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„Efektívna 
komunikácia  
je z 20% to,  
čo viete,  
a z 80% to,  
ako vnímate to, 
čo viete.“ 
Jim Rohn
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spolupracuje s predstaviteľmi neziskového, 
privátneho a štátneho sektora a snaží sa 
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V našom informačnom priestore je dnes 
bezprecedentné množstvo aktérov, ktorí informácie 
šíria a súťažia o pozornosť ľudí. Zatiaľ čo v prípade 
súkromných spoločností propagujúcich svoj produkt 
môže ísť o neškodnú praktiku, v online priestore sa 
za poslednú dekádu objavili stovky zdrojov a aktérov, 
ktorých cieľom je naštrbenie dôvery či už medzi 
občanmi alebo v demokratickom systéme, v ktorom 
spoločnosť funguje. Proti týmto aktérom je potrebné 
aktívne bojovať. Jedným z hlavných nástrojov boja, 
ktoré má v rukách štát, je strategická komunikácia. 
Prostredníctvom nej sa podporuje dôvera, hodnotový 
základ, a tiež odolnosť spoločnosti voči podvratným 
vplyvom, ktoré sa ju snažia oslabiť. Táto príručka 
poskytuje základný prehľad o strategickej komunikácii 
a jej hlavných  princípoch, a zároveň ponúka praktické 
tipy a cvičenia na to, ako, kedy a čo komunikovať.  

Komunikácia s verejnosťou je 
dnes jednoduchšia a zároveň 
náročnejšia než kedykoľvek 
predtým. Jednoduchá je vďaka  
nástrojom, ktoré nám digitálny 
svet ponúka. Prostredníctvom nich 
sa dnes k špecifickým cieľovým 
skupinám vie rýchlo dostať 
prakticky ktokoľvek. To zároveň 
robí komunikáciu s verejnosťou 
náročnou. Pretlak informácií v 
online priestore spôsobuje, že 
každý z nás bojuje o pozornosť. 
Ľudia informáciám nevenujú toľko 
pozornosti a pri konzumácií správ 
používajú rôzne skratky - čítajú iba 
(emočne nabitý) titulok, pozrú si 
iba prvých pár sekúnd videa, pri 
čítaní textu nepátrajú po zdroji 
či jeho autenticite, prípadne 
spracovávajú iba to, čo priamo 
vidia, keď si prechádzajú „stenu“ 
svojej sociálnej siete. 

Príručka slúži najmä pre predstaviteľov verejnej správy 
a politických nominantov, ktorí priamo aj nepriamo 
komunikujú s verejnosťou. Patria sem zamestnanci 
tlačových oddelení a odborov, ale aj iných zložiek, 
ktoré pripravujú podklady pre komunikátorov s 
verejnosťou, hovorcovia  a hovorkyne, predstavitelia 
politických strán, či ministri a štátni tajomníci. V tejto 
príručke je však množstvo praktických tipov a cvičení 
aj pre tých, ktorí nepracujú vo verejnej správe, ale 
podieľajú sa na zveľaďovaní demokratickej spoločnosti 
v krajine. 

Spoločnosť, ktorá je pravidelne a otvorene 
informovaná o politikách, plánoch a aktivitách 
verejných inštitúcií, má v ne vyššiu dôveru a ochotu 
spolupodieľať sa na zveľaďovaní spoločnosti. S tým 
súvisí aj otvorená diskusia o hodnotách a princípoch, 
na ktorých má byť spoločnosť postavená. Takáto 
diskusia zároveň  vedie k väčšej súdržnosti a celkovej 
odolnosti spoločnosti voči vplyvom, ktoré sa ju snažia 
rozbiť.

