem 30 %
■  vôbec nedôverujem 18 %
■  neviem 13 %
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FACEBOOK
Z mnohých štúdií zameraných na mládež v USA 

vyplýva, že mladí ľudia pomaly opúšťajú Facebook.4 
Podobné trendy môžeme pozorovať aj v strednej 
Európe. Hlavným dôvodom, ktorý z veľkej časti 
potvrdila aj naša regionálna štúdia „From Online 
Battlefield to Loss of Trust? Perceptions and 
habits of youth in eight European countries“5 je, 
že mladých obťažuje neustála prítomnosť reklám 
a sponzorovaného obsahu, ktorý prevládal na ich 
„stene“. Taktiež im zvykne prekážať príliš veľké 
množstvo informácií, v ktorých sa je jednoduché 
stratiť a prítomnosť ich rodičov či dokonca starých 
rodičov na tejto platforme. Dominantná pozícia 
Facebooku medzi slovenskou mládežou z pohľadu 
spracovávania informácií je však stále nesporná: 

⊲  88 % všetkých respondentov priznalo, 
že informácie o udalostiach vo svete  
získavajú na Facebooku.

⊲  68 % respondentov uviedlo, že pri „scrollovaní“ 
Facebooku ich zaujímajú články o aktuálnom 
dianí vo svete a aj sa pri nich zastavia.

⊲  Facebook bol tretím najčastejšie spomínaným 
zdrojom informácií uvádzaným v odpovediach 
na otvorenú otázku, v ktorej mali respondenti 
uviesť dva zdroje informácií o aktuálnom dianí, 
ktoré im napadnú ako prvé. 

VPLYV

76 % všetkých respondentov uviedlo, že nejaké 
informácie o aktuálnom dianí získavajú 
prostredníctvom stránok médií a portálov, ktoré 
sledujú na Facebooku. Vplyv stránok a algoritmov, 
ktoré určujú, čo spotrebitelia na platforme 
vidia a čo nie, je teda naďalej silný a vo veľkej 
miere ovplyvňuje spôsob, akým mládež získava 
informácie. To koniec koncov vplýva aj na ich 
vnímanie sveta. Počas diskusií fokusových skupín 
mnoho účastníkov pripustilo, že správe začínajú 
venovať pozornosť až vtedy, keď ju zdieľa 
niekoľko ľudí alebo stránok. 

Získavanie noviniek zo stránok médií na 
Facebooku do veľkej miery závisí od typu stránok, 
ktoré mladí sledujú a ktoré sa im páčia. Vplyvom 
algoritmov, ktoré závisia od individuálneho 
správania každého používateľa, sa tak prispieva 
k selektívnemu získavaniu správ alebo k vytváraniu 
tzv. informačných bublín. 

To isté však platí aj v prípade zdrojov informácií 
v podobe príspevkov priateľov. Vplyv priateľov 
a rodiny na Facebooku na názor človeka nemožno 

ignorovať, nakoľko 39 % respondentov uviedlo, 
že informácie na Facebooku získava práve od 
nich. Hoci väčšina mladých uviedla, že obsah, 
ktorý ich priatelia zdieľajú, vníma s opatrnosťou 
(80 %), príspevky priateľov sú považované za 
dôveryhodnejšie ako príspevky stránok. 

Okrem nepomeru spôsobeného algoritmami, 
ktoré určujú, čo sa zobrazuje na Facebook „stene“ 
na základe (predchádzajúcich) interakcií s priateľmi 
a stránkami, zrejmý nepomer existuje aj medzi 
počtom ľudí, ktorí obsah len čítajú a ktorí ho 
aj zdieľajú. Zatiaľ čo 39 % respondentov získava 
informácie o aktuálnych témach z príspevkov 
svojich priateľov, len 26 % uviedlo, že obsah zvykne 
zdieľať (podobné zistenia vyplynuli aj z fokusových 
skupín). Tento fakt zdôrazňuje problém nedostatku 
rozmanitosti informácií a názorov, a teda nedostatku 
vyváženej diskusie na sociálnych sieťach, 
čo prispieva k tvorbe skresleného obrazu o názore 
spoločnosti. Ako sa potvrdilo aj počas diskusií, mladí 
ľudia zvyknú považovať príspevky zdieľané svojimi 
„obľúbenými“ priateľmi za relevantné. Dôsledkom 
je, že silné názorové vzory môžu nahrádzať médiá 
ako zdroj informácií. 

