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Úvod
Od polovice roku 2018, kedy 
sme začali implementovať 
projekt Zvyšovanie kapacít 
a pripravenosti verejnej 
správy na hybridné hrozby, 
sa intenzívne zaoberáme 
stavom Slovenska v kontexte 
hybridných hrozieb. Tie sa 
môžu prejavovať viacerými 
spôsobmi a útočiť na viaceré 
časti štátu a spoločnosti. 
Tzv. informačné operácie sú 

Na základe množstva 
rozhovorov so 
zamestnancami verejnej 
správy a skúmaní procesov 
a štruktúr v SR aj v zahraničí, 
vieme skonštatovať, že 
Slovensko je voči hybridným 
hrozbám zraniteľné. Keďže 
jedným zo slabých miest 
je nižšia miera povedomia 
o tejto problematike medzi 
zamestnancami verejnej 
správy, rozhodli sme sa 
v spolupráci s expertmi na 
komunikáciu vypracovať 
manuál, ktorý by mohol 
pomôcť vám, špecialistom 
zodpovedným za 
komunikáciu s verejnosťou, 
lepšie sa pripraviť na 
situácie, v ktorých 
budete čeliť informačným 
operáciám a manipuláciám. 

Táto príručka vám 
neposkytne univerzálne 
riešenia ani kompletné 
návody, ako komunikovať. 
Každá organizácia 

však jedným z najčastejších 
prejavov, keďže šírenie 
informácií s cieľom ovplyvniť 
či manipulovať mienku je 
v dobe široko dostupného 
internetu a sociálnych sietí 
lacnou a rýchlou možnosťou, 
ako oslabiť či ovplyvniť štát. 

a inštitúcia je totiž iná, 
komunikuje s inými 
cieľovými skupinami a čelí 
iným problémom a výzvam, 
ktoré je potrebné pri 
komunikácii zvážiť. 

Na nasledujúcich stranách 
sa vám budeme snažiť 
pomôcť ľahšie rozpoznať 
bežné metódy informačného 
ovplyvňovania a navrhnúť 
riešenia, vďaka ktorým 
môžete lepšie predchádzať  
a lepšie reagovať na 
informačné operácie. 

Prečo vznikla táto príručka 

Slovensko je zraniteľné

      zvýšiť povedomie 
o rôznych formách 
proaktívnej 
komunikácie, 

      umožniť vám lepšie 
porozumieť vplyvovým 
a informačným 
operáciám,  

      rozvíjať vašu 
schopnosť reagovať 
na ne.

Cieľom tejto 
príručky je: 

Ako súčasť odborov 
a oddelení zodpovedných za 
komunikáciu predstavujete 
kľúčové prepojenie medzi 
občanmi a verejnou správou. 
Vďaka vám majú občania 
príležitosť dozvedieť sa 
o tom, čo pre nich štát robí, 
ako to robí a v neposlednom 
rade, prečo to robí. A vďaka 
neustálej komunikácii so 
svojimi cieľovými skupinami 
zároveň najlepšie viete, na 
čo počúvajú, čo si myslia 
a čo je pre ne dôležité. 
Zohrávate tak dôležitú 
úlohu v informovanosti 
a vzdelávaní spoločnosti 

Veľká časť tohto manuálu je 
voľným prekladom príručky 
vypracovanej Švédskou 
agentúrou pre civilnú 
ochranu (Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap alebo MSB). 
Týmto by sme sa chceli 
poďakovať vedeniu agentúry 
za povolenie preložiť 
a použiť časti manuálu pre 
účely slovenskej verejnej 
správy. Originál švédskej 
príručky je dostupný online 
na: https://www.msb.se/
RibData/Filer/pdf/28698.pdf 

Autormi slovenskej časti sú 
Dominika Hajdu, Katarína 
Klingová, Iveta Kupková 
a Daniel Milo z programu 
strategickej komunikácie 
GLOBSEC. 

Časť o naratívoch 
bola vypracovaná 
Michaelou Benedigovou 

a v podpore ich dôvery vo 
vašu inštitúciu a v štát. 

Aj keď sa to môže zdať 
nepravdepodobné, 
jedného dňa sa aj vaša 
inštitúcia môže stať terčom 
informačnej operácie. 
Môžete napríklad zistiť, že 
sa o vašej organizácii šíria 
nepravdivé informácie, 
objavila sa falošná verzia 
vašej webovej stránky 
alebo boli hacknuté 
(napadnuté) vaše účty na 
sociálnych sieťach. Cieľové 
skupiny vašej organizácie 
sa tiež môžu stať terčom 

a Petrom Jančárikom, 
komunikačnými stratégmi 
agentúry Seesame, a je 
doplnená poznatkami zo 
štruktúrovaných rozhovorov 
s expertmi z rôznych sfér 
pôsobnosti a rôznych 
vekových skupín, ktoré 
realizovali Dominika Hajdu 
a Katarína Klingová v období 
august a september 2019. 
Respondentom za ochotu 
a čas ďakujeme.

počítačovej či virtuálnej 
šikany, trollovania alebo 
dezinformácií. Cieľom 
týchto útokov môže byť 
narušenie dôvery vo vašu 
organizáciu, ovplyvňovanie 
diskusie v spoločnosti alebo 
zvyšovanie napätia medzi 
obyvateľmi. Vo všetkých 
týchto prípadoch máte 
príležitosť zohrávať zásadnú 
úlohu, a to podporovaním 
demokratickej diskusie.

Ako komunikátori už máte 
mnoho zručností potrebných 
na boj s informačnými 
operáciami. Táto príručka 

poskytuje detailnejšie 
informácie, ktoré vám 
pri práci môžu pomôcť. 
Dozviete sa, ktoré metódy 
môžu byť proti vám použité 
a ako rozpoznať varovné 
signály. Poradíme vám, ako 
svoju organizáciu pripravíte 
na rýchlu a účinnú reakciu 
a na konkrétnych príkladoch 
vám ukážeme, ako zvoliť 
najlepšiu odpoveď v rôznych 
situáciách.

Prečo sa oplatí venovať 
pozornosť tejto príručke

Kto vytvoril túto príručku
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1. Inform
ačné operácie

Príručka pre kom
unikátorov

Informačné alebo vplyvové operácie dnes označujú aktivity, ktorými cudzí aktéri alebo ich predstavitelia zbierajú a šíria 
potenciálne škodlivé informácie o svojom nepriateľovi. V kontexte štátu predstavujú zámerné zasahovanie do vnútorných 
záležitostí krajiny s cieľom vytvoriť atmosféru nedôvery medzi štátom a jeho občanmi či oslabiť spoločnosť. 

Informačné operácie sa môžu vyskytnúť samostatne alebo ako súčasť širšej hybridnej kampane, pri ktorej sa využívajú rôzne 
metódy naraz. Okrem komunikačných nástrojov možno na ovplyvňovanie spoločnosti použiť všetko - od diplomatických 
a hospodárskych sankcií až po použitie polovojenských skupín.

Klasické metódy 
informačného vplyvu 

Marketing, diplomacia, 
styk s verejnosťou (PR), 
publicistika či lobing 
– to všetko sú príklady 
všeobecne akceptovaných 
spôsobov ovplyvňovania 
názorov a správania ľudí. 
Informačné operácie tieto 
spôsoby napodobňujú, ale 
metódy používajú klamlivo 
a zavádzajúco.

Narušenie 
verejnej diskusie

Cudzí aktéri pomocou 
informačných operácií 
ovplyvňujú tie oblasti 
diskusie, z ktorých môžu 
vyťažiť. Nástrojom môže 
byť čokoľvek od otvorenej 
propagandy až po tajné 
financovanie skupín 
v občianskej spoločnosti. 
Ak do oprávnenej 
verejnej diskusie, ktorá je 
prirodzeným a zdravým 
prejavom demokratickej 
spoločnosti, zasahujú 
neoprávnené vonkajšie 
subjekty a spoločnosť 

o týchto vplyvoch nevie 
a nerozumie im, jej 
rozhodovanie a správanie 
môže byť nelegitímne 
ovplyvnené.

Konanie 
vo vlastnom záujme 

Informačné operácie sú 
určené na dosiahnutie 
konkrétnych cieľov, 
z ktorých má cudzí aktér 
výhody. Cieľom môže byť 
čokoľvek od politickej 
destabilizácie spoločnosti, 
cez znemožnenie prijatia 
rozhodnutí na úrovni štátu, 
až po polarizáciu politickej 
diskusie a snahu zvyšovať 
nedôveru medzi rôznymi 
skupinami.

Zneužívanie 
zraniteľných miest

Každá spoločnosť má svoje 
spory a diskusie. Môže ísť 
o sociálne alebo triedne 
nerovnosti, korupciu, 
bezpečnostné otázky alebo 
iné problémy, ktoré priamo 
súvisia so životom ľudí. 

Nepriateľskí cudzí aktéri tieto 
zraniteľné miesta identifikujú 
a systematicky zneužívajú na 
dosiahnutie svojich cieľov.

Z vyššie uvedeného vám 
je jasné, že jednotlivé 
aktivity informačných 
operácií nemusia byť ľahko 
rozoznateľné, čo môže 
skomplikovať rozlišovanie 
medzi informačnými 
operáciami  a prirodzenou 
verejnou diskusiou. 

Politické diskusie môžu byť 
chúlostivé a nepríjemné. 
Sú však samozrejmou 
súčasťou demokratického 
procesu, ktorý sa opiera 
o rôznorodosť názorov 
a slobodu prejavu. 
Konštruktívna diskusia ale 
nie je možná, ak nepriateľskí 
aktéri úmyselne prinášajú 
zavádzajúce informácie 
s cieľom narušiť a ovplyvniť 
normálny priebeh diskusie. 
Je však dôležité mať na 
pamäti, že zastávanie 
názorov podobných 
názorom cudzej mocnosti 
či aktéra automaticky 
neznamená, že daná osoba 
v ich mene koná. Ú
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Čo všetko spadá pod informačné operácie

Ako informačné operácie zneužívajú zraniteľné miesta 
v spoločnosti

Ako informačné operácie odlíšiť od bežnej 
komunikácie a diskusie

Informačné 
operácie

Čo sú
informačné operácie

Informačné 
operácie v kocke

Čo sa dozviete  
v tejto kapitole

1.
In

fo
rm

ač
né
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pe
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e
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Keď hovoríme 
o  informačných 
operáciách, hovoríme 
o systematickom 
využívaní a aktívnom 
šírení nepravdivých 
a zavádzajúcich 
informácií podvratnými 
spôsobmi s cieľom 
narušiť demokratický 
systém a spoločnosť. 

Takéto pokusy 
o narušenie by mali 
byť potlačené obranou 
našich základných 
demokratických 
princípov, ktorými 
sú slobodná 
a otvorená diskusia 
a zachovaním slobody 
prejavu a slušného 
demokratického 
dialógu.

V skratke
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zraniteľné miesta 
v spoločnosti
V ideálnom svete by sa názory mali tvoriť na základe racionálneho procesu: 

Nové dostupné 
informácie

Dostanú sa k nám 
nové informácie: 
udalosť, vedecký 
objav, správa z médií 
alebo politické 
rozhodnutie.

Odborníci, 
vedúci 
predstavitelia 
a zdroje

Tieto nové 
informácie 
zdokumentujú 
svedkovia, odborníci 
a iné autority. Tí ich 
vysvetlia a zasadia 
do kontextu.

Médiá 
a kultúra

Prostredníctvom 
novín, televízie, 
rozhlasu, blogov 
a sociálnych sietí sa 
správa sprístupní 
verejnosti.

Verejnosť

Informácie sa 
dostanú na verejnosť 
a prostredníctvom 
prirodzenej diskusie 
a dialógu medzi 
rôznymi skupinami 
sa spracujú.

Vy

Informácie sa 
dostanú k vám 
prostredníctvom 
komunít, do 
ktorých patríte 
a informačných 
kanálov, ktoré 
sledujete.

● Informácie o pôvodnej 
udalosti sú založené na 
overiteľných faktoch. 

Tento proces je založený na niekoľ kých jednoduchých princípoch:

● Tvrdenia musia byť 
overené dôveryhodnými 
zdrojmi, ktorými sú skutoční 
ľudia. Ak títo ľudia skreslia 
pravdu, prídu o svoje dobré 
meno. 

● Médiá, ktoré o príbehu 
informujú, opäť dôkladne 
overia fakty a zdroje a snažia 
sa sprostredkovať ľuďom čo 
najpresnejší obraz.

● Rôzne komunity 
v spoločnosti vezmú do 
úvahy rozdielne názory, 
usporiadajú diskusie 
a nakoniec spoločne 
dospejú k záverom.

Spoločnosť sa skladá z ľudí, jednotlivcov, ktorí neuvažujú iba racionálne. Aktivity 
informačných operácií sú teda zamerané na zneužívanie všetkých princípov, v ktorých je 
takýto ideál racionálneho uvažovania v rozpore s realitou.

Nepriateľskí aktéri sú veľmi tvoriví a vynaliezaví v tom, aké pokročilé metódy 
ovplyvňovania používajú na to, aby zmanipulovali tok informácií v slobodnej spoločnosti. 
Identifikujú zraniteľné miesta vo formovaní našich názorov, v šírení dôležitých informácií 
v mediálnom prostredí a spracovávaní informácií v našich hlavách. Ak sa tieto aktivity 
vykonávajú úmyselne prostredníctvom koordinovaných kampaní, nemôžeme sa vždy 
spoliehať na to, že sa systém napraví sám. Tu môžete zohrávať dôležitú úlohu práve vy.

Zraniteľné 
miesta v médiách 

Rozvíjajúce sa technológie, 
zmeny v obchodnom 
modeli novín (ľudia si noviny 
nekupujú, noviny musia 
žiť z internetových reklám) 
a rozmach samozvaných 
„alternatívnych“ 
zdrojov, ktoré však šíria 
dezinformácie, prispievajú 
k zraniteľnosti systému 
médií. Sfalšované dôkazy, 
neoveriteľní svedkovia, 
neznámi autori, upravené 
obrázky, algoritmy či 
boty – to všetko prispieva 
k skutočnosti, že systém 
médií môžu niektorí 
zneužiť na presadenie 
svojho politického alebo 
ekonomického záujmu.

Zraniteľnosť 
v manipulácii obrazu 
verejnej mienky

Tvorbu verejnej mienky 
vždy ohrozovali javy, akým 
je napríklad spoločenské 
uznanie, t.j. kopírovanie 
správania druhých, ktoré je 
považované za „správne“ 
alebo vhodné. Lenže 
v dnešnom informačnom 
prostredí, kde možno 
sfalšovať účty na sociálnych 
sieťach a príspevky 
komentujú zástupy 
falošných používateľov, je 
vymýšľať dôkazy, vzbudzovať 
hnev a provokovať 
zúrivosť jednoduchšie ako 
kedykoľvek predtým. 

Kognitívna 
zraniteľnosť 

Niektoré zraniteľné 
miesta súvisia s tým, ako 
funguje naša myseľ: hoci 
nedokážeme spracovať 
všetky informácie, ktorým 
sme v modernom svete 
vystavení, naše osobné 
údaje a správanie sa dnes 
na internete dajú využiť 
prostredníctvom tzv. 
psychografickej analýzy. 
Podľa odhadov existuje 
o každom používateľovi 
sociálnych sietí až 800 
údajov, pomocou ktorých sa 
dá predvídať naše správanie. 
Aktivity informačných 
operácií to môžu zneužívať 
na ovplyvnenie nášho 
vnímania, správania 
a rozhodovania.
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Úlohou komunikátorov 
nie je zisťovať, či je za 
konkrétne informačné 
aktivity zodpovedný cudzí 
aktér alebo mocnosť. Máte 
však mandát konať v prípade 
podozrenia, že informačné 
operácie ovplyvňujú vašu 
prácu, narúšajú integritu 
verejnej diskusie či ohrozujú 
vnútornú bezpečnosť. Preto 
je dôležité, aby ste vedeli 
správne uchopiť úlohu svojej 
organizácie v spoločnosti aj 
v širšom kontexte.

Ciele a motivácia aktivít 
informačného ovplyvňovania 
nemusia byť vždy zrejmé. 
Čím viac týchto faktorov 
však spozorujete, tým je 
väčšia pravdepodobnosť, že 
čelíte informačnej operácii.

Metódy použité 
v informačných operáciách 
sa prirodzene často 
prekrývajú so žurnalistikou, 
verejnou diplomaciou, 
lobingom či PR. Kopírovanie 
legitímnych metód je totiž 
jednou z jednoduchých 
metód, ako zakryť aktivity 
informačných operácií 
a vytvoriť dojem, že 
poskytované informácie sú 
hodnoverné.

Ako sa informačné 
operácie líšia od iných 
foriem komunikácie 

Zhrnutie kapitoly

13

1. Inform
ačné operácie

Hodnoverná 
komunikácia je otvorená 
a transparentná, jej 
obsah je dôveryhodný 
a overiteľný. Naopak, 
informačné operácie sú 
zámerne zavádzajúce.

Hodnoverná komunikácia 
prispieva ku konštruktívnej 
diskusii, hoci môžu byť 
argumenty alebo obsah 
kontroverznými. Účelom 
aktivít informačných 
operácií je narúšať 
konštruktívnu diskusiu 
zámerne, s konkrétnym 
cieľom. Zámernosť sa 
dá spozorovať napríklad 
odhaľovaním podozrivo 
systematických 
a koordinovaných techník 
ovplyvňovania.