Príručka sa skladá z teoretickej časti (str. 10 - 71), ktorá 
poskytuje prehľad o základných funkciách a formách 
strategickej komunikácie. Nejde však len o teóriu. 
Poskytuje množstvo praktických príkladov a tipov, 
ktoré môžete pri svojej bežnej práci využiť. Strany 
72 - 77 ponúkajú prílohy, ktoré z pohľadu autoriek 
obsahujú zaujímavé doplnkové informácie k téme, 
ktoré stoja za doštudovanie. Treťou dôležitou časťou 
príručky sú praktické cvičenia priamo napojené na 
témy rozoberané v príručke. Môžete si precvičiť 
tvorbu strategických naratívov, definovanie cieľovej 
skupiny, vypracovanie podporných argumentov, ako 
aj komunikáciu na sociálnych sieťach. Cvičenia si 
môžete vypracovať priamo v príručke po prečítaní 
jednotlivých častí alebo až po preštudovaní celej 
príručky. Výhodou je, že k teórii a praktickým tipom, 
ktoré vás môžu inšpirovať, sa pri vypracovávaní vždy 
viete vrátiť a osviežiť si pamäť. Ak si chcete cvičenia 
skúsiť v tíme alebo odporučiť kolegom, na stránke 
GLOBSEC-u môžete nájsť samostatné cvičenia v pdf 
na vytlačenie.

O PRÍRUČKE

O čom je táto 
príručka?

Pre koho je 
táto príručka 
určená?

Prečo je  
to dôležité 

Ako s 
príručkou 
pracovať

Časť s praktickými cvičeniami nájdete 
na strane 78.

VIAC
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ZÁKLADY

Jej dôležitou charakteristikou je, že zahŕňa verbálne aj 
neverbálne spôsoby komunikácie.  Strategicky sa dá 
teda komunikovať tým, čo robíte (napr. aké podujatia 
navštívite či akým tónom a emóciou reagujete), ale 
aj tým, čo nerobíte (t.j. kedy sa zdržíte komentára 
alebo reakcie na situáciu, ktoré podujatie nenavštívite 
a pod). Mlčanie, nečinnosť alebo neschopnosť 
vykonať kľúčovú činnosť, môže mať rovnaký dopad na 
spoločnosť ako skutky a vyhlásenia.

Ak pracujete vo verejnej správe alebo politicky 
reprezentujete krajinu, vašou úlohou je pomáhať 
verejnosti porozumieť verejným politikám, ich dopadu 
na životy občanov, zapájať verejnosť do rozhodovacích 
procesov a budovať tak dôveru v inštitúcie a štát. To 
znamená, okrem iného, informovať ľudí o verejných 
službách, vysvetľovať politiky, povzbudzovať ich, 
aby viedli bezpečný a zdravý život, bojovať proti 
dezinformáciám a presadzovať záujmy Slovenska na 
medzinárodnej úrovni. 

Strategická komunikácia prináša ucelenosť 
komunikovaného obsahu,  pozerá sa za hranice 
každodenného života, snaží sa nasmerovať cieľové 
publikum k dlhodobej zmene v zmýšľaní a prezentovať 
vízie a hodnoty spoločnosti. Strategická komunikácia 
inštitúcie zároveň predpokladá, že daná inštitúcia a jej 
zamestnanci vedia, aké sú priority, politiky a hodnoty 
danej inštitúcie.  

Strategickú komunikáciu inštitúcie by nemali tvoriť 
len jej čelní alebo politickí predstavitelia. K „tvári a 
hlasu” inštitúcie prispievajú všetci, ktorí sa podieľajú 
na príprave podkladov, analýz a stratégií, ktoré sa 
nakoniec dostanú na verejnosť. V ideálnom prípade 
by takíto experti a pracovníci  mali v mene svojej 
inštitúcie verejne vystupovať tiež. Ich expertíza 
oslobodená od politickej nominácie totiž prispieva k 
pozitívnemu a ľudskejšiemu obrazu inštitúcie. 

Na komunikáciu s občanmi by mali byť použité všetky 
dostupné komunikačné nástroje - od tlačových 
správ, mediálnych výstupov a osobných stretnutí, 
po komunikáciu na sociálnych platformách. Výber 
nástroja závisí od témy alebo cieľového publika, všetky 
by však mali obsahovať jasný a zrozumiteľný jazyk a 
jednotné naratívy a hodnoty.

Strategická komunikácia, jej priority a hodnoty, by 
mali byť preto definované v pláne na inštitucionálnej 
aj celoštátnej úrovni, ktorý by sa mal pravidelne 
vyhodnocovať. Na Slovensku by to mala byť 
Koncepcia strategickej komunikácie SR, ktorej 
finalizácia je plánovaná do konca roku 2022, ako 
vyplýva z Akčného plánu koordinácie boja proti 
hybridným hrozbám. 