Pasivita na internete a teda aj na Facebooku sa 
tiež spája s účasťou v diskusiách pod príspevkami. 
Počas diskusií fokusových skupín účastníci priznali, 
že sa do diskusií radšej nezapájajú, a to aj vtedy, 
keď s názorom nesúhlasia. Radšej než online sa 
o sporných témach rozprávajú s priateľmi alebo 
známymi osobne.

jeden z piatich mladých ľudí  
si neoverí zdroj správy,  

ktorú zdieľa na Facebooku.

V diskusiách fokusových skupín väčšina 
mladých uviedla, že dokáže rozoznať tzv. hoaxy 
a dezinformácie od kvalitných a dôveryhodných 
zdrojov. Toto tvrdenie vysvetľovali najmä tým, že na 
rozdiel od staršej generácie s internetom vyrastali, 
a preto dokážu rozlíšiť hodnoverný obsah. Napriek 
týmto tvrdeniam však viac než 20 % respondentov, 
ktorí z času na čas zdieľajú obsah na Facebooku, 
uviedlo, že si pred zdieľaním zdroj neoverí. Z toho 
vyplýva, že každý piaty príspevok zdieľaný na 
„stene“ priateľa mladého Slováka by teoreticky 
mohol byť z neovereného zdroja. ●

AKO NA FACEBOOKU ZíSKAVATE 
INFORMáCIE O AKTUáLNOM DIANí?

⊲  Cez články, ktoré zdieľajú moji priatelia 39 %
⊲  Cez kontá (stránky) médií a novín 90 %
⊲  Cez reklamy alebo platený či odporúčaný 

obsah 18 %

AKÉMU OBSAHU ZVYKNETE DôVEROVAť?

⊲  Čo zdieľajú kamaráti 38 %
⊲  Čo zdieľajú stránky, ktoré sledujem 23 %
⊲  Rovnako 39 %

Zvyknete zdieľať príspevky iných?

■ áno 26 %
■ nie 74 %

26 %

74 %

Ak nesúhlasíte s názorom  
prezentovaným na Facebooku,  

zvyknete sa zapojiť do diskusie?

■ áno 22 %
■ nie 78 %

22 %

78 %

Do akej miery dôverujete obsahu, ktorý 
na Facebooku zdieľal váš priateľ/priateľka

0 % 60 % 80 %40 %20 %

beriem ho 
s rezervou 80

skôr 
nedôverujem 12

vôbec 
nedôverujem 2

úplne 2

neviem posúdiť/
nesledujem 4
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INSTAGRAM

Instagram je medzi mladými ľuďmi obľúbený – 
najmä vďaka nim táto platforma zaznamenáva veľký 
nárast popularity. Podľa údajov správy Reuters 
Digital News Report 2018 používa Instagram 18 % 
Slovákov,6 no podľa štúdie, ktorú uskutočnila Rada 
mládeže Slovenska, používa túto platformu aspoň 
10 minút denne až 39 % mladých Slovákov.7 

VIAC SúKROMIA A SLOBODY 

Počas diskusií fokusových skupín sa veľa 
mladých ľudí vyjadrilo, že ako hlavnú platformu 
na spájanie sa s rovesníkmi a kamarátmi preferujú 
Instagram, nie  Facebook. Instagram považujú 
za menej politický a skomercionalizovaný, 
keďže mladí sú často „zavalení“ sponzorovaným 
obsahom a  reklamami, ktoré sa im zobrazujú 
na Facebooku. Instagram zároveň vnímajú ako 
intímnejšiu a  osobnejšiu platformu, ktorá sa 
viac zameriava na každodenný život. Ľudia si tak 
môžu flexibilnejšie vyberať, čo uvidia a koho budú 
sledovať. Do veľkej miery je to aj vďaka tzv. „stories“, 
ktoré si mladí obľúbili najmä preto, že môžu 
zdieľať osobnejšie momenty zo života s vedomím, 
že o 24 hodín zmiznú. Platformu tak viacerí vnímajú 
ako „menej vážnu“, kde môžu dokonca uverejniť aj 
fotku „v pyžame“.