Hodnoverná komunikácia 
je prirodzenou súčasťou 
diskusie v spoločnosti 
a hoci niekedy vytvára 
rozpory,  informačné 
operácie narúšajú a ničia 
demokratický dialóg 
a oslabujú fungovanie 
spoločnosti.

1. Klamlivosť 2. Zámernosť 3. Rozvrat

● Od bežnej komunikácie 
sa informačné operácie 
líšia najmä tým, že sú často 
zavádzajúce a sú šírené 
zámerne.

● Ich cieľom je narušiť, 
oslabiť alebo rozvrátiť 
fungovanie štátu, inštitúcie, 
skupiny alebo spoločnosti.

● Iniciátori informačných 
operácií sa snažia 
využívať zraniteľné miesta 
v spoločnosti, ktoré 
spočívajú najmä  v tom, 
že myslenie a správanie 
ľudí nie je čisto racionálne. 
Ovplyvňujú nás emócie, 
okolie, máme svoje vzory 
a pod. 

Najčastejšími prostriedkami 
manipulácie sú:

● nové médiá - dnes je 
vďaka internetu jednoduché 
vytvoriť falošný či zavádzajúci 
zdroj informácií;

● obraz verejnej mienky - 
zmanipulovaním diskusie sa 
vytvorí falošná predstava, 
že istý názor je názorom 
väčšiny;

● naše správanie online - 
dáta, ktoré o našej aktivite 
zbierajú sociálne siete, 
vedia byť zneužité na 
ovplyvňovanie našich myslí 
a tvarovanie našej reality. 
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Aké sú metódy informačných operácií, ktoré 
zneužívajú naše sociálne vzťahy a myšlienkové 
procesy

Aké sú druhy podvodných identít

Ako rozpoznať podvodný web

Aké spôsoby manipulácie priniesli nové informačné 
technológie a sociálne médiá

Ako rozoznáte bota alebo trolla

Akými spôsobmi môžu byť zmanipulované informácie 

Aké manipulatívne argumentačné techniky sa 
používajú v debatách a na šírenie dezinformácií

Aké aktivity sa používajú na útok na oponenta 
a ovplyvňovanie verejnej mienky 

Čo všetko je súčasťou informačných operácií

A
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ov Ako spoznám
informačné 
operácie
Čo sa dozviete  
v tejto kapitole

2.
Metódy informačných operácií sa neustále vyvíjajú a menia. Tieto metódy je síce možné použiť s klamlivým a nepriateľským 
zámerom v rámci informačnej kampane, ale vo väčšine prípadov predstavujú prirodzenú súčasť demokratického dialógu. 
Použitie ktorejkoľvek z týchto techník preto nemusí nutne signalizovať informačné operácie.

Aké sú metódy
informačných operácií

Sociálne a kognitívne hackovanie označuje aktivity, ktoré zneužívajú naše sociálne vzťahy a myšlienkové procesy. Pripomína 
počítačové hackovanie, pretože nepriateľské subjekty sa snažia tieto procesy oklamať („hacknúť“) zneužívaním našich 
zraniteľných miest.
 
Zvyčajne sa napríklad stotožňujeme s tým, čo si myslia a čo robia ľudia, ako sme my. Zároveň môže byť zložité premýšľať 
racionálne, keď sme vystavení množstvu emócií. Tieto predvídateľné vzory správania môžu zneužiť nepriateľské subjekty, ktoré 
zámerne útočia na naše zraniteľné miesta, napríklad v spoločenských diskusiách o chúlostivých problémoch, aby dosiahli svoje 
ciele.

Hackovanie mysle

         Príklad: Ruské stránky šírili medzi ruskou menšinou žijúcou vo Fínsku správy o tom, že fínske úrady odoberajú 
ruským rodinám deti. Cieľom tejto operácie je vytvoriť nepriateľský obraz, a zvýšiť tak nedôveru vo fínske úrady medzi 
konkrétnou cieľovou skupinou – rodičmi ruskej menšiny žijúcimi vo Fínsku.

1 http://ruskline.ru/news_rl/2012/10/02/politika_finskih_vlastej_protiv_russkih_detej_genocid_ili_fashizm/?fbclid=IwAR3LlU6IIPGvbE3vWQAgtCaSK07-wKVZFZ6y_d-ShsoDL-

Je21_ypcGH-vOQ a http://ruskline.ru/news_rl/2012/09/29/socpatronat_lishaet_russkih_roditelej_v_finlyandii_nadezhdy_na_spasenie_rodnyh_detej/

Zdroj: ruskline.ru1
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1. Skrytá/tmavá 
reklama (dark 
advertising)

Za skrytú či tmavú reklamu 
sú považované platené 
príspevky prispôsobené 
sociodemografickému alebo 
psychografickému profilu 
jednotlivcov. Reklama, 
ktorá sa zobrazuje len 
určitým jednotlivcom, môže 
jednoducho reagovať na 
ich posledné vyhľadávanie, 
nákupné správanie či 
záujmy, napríklad na základe 
typov článkov, ktoré čítajú, 
či stránok, ktoré sa im páčia. 
Jednoducho však môže 
zneužívať aj slabé miesta, 
dotýkajúc sa citlivých tém. 
Skrytá reklama  má teda 
silný potenciál formovať 
názory či podporovať 
konkrétne správanie. Na 
rozdiel od bežnej platenej 
reklamy ide o príspevky, 
ktoré na stene stránky, ktorá 
príspevky šíri, nenájdete. 
Sú teda určené len ako 
cielená reklama na vybrané 
publikum. 

3. Špirála mlčania 

Na druhej strane, medzi 
tými, čo s názorom, ktorý 
prevláda v nejakej diskusii 
na sociálnej sieti, nesúhlasia, 
sa vytvorí falošná predstava 
o tom, že ich postoj je 
menšinový. Ak majú ľudia 
pocit, že patria k menšine, 
je menej pravdepodobné, 
že vyjadria svoj názor. Ide 
o opačný jav stádového 
efektu. Ak existuje dojem, 
že spoločnosť sa v určitej 
otázke zhoduje, je väčšia 
pravdepodobnosť, že 
ľudia s opačným názorom 
budú mlčať. Dôvodom je 
strach, že budú vylúčení zo 
spoločnosti alebo na seba 
zbytočne upozornia.

2. Stádový efekt 
(Bandwagon effect)

Ak majú ľudia pocit, 
že patria k väčšine, je 
pravdepodobnejšie, 
že vyjadria svoj názor. 
Napríklad automatické boty 
dokážu výrazne zvýšiť počet 
„Páči sa mi to“ a zdieľaní 
príspevku na sociálnej 
sieti, a vytvoriť tak dojem 
popularity stránky, článku či 
osoby. Trollovia zase dokážu 
formovať diskusiu tak, aby 
v nej jeden názor alebo 
postoj prevládal. Potreba 
patriť do nejakej skupiny 
dodá odvahu tým, ktorí 
s názorom pôvodne súhlasili 
len čiastočne, zapojiť sa do 
diskusie a podporiť „svoju“ 
stranu. Takéto diskusie sú 
často agresívne a útočné. 

4. Informačné
a názorové bubliny

Názorové bubliny sú 
organické podskupiny, 
v ktorých ľudia komunikujú 
predovšetkým s tými, ktorí 
majú podobné názory 
a presvedčenia. Existujú 
online aj v reálnom živote. 
Je totiž pravdepodobnejšie, 
že sa stretávate s ľuďmi 
s podobnými názormi 
a že sledujete podobné 
médiá. Sociálne siete však 
tieto bubliny posilňujú 
algoritmami, kvôli ktorým 
ľudia čelia ideologicky 
odlišným názorom ešte 
zriedkavejšie. Tieto bubliny 
možno zneužiť šírením 
cielených informácií 
určených len pre konkrétne 
skupiny.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Facebook

Zdroj: Facebook3

Zdroj: Facebook4

Zdroj: stock.adobe.com2

2 https://stock.adobe.com/sk/images/pointers-point-to-different-directions-the-concept-of-choice/266083127?prev_url=detail
3 https://www.facebook.com/groups/324805811327306
4 https://www.facebook.com/SorosSlovensko/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCgl28xKUZKnTIPXQkT1zXjceqxm3Ndp-alD-Dt7QVjh8fXrip40jKk4kx1uq91eb36VrnlRK3zqp2M

         Príklad: Takáto reklama sa napríklad môže objavovať 
užívateľom, ktorí často cestujú alebo si hľadajú dovolenku.

         Príklad: Takúto “diskusiu” napríklad môžete nájsť 
na Facebookovej stránke jedného slovenského média.

         Príklad: Niektorí experti napríklad prisudzujú 
efektu špirály mlčania aj mnohé prípady rozhodnutí 
zvoliť si populárnejšiu politickú stranu alebo kandidáta 
na poslednú chvíľu na základe posledných prieskumov. 
Mnohé takéto rozhodnutia sa podľa sociologičky 
Noelle-Neumannovej, priekopníčky v tejto teórii, dejú 
preto, že pocit, že volili nepopulárneho kandidáta 
v nich vytvára pocit väčšej izolácie od väčšiny. Aj 
napriek tomu, že voľby sú anonymné. 

         Príklad: Facebooková skupina AntiSoros vs.  
Slovensko fandí Georgeovi Sorosovi.
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1. Platená reklama

Platená reklama vo forme 
osoby je človek, ktorý sa 
síce vydáva za nezávislého, 
ale v skutočnosti za svoju 
činnosť dostáva nejakú 
formu odmeny. Príkladmi sú 
platení recenzenti produktov 
na e-shopoch, osoby 
v publiku, ktorých úlohou 
je tlieskať rečníkovi počas 
verejného zhromaždenia, 
alebo skupina online 
diskutérov, ktorí za peniaze 
píšu komentáre.

2. Podvodníci

Podvodníci predstierajú, že 
sú niekým iným, t. j. prisvoja 
si osobnú alebo profesijnú 
identitu inej osoby. Často 
tvrdia, že majú odborné 
znalosti, ktoré v skutočnosti 
nemajú. Príkladom je osoba, 
ktorá sa vydáva za lekára, 
právnika alebo politológa, 
pričom neabsolvovala 
potrebnú odbornú prípravu.

Zdroj: Denník N5

Zdroj: iDNES.cz6

5 https://e.dennikn.sk/1272185/co-maju-spolocne-aaa-auto-obhajcovia-hazardu-a-politik-martin-borgula-vsetkych-podporuju-falosni-diskuteri
6 https://maca.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=503893

Hodnovernosť informácií často posudzujeme podľa ich zdroja. Kto so mnou komunikuje a prečo? Čo vie o danom probléme? 
Je tým, za koho sa vydáva? Nepriateľskí aktéri zapojení do aktivít informačných operácií sa vydávajú za pravé zdroje informácií 
(osoby, organizácie alebo platformy). Používaním podvodných identít zneužívajú tzv. „kapitál dôveryhodnosti“, ktorý rokmi 
získavali dnes pravé a osvedčené zdroje.

Podvodné identity

         Príklad: Príkladom takejto platenej reklamy sú aj 
falošní diskutéri na sociálnych sieťach, ktorí sú najatí, 
aby písali v prospech nejakého kandidáta alebo značky. 
Platení podporovatelia na Facebooku nie sú novinkou ani 
na Slovensku.

         Príklad: Veľmi známym prípadom na Slovensku bolo zverejnenie dokumentu 
v roku 2018, ktorý mal dokazovať, že politička Lucia Ďuriš Nicholsonová bola v roku 
2003 v Kanade zadržaná za prostitúciu. Dôveryhodnosť dokumentu mala podčiarknuť 
hlavička ottawskej polície.

Takáto fotografia sa v čase kauzy šírila na sociálnych sieťach:

Na žiadosť Kanadského veľvyslanectva na Slovensku poskytla ottawská polícia 
stanovisko, v ktorom uviedla, že dokument je sfalšovaný – v dokumente bola použitá 
stará hlavička polície v Ottawe a zároveň aj nesprávny názov príslušného oddelenia, 
ktorý mal prípad údajne riešiť.8 Facebooková stránka, ktorá tento falošný dokument 
rozširovala, sa nakoniec za svoj čin ospravedlnila. Napriek tomu sa informácia 
o Nicholsonovej údajnej prostitúcii v Kanade z času na čas objavuje v internetových 
diskusiách, takže tento naratív pretrváva, hoci bol dokument označený ako falošný.

         Príklad: Český dispečer vystupuje v ruských 
médiách ako „expert na bezpečnosť“.

3. Falšovanie

Falšovanie oficiálnych 
dokumentov predstavuje 
ďalší účinný spôsob 
informačnej manipulácie. 
Pri tvorbe sfalšovanej 
dokumentácie možno 
napríklad použiť falošné 
hlavičky listov, pečiatky či 
podpisy.

Zdroj: Plus 7 dní7

7 https://plus7dni.pluska.sk/gal/domov/dokument-hlavickou-interpolu-skandalizuje-vaclava-miku-dalsi-zasa-utoci-luciu-duris-nicholsonovu-siri-ich-spolupracovnik-poslan-

ca-rajtara-sas/12
8 Viac sa o prípade môžete dočítať napríklad v tomto článku: https://www.webnoviny.sk/nicholsonova-z-sas-celi-diskreditacnej-kampani-siria-sa-dokumenty-ktore-ju-obvi-

nuju-z-prostitucie
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S dostatočným množstvom 
prostriedkov je možné 
vytvoriť aj falošné inštitúcie 
alebo siete, ktoré sa svojím 
názvom, stránkou, logom 
alebo popisom napohľad 
tvária ako legitímna 
inštitúcia. Potemkinove 
dediny však predstavujú 
falošné spoločnosti, 
výskumné inštitúcie alebo 
think-tanky vytvorené 
s cieľom legitimizovať nejaký 
názor či dezinformáciu. Ak 
sa však na danú inštitúciu 
niekto pozrie bližšie, 
ľahko zistí, že na nej niečo 
nesedí – môže byť založená 
len nedávno, chýbať 
v oficiálnych štátnych 
registroch, menovaní 
odborníci či majitelia sú buď 
vymyslení, alebo vás priamo 
navedú na tvorcu podvodu, 
a pod.

5. Falošné (fake) 
stránky

Dezinformácie možno šíriť 
aj vytvorením falošných 
webstránok, ktoré 
pripomínajú skutočné 
spravodajstvo alebo 
majú názov podobný 
dôveryhodnému médiu. 
Je relatívne jednoduché 
a nenákladné vytvoriť 
falošnú webovú stránku, 
ktorá vyzerá profesionálne, 
ale publikuje dezinformačný 
a zavádzajúci obsah.

9 https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/05/ex-trump-aide-paul-manafort-approved-black-ops-to-help-ukraine-president?CMP=Share_AndroidApp_Gmail
10 https://web.archive.org/web/20160316222943/http://cxssr.org/tag/viktor-yanukovych 
11 https://www.cnsnews.com/news/article/james-carstensen/alleged-russian-hacks-fake-sites-follow-opening-nato-eu-center-hybrid
12 https://medium.com/dfrlab/hybrid-threats-target-center-to-counter-hybrid-threats-e7d0160d8b3

Zdroj: CXSSR.org cez WebArchive.org10

         Príklad: Tento koncept bol využitý napr. aj v mediálnej kampani na podporu 
vtedajšieho ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorej cieľom bolo zlepšiť 
Janukovyčov imidž a zdiskreditovať oponentov. Súčasťou kampane bolo okrem 
využívania sociálnych sietí na ovplyvňovanie verejnej mienky v Európe a v USA či 
prepisovania hesiel na Wikipédii tak, aby poškodili Janukovyčových oponentov, 
aj založenie falošného think tanku Centre for the Study of Former Soviet Socialist 
Republics (Centrum pre štúdium bývalých sovietskych socialistických republík). Ten 
slúžil na šírenie názorov, ktoré sa zhodovali s postojmi Janukovyča alebo priamo na 
kritiku jeho oponentov.9

Na obrázku je príklad článku, ktoré sú publikované na stránke falošného think tanku, 
ktorý útočí na Janukovyčovu oponentku Juliu Tymošenko. Autor s falošnou identitou 
v ňom “tlieska” Európskemu súdu pre ľudské práva, ktorý odmietol jedno z Tymošenkovej 
“najsmiešnejších obvinení, ktoré podkopáva jej naratív o brutálnom režime, ktorý ju 
uväznil a mučil”. Tymošenko strávila vo väzení približne tri roky. Jej uväznenie kritizovali 
predstavitelia západných krajín aj Ruska.

Zdroj: medium.com12

         Príklad: V apríli 2017 bolo v Helsinkách založené Európske centrum excelentnosti 
pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE). Krátko po jeho založení vznikla falošná 
stránka a falošné sociálne účty Centra. Na obrázku možno vidieť oficiálnu internetovú 
stránku Centra – hybridcoe.fi a porovnať ju s jej falošnou verziou vedľa. Falošná stránka 
s linkou hybridcoe.ru bola umiestnená na ruskej doméne a obsahovala pro-ruské 
naratívy obviňujúce EÚ a NATO z rusofóbie a ďalšie vymyslené príbehy. Spolu s webovou 
stránkou bol vytvorený aj falošný účet na sociálnej sieti Twitter.11
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Databázu internetových stránok s klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo 
propagandistickým obsahom, ktoré aktívne šírili a šíria rôzne dezinformácie a konšpirácie 
na Slovensku a v Českej republike, môžete nájsť na stránke konspiratori.sk. 