*  Terminologický slovník SR krízového riadenia ju definuje 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-slovn%C3%ADk-
kr%C3%ADzov%C3%A9ho-riadenia.pdf) 

Čo je strategická 
komunikácia?
Na Slovensku sa strategická komunikácia definuje ako: 
„systematické a dlhodobé komunikačné aktivity zamerané na 
budovanie porozumenia ohľadom aktivít, priorít a politík vašej 
inštitúcie a štátu.“*

„Najdôležitej-
šou vecou v 
komunikácii  
je počuť, čo sa 
nehovorí.” 

Peter Drucker

http://www.reserves.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Terminologick%C3%BD-slovn%C3%ADk-kr%C3%ADzov%C3%A9ho-riadenia.pdf
http://www.reserves.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Terminologick%C3%BD-slovn%C3%ADk-kr%C3%ADzov%C3%A9ho-riadenia.pdf
http://www.reserves.gov.sk/wp-content/uploads/2019/10/Terminologick%C3%BD-slovn%C3%ADk-kr%C3%ADzov%C3%A9ho-riadenia.pdf
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ZÁKLADY

Tak, ako každá iná komunikačná 
aktivita, aj strategická komunikácia 
si vyžaduje tvorbu plánu, ktorý sa 
bude pravidelne vyhodnocovať 
a zlepšovať. Váš plán by mal 
obsahovať odpovede na všetky 
otázky vyššie, a teda brať do úvahy:

Na to, aby ste mohli efektívne a úspešne zahrnúť 
strategickú komunikáciu do svojich aktivít, je potrebné 
zodpovedať nasledujúce otázky:

     Komu komunikujem  – Máte zadefinované 
cieľové skupiny? Kto je vaše publikum a ako 
sa mení v závislosti od komunikovaných 
tém? Aby ste mohli efektívne identifikovať 
najprimeranejšiu formu, postup a kanály 
komunikácie, je potrebné rozumieť cieľovej 
skupine a jej správaniu.

     Čo komunikujem – Aké sú priority, politiky a 
hodnoty, ktoré vaša organizácia predstavuje a 
presadzuje? Je vaša aktuálna aktivita v súlade s 
nimi?

     Čím komunikujem – Aké sú hlavné nástroje 
vašej komunikácie s cieľovou skupinou? Odkiaľ 
vaša cieľová skupina čerpá informácie, aké 
zdroje najčastejšie konzumuje a považuje za 
dôveryhodné? Sú to noviny, politické diskusie v 

Kde začať
Strategická komunikácia si 
vyžaduje dlhodobé komunikačné 
plánovanie a rôzne formy prístupu 
ku komunikácii, prostredníctvom 
ktorých sa systematicky budujú 
a rozvíjajú príbehy, naratívy a 
posolstvá vo vopred stanovených 
prioritných témach a oblastiach. 
Tieto priority môžu mať rôzne 
úrovne - celoštátnu, inštitucionálnu 
alebo sa môžu odvíjať od potrieb 
cieľovej skupiny. 

     cieľ komunikácie 
     cieľové skupiny
     typy komunikačných aktivít, naratívov a 
kľúčového „messagingu“ v krátkodobom, 
strednodobom a dlhodobom horizonte
     dostupné nástroje a kanály komunikácie 
     analýzu, predpovedanie a zmiernenie rizík
     spôsob identifikácie hrozieb a príležitostí
     spôsob zdieľania informácií s komunikačnými 
tímami z iných rezortov 
     spôsoby adresovania ad hoc potrieb podľa 
závažnosti situácie
     spôsob monitorovania a vyhodnocovania 

Pri tvorbe akejkoľvek stratégie a 
plánu vám môže pomôcť OASIS 
model vyvinutý vo Veľkej Británii, 
ktorý je založený na piatich 
základných krokoch:

Ciele  
(ang. Objectives)

začnite s definíciou zámeru a vytvorte komunikačné 
ciele, ktoré zabezpečia jeho dosiahnutie.