ROZMANITOSť

Nárast popularity sociálnych sietí poskytol 
mnohým ľuďom bezprecedentnú príležitosť 
vybudovať si osobnú značku a kariéru výlučne 
komunikáciou s „followermi“, čiže sledovateľmi. 
Celosvetové používanie týchto platforiem tiež 
vytvorilo priestor na prekonávanie štátnych 
a  regionálnych hraníc, keďže umožňujú spojiť sa 
s kýmkoľvek na svete. Jednoduché prepojenie 
a  prístupnosť tak vedie k väčšej diverzifikácii 
vzorov a tzv. „inlfuencerov“, čiže ľudí, ktorí mladých 
ovplyvňujú. Tento jav najviac potvrdzuje správanie 
na Instagrame. Keď sme sa respondentov opýtali 
na obľúbené účty, odpovede boli výrazne rôzne – 
v 1113 odpovediach bolo identifikovaných až 893 
rôznych účtov.

Čo sa týka jednotlivých kategórií, najčastejšie 
sa v odpovediach vyskytovali účty súvisiace so 
športom alebo športovcami (8 %), účty priateľov 
a rodiny (8 %) a účty s vtipným obsahom (7 %). Mladí 
tiež sledujú „YouTuberov“ (6 %), obľúbené (najmä 
lifestyle) webové stránky alebo časopisy (6 %), účty 
hudobníkov (6 %), cestovateľský obsah (5 %) a účty 
iných známych osobností (5 %).

Z odpovedí vyplýva, že účty zamerané na obsah 
pre mladých a časopisy pre mladých medzi 
skúmanou vekovou skupinou výrazne rezonujú. 
Tri najčastejšie spomínané účty na Instagrame 
boli slovenské portály o životnom štýle Interez.sk, 
Refresher a tiež konto EMEFKA SK/CZ, ktoré zdieľa 
vtipný obsah najmä vo forme tzv. „memes“.

Tromi najviac spomínanými slovenskými osob-
nosťami boli autor videí na YouTube a  rozhlasový 
moderátor Sajfa (spomenutý 25-krát z 1113 odpove-
dí), raper Rytmus (16-krát) a raper Ego (14-krát). Tieto 
čísla opäť reflektujú diverzifikáciu záujmov a  influ-
encerov. Tá im na jednej strane umožňuje skutoč-
ne nájsť vzory, ktoré zdieľajú ich záujmy alebo ich 
reprezentujú, a zároveň im naskytuje príležitosť 
skúmať svety mimo svojich štandardných kruhov, 
na druhej strane je tak identifikácia bežných 

dôveryhodných osobností, ktoré cieľovú skupi-
nu ovplyvňujú, náročnejšia. Medzinárodnosť pla-
tformy dokazuje aj obľúbenosť zahraničných účtov, 

ktoré respondenti spomínali približne dvakrát toľko 
ako slovenské. ●

Máte účet na Instagrame?

■ áno 89 %
■ nie 11 %

89 %

11 %

TRI NAjčASTEjšIE UVáDZANÉ 
ZAHRANIčNÉ účTY NA INSTAGRAME: 

⊲  9GAG 
⊲  National Geographic 
⊲  GoPro

TRI NAjčASTEjšIE UVáDZANÉ 
ZAHRANIčNÉ OSOBNOSTI NA INSTAGRAME:

⊲  Dwayne “The Rock“ Johnson 
⊲  Cristiano Ronaldo 
⊲  Elon Musk
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YOUTUBE

YouTube je štvrtou najobľúbenejšou internetovou 
stránkou8, kde používatelia každú minútu nahrajú 
stovky hodín obsahu. Práve vďaka rozmanitosti 
a veľkosti výberu je platforma taká obľúbená najmä 
medzi mladými. Zatiaľ čo podľa správy Digital News 
Report9 používa YouTube 64 % Slovákov, podľa 
nášho prieskumu pozerá videá na tejto platforme 
až 93 % mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov. 