Nadpis
Úlohou nadpisu je vzbudiť 
záujem čitateľa a zvykne 
pôsobiť senzačne. Po 
prečítaní nadpisu pokračujte 
v čítaní a uistite sa, či článok 
skutočne hovorí to, čo 
sľubuje nadpis.

Obsah
Posúďte obsah textu. Je 
informačný, založený na 
faktoch, pocitoch alebo 
názoroch? Pred zdieľaním 
si vždy prečítajte celý text 
článku.

Adresa webu
Jednou z metód 
informačných operácií je 
napodobňovanie známych 
webov s cieľom vyzerať 
dôveryhodne. Dobre si 
skontrolujte webovú adresu, 
na ktorej sa článok nachádza 
a overte si, či neobsahuje 
preklep, alebo nebola 
pozmenená.

Zdroje
Overte si, aké zdroje článok 
cituje. Odvoláva sa na 
pôvodné zdroje a cituje 
ich správne? Overuje si ich 
tvrdenia z iných zdrojov? 
Necituje článok len podobné 
weby či pochybné stránky?

Obrázky
Obrázky niekedy 
nezodpovedajú skutočnosti. 
S obrázkami možno ľahko 
manipulovať odstránením, 
upravením alebo pridaním 
rôznych prvkov. Pomocou 
vyhľadávania obrázkov 
(napr. Google Image Search) 
zistite, či nebol daný obrázok 
použitý v minulosti na iných 
weboch v inom kontexte.

Komentáre
Komentáre na webových 
stránkach a sociálnych 
sieťach by mali pochádzať 
od bežných ľudí 
vyjadrujúcich svoje názory. 
Niektoré komentáre však 
môžu uverejňovať trollovia 
a boty, preto treba byť 
obozretný.

Autor
Pri článkoch bez uvedeného 
autora si dávajte pozor. Ak 
je autor uvedený, pozrite si, 
o koho ide, či vôbec existuje 
a o čom písal v minulosti. 

Zdieľanie
Ak má text veľa reakcií alebo 
zdieľaní, neznamená to, že 
jeho obsah je nevyhnutne 
správny. Nezdieľajte obsah 
iba na základe toho, že 
vzbudil veľa reakcií. 

Ako nenaletieť 
podvodným webom?
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1. Boty

Sú počítačové programy, ktoré vykonávajú automatizované 
úlohy. Môžu napríklad automaticky zdieľať určité informácie 
na sociálnych sieťach alebo fungujú ako pomocníci, ktorí 
napr. odpovedajú na najčastejšie otázky zákazníkov. Môžu 
však byť použité aj na pretláčanie určitých správ na internete 
cez komentáre, pridávanie „lajkov“ na sociálnych sieťach 
alebo zdieľanie článkov či príspevkov.

2. Falošné identity

Sú podvodné účty spravované osobami, ktoré neodhaľujú 
svoju skutočnú totožnosť ani úmysly. Falošné identity sa 
pridávajú k online komunitám a zúčastňujú sa diskusií, aby 
šírili falošné, kontroverzné alebo zavádzajúce informácie. Pod 
falošné identity môžu patriť aj trollovia, ktorí vystupujú pod 
falošným účtom. 

3. Trollovia

Sú používatelia, ktorí svojimi komentármi a správaním na 
internete zámerne provokujú ostatných alebo odvádzajú 
diskusiu od pôvodnej témy. Ich pomenovanie pochádza zo 
severskej mytológie a označuje rozprávkové bytosti, ktorá 
šíria zlo, nenávisť a chaos. Ich aktivita prispieva k väčšej 
polarizácii, utišuje nesúhlasné názory a prehlušuje skutočnú 
diskusiu. Za konaním trolov môže byť osobná motivácia alebo 
práca na pokyn niekoho iného. Trollovia môžu byť falošné 
identity, ale môže ísť aj o reálnych ľudí. 

A - Profilový obrázok
 
Boty a trollovia zvyčajne 
nemajú profilový obrázok, 
používajú obrázok niekoho 
iného alebo obrázok 
z fotobanky. V prípade 
podozrivých profilových 
obrázkov použite 
vyhľadávanie obrázkov (napr. 
Google Image Search), 
ktorým overíte ich pôvod 
a pravosť.

B - Aktivita

Boty a falošní trollovia sú 
zvyčajne veľmi aktívni. 
Niektoré účty vygenerujú 
viac ako 50 aktivít 
denne (napr. príspevkov, 
komentárov či zdieľaní), čo 
je pre bežného používateľa 
netypické. Dávajte pozor na 
účty s podozrivo vysokým 

každodenným počtom 
príspevkov.

C - Meno

Väčšina botov generuje 
svoje meno automaticky. Ak 
sú mená užívateľov až príliš 
obyčajné, ako napríklad 
„Ján Kováč“, alebo očividne 
používajú meno nejakej 
postavy, napríklad „Janko 
Hraško“, môže ísť o bota 
alebo trolla.

D - Dátum vytvorenia

Väčšina účtov botov alebo 
trollov je vytvorená na 
konkrétny účel, a teda nemá 
dlhú históriu používateľa. 
Niekedy však dochádza 
aj k hacknutiu starších, 
dlhšie neaktívnych účtov. 

To znamená, že na týchto 
účtoch môžeme vidieť dlhé 
pauzy medzi obdobiami 
s vyššou aktivitou.

E - Jazyk

Boty niekedy využívajú 
automatický preklad, 
aby mohli šíriť správy 
vo viacerých jazykoch. 
Výsledkom sú zjavné 
gramatické chyby alebo 
nesúvislé vety.

F - Ďalšie informácie

Účty botov či platených 
trollov sú vytvorené tak, 
aby fungovali anonymne. 
Neobsahujú teda osobné 
údaje, prípadne používajú 
fiktívne alebo sfalšované 
informácie. Jednotlivé 

informácie sa však dajú 
vyhľadať a overiť z iných 
online zdrojov.

G - Zapájanie sa 
do diskusií

Skontrolujte príspevky, 
na ktoré podozrivý účet 
reaguje. Boty a trollovia 
sú často koordinovaní 
a podporujú správy šírené 
inými botmi či trollmi. 
Pravdepodobne nemajú 
žiadnych alebo majú málo 
skutočných priateľov či 
sledovateľov.

4. Deepfake (falošné video vytvorené 
umelou inteligenciou)

Pokročilé algoritmy strojového učenia sa dnes dajú použiť 
na veľmi presvedčivú manipuláciu zvuku a videa, v ktorom 
napríklad skutočný politik prednesie fiktívny prejav. Dnes 
je dokonca možné upraviť existujúci videozáznam tak, že 
zmeníme tvár na inú osobu a digitálne napodobníme jej hlas.

5. Phishing

Je metóda, ktorej cieľom je vylákať od používateľov heslá 
alebo iné citlivé informácie online. Phishing predstavuje 
automatizované šírenie e-mailov, ktoré vyzerajú hodnoverne 
(napr. od banky alebo inej známej firmy), ale v skutočnosti 
používateľa presmerujú na iné falošné weby, ktoré z nich 
vylákajú osobné údaje.

Zdroj: Denník N13

Zdroj: NBÚ

         Príklad deepfake: V septembri 2018 sa na 
slovenskom internete šírila falošná reportáž televízie 
JOJ o vtedajšom prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Nešlo 
však o deepfake v pravom zmysle slova, video bolo 
pravdepodobne manipulované človekom a výsledok 
bol veľmi nepresvedčivý. 

         Príklad phishingu: Phishing, ktorý sa tvári ako 
e-mail od banky.

13 Video je dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=ShA1yC4HkNI&feature=emb_logo

Originál článok Denníka N upozorňujúci na video https://dennikn.sk/1234134/kisku-vedu-kuklaci-na-slovensku-sa-objavil-prvy-hoax-s-vyuzitim-videomontaze/

Ako rozoznám 
bota či trolla?

Boty a trollovia sú účinným 
nástrojom na ovplyvňovanie 
verejnej mienky na 
sociálnych sieťach. Zatiaľ 
čo boty vieme odhaliť 
relatívne ľahko, s trollmi 
je to náročnejšie. Pri 
oboch typoch ale existujú 
ukazovatele, ktoré nám 
pomôžu spozorovať, že 
daný používateľ je alebo 
nie je skutočným človekom. 
Overenie týchto siedmich 
prvkov vám môže pomôcť 
pri identifikácii botov či 
falošných trollov.

A

B

C

G

F

D

E

Zneužívanie technológií
Stále väčšia prístupnosť a jednoduchosť používania technológií umožňuje manipulovať informáciami na internete pomocou 
automatizácie. Ide o oblasť, ktorá sa rozvíja oveľa rýchlejšie než naša schopnosť analyzovať a rozumieť všetkým možnostiam 
jej využitia, a tiež možným dopadom. Môžeme očakávať, že tieto nástroje sa budú v budúcnosti čoraz viac využívať na účely 
informačnej manipulácie.
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Pojem dezinformácia označuje nesprávnu alebo zmanipulovanú informáciu, ktorá je šírená zámerne s cieľom zavádzať. 
Úmyselné používanie nepravdivých informácií na zavádzanie nie je ničím novým. Digitálne platformy však charakter 
dezinformácie úplne zmenili. Falošný obsah môže mať podobu zmanipulovaného textu, obrázku, videa alebo zvuku. Tieto prvky 
je možné použiť na podporu konšpirácií, šírenie pochybností a diskreditáciu pravdivých informácií či jednotlivcov a organizácií.

Dezinformácie

Klamstvo

Ide o informácie, ktoré nie 
sú založené na faktoch. Sú 
publikované štýlom, ktorý 
zavádza cieľovú skupinu 
tak, aby ich považovala 
za pravdivé. Možno 
napríklad vytvoriť falošný 
e-mail od určitého politika 
a poskytnúť ho médiám, 
aby sa spochybnila jeho 
vierohodnosť.

Manipulácia

Predstavuje pridanie, 
odstránenie alebo zmenu 
obsahu textu, fotografie, 
videa alebo zvukového 
záznamu.

Zneužitie informácie

Ide o použitie pravdivého 
obsahu v úplne nesúvisiacej 
záležitosti. Vo falošnom 
novinovom článku môžu 
byť napríklad použité pravé 
obrázky z inej udalosti 
len preto, aby sa zdanlivo 
potvrdila pravosť článku. 

Zdroj: aeronet.cz14

         Príklad: V marci 2018 český dezinformačný web Aeronet.cz priniesol správu o tom, 
že tesne po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej údajne prišiel na Slovensko 
Marcello Fabiani, vyslanec Georga Sorosa, aby pripravil tzv. „slovenský majdan“. Túto 
správu prebrali mnohé ďalšie dezinformačné médiá ako Zem a vek alebo Hlavné správy. 
Nakoniec sa ukázalo, že žiadna takáto osoba na Slovensko nepricestovala, pretože ani 
neexistuje a celá správa bola klamstvom.

         Príklad: V roku 2015 sa na Facebooku šírila fotomontáž o údajnom príchode vlaku 
plného migrantov vyhostených z Nemecka do Chebu v Českej republike. Napriek 
očividnej manipulácii s fotkou sa rovnaká fotomontáž naďalej šíri na sociálnych sieťach.

         Príklad: V súvislosti s migračnou krízou sa masovo šírila fotka, ktorá mala údajne 
ukazovať masy migrantov v Taliansku. Skutočný pôvod fotky je však úplne iný – 
pochádza z roku 1990 z Albánska, kedy po páde komunistického režimu a nepokojoch 
prenikli desiatky tisíc Albáncov do prístavu Drač a prinútili kapitána talianskej lode 
Vlora, aby ich doviezol do Talianska, odkiaľ boli následne deportovaní naspäť.

14 https://aeronet.cz/news/exkluzivne-slovensky-novinar-a-jeho-pritelkyne-se-nijak-nebranili-vraha-zrejme-pustili-primo-do-domu-teorie-o-italske-mafii-se-hrouti-nezisko-

vy-sektor-uz-naplanoval-demonstrace-proti-vlade

Vyvrátenie informácie o Fabianim: https://medialne.etrend.sk/internet/konspiratori-si-vymysleli-neexistujuceho-agenta-sorosa-ma-organizovat-revolucie.html 

15 https://www.forum24.cz/uprchlici-v-chebu-znamy-hoax-se-vraci-a-opet-ma-uspech
16 https://manipulatori.cz/hoax-lod-s-africany-v-italskem-pristavu/

Zdroj: aeronet.cz15

Zdroj: manipulatori.cz16
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Satira a paródia

Satira a paródia sú zvyčajne 
neškodnými formami 
zábavy. Humor však možno 
použiť agresívne na šírenie 
zavádzajúcich informácií 
a zosmiešňovanie alebo 
kritizovanie osôb, príbehov 
či názorov.

V digitálnom priestore sa 
satira či paródia veľmi často 
vyjadruje prostredníctvom 
mémov. Dnes si pod 
mémom môžeme 
najčastejšie predstaviť 
trefný text s obrázkom, 
môže však mať aj podobu 
čistého textu alebo krátkeho 
videa s popisom. Mémy sú 
primárne určené na šírenie 
na internete.

Osobný útok (Ad 
hominem)

Napadnutie, diskreditácia 
alebo zosmiešnenie 
argumentujúcej osoby 
namiesto samotného 
argumentu sa nazýva útok 
ad hominem. Účelom je 
umlčanie, odstrašenie alebo 
odradenie súpera útokom 
nie na argumenty, ale na 
jeho/jej osobu.

Zavalenie 
argumentami (Gish-
Gallop)

Podstatou je zaplavenie 
súpera argumentami, 
skutočnosťami a zdrojmi, 
z ktorých mnohé sú 
falošné alebo s problémom 
nesúvisia. Robí sa to 
v krátkom čase tak, aby 
oponent či publikum nemali 
možnosť a čas každé 
z tvrdení overiť či vyvrátiť. 

Podsunutý argument 
/ Mlátenie strašiaka 
(Strawman fallacy)

Ide o diskreditáciu protivníka 
tým, že sa mu prisúdia 
tvrdenia alebo argumenty, 
ktoré nie sú jeho, a potom 
sa na tieto podstrčené 
tvrdenia útočí. Táto taktika 
sa nazýva slamený panák – 
váš názorový oponent útočí 
na „slameného panáka“, 
čiže tvrdenie, ktoré ste 
nepovedali.

Ukradnutie témy

Spočíva v prevzatí kontroly 
nad existujúcou diskusiou 
a v zmene jej účelu alebo 
témy. Tento postup je 
účinný najmä použitím 
tzv. hashtagov alebo 
internetových mémov, alebo 
aj na narušenie podujatí 
počas diskusie s publikom.

„Ačohentizmus“ 
(Whataboutism)

Ide o odvrátenie kritiky 
vytvorením falošnej 
paralely s podobným, ale 
nesúvisiacim javom. 

Zdroj: Facebook17

         Príklad: 

17 https://www.facebook.com/nezomri/photos/a.454602451942720/533291334073831/?type=3&theater 

Manipulatívne slovné techniky

Argumentácia je bežne akceptovanou súčasťou demokratickej verejnej diskusie, pri ktorej má každý právo vysloviť svoj názor. 
Manipulatívne argumentačné techniky však do diskusie vnášajú pochybnosti, zavádzajú a odrádzajú iných od účasti na verejnej 
diskusii. Pozrime sa na niektoré z nich.

„Na Slovensku je vysoká miera 
korupcie, kvôli ktorej trpia príjmy 
do štátneho rozpočtu.“

“Myslím si, že každý má právo 
byť chránený pred nenávistnými 
prejavmi, aj tými na internete.”

„Budovy Svetového obchodného
centra si nezhodili Američania.“

„Kto ťa platí?“

„To je nič oproti tomu, koľko štát 
míňa na Rómov!“

“Takže ty chceš zavádzať cenzúru? 
To už tu bolo. Takí, ako si ty, sú pre 
slobodu nebezpečnejší ako nacisti 

(komunisti).”19

18 https://rationalwiki.org/wiki/200_Evidence-Based_Reasons_NOT_To_Vaccinate  
19 Zdroj: https://globalnevzdelavanie.sk/logicke-fauly-alebo-ako-argumentovat-proti-manipulatorom

Ak vás argumentačné fauly zaujímajú, 
viac si o nich môžete prečítať napríklad na 
stránke bezfaulu.net.

         Príklad: Typickým príkladom sú tzv. “zoznamy”, ktoré sa často používajú 
propagátormi pseudovied, aby zahltili čitateľov príliš dlhými článkami a argumentami, 
ktorých vyvrátenie zaberie veľmi veľa času. Príkladom je článok “200 dôkazov, prečo 
neočkovať” (v anglickom jazyku “200 Evidence-based Reasons NOT To Vaccinate”), 
ktorý sa často objavuje na konšpiračných stránkach. Ako tvrdí článok na stránke 
RationalWiki18, ani jeden z dôvodov neponúka hĺbkové vysvetlenie, analýzu či kontext, 
čo z neho robí príklad zaplavenia argumentami, ktorý dáva dôraz na kvantitu namiesto 
kvality. 