1)

Stratégia/Nápady  
(ang. Strategy/Ideas)

naplánujte si stratégiu kampane vrátane posolstiev, 
naratívov, kanálov a partnerov/influencerov.

3)

Implementácia  
(ang. Implementation)

naplánujte realizáciu pridelením dostatočných zdrojov 
a stanovením si časového harmonogramu.

4)

Dosahovanie výsledkov/Hodnotenie 
(ang. Scoring/Evaluation)

monitorujte výstupy a výsledky počas vašej kampane.

5)

Cieľová skupina/Prehľad  
(ang. Audience/Insight) 

pochopte potreby cieľového publika.

2)

Viac informácií o jednotlivých fázach nájdete v 
nasledujúcich kapitolách. 

VIAC

televízii alebo sociálne siete? Vhodné vybrané 
komunikačné nástroje a komunikátori sú 
jedným z kľúčov k úspechu šírenia správy alebo 
kampane. 

     Ako komunikujem – Sú spôsob a forma 
vašej komunikácie zrozumiteľné a atraktívne 
pre vašu cieľovú skupinu? Rozmýšľajte o 
rôznych kombináciách nástrojov a formách 
komunikácie, ktorými môžete osloviť publikum.

     Kedy komunikujem – Poznáte dostatočne 
kontext, v ktorom sa krajina a spoločnosť 
aktuálne nachádza? Aké sú dlhodobé trendy, 
riziká a príležitosti pre komunikáciu?

     Kto všetko komunikuje – Kto sú autority 
alebo inštitúcie, ktoré sa tiež verejne vyjadrujú k 
vašim témam? Máte svoje naratívy zjednotené? 
Koordinujete svoje komunikované informácie a 
odpovede? 

     Aký bude výsledok toho, čo komunikujem – 
Čo chcete svojou komunikáciou dosiahnuť?  
A ako to zmeriate? 
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KAPITOLA 1

Komunikačné tímy zaoberajúce sa strategickou 
komunikáciou koordinujú ostatných kolegov tým, že 
určujú čo, kedy, ako a komu komunikovať. Ich význam 
spočíva v pochopení komplexných informácií, navrhovaní 
stratégií a hodnotení výsledkov komunikácie. Základné 
kroky, ktoré musia odborníci zaoberajúci sa strategickou 
komunikáciou vykonať, sú štruktúrované do štyroch 
fáz procesu plánovania strategickej komunikácie – 
porozumenie kontextu a cieľovej skupiny, návrhy riešení, 
ich implementácia a následné zhodnotenie.

Základné
funkcie

     Porozumenie 
kontextu a cieľovej 
skupiny 

1.

Komunikátori by mali dôkladne rozumieť jednotlivým 
cieľovým skupinám -  ich postojom, presvedčeniam, 
znalostiam, motiváciám, potenciálnym prekážkam, 
zmenám v správaní, či konzumácii médií 
prostredníctvom dostupných nástrojov (napr. 
prieskumy verejnej mienky a monitoring médií). 

Tieto znalosti spolu s porozumením kontextu 
(politického, ekonomického, spoločenského, 
technologického, právneho a environmentálneho) 
ďalej komunikátori využívajú na rozvoj stratégií, 
informovanie o cieľoch komunikácie - hodnotách, 
pripravovaných politikách a ich dopadoch na cieľové 
skupiny, vytváranie komunikačných výstupov (tlačové 
správy, mediálne brífingy, príspevky na sociálnych 
platformách) a vyhodnocovanie ich výsledkov. 

Zároveň by mali komunikátori svoje aktivity a 
koordináciu naprieč oddeleniami v rámci svojej 
inštitúcie alebo medzi rezortami vopred plánovať. 
Dobrí komunikátori dokážu zmierniť riziká predvídaním 
potenciálnych problémov a systematickou prípravou 
argumentov, zároveň však dokážu využiť rôzne ad hoc 
príležitosti, aby maximalizovali dosah a zabezpečili 
efektivitu svojej komunikácie. 

1
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     Nastavenie 
stratégie
2.