Ako dokázali aj diskusie fokusových skupín, 
hlavným účelom YouTube-u je naďalej hudba, 
zábava a vzdelávanie, vďaka čomu stále rastie 
jeho použitie ako náhrady za televíziu. Podobne ako 
v prípade pravidelného sledovania relácií v televízii, 
približne dve tretiny respondentov uviedlo, že na 
YouTube pravidelne sleduje určité obľúbené kanály 

alebo relácie. Podľa prieskumu 43 % pravidelných 
divákov pozerá svoje obľúbené kanály jeden 
až trikrát týždenne. Mnohé organizácie alebo 
spoločnosti s  cieľom odovzdať nejaký „message“ 
tak majú pádny dôvod dlhodobo spolupracovať 
s konkrétnymi kanálmi či „YouTubermi“. 

„YOUTUBERI“

Na rozdiel od Instagramu dominujú na YouTube 
osobnosti tejto platformy a ich kanály. Aj v súvislosti 
s YouTube-om je však jasne viditeľná rozmanitosť 
záujmov a preferencií. V 817 odpovediach bolo 
identifikovaných 917 rôznych kanálov. Len 249 
kanálov bolo spomenutých viac ako jedným 
respondentom.

Fenomén tzv. „YouTuberov“, t. j. video blogerov 
alebo vlogerov, z ktorých väčšina odštartovala 
svoju kariéru tvorbou videí na YouTube, je aktuálne 
veľmi častým predmetom diskusií, keďže mnoho 
osobností z YouTube-u sa zaradilo medzi osoby 
s najväčším vplyvom v mladších komunitách.

Starší respondenti vo fokusových skupinách vo 
všeobecnosti súhlasili, že zábavný obsah z dielne 
jednotlivých osobností na YouTube pozerajú 
najviac mladší tínedžeri (12 – 16 rokov). Ak sa niekto 
priznal k sledovaniu kanálov YouTube, zvyčajne 

to prezentoval ako „guilty pleasure“. Celkovo 
najsledovanejším Slovákom na tejto platforme je 
Dávid Dobrík, ktorý mal v októbri 2018 9,2 milióna 
odberateľov. Keďže však žije v USA a komunikuje 
v angličtine, slovenským rebríčkom nedominuje. 
Najobľúbenejším slovenským „YouTuberom“ je 
podľa počtu odberateľov GoGo, ktorého kanál 
GoGoManTV má 1,8 milióna odberateľov, primárne 
na slovenskom a českom trhu.10

Najobľúbenejšie slovenské kanály spomínané 
v prieskume boli GoGoManTV (125-krát), Sajfa 
(105-krát) a menameselassie (84-krát). Ide skôr 
o zabávačov, ktorí ponúkajú zmiešaný obsah 
spojený s osobným životom, výzvami, hrami 
a  vtipným obsahom. Vo fokusových skupinách 
sme tiež zaznamenali zvýšený záujem o účty, 
ktoré ponúkajú zmiešaný obsah. Sajfov obsah bol 
napríklad uvedený ako príklad videí, ktoré ponúkajú 
viac ako len pohľad do osobného života, keďže je 
obohatený napr. o cestovanie, rozhovory a „srandy“. 
GoGa a menameselassie možno klasifikovať ako 
typické hviezdy YouTube-u, ktoré si vybudovali 
fanúšikovskú základňu a popularitu uverejňovaním 
videí na tejto platforme. 

Druhou najčastejšie spomínanou kategóriou 
po osobnostiach na YouTube boli pravidelné 
relácie s  komentárom k aktuálnemu dianiu. 
Najobľúbenejšou je týždenná relácia „Ťažký týždeň 
s Janom Gorduličom“, ktorú respondenti spomenuli 
34-krát. „Ťažký týždeň“ je momentálne jedinou 
pravidelne sledovanou politickou satirickou reláciou 
na Slovensku uvedenou v prieskume. Ďalšie relácie 

v prieskume už boli väčšinou americké, ako napr. 
Last Week Tonight s Johnom Oliverom (19-krát), 
Late Night s Jamesom Cordenom (13-krát), alebo 
respondenti uvádzali ich moderátorov Jimmyho 
Fallona (14-krát) či Jimmyho Kimmela (8-krát).

Zistenia potvrdili aj predpoklad, ktorý potvrdili 
aj samotní študenti vo fokusových skupinách – 
hlavným účelom YouTube-u je zábava. ●

Pozeráte videá na YouTube?