         Príklad:

         Príklad:

         Príklad:
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Symbolické činy
Vraví sa, že činy sú často mocnejšie než slová. A niektoré činy sú navrhnuté tak, aby slúžili na odovzdanie určitého posolstva. 
V takom prípade hovoríme o symbolickom čine. Symbolické činy môžu mať aj veľmi surovú podobu - príkladom sú teroristi, 
ktorí využívajú strach masy z náhodného násilia. Ovplyvňovanie pomocou symbolických činov sa však môže diať aj 
umiernenejším a sofistikovanejším spôsobom - napríklad pomocou kultúrnych symbolov, ktoré majú význam len pre určitú 
cieľovú skupinu.

Únik informácií

Únik informácií väčšinou 
predstavuje sprístupnenie 
informácií získaných 
nezákonne. Takéto konanie 
môže mať viacero dôvodov 
a za istých okolností aj 
významnú hodnotu pre 
spoločnosť, pretože 
uverejňujúci zvyčajne 
odhaľujú neprávosti či 
tajomstvá, o ktorých 
verejnosť nevie. Ak sa 
však používa ako aktivita 
informačnej operácie, 
únik informácií môže byť 
zneužitý ako symbolický 
čin za účelom zastrašenia 
protivníka. Často sú takéto 
informácie vytrhnuté 
z kontextu na diskreditáciu 
nejakého aktéra. 

Hackovanie 
(alebo aj hekovanie)

Hackovanie predstavuje 
získanie neoprávneného 
prístupu k počítaču alebo 
sieti a ide o trestný čin. 
Hackovanie ako súčasť 
informačných operácií môže 
slúžiť ako symbolický čin, 
ak je jeho cieľom vytvorenie 
podozrenia, že určitý 
systém je nedostatočne 
zabezpečený, čím sa 
spochybní dôveryhodnosť 
daného systému alebo 
orgánu, ktorý zaň 
zodpovedá.

Verejné demonštrácie

Skutočné demonštrácie sú 
symbolickými činmi, ktoré 
slúžia na podporu určitého 
postoja, názoru alebo aktéra 
či skupiny. Sú dôležitou 
súčasťou demokratického 
dialógu. Nepriateľskí aktéri 
však môžu organizovať 
demonštrácie, aby vzbudili 
falošný dojem silnej podpory 
určitého postoja alebo 
naopak odporu voči nemu. 
Tento postup sa nazýva aj 
astroturfing.

Zdroj: pravda.sk20 Zdroj: Spoločne za Slovensko24

         Príklad: Celosvetovo známym prípadom úniku informácií je zverejnenie e-mailov 
Hillary Clinton počas jej predvolebnej kampane na post prezidenta USA. Hackeri sa 
dostali do súkromných e-mailov šéfa jej kampane, Johna Podestu, ako aj do systému 
strany (Democratic National Committee) a na portáli WikiLeaks zverejnili tisícky 
e-mailov, odhaľujúcich súkromnú komunikáciu aj chod kampane. Po zverejnení 
sa emaily okamžite stali jednou z kľúčových tém kampane a spôsobili pokles jej 
dôveryhodnosti. 

         Príklad: Takýmto príkladom sú pravidelné 
protesty proti NATO v Bratislave s pomerne nízkou 
účasťou. Viaceré protesty proti NATO a proti 
prechodu spojeneckých vojsk naším územím boli 
podľa uniknutých e-mailov, ktoré zverejnili ukrajinskí 
hackeri na stránke Informnapalm.org, financované 
Alexandrom Usovskim, bieloruským rodákom a ruským 
ultranacionalistom, prostredníctvom bratislavskej 
organizácie Východoeurópska kultúrna iniciatíva.23

         Príklad: V roku 2018 o hackerskom útoku na 
svoje servery informovalo aj slovenské Ministerstvo 
zahraničných vecí.21 Príkladom symbolického 
hackovania z Európy je napríklad incident z decembra 
2019 zo Španielska, kedy sa hackeri nabúrali do 
systémov španielskej televízie, prerušili vysielanie 
a nahradili ho programom ruskej RT (Russia Today).22 
Čin síce nespôsobil škody v zmysle úniku informácií, 
demonštroval však silu ovládnuť a ovplyvniť vysielanie. 

20 https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/409331-zverejnili-sa-dalsie-tajne-emaily-billa-clintona

21 https://cybersec.sk/spravy/z-domova/slovenska-diplomacia-celila-hekerskemu-utoku 
22 https://cybersec.sk/spravy/zo-sveta/hekeri-prerusili-vysielanie-spanielskej-televizie-nahradili-ho-programom-ruskej-rt
23 Mirek Tóda, Investigatívec z Bellingcatu: V Rusku veria, že Slovensko dostanú z NATO, a robia na tom, Denník N, 13. marca 2017,

https://dennikn.sk/703357/investigativec-z-bellingcatu-v-rusku-veria-ze-slovensko-dostanu-z-nato-a-robia-na-tom/?ref=in
24 http://www.spolocnezaslovensko.sk/protest-proti-nato-v-bratislave-20-oktober-2016
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Ako sa tieto metódy 
kombinujú

Koordinované techniky

Pamätajte, že podvratné 
metódy komunikácie sa 
často uplatňujú viaceré 
súčasne, aby sa navzájom 
podporili a posilnili. 
Sfalšovaný dokument 
sa napríklad dostane 
k väčšiemu počtu príjemcov, 
ak ho budú šíriť boty. Ešte 
väčší efekt sa dosiahne 
v prípade koordinácie 
s článkami publikovanými 
na samozvaných 
“alternatívnych” alebo 
falošných spravodajských 
platformách, ktoré budú 
podporovať zástupy 
komentujúcich trollov.

Pri analyzovaní by ste 
preto mali vziať do úvahy, 
či viete spozorovať indície 
viacerých koordinovaných 
aktivít namierených proti 
vašej organizácii alebo 
cieľovej skupine. Na ďalšej 
strane ponúkame niekoľko 
príkladov, ako môžu takéto 
koordinované aktivity 
vyzerať.

Informačné operácie sú často zložené z viacerých aktivít. Málokedy sa stretnete s jednou izolovanou metódou. Skúste sa 
preto vždy pozrieť na to, či viete identifikovať viacero metód súčasne. Hoci možnosti sú nekonečné, nižšie nájdete niekoľko 
najčastejších príkladov.

Ak chcete identifikovať 
prípad informačnej 
operácie, musíte 
posúdiť: 

● zámer
● cieľové skupiny 
● metódy komunikácie 

Polarizácia
 
Polarizácia prehlbuje 
protichodné názory 
spoločnosti na určitý 
problém. Väčšinou 
ide o citlivé alebo 
hodnotové témy (napr. 
interrupcie, práva 
menšín či migranti). 
Táto stratégia môže 
využívať sociálne 
hackovanie, 
podvodné identity 
a dezinformácie. Na 
podporu radikálnych 
názorov sa často 
využívajú trollovia 
a boty.

Pranie
 
Pojmom pranie sa 
označuje postupné 
skresľovanie 
informácií 
a odstraňovanie 
pôvodného kontextu, 
až kým nie je možné 
určiť, či bol ich zdroj 
pravdivý, alebo 
nie. Táto stratégia 
môže využívať 
podvodné identity, 
dezinformácie, 
technologické 
manipulácie 
a symbolické 
činy v kombinácii 
so sociálnym 
a kognitívnym 
hackovaním 
s cieľom vytvoriť 
spleť nepravdivých 
informácií. 

Zaplavovanie
 
Pri zaplavovaní 
dochádza k preťaženiu 
cieľových skupín 
informáciami s cieľom 
vytvoriť zmätok. 
Informácie pritom 
môžu byť pozitívne, 
negatívne alebo 
bezvýznamné. Tento 
cieľ možno dosiahnuť 
spamovaním 
a trollovaním na 
sociálnych sieťach, 
ale tiež šírením 
dezinformácií na 
skutočných či 
dezinformačných 
mediálnych zdrojoch. 
Zaplavovanie 
vytláča pravdivé 
informácie a odrádza 
od konštruktívnej 
diskusie.

    Aké naratívy dokážete 
identifikovať a pre koho 
sú podľa vás určené? 
(O strategických naratívoch 
si povieme viac v ďalšej 
kapitole.) 

Príklady otázok, ktoré môžete použiť 
na posúdenie toho, či ide o informačné operácie: 

    Existuje dôkaz o úmysle 
zavádzať alebo narušiť 
diskusiu, chod inštitúcie 
a pod.?

    Máte podozrenie, že 
pôvodcom aktivity je nejaký 
zahraničný aktér alebo jeho 
splnomocnenec? 

    Rozpoznali ste viaceré 
metódy, ktoré by 
naznačovali koordinované 
snahy alebo kampaň? 

Ak zistíte, že pravdepodobne čelíte informačným operáciám, 
ďalšia časť príručky obsahuje nástroje boja proti nim.

         Príklad: Príkladom prania je ruská dezinterpretácia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 
1968. Súčasná oficiálna verzia Kremľa je, že nešlo o násilný vpád, ale “bratskú pomoc” na zastavenie spoločenského 
rozvratu v krajine. Na tento účel sa často využívajú najmä skreslené či vymyslené svedectvá, články od “expertov”, ktorí 
spochybňujú inváziu, trollovia, ale aj upravené dobové fotografie či obrázky. Na takéto snahy o prepisovanie histórie 
reagovalo aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré odmieta opakujúce sa pokusy ruských 
médií o falzifikáciu historických udalostí spojených s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968.25

25  https://www.mzv.sk/fr/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/reakcia-mzvaez-sr-na-pokusy-niektorych-ruskych-medii-falsovat-historiu-o-ro-

ku-1968?p_p_auth=Vrs4LXT6&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Ffr%2Faktuality%2Fvyhlasenia_a_stanoviska%3Fstrana%3D7 

Provokácia
 
Provokácia zneužíva 
chúlostivé otázky 
na vzbudzovanie 
antipatií, hnevu 
a nesúhlasu medzi 
ľuďmi. Táto stratégia 
môže využívať 
sociálne a kognitívne 
hackovanie, 
klamlivé identity 
a manipulatívne 
slovné techniky na 
oslovenie bežných 
občanov tým, že 
zneužíva ich citovo 
zraniteľné miesta.
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         Príklad: V súvislosti s pádom malajzijského letu MH17, ktorý bol v júli 2014 zostrelený ruským raketovým sys-
témom BUK nad oblasťou ovládanou separatistami, sa šírili a stále šíria rôzne dezinformácie. Nasledujúca tabuľka 
predstavuje krátku chronológiu verzií o tragédii letu MH17.  

Zdroj: Facebook, Dezinformácie Hoaxy Propaganda26

Príklad zaplavovania: Ako sa vyvíjali 
verzie o tragédii letu MH17

26  https://www.facebook.com/1144754945569773/photos/a.1144805585564709/1628222150556381/?type=1&theater

verzie Ukrajiny
verzie medzinárodného

vyšetrovacieho tímu verzie Ruska
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-

teroristi zostrelili malajzijské lietadlo 
systémom BUK z Ruska

-

-

-

-

-

malajzijské lietadlo bolo zostrelené 
systémom BUK

teroristi zostrelili malajzijské lietadlo 
systémom BUK z Ruska

Opolčenci zostrelili ukrajinský 
AN - 26 vo výške 10 km

Ukrajinci zostrelili MH17 v omyle, že sa 
jedná o špeciál prezidenta Putina

MH17 zostrelila ukrajinská stíhačka

foto z družice dokazuje, že MH17 
zostrelila ukrajinská stíhačka

ukrajinský pilot potvrdil, 
že zostrelil MH17

Opolčenci našli ukrajinské mapy 
rozmiestnenia ukrajinských BUK. 

MH17 zostrelil ukrajinský BUK

ruskí inžinieri dokázali, že MH17 
zostrelil ukrajinský BUK

MH17 zostrelila raketa BUK vystrelená 
z územia kontrolovaného Ukrajincami

ruský sledkom má dôkaz, že MH17 
zostrelila ukrajinská stíhačka

separatisti nekontrolovali oblasť,
z ktorej bola strela z BUK vypustená

MH17 nemohli zostreliť z oblasti 
kontrolovanej separatistami

● Informačné operácie nie 
je jednoduché identifikovať, 
pretože využívajú široké 
spektrum aktérov 
a manipulačných techník, 
ktoré sa navyše často menia.

● Medzi najčastejšie 
metódy ovplyvňovania 
patrí zneužívanie 
našich myšlienkových 
procesov a osobných 
aj spoločenských 
vzťahov, falšovanie 
identít, automatizácia 
prostredníctvom nových 
technológií, šírenie 
dezinformácií, využívanie 
manipulatívnych 
argumentačných techník či 
symbolické činy.  

● Metódy informačných 
operácií sa často menia 
aj s vývojom nových 
technológií a meniacou 
sa popularitou sociálnych 
platforiem, preto je potrebné 
sledovať trendy v týchto 
oblastiach. 

● Kvalita a rozsah 
informačných operácií 
často závisí od prostriedkov 
- najjednoduchšie 
a najlacnejšie formy často 
obsahujú viditeľné znaky 
manipulácie či falošných 

identít, ktoré môžete 
jednoduchšie identifikovať.

● Dezinformácie sú 
nepravdivé alebo 
zmanipulované informácie, 
ktorá sú šírené zámerne 
s cieľom zavádzať.

● Bot je počítačový 
program, ktorý vykonáva 
automatické úlohy a môže 
byť zneužitý na šírenie správ 
na sociálnych sieťach či 
zvyšovanie „lajkov“.

● Trollovia sú používatelia, 
ktorí svojimi komentármi 
a správaním na internete 
zámerne provokujú 
ostatných alebo odvádzajú 
diskusiu od pôvodnej témy; 
môže sa jednať o skutočné 
osoby, ale aj falošné identity.

● Čím viac prípadov 
manipulácie nájdete, tým 
je pravdepodobnejšie, že 
naozaj ide o informačnú 
operáciu.

Zhrnutie kapitoly
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Aká je vaša rola ako komunikátorov v obrane 
a budovaní dôvery v inštitúcie štátu

Kto je vaša cieľová skupina a prečo je potrebné jej 
dobre rozumieť

Ako sa správne pripraviť

Aké proaktívne a reaktívne formy obrany máte 
k dispozícii

Čo je strategická komunikácia

Čo je strategický naratív, prečo ho treba mať a ako ho 
tvoriť

Ako správne kombinovať fakty, príbehy a hodnoty

Ako správne reagovať na informačné operácie

A
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Ako sa
brániť
Čo sa dozviete  
v tejto kapitole

3. Postoje ľudí 
záležia aj od vás
Ako odborníci na 
komunikáciu máte 
vynikajúce predpoklady 
na boj s informačnými 
operáciami a budovanie 
obranyschopnosti vašich 
inštitúcií. 

Dokážete:

● rámcovať témy a ich 
vnímanie cieľovými 
publikami;

● predchádzať negatívnym 
dopadom informačných 
operácií;

● rýchlo a účinne reagovať, 
a zmierňovať tým ich 
dôsledky;

● vystupovať ako kľúčová 
kontaktná osoba inštitúcie 
pri problémoch súvisiacich 
s informačnými operáciami;

● radiť svojim nadriadeným 
a kolegom, aby vedeli, čo 
robiť, ak budú čeliť aktivitám 
informačných operácií;

● prepájať a vymieňať 
si skúsenosti s ďalšími 
odborníkmi a kolegami; 

● zlepšovať reputáciu 
a transparentnosť svojej 
organizácie, aby ste predišli 
šíreniu dezinformácií 
a informačných manipulácií.

Protiopatrenia uvedené 
v tejto príručke vám majú 
pomôcť čo najrýchlejšie 
a najúčinnejšie budovať 
a obnoviť dôveryhodnosť 
vašej inštitúcie a štátu. 
Súčasťou takýchto 
protiopatrení by mali 
byť vopred pripravené 
vyhlásenia a naratívy, 
ktoré môžu byť smerované 
na rôzne cieľové skupiny 
a zainteresované strany vo 
vašej inštitúcii aj mimo nej. 

Ak si chcete tieto vyhlásenia 
pripraviť, najskôr musíte 
zistiť, aký vplyv môžu mať 
informačné operácie na vaše 
cieľové skupiny a ako s nimi 
čo najlepšie komunikovať.
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Po tom, ako identifikujete 
cieľové skupiny, je potrebné 
posúdiť ich zraniteľné miesta 
vo vzťahu k rôznym formám 
informačných operácií 
a naratívov. 

Aké majú predsudky? Ktoré 
témy sú pre nich citlivé 
a rozdeľujú ich? Čo si o vás 
myslia dnes? Koľko z toho 
je naozaj pravda? Dobre 
si zmapujte ich aktuálne 

Ako sa môže vaša 
komunikácia dostať k vašim 
cieľovým skupinám? Ako 
vôbec získavajú informácie? 
Sú skôr mladí a trávia celé 
dni na sociálnych sieťach, 
alebo sú starší a preferujú 
viac tradičné médiá? 
Nepozerajte sa na výber 
komunikačných kanálov iba 
cez vlastnú optiku - médiá, 
ktorým veríte vy, pre nich 
môžu byť úplne okrajové.