Komunikátori alebo komunikačné oddelenia vyvíjajú 
strategické naratívy budujúce inštitucionálnu 
komunikáciu v súlade s plánom strategickej 
komunikácie a naratívmi štátu, ktoré by mali byť 
nastavené na centrálnej úrovni*. Tieto strategické 
naratívy by mali vychádzať zo základných hodnôt 
spoločnosti a demokratických princípov a reflektovať 
na aktuálny kontext a strategické dokumenty, ktoré 
definujú smerovanie štátu, akými sú Ústava SR, 
Bezpečnostná a Obranná stratégia, Programové 
vyhlásenie vlády a ďalšie. Plán strategickej 
komunikácie každej inštitúcie by mal nadväzovať na 
celoštátnu stratégiu a môže byť súčasťou celkovej 
komunikačnej stratégie inštitúcie alebo figurovať 
ako samostatný dokument. Tento dokument by mal 
byť aktualizovaný minimálne na ročnej báze spolu s 
komunikačným plánom, ktorým sa ustanovujú kľúčové 
témy a komunikačné aktivity a projekty na nasledujúci 
rok. 

Cieľové skupiny neexistujú vo vákuu 
Vytvárajú sa dynamicky prostredníctvom 
interakcie medzi ľuďmi s rovnakým 
presvedčením, názormi a záujmami. Je 
dôležité pochopiť, čo členov tejto skupiny 
spája, na akých platformách a skupinách 
týchto platforiem sú aktívni, aké sú ich záujmy, 
prostredníctvom ktorých by ste ich mohli 
osloviť.
 
Zraniteľné miesta 
Po tom, čo si identifikujete základné cieľové 
skupiny, je potrebné posúdiť ich zraniteľné 
miesta vo vzťahu k rôznym formám proti-
naratívov a dezinformácií, ktoré môžu byť šírené 
na podkopanie priorít a hodnôt vašej inštitúcie 
alebo štátu.

Poznajú oni vás?
Tretím dôležitým krokom je overenie si 
skutočnosti, ako dané cieľové skupiny 
vnímajú vás, prostredníctvom prieskumov 
verejnej mienky alebo analýzy reakcií na vašu 
komunikáciu. 

Vypracovanie a navrhnutie 
stratégie zahŕňa:

     identifikáciu základných strategických priorít 
inštitúcie a ich premietnutie do komunikačných 
aktivít, ktoré tieto priority a hodnoty budú 
reflektovať a propagovať

     segmentáciu publika na cieľové skupiny  
pomocou štatistík a iných údajov

     pravidelné vyhodnocovanie komunikovaných 
výstupov a ich následné prenastavenie na lepšie 
dosiahnutie stanovených cieľov 

     synergiu medzi komunikáciou a činmi

     zosúladenie stratégie/strategických 
naratívov inštitúcie so základnými hodnotami 
a demokratickými princípmi spoločnosti, 
ktoré vychádzajú z celospoločenskej debaty a 
rešpektujú základné práva a slobody 

     spôsoby tvorby komunikačných výstupov na 
základe cieľovej skupiny alebo skupín, formy 
a nástroje komunikácie, vrátane influencerov, 
ktorí dokážu komunikáciu multiplikovať

     identifikáciu dostatočných personálnych a 
materiálnych kapacít a vyčlenenie adekvátneho 
rozpočtu 

     nastavenie komunikačných štruktúr,  
postupov a zodpovedností za komunikáciu v 
rámci inštitúcie, ale aj v oblasti medzirezortnej 
spolupráce, spolupráce naprieč úrovňami 
verejnej správy, ako aj s občianskym a 
akademickým sektorom

     nastavenie procesov schvaľovania 
komunikovaného obsahu tak, aby komunikátori 
dokázali promptne reagovať na dianie v 
informačnom priestore.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE KAPITOLA 1

ktoré oblasti, ľudia a témy vo vašej inštitúcii by mohli 
byť cieľom a súčasťou vašich komunikačných aktivít? 
Zamestnanci vašej inštitúcie sú prvými prirodzenými 
multiplikátormi vašich hodnôt, naratívov a aktivít. 

na ktoré skupiny v spoločnosti máte informačný 
dosah? Kto sleduje výstupy na vašich sociálnych 
platformách? Ako tieto skupiny reagujú na vašu 
komunikáciu? Chcete zasiahnuť iné publikum/ cieľové 
skupiny? Ak áno, aké iné formy komunikácie by ste 
mali použiť? 