■ áno 93 %
■ nie 7 %

93 %

7 %

3 NAjOBľúBENEjšIE ZAHRANIčNÉ 
YOUTUBE KANáLY:

⊲  PewDiePie
⊲  Casey Neistat
⊲  Last Week Tonight with John Oliver

NAjOBľúBENEjšIE KATEGÓRIE:

⊲  zábava
⊲  hudba
⊲  herné videá (tzv. streaming)
⊲  osobné kanály
⊲  vzdelávanie

Sledujete konkrétne osoby  
alebo kanály pravidelne?

■ áno 65 %
■ nie 35 %

35 %

65 %

Ako často ich sledujete?

■  menej než raz 
týždenne 22 %

■  jeden až trikrát 
týždenne 42 %

■  štyri až päťkrát 
týždenne 15 %

■  každý deň 20 %

22 %

42 %

15 %

20 %
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VPLYV, DôVERA 
A INFLUENCERI

Hoci nedôvera voči médiám a zmätok v pretlaku 
informácií narastá, oddanosť tradičným pilierom 
vplyvu je u mladých ľudí stále silná. Podľa tohto 
prieskumu majú pri formovaní názoru naďalej 
kľúčovú úlohu rodičia a učitelia. Ochota mladých 
ľudí počúvať a brať do úvahy názor svojich rodičov 
a učiteľov viac než názory novinárov, politikov 
či verejných osobností potvrdzuje, že aj napriek 
meniacemu sa charakteru spracúvania informácií 
(alebo práve vďaka nemu?) zohrávajú tradičné 
vzory naďalej kľúčovú úlohu pri formovaní názoru. 
Priemerný vek respondentov bol však 19,1  roka, 
a  teda sa počíta s vyšším stupňom zrelosti 
a rešpektu. 

Zároveň približne 50 % respondentov berie 
na vedomie aj názor novinárov či obľúbených 
verejných osobností. Napriek tomu, že štandardný 
Eurobarometer zisťuje pomerne nízku úroveň 
dôvery voči médiám, v prieskume v marci 2018 
vyjadrilo 43 % mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov 
dôveru a 50  % nedôveru voči médiám. Tento 
výskum dokazuje, že úlohu novinárov nemožno 
podceňovať.11

Naopak, zistenia potvrdzujú, že by sa do 
práce s  mladými mali zapájať aj ďalšie skupiny 
obyvateľstva. Prístup, ktorý zapojí celú spoločnosť, 
tzv. „whole of society approach“, by mal byť zavedený 
systematicky a tak, aby zahŕňal školy, príbuzných, 
médiá a tiež aj verejne známe osobnosti.

Do akej miery súhlasíte:

Ich názor je pre mňa dôležitý. Ak niečo povedia, zvyknem sa zamyslieť.

Rodičia

■ súhlasím 50 %
■ skôr súhlasím 41 %

■ skôr nesúhlasím 8 %
■ nesúhlasím 1 %

Politik/Politička  
(ktorú vidíte alebo počujete v médiách)