Kto je pre nich 
mienkotvorný? Zapojte 
influencerov, ktorým veria 
a ktorí sa za vás autenticky 
postavia. Nemusia to byť 
len všeobecne známe 
osobnosti, ale aj experti 
v danej oblasti, aktívni 
predstavitelia občianskej 
spoločnosti či novinári.

znalosti a pri nastavovaní 
komunikácie ich berte do 
úvahy. 

Jedným z dôsledkov 
rozmachu sociálnych sietí 
je to, že väčšina ľudí žije 
v informačnej asymetrii. 
Facebook a ďalšie platformy 
upevnili informačné bubliny 
(filter bubbles), v ktorých 
vidíme hlavne informácie, 
ktoré potvrdzujú naše 

videnie sveta, a naopak 
iné pohľady na vec sú 
potlačené a neraz takmer 
neviditeľné. Algoritmy ľuďom 
ukazujú hlavne to, čo chcú 
vidieť. Ako komunikační 
profesionáli s tým musíte 
počítať.

Ak svojej cieľovej skupine 
dostatočne dobre 
neporozumiete, môže 
byť výsledkom vašej 
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komunikácie v lepšom 
prípade nepochopenie, 
v horšom prípade 
môžete nezrozumiteľnou 
komunikáciou dosiahnuť 
úplný opak toho, čo vlastne 
chcete.

Lebo prevencia 
je lepšia ako liečba

Proaktívnou komunikáciou s využitím vašich 
strategických naratívov máte výhodu prvenstva. 
Vaše odkazy obsadia myseľ vašich cieľových skupín 
ako prvé. 

Nie ste odkázaní iba reagovať a vysvetľovať 
manipulácie a dezinformácie, ktoré tvoria iní. Tvoríte 
váš príbeh a prídete s ním ako prví.

● musíte myslieť dopredu a mať dobre zmapovanú 
situáciu aj myslenie cieľových skupín;

● musíte apelovať správnymi argumentami 
a príbehmi (na ďalších stranách si ukážeme ako);

● chce to odhodlanie, kapacitu a vytrvalú prácu;

● musíte presvedčiť svojich nadriadených a kolegov, 
že to má zmysel.

● odmenou je lepšia odolnosť cieľových skupín proti 
negatívnemu ovplyvňovaniu - vaše myšlienky k nim 
dorazia ako prvé, a tým pádom tak ľahko nepodľahnú 
informačným operáciám;

● vy nastavujete naratív, témy, kľúčové odkazy - 
nie ste iba vo vleku udalostí a máte viac času na 
prípravu.

● ste vo vleku naratívov protistrany, na ktoré ste 
nútení reagovať a ste v pozícii, z ktorej sa ťažšie 
preberá iniciatíva;

● množstvo inštitúcií podceňuje prípravu - na mnohé 
scenáre a naratívy sa pritom dá pripraviť vopred;

● je ťažšie zachovať chladnú hlavu - ste pod väčším 
stresom a vaša reakcia môže byť neuvážená alebo 
prehnaná;

● je náročnejšie vyhodnotiť, ako a či vôbec reagovať;

● aj v tomto prípade musíte presvedčiť nadriadených 
a kolegov, že reakcia má zmysel a zvolili ste správny 
postup.

● správne zvolená reakcia dokáže vašu cieľovku 
mobilizovať a vyburcovať ich k zmene myslenia 
alebo k pridaniu sa na vašu stranu.

V tomto prípade reagujete na nastolené témy 
a naratívy. Aj keď ste v strategickej nevýhode, 
vhodne zvolenou reakciou viete dosiahnuť zmenu 
myslenia a získať ľudí na svoju stranu.

Máte horšiu pozíciu v tom, že témy a komunikačné 
odkazy nastavuje (minimálne v úvode) protistrana 
a nie vy.

Pretože správnou 
reakciou môžete aj získať

2. Poznať zraniteľné miesta

4. Zvoliť správny 
prístup ku komunikácii

Proaktívny

Výzvy:

Príležitosti: 

Výzvy:

Príležitosti:

Reaktívny

3. Identifikovať správne 
komunikačné kanály

V nasledujúcich kapitolách si ukážeme, aké možnosti proaktívnej a reaktívnej komunikácie máte.

Príručka pre kom
unikátorov

Pri boji proti informačným operáciám je potrebné zadefinovať si dva typy cieľových skupín:

Príprava je najdôležitejšou časťou akéhokoľvek krízového riadenia. 
Potrebujete k nej štyri základné veci:

Bez čoho sa nepohnete

● V rámci vašej inštitúcie: Ktoré oblasti, ľudia a témy vo vašej 
inštitúcii by mohli byť cieľom informačných operácií? Ktorí 
zamestnanci vašej organizácie by mohli byť takýmito pokusmi 
o manipuláciu ovplyvnení?  

● V spoločnosti: Na ktoré skupiny v spoločnosti máte 
informačný dosah? Najväčšiemu riziku sú vystavené 
najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti. 

1. Poznať svoju cieľovú skupinu



38 39

3.
 A

ko
 s

a 
br

án
iť 3. A

ko sa brániť
Pr

íru
čk

a 
pr

e 
ko

m
un

ik
át

or
ov

Príručka pre kom
unikátorov

Proaktívna komunikácia
Prečo musíte mať strategickú 
komunikáciu a konať prví
Boj proti jednotlivým 
naratívom či aktérom vie 
byť často veľmi náročný. 
Vyžaduje si mnoho času 
a prípravy, a zároveň 
nemusí zasiahnuť také veľké 
publikum ako dezinformácia 
či iná diskreditačná 
kampaň, ktorá stavia na 
manipuláciách a emóciách. 
Pretlak informácií taktiež 
spôsobuje, že ľudia 
informáciám nevenujú 
toľko pozornosti a spravidla 
používajú pri konzumácii 
správ rôzne skratky - čítajú 
iba titulok, pozrú si iba 
prvých pár sekúnd videa, 

Strategický naratív je vlastne príbeh, ktorý definuje kľúčové 
fakty, hodnoty a posolstvá, za ktorými si vaša inštitúcia stojí, 
resp. ktoré presadzuje. 

Aký je váš strategický naratív:

● Nečakáte, že príde zvonku. Tvoríte ho a prichádzate s ním 
vy. Preto je základným stavebným prvkom proaktívnej 
komunikácie.

● Všetky vaše aktivity (vrátane rozhodnutí nerobiť nič) majú 
byť v súlade s hlavným posolstvom a hodnotami, ktoré chcete 
svojím naratívom šíriť. 

● Strategický naratív v jednej téme musí byť iba jeden a majú 
sa ho dlhodobo držať všetci zodpovední komunikátori. 
Nekonzistentnosť znižuje dôveryhodnosť.

● Ľudia si ľahšie pamätajú príbehy ako suché fakty. Váš 
naratív má byť silný príbeh, ktorý opäť vychádza z jasných 
hodnôt a cieľov v rámci organizácie. Pomocou príbehu ľahšie 
vysvetlíte zložité problémy a javy. Viete použiť podobenstvá, 
analógie či príbehy jednotlivcov alebo skupín. Pamätajte, 
že použitím príbehu neznižujete dôveryhodnosť podanej 
informácie. Naopak, podporíte ním jej odovzdanie a lepšie 
pochopenie.

● Každému útoku sa najlepšie čelí podporou hodnôt, ktoré 
organizácia symbolizuje. A práve tie stelesňuje váš naratív.

Naratívy bežne používajú biznis lídri, marketéri a politici. 
Opis udalostí, problému, organizácie, miesta alebo skupiny 
formulujú tak, aby zapadol do pravdivého sledu iných 
udalostí. 

Strategický naratív sa môže vytvoriť na komunikáciu hodnôt, 
na ktorých stojí štát (demokracia, rovnosť, tolerancia, sloboda 
a pod.), vašej inštitúcie, ale aj konkrétnej témy, ktorou sa vaša 
inštitúcia zaoberá.

Jedným z cieľov 
informačných operácií 
je naštrbenie dôvery 
medzi ľuďmi a štátnymi 
inštitúciami, resp. naštrbenie 
dôvery v systém, v ktorom 
spoločnosť funguje. Preto sa 
môže účinok týchto aktivít 
minimalizovať tak, že sa 
zameriate na protiopatrenia, 
ktoré podporia dôveru vo 
vašu inštitúciu a v štát. 
Jedným z hlavných nástrojov 
budovania dôvery je 
strategická komunikácia. 

Strategická komunikácia 
nezahŕňa len verbálne, 
ale aj neverbálne spôsoby 
komunikácie. Zahŕňa aj 
skutky - teda všetko, čo 
robíte (napr. aké podujatia 
navštívite či akým tónom 
a emóciou reagujete), ale 
aj všetko, čo nerobíte (t.j. 
kedy sa zdržíte komentára 
alebo reakcie na situáciu, 
ktoré podujatie nenavštívite 
a pod.). 

Strategická komunikácia zjednodušene 
predstavuje systematické a dlhodobé 
komunikačné aktivity zamerané na budovanie 
porozumenia aktivitám, hodnotám, prioritám 
a politikám vašej inštitúcie a štátu.27

pri čítaní textu nepátrajú 
po zdroji či autenticite, 
prípadne spracovávajú iba 
to, čo priamo vidia, keď si 
prechádzajú svoje sociálne 
siete.

Rozumieme, že to je často 
frustrujúce. Táto kapitola vás 
však má povzbudiť, aby ste 
nehádzali flintu do žita. Už 
len preto, že to za vás nikto 
iný neurobí. 

Štát reprezentovaný vašou 
inštitúciou je “role model” 
- niekto, koho ľudia môžu 
nasledovať, kto nastavuje 

rámce toho, čo je správne, 
a aké hodnoty vyznávame. 
Občania očakávajú od štátu, 
že bude mať v zásadných 
veciach jasno. Preto svojim 
voleným zástupcom zverili 
riadenie krajiny. Veria, že ich 
život tak bude lepší. 

Táto dôvera má byť 
zaväzujúca aj pre vás ako 
komunikátorov. Vy ste tvárou 
a tlmočníkom toho, čo štát 
robí, kde ako krajina stojíme 
a k akému civilizačnému 
prostrediu sa hlásime. 
Komunikovať strategicky 
a proaktívne je vaším 

poslaním aj každodennou 
prácou. Postoje štátu 
ku kľúčovým oblastiam 
verejného života formujete 
aj vy a nie iba najvyšší štátni 
činitelia či súkromní aktéri. 
Štát musí mať jasný príbeh - 
naratív k dôležitým veciam. 

Dezinformácie sa šíria lepšie 
v prostredí, ktoré nemá 
strategický naratív. Preto 
je potrebné zapojiť sa do 
boja proti informačným 
operáciám strategicky 
a proaktívne.

Čo je strategická komunikácia

Čo je strategický naratív

27 Terminologický slovník SR krízového riadenia definuje strategickú komunikáciu ako „systematické a koordinované používanie objektívnych informácií verbálnymi 

a neverbálnymi spôsobmi komunikácie s cieľom napĺňať strategické záujmy štátu.“ (http://www.reserves.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Terminologick%C3%BD-slov-

n%C3%ADk-kr%C3%ADzov%C3%A9ho-riadenia.pdf)

Aby ste mohli začať komunikovať strategicky, je 
potrebné, aby ste si zodpovedali nasledujúce otázky:

S kým komunikujete 
– Máte jasne zadefinované cieľové skupiny?

Čo komunikujete 
– Aké sú priority, politiky a hodnoty, ktoré vaša 
organizácia predstavuje?

Čím komunikujete 
– Aké sú hlavné nástroje a kanály komunikácie s vašou 
cieľovkou? Kde sa vaša cieľová skupina pohybuje 
najčastejšie? Ktorým médiám či autoritám dôveruje?

Ako komunikujete 
– Je vaša komunikácia pre vašu cieľovku zrozumiteľná?

Kto všetko komunikuje
– Kto sú autority alebo inštitúcie, ktoré sa tiež verejne 
vyjadrujú ohľadom vašich tém? Máte svoje naratívy 
zjednotené? Koordinujete svoje odpovede?

Strategický naratív je základom 
komunikácie s verejnosťou. Jeho 
používanie je rovnako dôležité ako 
iná agenda komunikátorov.

Naratív 
komunikuje 

      kľúčové fakty
      hodnoty
      posolstvá
      postoje
      želané správanie a ašpirácie
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28 https://www.facebook.com/mediabrothers.sk/videos/2404069763167317
29 https://www.facebook.com/izp.mzsr/photos/rpp.740260196152958/1254988181346821

Zdroj: Facebook Mediabrothers28

Zdroj: Facebook IZP29

         Príklad: Virálne video bývalej ministerky zdravot-
níctva Andrey Kalavskej z jej vystúpenia v parlamente, 
v ktorom kritizovala snahy antivakcinačných skupín 
oslabiť dôveru ľudí v očkovanie. Ministerka vhodným 
spôsobom kombinovala vedecké argumenty so svojou 
osobnou skúsenosťou lekárky v rozvojových krajinách 
postihnutých epidémiami. Video na sociálnych sieťach 
zdieľali mnohí vplyvní influenceri a za niekoľko dní 
malo desaťtisíce zhliadnutí.

         Príklad: Jeden z príspevkov Inštitútu zdravotnej 
politiky zvyšujúci povedomie o dôležitosti očkovania, 
ktorý jasne a jednoducho informuje verejnosť o tejto 
téme.

● Aktivizačné kampane zamerané na osvetu a podporu 
očkovania

● Mediálne podujatia a výstupy ministra zdravotníctva, 
hlavného hygienika alebo iných čelných predstaviteľov 
štátu pre oblasť verejného zdravotníctva

● Argumentáre, svedectvá a príručky odborníkov 

● Silné svedectvo influencera, ktoré definuje obranu 
demokracie ako kľúčovú výzvu dneška

● Osvetové kampane zamerané na vysvetľovanie 
podstaty demokracie, vyvracanie omylov a mýtov● Príbehy rodičov, ktorí očkujú

● Príbehy rodičov, ktorí neočkovali a zmenili svoje 
rozhodnutie

● Poradňa pre rodičov na webe a sociálnych sieťach

● Spolupráca s médiom, ktoré systematicky vyvracia 
tvrdenia antivakcinačných skupín

● Zapojenie silného média a influencerov na šírenie 
posolstva

● Silné príbehy, v ktorých ľudia prekonali svoje rozdiely 
a spojili sa v mene toho, čo ich spája

Nástroje a taktiky
Nástroje a taktiky

Základný hodnotový výrok, resp. príbeh, ktorý definuje vašu pozíciu v kľúčovej téme.

“Očkovanie nás všetkých chráni pred prenosnými chorobami. Musíme 
zabezpečiť, aby sme aj naďalej presadzovali účinnú a bezpečnú 
ochranu verejného zdravia.”

“Demokracia nie je dokonalá, ale je to najlepšia forma vlády. Umožňuje 
nám totiž vyjadriť svoj názor a nesúhlas, ale zároveň aj hľadať riešenia 
na spoločné problémy.” 

Naratív môže byť následne rozpracovaný do viacerých nástrojov a taktík, ktoré mu pomôžu dostať sa k želanej cieľovej 
skupine, odkomunikovať váš zámer a budovať dôveru k vašej inštitúcii.

Naratív Naratív

Zdroj: Channel 430

         Príklad: Bývalý dlhoročný predseda dolnej snemovne britského parlamentu John 
Bercow, známy svojím hlasným utišovaním poslancov, si pripravil netradičný vianočný 
odkaz. Obhajuje v ňom slobodu a demokraciu ako najlepší z nedokonalých spôsobov 
spravovania štátu. Video je vtipnou a dojemnou obranou slobody slova, ale aj ľudskosti 
a vzájomného porozumenia. Bercow hovorí, že aj keď on osobne nesúhlasí so svojím 
priateľom, ktorý bol za odchod Británie z EÚ, dokáže sa s ním o tom rozprávať. Chápe, 
že všetkým ide o spoločné dobro, aj keď si ho každý predstavuje inak. Video končí 
spoločným zvolaním s nastupujúcou generáciou lídrov.

30 https://www.facebook.com/watch/?v=772790906466283 
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Zdroj: Facebook Polície SR31
Zdroj: Facebook Polície SR32

         Príklad: Polícia SR pracuje so svojím Facebookom systematicky 
a sleduje ju na ňom viac ako štvrť milióna ľudí. Tiež dobre pracuje 
s príbehmi a emóciami. Počas Vianoc v roku 2019 zverejnila 
osobnú spoveď policajta, ktorého dcéru zabil nezodpovedný vodič. 
Kombináciou vlastného videa a článku v online médiu odkomunikovali 
silný apel na bezpečnosť na cestách. Príspevok vyvolal obrovskú 
odozvu a sympatie.

         Príklad: Polícia sa nebráni ani ďalším prejavom ľudskosti či dokonca humoru, ktorými podporuje hodnoty blízkosti, 
pomoci a dôvery.