Poznanie cieľovej skupiny

Pri tvorbe komunikačných 
výstupov, či už majú strategický 
charakter alebo nie, je potrebné 
zadefinovať  cieľovú skupinu, 
ktorú chceme osloviť. Z pozície 
komunikátora v rámci inštitúcie 
by ste mali myslieť na dva typy 
cieľových skupín:

V rámci vašej inštitúcie: 

V spoločnosti:

a)

b) *  V prípade SR by mala koordinácia v ideálnom prípade prebiehať na 
úrovni Úradu vlády SR.
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     Implementácia3.

Keď si stanovíte ciele a efektívne využijete poznatky o 
cieľovej skupine alebo skupinách, môžete začať svoju 
stratégiu implementovať. Akú činnosť budete robiť 
prvý týždeň, mesiac alebo rok? Aké sú míľniky, ktoré 
chcete dosiahnuť? V rámci svojich časových plánov 
môžete byť flexibilní, ale je dobré mať predstavu o 
tom, ako by kampaň alebo plánované komunikačné 
aktivity mali vyzerať. Na základe stratégie si vytvárate 
krátkodobé a strednodobé komunikačné plány. 

Implementácia aktivít znamená realizáciu vašich 
komunikačných stratégií, plánov a výstupov v praxi. 
Realizácia by mala prebiehať v rámci inštitúcie, ale aj 
mimo nej - s inými inštitúciami, ktoré majú rovnaké 
hodnoty alebo komunikačné ciele ako vy. Poverení 
komunikátori alebo oddelenia riadia implementáciu 
komunikačných aktivít, poskytujú podporu ostatným 
oddeleniam a monitorujú úspech komunikovaných 
výstupov:

Strategická 
komunikácia ako 
integrálna súčasť 
inštitúcie
Komunikačné tímy alebo komunikátori, ktorí 
vykonávajú strategickú komunikáciu a budujú 
inštitucionálnu komunikáciu svojich organizácií, 
by mali byť jej integrálnou súčasťou. Mali by byť 
prepojení na všetky oddelenia inštitúcie a byť aktívne 
zapájaní do tvorby politík a rozhodnutí. Rozmýšľanie 
nad komunikáciou, jej formami, nástrojmi a cieľovými 
skupinami, by malo byť prítomné od začiatku tvorby 
týchto procesov. Strategická komunikácia nie je 
finálny výstup iných činností inštitúcií a verejných 
predstaviteľov - mala by byť ich automatickou a 
neoddeliteľnou súčasťou. Na budovaní strategickej 
komunikácie inštitúcie sa preto podieľajú jej rôzni 
predstavitelia. Aktívne zapojenie viacerých alebo 
všetkých oddelení do tvorby komunikácie otvára 
dvere pre lepšie porozumenie hodnoty komunikácie a 
jej foriem. 

3 tipy k tvorbe stratégie

Nikdy nehovorte o aktivitách: váš kolega príde 
na schôdzu, sadne si a povie: „Chcem video“. 
To nie je dobrý začiatok. Hneď ako ľudia začnú 
hovoriť o taktike alebo navrhovať aktivity, je 
potrebné sa zastaviť. Najprv je potrebné hovoriť 
o celkovom probléme, o cieli, ktorý chceme 
dosiahnuť a o tom, ako zasadiť plánované 
aktivity do hlavných strategických naratívov 
spoločnosti alebo inštitúcie.

1)

2)

3)

Zamerajte sa na cieľ: pri vytváraní stratégie je 
najdôležitejšie vedieť, čo chcete a potrebujete 
dosiahnuť a ako to má vyzerať. Pri tvorbe 
komunikačných cieľov je zároveň potrebné 
rozmýšľať nad spôsobmi merania úspechu 
aktivít, identifikovaní merateľných ukazovateľov 
a finálnej méty - hodnôt, pri ktorých budete 
považovať vaše aktivity za úspešné. Ak sú 
komunikačné aktivity dlhodobé, je vhodné 
stanoviť si čiastočné úspechy alebo míľniky.