■ súhlasím 2 %
■ skôr súhlasím 17 %

■ skôr nesúhlasím 64 %
■ nesúhlasím 17 %

Učitelia

■ súhlasím 12 %
■ skôr súhlasím 62 %

■ skôr nesúhlasím 22 %
■ nesúhlasím 4 %

Obľúbená verejná  
osobnosť/celebrita

■ súhlasím 8 %
■ skôr súhlasím 43 %

■ skôr nesúhlasím 36 %
■ nesúhlasím 13 %

■ súhlasím 8 %
■ skôr súhlasím 45 %

■ skôr nesúhlasím 38 %
■ nesúhlasím 10 %

Novinár/novinárka

43 %
36 %

13 % 8 %

45 %38 %

10 % 8 %

17 %17 %

64 %

50 %
41 %

8 % 12 %

62 %

22 %
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INFLUENCERI

Kvôli bezprecedentnému množstvu kanálov, 
účtov a osobností z celého sveta, ktoré majú ľudia 
možnosť sledovať, je náročné určiť zopár kľúčových 
influencerov, ktorí majú na mladých najväčší vplyv. 
Tento predpoklad potvrdil aj prieskum, v ktorom 
väčšina mladých ľudí nedokázala označiť 
osobu, ktorú ich rovesníci najviac obdivujú 
alebo sledujú. Táto rôznorodosť na druhej strane 
umožnila vzostup osobností s mikro-vplyvom, 
tzv. „micro-influencers“, ktoré majú na menšie 
komunity ešte výraznejší vplyv. Spolupráca 
s týmito osobnosťami sa stáva efektívnejším 
spôsobom na oslovenie publika, nakoľko v menších 
komunitách pozorujeme vyšší stupeň dôvery.12

Napriek tomu sa však v tomto prieskume 
v  odpovediach opakovalo niekoľko kľúčových 
verejne známych osobností:

Hudobníci, najmä raperi, a hviezdy YouTube-u 
naďalej vládnu online svetu mladých vo veku od 
16 do 24 rokov na Slovensku. V 40 % odpovedí 
na otázku, o kom si mladí myslia, že ich rovesníci 
sledujú, sa uvádzalo meno hudobníka. 80 % 
z nich boli raperi. Na druhom mieste sú osobnosti 
z YouTube-u, ktoré sa vyskytovali v 20 % odpovedí.

a osobnosti, no  na druhej strane sa pre mladých 
ľudí vytvára príležitosť, aby prestali aktuálne 
udalosti ponímať iba z pohľadu jedného štátu. 
Najobľúbenejším zahraničným vzorom, ktorého 
respondenti uvádzali, bol zakladateľ spoločnosti 
Tesla a podnikateľ Elon Musk. ●

Keď mali respondenti uviesť verejne známu 
osobnosť, ktorú oni sami obdivujú alebo sledujú, 
oveľa častejšie odpovedali „nikto“ alebo „nikto 
konkrétny“. To zodpovedá aj zisteniam z diskusií 
fokusových skupín, v ktorých sa študenti vo 
všeobecnosti zdráhali identifikovať ľudí, ktorých 
obdivujú. Táto záležitosť bola obzvlášť citlivá pri 
zmienke o dôvere. Napriek tomu, že mladí sledujú 
rôzne osobnosti, mladí respondenti zdôraznili, 
že  sledovať niekoho automaticky neznamená 
dôveru. 

Zatiaľ čo najväčší vplyv majú osobnosti 
z  domácej scény, celkovo sa mená zahraničných 
osobností vyskytovali v odpovediach viac ako 
mená slovenských, čo opäť dokazuje búranie 
hraníc z  pohľadu prijímania informácií online. 
Na základe tohto zistenia je na jednej strane 
náročnejšie osloviť určité skupiny mladých ľudí, 
ktorí vo všeobecnosti preferujú zahraničné zdroje 

Verejne známe osobnosti

Uveďte známu osobnosť, 
ktorej názor počúvate/je 
pre vás dôležitý. 

Zo 757 respondentov, 
ktorí považovali názor verejne 
známych osobností za dôležitý:

⊲ 26 Sajfa 
⊲ 21 Leonardo DiCaprio 
⊲ 16 Kali 
⊲ 16 Rytmus 
⊲ 15 Selena Gomez

Novinári

Uveďte novinára, ktorého 
názor počúvate/je 
pre vás dôležitý. 

Zo 787 respondentov, 
ktorí považovali názor 
novinárov za dôležitý:

⊲ 48 Ján Kuciak 
⊲ 33 Monika Tódová 
⊲ 21 Veronika Ostrihoňová 
⊲ 20 Marek Vagovič 
⊲ 14 Štefan Hríb

Politici

Uveďte politickú osobnosť, 
ktorej názor počúvate/je 
pre vás dôležitý. 

Zo 193 respondentov, 
ktorí považovali názor  
politikov za dôležitý:

⊲ 62  Andrej Kiska 
⊲ 23 Richard Sulík 
⊲ 17 Igor Matovič 
⊲ 11 Robert Fico

OSOBNOSTI S NAjVäčšíM VPLYVOM PODľA PRIESKUMU:
⊲  Sajfa  ⊲  Rytmus  ⊲  Ego  ⊲  Kali  ⊲  Andrej Kiska
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