31 https://www.facebook.com/watch/?v=2505861463026880

32 https://www.facebook.com/policiaslovakia/photos/a.1522428691120681/3034526526577549/ 

https://www.facebook.com/policiaslovakia/photos/a.1522428691120681/3015493275147541/ 

https://www.facebook.com/policiaslovakia/posts/3000414533322082?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/policiaslovakia/photos/a.1522428691120681/3034841056546096/  

● Proklientsky tréning pre príslušníkov inštitúcie

● Komunikácia na sociálnych sieťach, ktorá odzrkadľuje 
blízkosť a ľudskosť

● Váš odkaz musí byť viditeľný vo všetkých 
komunikátoch

● Podujatia, ktoré demonštrujú ľudskosť a blízkosť (dni 
otvorených dverí, ukážky činnosti na školách a pod.)

Nástroje a taktiky

“Polícia je tu pre občana. Je tu na to, aby mu pomáhala a chránila ho.”

Naratív
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         Príklad: Strategická komunikácia je aj o systematickom opakovaní kľúčových hodnôt a priorít, kde sa len dá. 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojej facebookovej stránke Zahraničná politika sa nás týka 
pravidelne informuje o výhodách, ktoré ľuďom plynú z členstva SR v EÚ.

Zdroj: Facebook MZVaEZ SR - Zahraničná politika sa nás týka33

33  https://www.facebook.com/zahranicnapolitikasanastyka/posts/2444391425647046 

https://www.facebook.com/zahranicnapolitikasanastyka/posts/2295916090494581 

https://www.facebook.com/zahranicnapolitikasanastyka/videos/885913541750659

https://www.facebook.com/zahranicnapolitikasanastyka/posts/2048146031938256

● Jednotná komunikačná línia pre všetkých 
aktérov zahraničnej politiky (prezident, minister 
zahraničných vecí, predseda parlamentu, členovia 
zahraničnopolitického výboru parlamentu atď.)

● Vysvetľovacie kampane pri kľúčových príležitostiach 
(napr. voľby do Európskeho parlamentu)

● Predstavovanie úspešných projektov, ktoré sa 
zrealizovali vďaka finančnej podpore EÚ

● Komunikácia výhod EÚ pri bežných aktivitách 
a príležitostiach, napr. cezhraničnej spolupráci, 
mestských podujatiach

● Podujatia zamerané na mladšie cieľové skupiny: napr. 
diskusie na školách, festivaloch a pod.

● Kampane na sociálnych sieťach, ale aj jednoduché 
príspevky (napr. fotografia mosta s popisom “Aj po 
tomto moste môžete bezpečne chodiť vďaka podpore 
z EÚ)”

● Spolupráca so Zastúpením Európskej komisie alebo 
Európskeho parlamentu, ktorí majú mnoho materiálov, 
chodia na podujatia a organizujú rôzne výzvy a súťaže

Nástroje a taktiky

“EÚ je garanciou mieru, prosperity a spolupráce. Z nášho členstva 
vyplývajú výhody, ktoré cíti každý, a v súčasnom svete nemajú 
rozumnú alternatívu.”

Naratív
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● Informovanie o možnostiach zapojenia sa do 
tvorby politík, komunikácie s vašou inštitúciou (napr. 
projekt odkazprestarostu.sk) a občianskeho života - 
komunitného aktivizmu, prác a pod.

● Príbehy úspešných projektov a ľudí vo vašej komunite 
alebo téme, ktorí dokázali prekonať prekážky a svojou 
prácou prispeli k zlepšeniu komunity alebo modernizácii

● Príbehy ľudí z vašej inštitúcie - ako pomáhajú riešiť 
každodenné problémy ľudí

● Organizovanie diskusií o riešení aktuálnych tém, 
pozývanie na otvorené zasadnutia a pod.

Nástroje a taktiky

“Demokracia nám umožňuje zapojiť sa do riešenia problémov, ktoré 
nás trápia.”

Naratív

Zdroj: Facebook TTSK34

         Príklad: Dobrým príkladom úspešnej občianskej spolupráce 
v duchu demokratických princípov sú participatívne rozpočty 
krajov a obcí.

34  https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/posts/1829825013826312 

Ako to vyzerá, keď vám 
strategický naratív vyfúknu iní 
Očkovanie spôsobuje 
autizmus, a preto ho treba 
odmietnuť. Policajti len 
šikanujú ľudí a vyberajú 
pokuty. EÚ nám iba diktuje 
a pretláča LGBTI agendu. 

Toto všetko sú tiež príklady 
strategických naratívov, 
ktoré ale nie sú v súlade 
s hodnotami a záujmami 
štátu. Naopak, škodlivé 
strategické naratívy 
rôznych aktérov podrývajú 
dôveru manipuláciami 
a dezinformáciami. Namiesto 
upevňovania demokracie 
ju podkopávajú. Namiesto 
spoločenskej súdržnosti 
zasievajú medzi ľudí strach, 
ktorý v konečnom dôsledku 
poškodí celú spoločnosť 
a zhorší životné podmienky 
nás všetkých.

Ak tieto škodlivé naratívy 
obsadia myseľ ľudí ako 
prvé, je veľmi ťažké ich 
vyvrátiť. Pokiaľ sa rodičia 
o očkovaní dozvedia najprv 
od antivakcinačných 
aktivistov a nie od pediatrov 
či epidemiológov, bude 
mať ministerstvo či Úrad 
verejného zdravotníctva 
oveľa ťažšiu úlohu presvedčiť 
ľudí, že očkovanie je účinné 
a bezpečné. Ak niekto 

ľudí najprv presvedčí, že 
klimatická kríza je hoax, 
Ministerstvo životného 
prostredia im ťažko vysvetlí, 
prečo bude treba drasticky 
znížiť našu uhlíkovú stopu. 
A pokiaľ EÚ zlyhá vo 
vysvetľovaní svojej podstaty 
a fungovania, radi to ľuďom 
“vysvetlia” dezinformačné 
weby a trollie farmy.

Agenda verejného zdravia, 
bezpečnosti či členstva 
v medzinárodných 
organizáciách je v prvom 
rade agenda štátu. Ako 
komunikátori musíte 
prebrať vedenie strategickej 
komunikácie a naratívov 
vy, inak to urobia iní 
a napáchajú škody, ktoré 
budete potom oveľa ťažšie 
odstraňovať. 
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Ako tvoriť
strategický naratív

Dajte dokopy 
všetkých, ktorých 
treba

Tvorba strategických 
naratívov nie je prácou 
jediného človeka. Aj v tomto 
prípade platí: viac hláv - 
viac rozumu. Zapojte do 
prípravy a tvorby kolegov 
a nadriadených. Okrem toho, 
že získate širší pohľad na 
problém, aj oni budú cítiť, že 
sa ich to týka a sú súčasťou 
procesu. Pomôžu vám lepšie 
definovať a pochopiť cieľové 
skupiny a postaviť výsledný 
naratív. A v neposlednom 
rade, ak zapojíte všetkých 
rozhodujúcich ľudí, 
minimalizujete riziko, že vám 
neskôr dá niekto “stopku”.

Ideálnou formou je spoločný 
workshop. Ak si nie ste 
istí, ako ho viesť, prizvite si 
odborníkov na facilitáciu.

Postavte čo 
najjednoduchší 
príbeh

Ako sme už spomínali, ľudia 
si ochotnejšie pamätajú 
príbehy ako len suché fakty 
či konštatovania. Naratív 
je v preklade príbeh, a tým 
by mal v prvom rade aj byť. 
Dajte vášmu naratívu úvod, 
jadro a záver, resp. ašpiráciu: 

● Akou spoločnosťou 
chceme byť? 
● Ako k tomu chce vaša 
inštitúcia prispieť? 
● Aké hodnoty váš príbeh 
tlmočí?

Povedzte to tak, ako by ste 
to vysvetľovali priateľom 
či známym. Príbehovosť 
a jednoduchosť neznižuje 
hodnotu informácie ani 
vašu dôveryhodnosť. 
Naopak, pomáha vám 
byť zrozumiteľnejšími 
a uveriteľnejšími.

Pretlmočte 
svoj naratív do 
správnych taktík 
a komunikačných 
kanálov

Azda niet väčšej škody, ako 
keď dobrý naratív minie 
svoju cieľovú skupinu. Keď 
viete, že cielite na mladých, 
siahnite po sociálnych 
sieťach. Keď cielite na 
seniorov, možno pre vás 
budú najefektívnejšie kluby 
dôchodcov. 

Potlačte vlastné preferencie 
a predsudky a pozrite sa, čo 
skutočne funguje na vašu 
cieľovú skupinu. Pomôžu 
vám dáta o konzumácii 
médií či prieskumy 
verejnej mienky zamerané 
na meranie vplyvov na 
rozhodovanie.

Množstvo obsahu - 
vyhlásení, videí, fotiek, 
postov na sociálne siete 
a pod. - si viete pripraviť 
v predstihu a rozumne si ho 
rozplánovať. 
Základ je nebyť nudný. 

Priemerná dĺžka pozornosti 
človeka na internete je 
dnes 6 - 8 sekúnd. Musíte 
zaujať a ísť rovno k veci. 
Inšpirujte sa príkladmi 
v predchádzajúcej kapitole.

A v neposlednom rade - 
buďte konzistentní. Váš 
strategický naratív vás 
má držať v jednotnej 
a jasnej komunikačnej 
línii. Nevybočujte z neho 
a nepodnikajte komunikačné 
aktivity, ktoré mu protirečia.

Plánujte obsah, buďte 
v ňom odvážni, 
ale komunikujte 
jednotne

Príklad
Ako sme písali v úvode tejto 
časti, zásadou akejkoľvek 
komunikácie je dobrá 
znalosť cieľovej skupiny. Pri 
naratívoch to platí obzvlášť. 
Vždy musíte mať na zreteli 
príjemcu vášho naratívu. 
Definujte si:

● Kto to je?
● Kde žije?
● Koľko má rokov?
● Čo ho/ju trápi alebo 
hnevá?
● Čo o vás vie?
● Aké má predsudky?
● Na ktoré témy/príbehy 
reaguje citlivo?
● Na čo počúva a pri čom, 
naopak, stráca pozornosť?
● Aké médiá či influencerov 
sleduje?
● Aký slovník používa?
● Ako sa ho/jej naša téma 
týka? Čo “z nej má”?

Pri charakteristike cieľových 
skupín je užitočná technika 
persón. Namiesto beztvarej 
skupiny si radšej predstavte 
jej konkrétneho zástupcu. 
Namiesto definície typu 
“žena, 18-24 rokov, z malého 
mesta” si predstavte: 
“Jana, 23, stredoškolské 

Definujte a dobre popíšte svoju cieľovú skupinu

vzdelanie, Veľký Krtíš, 
bojí sa migrantov”. Svoj 
naratív ľahšie prispôsobíte 
konkrétnej osobe, ktorá je 
zástupcom väčšej skupiny, 
ako anonymnej mase.

Oprite sa o dáta a prieskumy. 
Pri definovaní cieľových 
skupín a spoznávaní ich 
myslenia vám pomôže aj 
monitoring sociálnych sietí 
a diskusných fór. Aj keď ho 
treba brať s istou rezervou, 
dá vám dobrý vhľad do 
myslenia a predsudkov ľudí.

1.

Analyzujte riziká 

Základným predpokladom 
tvorby naratívu je 
uvedomenie si, na čo 
ho potrebujete. Ako 
prvé zanalyzujte riziká 
a ohrozenia, ktoré vyplývajú 
z informačných operácií: 

● Ako môžu informačné 
operácie ohroziť schopnosť 
vašej organizácie plniť svoje 
poslanie? 
● V čom môžu ohroziť vašu 
reputáciu a dôveryhodnosť? 
● Kto môžu byť ich aktéri? 
● Cez ktoré komunikačné 
kanály vás zasiahnu? 
● Aká je ich 
pravdepodobnosť 
a závažnosť?

2.

4.

5.

6.

3.

Vyhnite sa všeobecne 
a vágne definovanej 
cieľovej skupine typu 
“široká verejnosť”. 
Takáto skupina je 
príliš rôznorodá na 
to, aby vás naviedla 
k zmysluplnému 
naratívu.

Analýza rizík 
a zraniteľných 
miest pre potreby 
strategického naratívu 
sa zásadne nelíši 
od bežnej prípravy 
v rámci krízovej 
komunikácie. Mala 
by byť súčasťou 
strategického 
plánovania a príprav 
na krízu každej 
inštitúcie verejného 
sektora. 

Cieľová skupina sa 
vo vašom príbehu 
musí nájsť. Musíte 
ho postaviť tak, aby 
prijímateľ cítil, že sa 
ho téma týka.

Ak si nie ste istí, 
či ste na správnej 
ceste, alebo 
potrebujete nový 
pohľad zvonku, 
prizvite si k tvorbe 
naratívu odborníkov 
na výskum 
verejnej mienky, 
psychológiu, médiá, 
PR, komunikáciu či 
marketing.

Spolupracujte 
s odborníkmi
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Zdroj: Reddit.com35

         Príklad: Nebojte sa byť odvážni. Česká ambasáda v Rumunsku 
využila 50. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy 
v roku 1968 na propagáciu turizmu. Nápis na budove hovorí: “Niektorí 
nás „navštívili“ v 1968. Vy [Rumuni] nie. Príďte nás navštíviť v roku 2018!” 
Rumunská armáda totiž ako jediná spomedzi členských štátov Varšavskej 
zmluvy odmietla napochodovať do Československa. Kampaň kombinuje 
významné výročie, vďaku a apeluje na zdravý patriotizmus Rumunov.

35  https://www.reddit.com/r/europe/comments/96x0us/czech_embassy_in_bucharest_some_visited_us_in/

50

36  https://www.facebook.com/hoaxPZ/photos/a.317666309061243/463189117842294/?type=3&theater 

https://www.omediach.com/hoaxy/15862-status-o-migrantoch-pri-jazere-uz-riesi-policia-ako-podozrenie-zo-sirenia-poplasnej-spravy 
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Čo má mať dobrý naratív
     Jednoznačný cieľ a prínos vašej inštitúcie 
v zlepšovaní stavu spoločnosti či krajiny

     Jednoduchý a zrozumiteľný jazyk, ktorý ide 
„rovno k veci“

     Jasný benefit pre prijímateľa - musí sa v ňom 
nájsť

     Musí pracovať s príbehom (úvod - jadro - 
záver, resp. ašpirácia)

     Musí byť pravdivý a autentický

     Môže apelovať na zdravý patriotizmus (stavať 
na tom najlepšom, čo ako krajina máme)

     Musí byť primerane “cool” a odvážny 

Reaktívne formy 
komunikácie
Čo robiť, keď už je zle

Príprava na reakciu

Aj keď máte najlepšiu stratégiu a silné naratívy, vždy existuje riziko, že sa stanete terčom informačnej operácie. Ani tu však nie 
je vaša inštitúcia bezbranná. Ako komunikátori sa viete na takéto situácie dobre pripraviť a lepšie ich tak zvládnuť. 

V tejto časti si ukážeme, ako zvoliť správnu mieru a spôsob reakcie na rôzne typy informačných operácií.  

Príprava a schvaľovanie vyhlásení môže v prípade krízovej situácie určitý čas trvať. Preto je vhodné mať vopred pripravené 
všeobecné vyhlásenia, ktoré sú v súlade s hodnotami vašej inštitúcie a viete ich ľahko prispôsobiť konkrétnej udalosti. 

Pri tvorbe vyhlásení je dôležité vziať do úvahy, aké informácie o vašej organizácii kolujú a aké príbehy a naratívy tieto 
informácie podporujú. Tie závisia od toho, ako vašu organizáciu vnímajú rôzne cieľové skupiny. Ako prispievajú jednotlivé 
vyhlásenia k identite, hodnotám a posolstvám, ktoré chce vaša organizácia šíriť, najmä vo vzťahu k rôznym cieľovým skupinám? 
Vyhlásenia, ktoré podporujú pozitívne príbehy o organizácii, môžu zohrávať významnú úlohu pri budovaní celkovej odolnosti 
voči zavádzajúcim a nepravdivým informáciám.

Zdroj: Facebook36

         Príklad: V lete 2019 sa na Facebooku šíril obrázok mužov tmavšej pleti sediacich na trávnatej ploche. Podľa človeka, 
ktorý obrázok pridal, išlo asi o 10 migrantov, ktorí pri bratislavskom jazere Draždiak „pokukovali“ po dievčatách. 
V príspevku sa pýtal, ako sa sem dostali, z čoho žijú alebo či sú pod kontrolou.

Na tento príspevok reagovala 
polícia na svojom facebookovom 
účte Hoaxy a podvody – Polícia SR, 
kde zodpovedala položené otázky, 
ale hlavne uviedla, že ide o hoax 
a ľudia s tmavšou pokožkou nemajú 
byť automaticky považovaní za 
migrantov. Polícia ukončila príspevok 
tým, že opätovne zopakovala 
oficiálne odmietavé stanovisko SR 
voči kvótam na prijatie migrantov, 
ale aj fakt, že migranti o našu krajinu 
nemajú záujem a že Slovensko má 
jeden z najprísnejších systémov 
udeľovania azylu, pričom ho ročne 
udelí približne piatim ľuďom. Druhá 
polovica vyhlásenia vysvetľujúca 
azylovú a migračnú politiku SR mohla 
byť pokojne pripravená vopred, 
pričom inštitúcia ju môže využívať 
v mnohých ďalších prípadoch 
týkajúcich sa tejto témy.
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Na informačné manipulácie a dezinformácie neexistuje univerzálna odpoveď. Aktivity v rámci 
informačných operácií môžu byť veľmi rôznorodé. Základný balík reakcií a protiopatrení si však 
dokážete pripraviť aj tak. 