Pamätajte na pridanú hodnotu, ktorú 
strategická komunikácia prináša ako nástroj v 
rukách verejných inštitúcií. Môže:

     ovplyvniť postoje a správanie, vrátane 
aktívneho zapojenia občanov do rozhodovacích 
procesov,

     vytvárať podporu verejnosti vo verejné 
inštitúcie a ich rozhodnutí,

     informovať, podporovať a uisťovať občanov/
cieľové skupiny v čase krízy,

     zlepšiť povesť verejných inštitúcií a 
predstaviteľov doma aj v zahraničí.

     poskytovaním strategického dohľadu a 
usmernení,

     pravidelným vyhodnocovaním úspešnosti,  
pokroku,

     a komunikáciou o dôležitých udalostiach/ 
rozhodnutiach, ktoré si vyžadujú súlad naprieč 
inštitúciami. 

Viac o typoch komunikačných aktivít, ktoré 
môžete na realizáciu použiť, sa dočítate na str. 
38 – 55. Na str. 64 tiež nájdete praktické tipy 
ako komunikovať. 

VIAC

ZÁKLADNÉ FUNKCIE KAPITOLA 1
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     Meranie a vyhodnotenie 
výsledkov
4.

Dobrí komunikátori pravidelne vyhodnocujú úspešnosť 
komunikačných výstupov. Na to je potrebné mať 
nastavený spoľahlivý prístup k ich hodnoteniu s cieľom 
posúdiť ich efektivitu v krátkodobom, strednodobom a 
dlhodobom horizonte. Potrebujete:

     poznať východiskový stav spoločnosti pred 
realizáciou komunikovaných aktivít

     monitorovať komunikačné aktivity a 
informačný priestor 

     zhromažďovať informácie, analyzovať ich 
dopad a robiť zmeny v prípade neúspechu

     zosúladiť a podporiť svoje komunikačné 
výstupy spoluprácou s inými aktérmi - napríklad 
prostredníctvom verejných debát, diskusií v 
médiách či rôznymi symbolickými aktmi alebo 
vyjadreniami 

     informovať o úspechoch aj neúspechoch 
komunikovaných aktivít hlavných predstaviteľov 
vašej inštitúcie, ďalšie inštitúcie či koordinačný 
orgán

     zhromažďovať a zdieľať získané skúsenosti a 
poznatky s cieľom informovať a zlepšiť budúce 
komunikačné aktivity

Viac o meraní efektivity komunikácie sa 
dozviete na str. 56.

VIAC

Merajte, čo je 
zmerateľné 
a to, čo 
zmerateľné 
nie je, 
merateľným 
spravte.
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Ľudia si pamätajú príbehy, nie fakty a čísla.

Naratívy
2

Naratív Značka 
(branding)Naratívy sa vo všeobecnosti skladajú zo zdanlivo 

nesúrodých správ alebo vyhlásení, ktoré sa spájajú, 
aby rozprávali konkrétny príbeh. Príbehy sú pre širšie 
publikum zrozumiteľnejšie a majú potenciál spájať 
skupiny s rôznymi presvedčeniami a záujmami.

Naratívy sú v podstate jednoduché príbehy, ktoré 
poskytujú skratky k pochopeniu zložitých problémov. 
Sú navrhnuté tak, aby ovplyvnili cieľové publikum. Je 
pravdepodobné, že ak uvidíte veľa správ o konkrétnej 
téme, budete vedieť identifikovať jeden alebo viacero 
naratívov, do ktorých dané správy zapadajú alebo 
pomáhajú tvoriť. Naratívy bežne používajú biznis lídri, 
marketéri a politici.

Ak sú naratívy tvorené na báze konkrétnych 
hodnôt, identít alebo presvedčení, ktoré tvorbu 
týchto naratívov riadia, hovoríme o značke. Značka 
(branding) je to, čo si ľudia myslia a čo cítia o niečom 
či niekom. Sú to vlastnosti a kvality, ktoré organizáciu, 
inštitúciu, či človeka odlišujú od ostatných a ktoré 
majú rezonovať s určitou cieľovou skupinou. 

Značka inštitúcie je pre komunikáciu s verejnosťou 
dôležitá. Pomáha vám odlíšiť sa od iných inštitúcií, ale 
aj jednoduchšie komunikovať vaše aktivity, hodnoty a 
ciele. 