Primeraná odpoveď musí byť úmerná hrozbe, ktorej čelíte. Nižšie ponúkame štyri kategórie odpovedí:

Skonštatovanie
/posúdenie:
Prvou úrovňou odpovede je 
skonštatovanie či posúdenie 
situácie. Ide o neutrálnu 
odpoveď, ktorá dáva 
signál, že o probléme viete 
a zisťujete fakty.

Informovanie
a rámcovanie:
Druhou úrovňou 
je informovanie 
verejnosti a kľúčových 
zainteresovaných strán 
o situácii a stanovisku vašej 
organizácie k nej. Je to 
o niečo menej neutrálna 
odpoveď, ktorá naznačuje, 
čo považujete za kľúčové 
fakty tohto prípadu. 

Obhajoba:
Tretia úroveň odpovede 
predstavuje komunikačné 
postupy, ktoré obhajujú 
váš postoj. Znamená to, 
že budete aktívne hájiť 
svoje stanovisko. Pomocou 
presviedčania a metód 
z oblasti styku s verejnosťou 
(PR) môžete argumentovať aj 
proti dezinformáciám. Obrana:

Štvrtou úrovňou je aktívna 
obrana organizácie 
a podniknutie konkrétnych 
krokov proti agresorovi.

Zdroj: Facebook MO SR37

Zdroj: Facebook MZVaEZ SR39

Zdroj: Facebook MO SR38

                 Príklad konštatovania:

Tieto úrovne predstavujú základ odpovede 
založenej na obhajovaní. Mali by sa používať 
opatrne v závislosti od závažnosti situácie.

Tieto odpovede sú základom pre akúkoľvek ďalšiu 
komunikáciu založenú na faktoch a môžu byť 
použité na väčšinu podozrení z výskytu aktivít 
informačných operácií.

                 Príklad obhajoby: Príklad časti odpovede 
založenej na obhajovaní sú reakcie Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na 
nepravdivé vyjadrenia týkajúce sa ministerstva, ich 
aktivít alebo politík, ktoré publikujú priamo na svojom 
Facebooku:

                 Príklad informovania: 

37  https://www.facebook.com/hoaxPZ/photos/a.317666309061243/463189117842294/?type=3&the
38  https://www.facebook.com/mosr.sk/posts/2786664431367283
39  https://www.facebook.com/notes/ministerstvo-zahrani%C4%8Dn%C3%BDch-vec%C3%AD-a-eur%C3%B3pskych-z%C3%A1le%C5%BEitost%C3%AD-sr/reak-

cia-na-pr%C3%ADspevok-poslanca-%C4%BE-blahu-o-bezpe%C4%8Dnostnej-strat%C3%A9gii-sr/2131872993502573/

1.

1.

2.

3.

2.

3.

4.
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Príručka pre kom
unikátorov

Úroveň 1: 
Posúďte situáciu

Úroveň 3: Obhajujte Úroveň 4: Bráňte saÚroveň 2: Informujte 
a rámcujte tému

Ak chcete pochopiť problém, ktorému čelíte, musíte vedieť 
posúdiť situáciu. Čo sa skutočne deje? Koho sa to týka? O čo 
ide? Čím viac informácií o danej situácii máte, tým lepšie 
budete vedieť odpovedať.

Obhajoba je ďalším krokom po poskytnutí neutrálnych 
informácií a predstavuje aktívnejšie presadzovanie 
vlastného stanoviska. Pri príprave odpovede vždy zvážte 
svoje kompetencie a pripomeňte si osvedčené postupy 
komunikácie a hodnoty svojej organizácie.

Obrana znamená priame odpovedanie agresorovi. Tento krok 
sa môže javiť ako kontroverzný a mal by sa teda uplatňovať 
len v krajných prípadoch. O všetkých postupoch na tejto 
úrovni sa najskôr poraďte s kolegami a vedením, aby ste 
neprekročili svoje kompetencie alebo situáciu ešte viac 
nezhoršili.

Po posúdení situácie môžete začať komunikovať so 
svojimi cieľovými skupinami. Zamerajte sa na poskytnutie 
neutrálnych faktov a informujte o tom, ako situáciu riešite. 
Nezabudnite svoje vyhlásenia prispôsobiť pre každú cieľovú 
skupinu.

Ďalšie užitočné rady:

● Opíšte pozadie, priebeh a kontext udalosti.
● Ktorých subjektov a sietí sa udalosť týkala? (Ak neviete, 
vyhnite sa dohadom.) 
● Ktoré charakteristické vlastnosti aktivít informačných 
operácií ste si všimli?
● Ktoré zraniteľné miesta boli zneužité?
● Ktoré metódy informačných operácií a boli použité? Ktoré 
cieľové skupiny a príbehy boli použité? Vymyká sa niečím 
tento prípad oproti bežnej komunikácii?

      Zmapujte situáciu
Získajte čo najviac informácií o tom, čo sa deje. 
Zistite, akému problému vlastne čelíte.

      Overte fakty
Zistite fakty o situácii. Čo je pravdivá a overená 
informácia?

      Stavte na transparentnosť
Zistite fakty o situácii. Čo je pravdivá a overená 
informácia?

      Vypracujte vyhlásenie
Usporiadajte fakty neutrálnym spôsobom tak, 
ako ich vidíte vy. Snažte sa neopakovať pôvodné 
dezinformačné naratívy, aby ste im nedávali silu 
a zbytočnú pozornosť.

      Opravte
Vydajte vyhlásenie, ktoré bude priamo odpovedať 
na nepravdivé obvinenia relevantnými faktami. 
Užitočné môže byť použitie napr. infografiky 
s odpoveďami na najčastejšie otázky.

      Odkážte sa na zdroje 
Ak môžu fakty potvrdiť nezávislé subjekty alebo 
zdroje, je užitočné na ne odkazovať. Posilníte tým 
svoje stanovisko.

      Pripomínajte kľúčové hodnoty 
Pripomeňte cieľovým skupinám, na akých 
hodnotách vaša organizácia stojí a čo symbolizuje.

      Upozornite zainteresované strany
Či už ide o kolegov, alebo dôležitých ľudí mimo 
vašej organizácie, čím skôr ich informujte o tom, čo 
sa deje.

      Vydajte predbežné vyhlásenie
Vydajte úvodné vyhlásenie, v ktorom uvediete, že sa 
situáciou zaoberáte. Získate tak čas na vypracovanie 
podrobnejšej odpovede.

      Iniciujte dialóg
Aktívne sa zapájajte do dialógu s kľúčovými 
zainteresovanými stranami a verejnosťou, aby sa 
mohli podieľať na riešení problému. 

     Podporte diskusiu
Sprístupnite informácie kľúčovým cieľovým 
skupinám. Usporiadajte podujatia alebo online 
diskusie, na ktorých sa stretnú rôzne zainteresované 
strany a budú diskutovať o konkrétnom probléme. 
Získate tak možnosť objasniť svoje stanovisko.

Diskutujte so všetkými, s ktorými sa diskutovať dá. 
Trollov a falošné identity ignorujte, mažte alebo 
nahlasujte.

      Zapojte influencerov
Zapojte autority a influencerov, ktorí rozšíria 
a pretlmočia vaše vyhlásenie ďalším cieľovým 
skupinám. 

      Zapojte sa do toho, čo robia iní 
Využite existujúce podujatia, iniciatívy alebo 
diskusie na informovanie o prípade a o vašom 
stanovisku.

      Vydajte formálne vyhlásenie 
Pripravte dokumenty, ktoré budú opisovať 
priebeh udalostí a uvádzať fakty na podporu 
vášho stanoviska. Je veľmi dôležité, aby boli tieto 
dokumenty založené na faktoch a overených 
informáciách.

      Držte sa svojho naratívu
Prepojte situáciu so všeobecnejším naratívom svojej 
organizácie a jej hodnotami. Upevníte a podporíte 
tým vlastný naratív. Overte si ale vopred to, či vaša 
komunikácia v konkrétnom prípade nejde proti 
vášmu naratívu alebo hodnotám.

      Ignorujte
Niekedy je najlepšou odpoveďou neurobiť nič. 
To môže byť vhodné, ak napríklad odhalíte 
aktivitu informačnej operácie, tá však nezíska 
veľkú pozornosť verejnosti. V takýchto prípadoch 
by mohla odpoveď, ktorá na prípad upozorní, 
dezinformáciu zbytočne rozšíriť.

      Nahláste
Ak útočník poruší zákon alebo kódex správania 
danej platformy, nahláste to polícii alebo 
príslušnej platforme (napr. Facebooku). Táto akcia 
by sa, samozrejme, nemala brať na ľahkú váhu 
ani zneužívať. Použite ju len v prípade jasného 
porušenia predpisov, aby nedošlo k potláčaniu 
slobodnej diskusie.

      Blokujte
Komunikátori by si mali uvedomovať dôležitosť 
rešpektu a práva na slobodu prejavu. Informačné 
operácie však môžu byť dôvodom na zablokovanie 
používateľa konkrétnej platformy, najmä v prípade, 
že daný aktér šíri a podnecuje k nenávisti. Každý 
prípad by však mal jasne vyplývať z kódexu 
správania danej platformy.

      Odhaľte
Strategickou odpoveďou na aktivity informačných 
operácií môže byť aj odhalenie aktéra, ktorý je 
zodpovedný napríklad za použitie falošných účtov 
na sociálnych sieťach. Odhalenie by sa opäť nemalo 
brať na ľahkú váhu. Najskôr uskutočnite dôkladnú 
analýzu následkov odhalenia páchateľa pre vašu 
organizáciu, zainteresované strany a odhalenú 
osobu či aktéra.

Vytvorenie odpovede založenej na faktoch

Najdôležitejším aspektom prvých dvoch úrovní odpovede 
je skutočnosť, že vaša komunikácia musí byť neutrálna 
a založená na faktoch. Ak chcete mať istotu, že vaša odpoveď 
je správna a relevantná, najskôr musíte zistiť, aký vplyv majú 
nepravdivé informácie na vašu organizáciu či cieľovú skupinu, 
a ako môžu narušiť vašu činnosť, prípadne činnosť alebo 
integritu vašej cieľovej skupiny. 

● Kto dezinformácie či zmanipulované informácie šíri? 
● Ako veľmi sú už rozšírené? 
● O ktoré témy ide? 

Systematicky sledujte vyhlásenia týkajúce sa vašej 
organizácie či témy a zhromažďujte fakty, aby ste následne 
mohli objektívne posúdiť všetky informácie.

Obhajoba a obrana sú vhodné len 
v závažných situáciách, v ktorých 
boli jasne idenfitikované metódy 
informačnej operácie.
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3. A
ko sa brániť

Príručka pre kom
unikátorov

Reflektujte a učte sa z chýb

Ktorú úroveň reakcie zvoliť?

● Ako komunikační 
profesionáli máte 
mimoriadne veľký vplyv 
na formovanie vnímania 
a budovanie dôvery vo vašu 
inštitúciu a štát. Mali by ste 
ho využiť, inak budú miesto 
vás témy, postoje a hodnoty 
formovať iní aktéri. 

● Ako prvé si musíte dobre 
definovať ciele a témy vašej 
strategickej komunikácie.

● Hneď potom musíte dobre 
poznať svoje cieľové skupiny, 
ich myslenie a zraniteľné 
miesta.

● Komunikovať môžete 
proaktívnym alebo 
reaktívnym spôsobom.

● Základom proaktívneho 
prístupu je strategický 
naratív vašej inštitúcie 
k vybranej téme. Ten 
príbehovou formou 
komunikuje kľúčové fakty, 
posolstvá, hodnoty a želané 
správanie. 

● Zo strategického naratívu 
sa odvíjajú komunikačné 
nástroje a taktiky. Tie musia 
lícovať s tým, aké médiá 
sleduje vaša cieľová skupina 
a na aký typ obsahu reaguje.

Nikto nie je dokonalý a najlepšia cesta k zlepšovaniu vašich 
reakcií je poučiť sa z vlastných, ale aj cudzích chýb.

Pr
íru

čk
a 

pr
e 

ko
m

un
ik

át
or

ov

● Vhodne zvolená reaktívna 
komunikácia môže 
nielen zmierniť dopad 
informačných operácií 
na vašu inštitúciu, ale 
v niektorých prípadoch 
dokáže zmobilizovať vašich 
podporovateľov. Z krízovej 
situácie môžete napokon 
vyjsť silnejší.

● Správnou reakciou môže 
byť aj nereagovať vôbec. 
Zvoleniu reaktívneho 
prístupu by však mala 
predchádzať diskusia 
a dôkladné zváženie 
možných rizík a dopadov na 
vašu inštitúciu.

● Nebojte sa zlyhaní. 
Neustále sa učte z cudzích 
aj vlastných chýb. Iba tak 
zdokonalíte svoju strategickú 
komunikáciu.

Zhrnutie kapitoly

Výber najvhodnejšej úrovne 
odpovede závisí od vášho 
posúdenia závažnosti 
situácie. Podozrenie 
z informačných manipulácií 
a operácií s nejasnými 
alebo slabými indikátormi 
je najlepšie riešiť na prvej 
a druhej úrovni, teda 
posúdením a informovaním 
verejnosti. Má ísť o odpoveď 
založenú na faktoch. 

● Aký bol podľa vášho názoru účinok 
vašej reakcie? Na čom bolo založené vaše 
posudzovanie situácie? 

● Ako ste postupovali? Boli podniknuté kroky 
a prijaté opatrenia adekvátne?

● Čo by sa podľa vášho názoru stalo, ak by ste 
konali inak? 

● Zareagoval niekto inak, ako ste očakávali?

● Čo vás táto skúsenosť naučila?

● Uložte si relevantné informácie týkajúce sa 
prípadu.

● Porozprávajte sa o aktivitách informačných 
operácií s vedením či kolegami a podeľte sa 
o svoje skúsenosti.

● Udržiavajte pravidelný kontakt s kolegami, ktorí 
sa venujú podobným záležitostiam vo vašej, ale 
aj v iných inštitúciách.

● Zúčastňujte sa stretnutí a vzdelávacích 
podujatí, na ktorých sa podelíte o svoje znalosti 
a skúsenosti s kolegami v inštitúcii aj mimo nej.

Pri agresívnejšom 
prípade informačného 
vplyvu použite metódy 
založené na faktoch prvej 
a druhej úrovne v spojení 
s asertívnejšími metódami 
obhajovania tretej a štvrtej 
úrovne, t. j. obhajujte 
svoje stanovisko a bráňte 
organizáciu pred útokom. 
Na týchto úrovniach však 
postupujte obozretne. Uistite 

sa, že máte jednoznačné 
poverenie a vaša odpoveď je 
v súlade s demokratickými 
princípmi a slobodou 
prejavu ako aj s inými 
nariadeniami a kódexmi 
správania.

Najprv Potom

Spätne zhodnoťte
svoje konanie

Zdieľajte 
skúsenosti
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Príloha: Ako 
komunikovať 
na sociálnych 
sieťach
Sociálne siete nie sú len 
platformami, na ktorých 
môžu používatelia 
jednoducho komunikovať. 
Stále častejšie sa používajú 
ako nástroj informačných 
operácií a ovplyvňovania. Sú 
totiž zložitým prostredím, 
ktoré umožňuje rýchle 
šírenie informácií a vytvárajú 
bezprecedentný priestor 
pre širokú škálu rôznych 
aktérov na ovplyvňovanie 
verejnej mienky. Niekedy 
je ťažké zistiť, kto sa skrýva 
za účtom na sociálnej 
sieti a odkiaľ čerpá svoje 
informácie. Jednotlivci, 
falošné účty či stránky môžu 
nepravdivo tvrdiť, že ich 
názor je skutočným názorom 
verejnosti, a manipulovať tak 
verejnú mienku. 

Pár užitočných bodov ku 
komunikácii na sociálnych 
sieťach:

● Proaktívna práca 
so sociálnymi sieťami 
predpokladá, že si 
vypracujete komunikačnú 
stratégiu, v ktorej si okrem 
iného definujete, ktoré 
témy a naratívy budete 
systematicky komunikovať 
a akým spôsobom si budete 
budovať publikum v rámci 
vašej cieľovej skupiny.

● Okrem systematickej 
a vopred kvalitne 
pripravenej komunikácie sú 
sociálne siete jedinečnou 
príležitosťou na rýchlu 
a priamu komunikáciu 
s verejnosťou.

● Monitorovaním vašej 
organizácie a analýzou 
vlastných aktivít na 
sociálnych sieťach viete 
zhodnotiť, čo sú aktuálne 
témy, ktoré trápia verejnosť 
v súvislosti s vašou 
inštitúciou a tiež, čo na vašu 
cieľovú skupinu najlepšie 
funguje.  

Označenia alebo tagy 

Ak chcete zvýšiť dosah 
svojho príspevku 
u relevantných ľudí alebo 
inštitúcií, jednoduchý 
spôsob je ich označenie 
(“tagnutie”) v príspevku. 
Každý účet (stránka, osoba) 
na sociálnych sieťach má 
svoje vlastné unikátne meno 
(handle, niekedy aj tag), 
prostredníctvom ktorého 
ich viete označiť vo vašom 
príspevku. Toto meno sa 
začína symbolom „@”. 
Viete ho nájsť na profile 

Hashtagy 

Používanie tzv. hashtagov, 
teda znaku „#“ pred 
kľúčovým slovom, zase 
napomôže tomu, aby 
vaše príspevky boli ľahšie 
vyhľadateľné v prípade, že 
má niekto záujem o danú 
tému. Zároveň svoju 
inštitúciu s témou spájate 
a publiku odkazujete, 
že téma patrí medzi 
vaše priority. Používanie 
hashtagov je veľmi dôležité 
najmä na sociálnej sieti 
Instagram. 

danej stránky. Tagovaním 
ďalších účtov do vášho 
príspevku tiež zvyšujete jeho 
viditeľnosť a potenciálny 
zásah. 

Ako tvoriť príspevky
         Príklad: Handle 
Ministerstva školstva SR 
na Facebooku je 
napríklad @minedu.sk. 

Zdroj: Instagram MO SR40

         Príklady hashtagov, ktoré by napríklad mali patriť pod Ministerstvo obrany: #NATO, 
#obrana, #armada

40 https://www.instagram.com/p/B1wN-BdC_dy/
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Emotikony (emoji) 

Emotikony alebo malé 
obrázky už dávno neslúžia 
len pre komunikáciu 
medzi tínedžermi. Mnohé 
inštitúcie si použitie 
týchto znakov osvojili, 
často totiž predstavujú 
jednoduchý spôsob, ako 
vyjadriť alebo umocniť 
emóciu či symbol. Vizuálne 
prostriedky umožňujú 
cieľovým skupinám 
rýchlejšie porozumieť vášmu 
vyjadreniu a zapamätať si 
kľúčové symboly. Emotikony 
zároveň dodajú textu väčšiu 
ľahkosť a čitateľnosť.

Ak napríklad komunikujete 
o výhodách eurofondov, 
v prípade použitia 
emotikonov vlajky EÚ 
a peňazí bude téma vášho 
príspevku jasná už po pár 
sekundách. 

Videá a obrázky  

Ak máte zopár minút navyše, 
stavte na vizuálny obsah. 
Obrázky, a najmä videá, 
sú dnes najobľúbenejšou 
formou obsahu, keďže 
sú jednoducho a rýchlo 
spracovateľné prijímateľom. 
Facebook ich dokonca 
zobrazuje častejšie. 

Dnes existuje množstvo 
bezplatných nástrojov na 
rýchlu tvorbu obrázkov 
bez potreby pokročilých 
grafických zručností (napr. 
Canva). 

Spoločné zdieľanie 
príspevku (cross-
posting)  

Spoločné publikovanie 
a zdieľanie príspevkov 
na Facebooku viacerými 
facebookovými stránkami 
môže zvýšiť dosah daného 
príspevku. Prepojenie 
tiež prispieva k jednotnej 
strategickej komunikácii 
inštitúcií a zdôrazňuje 
jednotný postoj. 

Do zdieľania príspevkov 
viete zapojiť aj rôznych 
influencerov či tváre vašich 
kampaní.

Viaceré facebookové 
stránky môžu na Facebooku 
usporiadať aj spoločné 
podujatie. 

Sponzorovanie 
(boosting) príspevkov 

Stránky a používatelia 
sociálnych sietí produkujú 
obrovské množstvo obsahu 
a je veľmi náročné dostať sa 
do výberu príspevkov, ktoré 
vaša cieľová skupina vidí vo 
svojom news feede. 

Aby ste zvýšili dosah vašich 
príspevkov, môžete ho 
zasponzorovať. V reklamnom 
rozhraní Facebooku, pod 
ktorý spadá aj Instagram, 
si viete presne definovať 
cieľovú skupinu vášho 
príspevku (napr. fanúšikovia 
vašej stránky do 35 rokov 
žijúci v Košiciach a okolí). 
Podľa výšky reklamného 
rozpočtu (bežne sa 
pohybuje v desiatkach eur 

na príspevok) ho Facebook 
začne zobrazovať ľuďom vo 
vašom cieľovom publiku.

Aj keď reklamný systém 
Facebooku je pomerne 
intuitívny a sponzoring 
zvládnete aj sami, pre 
pokročilejšie nastavenia 
a efektívnejšie cielenie 
je vhodné poradiť sa so 
špecialistami na online 
marketing.

Do prípravy videí môžete 
tiež zapojiť tretie strany 
(napr. rôzne agentúry či 
jednotlivých tvorcov), ktoré 
vedia zrozumiteľne vysvetliť 
zložité javy a príbehy vašim 
cieľovým skupinám.

Delenie dlhého textu 

Ak chcete komunikovať 
dlhšie vyjadrenie, 
pokojne mu dajte nadpis. 
Používateľom bude jasné, 
o čom píšete a či sa ich to 
týka. 

Tiež rozdeľujte dlhšie 
príspevky na menšie časti. 
Text je tak čitateľnejší 
a prehľadnejší. 

S používaním emotikonov 
však buďte opatrní. Menej 
býva niekedy viac. Ich 
použitie je nevhodné 
napríklad pri smútočných 
alebo inak citlivých 
príspevkoch.

43 https://www.facebook.com/minzp.sk41 https://www.facebook.com/UPVII/posts/1002388580106309
42 https://www.facebook.com/mzv.sk/photos/a.193987873977808/2190027741040468/?type=3&theater

Zdroj: Facebook Úradu podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu41

Zdroj: Facebook MŽP SR43

Zdroj: Facebook MZVEZ SR42

Ako šíriť príspevky

         Príklad: Ministerstvo životného prostredia 
napríklad komunikuje svoju novú tému a prioritu - 
zálohovanie PET fliaš - hneď v úvodnej fotografii svojej 
stránky. Použitím jednoduchej grafiky vo forme GIF 
animácie, v ktorej sa fľaše hýbu, príspevok hneď upúta 
pozornosť. Výraznejšie pripomenie verejnosti, že bude 
o pár rokov zálohovať PET fľaše a jasne komunikuje, že 
pre Ministerstvo ide o jednu z prioritných tém.

         Príklad: 

         Príklad: 
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Užitočné 
stránky 
a projekty
Antipropaganda.sk – 
projekt Slovenského inštitútu 
bezpečnostnej politiky, 
ktorý pravidelne prináša 
aktuálne články venujúce sa 
dezinformáciám, hoaxom 
a propagande na Slovensku 
aj vo svete

Bezfaulu.net – na 
stránke možno nájsť 
prehľad a vysvetlenie 
argumentačných faulov 
či propagandistických 
a manipulačných techník 
spoločne s príkladmi

Dezinformácie Hoaxy 
Propaganda – facebooková 
stránka, ktorá sa zaoberá 
odhaľovaním dezinformácií, 
hoaxov a prípadov 
propagandy a zdieľa články 
na tieto témy

Euromyty.sk – stránka 
Zastúpenia Európskej 
komisie na Slovensku, 
ktorá uvádza na mieru 
dezinformácie a mýty, ktoré 
sa šíria o Európskej únii

Hoaxy a podvody – Polícia 
SR – oficiálna facebooková 
stránka slovenskej polície, 
ktorá sa špecificky venuje 
odhaľovaniu hoaxov 
a podvodov predovšetkým 
v internetovom priestore

Hybridne.sk – online kurz 
o hybridných hrozbách pre 

všetkých zamestnancov 
verejnej správy, ktorý vytvoril 
GLOBSEC v spolupráci 
s odborníkmi zo štátnej 
správy vrátane náčelníka 
Generálneho štábu OS SR 
Daniela Zmeka či štátneho 
tajomníka MZV SR Františka 
Ružičku

Checkbot.sk – facebookový 
chatovací bot, ktorý vám 
pomôže overiť pravdivosť 
informácií na internete

Images.google.com – tu 
si môžete overiť pôvod 
fotografie

Infosecurity.sk – stránka 
analyzuje informačné hrozby 
v našom regióne

Konspiratori.sk – stránka 
obsahuje zoznam webov so 
škodlivým a zavádzajúcim 
obsahom

Lovcisarlatanov.sk – 
stránka, ktorá sa venuje 
vyvracaniu zdravotníckych 
hoaxov

Manipulatori.cz – 
stránka, ktorá odhaľuje 
dezinformácie a hoaxy 
a prináša články z tejto 
oblasti

Odkazprestarostu.sk – 
projekt Inštitútu pre dobre 
spravovanú spoločnosť, kde 

môžete nahlásiť problémy 
vo vašom okolí (výtlky, 
neporiadok, chýbajúce 
osvetlenie atď.), ktoré 
sa následne prepošlú na 
príslušnú samosprávu, 
pričom budete informovaní 
o ďalšom riešení situácie

RESIST – Příručka pro 
boj s dezinformacemi  
– české Centrum proti 
terorizmu a hybridným 
hrozbám preložilo príručku, 
ktorú vypracoval odbor 
komunikácie britského 
úradu vlády na základe 
modelu vyvinutého pre 
komunikátorov britskej 
štátnej správy (dostupné 
online na mvcr.cz/cthh)

Stopfake.org/cz – stránka, 
ktorá overuje pravdivosť 
informácií a publikuje ich 
pravdivé verzie, ale aj články 
týkajúce sa dezinformácií 
a propagandy
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Slovníček
pojmov
Ačohentizmus 
(whataboutism) – 
odvrátenie kritiky 
vytvorením falošnej 
paralely s podobným, ale 
nesúvisiacim javom

Ad hominem (osobný útok) 
– napadnutie, diskreditácia 
alebo zosmiešnenie 
argumentujúcej osoby 
namiesto samotného 
argumentu

Argumentačné fauly – 
sú používané v diskusii 
za účelom presvedčenia 
oponenta o správnosti 
tvrdenia bez ohľadu na 
logickú platnosť samotných 
argumentov (napr. osobný 
útok, ačohentizmus, 
podsunutý argument 
a ďalšie)

Astroturfing – vyvolanie 
falošného dojmu silnej 
podpory určitého postoja 
alebo odporu voči nemu 
(napr. organizáciou 
demonštrácií, falošnými 
blogmi či zdanlivo 
autentickými recenziami)

Boosting (sponzorovanie) 
príspevkov – platené 
sponzorovanie príspevkov 
s cieľom zvýšiť ich 
viditeľnosť a počet zobrazení 
na sociálnych sieťach

Bot – počítačový program, 
ktorý vykonáva automatické 
úlohy a môže byť zneužitý na 
šírenie správ na sociálnych 
sieťach či zvyšovanie 
„lajkov“

Cieľová skupina – skupina 
ľudí s istými spoločnými 
črtami, ktorú chceme osloviť 
komunikáciou

Cross-posting – spoločné 
zdieľanie alebo publikovanie 
príspevkov viacerými účtami 
na sociálnej sieti naraz

Cudzí aktér/cudzia 
mocnosť – v kontexte 
príručky ide o iný štát, 
skupinu alebo jednotlivcov 
pôsobiacich zo zahraničia

Deepfake – falošné video 
vytvorené s pomocou 
umelej inteligencie

Dezinformácie – nepravdivé 
alebo zmanipulované 
informácie, ktoré sú šírené 
zámerne s cieľom zavádzať

Emoji, emotikon – malý 
obrázok, tzv. „smajlík“, ktorý 
pomáha vyjadriť emóciu 
alebo symbol

Hackovanie – získanie 
neoprávneného prístupu 
k počítaču alebo sieti, ale 
v prenesenom význame aj 
ovplyvňovanie myslí nekalou 
formou (viď kognitívne 
hackovanie, sociálne 
hackovanie)

Handle – pozri „tag, 
tagnutie“

Hashtag – mriežka alebo „#“, 
používa sa na vyznačenie 
kľúčových slov v príspevku 
na sociálnych sieťach, 
ktoré sú následne ľahšie 
vyhľadateľné

Hybridná kampaň – využitie 
hybridných hrozieb, aj 
zdanlivo nesúvisiacich, na 
dosiahnutie konkrétneho 
cieľa

Hybridné hrozby – nový 
druh bezpečnostných 
hrozieb, ktorý útočí 
súčasne a podvratným 
spôsobom bez vyhlásenia 
vojny (napr. súčasné 
pôsobenie kybernetických 
útokov, dezinformácií 
a polovojenských skupín) 
s cieľom napr. oslabiť 
spoločnosť či demokratické 
procesy v krajine

Influencer – verejne známa 
osoba, ktorej názory sú pre 
iných smerodajné, resp. 
ktorá je pre iných vzorom, 
vďaka čomu môže ľahšie 
sprostredkovať produkty 
alebo služby

Informačné/názorové 
bubliny – organické 
podskupiny, v ktorých ľudia 
komunikujú predovšetkým 
s tými, ktorí majú podobné 
názory a presvedčenia

Informačné/vplyvové 
operácie – aktivity, ktorými 
cudzí aktéri alebo ich 
predstavitelia zbierajú 
a šíria potenciálne škodlivé 
informácie o svojom 
nepriateľovi s cieľom narušiť 
demokratický systém 
a spoločnosť

Kognitívne hackovanie – 
aktivity, ktoré zneužívajú 
naše myšlienkové procesy 
(napr. je zložité premýšľať 

racionálne, keď sme 
vystavení množstvu emócií)

Komunikačný kanál – 
platformy, prostredníctvom 
ktorých možno komunikovať 
s verejnosťou (rádio, 
televízia, internet...)

Mém (meme) – replikujúca 
sa časť kultúrnej informácie, 
ktorá sa šíri spoločnosťou; 
často ide o príbeh, vtip, 
obrázok či video, ktoré ľudia 
ďalej šíria a dotvárajú

Naratív, strategický 
naratív – príbeh, ktorý 
definuje kľúčové hodnoty 
a posolstvá, za ktorými daná 
inštitúcia alebo aktér stojí, 
resp. ktoré presadzuje

Phishing – metóda, ktorej 
cieľom je vylákať od 
používateľov heslá alebo iné 
citlivé informácie online

Podsunutý argument/
mlátenie strašiaka 
(strawman fallacy) – 
diskreditácia protivníka tým, 
že sa mu prisúdia tvrdenia 
alebo argumenty, ktoré nie 
sú jeho, a potom sa na tieto 
podstrčené tvrdenia útočí

Polarizácia – prehlbovanie 
protichodných názorov 
spoločnosti na určitý 
problém

Potemkinove dediny – 
v kontexte príručky ide 
o falošné inštitúcie, ktoré 
pôsobia legitímne, aby 
podporovali určitý názor 
alebo dezinformáciu

Pranie – postupné 
skresľovanie informácií 
a odstraňovanie pôvodného 
kontextu, až kým nie je 
možné určiť, či bol ich zdroj 
pravdivý, alebo nie

Proaktívna komunikácia – 
aktívna forma komunikácie, 
ktorá vytvára a nastoľuje 
vlastné témy

Psychografická analýza – 
na rozdiel od demografickej 
analýzy (vzdelanie, 
vek, zamestnanie atď.) 
psychografia segmentuje 
obyvateľstvo podľa 
osobnosti (introvertný, 
hádavý, nerozhodný...)

Reaktívna komunikácia – 
spôsob komunikácie, ktorý 
reaguje na tému alebo 
udalosť, ktorá sa už stala

Skrytá/tmavá reklama 
(dark advertising) 
– reklama, ktorá sa 
zobrazuje len určitým 
jednotlivcom na základe ich 
sociodemografického alebo 
psychografického profilu

Sociálne hackovanie – 
aktivity, ktoré zneužívajú 
naše sociálne vzťahy a väzby 
na ovplyvňovanie

Stádový efekt (bandwagon 
effect) – tzv. efekt masy 
alebo efekt väčšiny - ak 
majú ľudia pocit, že patria 
k väčšine, cítia sa istejšie 
a je pravdepodobnejšie, že 
vyjadria svoj názor

Strategická komunikácia – 
systematické a koordinované 
používanie objektívnych 
informácií cez verbálnu aj 
neverbálnu komunikáciu 
zamerané na budovanie 
porozumenia ohľadom 
aktivít, priorít a politík vašej 
inštitúcie a štátu

Špirála mlčania – opak 
stádového efektu: ak existuje 
dojem, že spoločnosť sa 
v určitej otázke zhoduje, je 
väčšia pravdepodobnosť, že 
ľudia s opačným názorom sa 
cítia neisto a budú mlčať

Tag, tagnutie – označenie 
iných účtov na sociálnych 
sieťach v príspevku, začína 
symbolom „@“

Troll, trollovanie – 
používatelia, ktorí svojimi 
komentármi a správaním na 
internete zámerne provokujú 
ostatných alebo odvádzajú 
diskusiu od pôvodnej témy; 
môže sa jednať o skutočné 
osoby, ale aj falošné identity

Trollie farmy – prezývka 
firiem alebo spoločností, 
ktorých pracovníci sa živia 
koordinovaným trollovaním 
či písaním falošných článkov 
či komentárov

Zaplavovanie – preťaženie 
cieľových skupín 
informáciami s cieľom 
vytvoriť zmätok

Zavalenie argumentami 
(gish-gallop) – zaplavenie 
súpera argumentmi, 
skutočnosťami a zdrojmi, 

z ktorých mnohé sú 
falošné alebo s problémom 
nesúvisia, aby oponent 
nemal možnosť a čas každé 
z tvrdení overiť či vyvrátiť
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