Naratív

Message

Message

Message

Značka

Naratív

Naratív

Naratív

Príklady naratívov nájdete na stranách 
25 – 33. 

VIAC
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Čo je strategický 
naratív
Strategický naratív môže 
komunikovať konkrétnu tému, 
ktorou sa vaša inštitúcia zaoberá 
alebo hodnoty, na ktorých 
stojí štát (demokracia, rovnosť, 
tolerancia, sloboda a pod.) či vaša 
inštitúcia. Strategický naratív je 
príbeh definujúci kľúčové fakty, 
hodnoty a posolstvá, za ktorými 
vaša inštitúcia stojí, resp. ktoré 
presadzuje. 

Aký je váš strategický
naratív?

Čo má mať dobrý naratív

      Nečakajte, že príde zvonku. Tvoríte ho a 
prichádzate s ním vy. Mal by však byť v súlade 
s hodnotami a prioritami štátu a inštitúcie. 
Všetky vaše aktivity (vrátane rozhodnutí nerobiť 
nič) majú byť v súlade s hlavným posolstvom a 
hodnotami, ktoré chcete svojím naratívom šíriť.  

      Strategický naratív na určitú tému 
musí byť iba jeden a majú ho dlhodobo 
presadzovať všetci zodpovední komunikátori. 
Nekonzistentnosť znižuje dôveryhodnosť. 

      Ľudia si ľahšie pamätajú príbehy ako suché 
fakty. 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. 

      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

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

      Osvetové kampane zamerané na 
vysvetľovanie podstaty demokracie, vyvracanie 
omylov a mýtov

      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

NARATÍV

NÁSTROJE A TAKTIKY

„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.” 

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.

Zdroj: Channel 45

PRÍKLAD

Na ďalších stranách si môžete pozrieť príklady 
konkrétnych naratívov a aj komunikačné 
aktivity, ktoré daný naratív podporujú.

VIAC
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      Proklientský tréning pre príslušníkov 
inštitúcie

      Komunikácia na sociálnych sieťach, ktorá 
odzrkadľuje blízkosť a ľudskosť

      Váš odkaz musí byť viditeľný vo všetkých 
výstupoch

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

NARATÍV

NÁSTROJE A TAKTIKY

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

Polícia SR pracuje so svojím Facebookom 
systematicky a sleduje ju na ňom skoro pol 
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.

Zdroj: Facebook Polície SR7

Zdroj: Facebook Polície SR

PRÍKLAD

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

PRÍKLAD

Zdroj: Facebook Polície SR8

Zdroj: Facebook Polície SR9

Zdroj: Facebook Polície SR10

Zdroj: Facebook Polície SR

Zdroj: Facebook Polície SR6

PRÍKLAD
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Strategická komunikácia je aj o systematickom opakovaní kľúčových hodnôt a priorít, kde sa len dá.

Zdroj: Facebook Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR12

PRÍKLADNARATÍV

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.”

      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

Strategická komunikácia nie je len o 
komunikácii, ale aj činoch. Príkladom je 
spoločné vyhlásenie najvyšších predstaviteľov 
SR, ktoré utvrdzuje členstvo Slovenska v EÚ a 
euroatlantickú orientáciu zahraničnej politiky.

Zdroj: www.prezident.sk11

PRÍKLAD

Zdroj: Facebook Polície SR13
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NARATÍV

NÁSTROJE A TAKTIKY

 „NATO je garanciou 
bezpečnosti SR.“

     Jednotná komunikačná línia pre všetkých 
aktérov domácej aj zahraničnej politiky 
(prezident, minister zahraničných vecí, minister 
obrany, predseda parlamentu, členovia výboru 
pre obranu a bezpečnosť v NR SR, atď.).

     Vysvetľovacie a informačné kampane pri 
kľúčových príležitostiach a bezpečnostných 
hrozbách (napr. vypuknutie vojny na 
Ukrajine, medzinárodné vojenské cvičenia, 
NATO summity, hlasovanie o rozšírení 
Severoatlantickej aliancie a vstup nových 
členov).

     Predstavovanie medzinárodných misií a 
cvičení, na ktorých sa naši vojaci podieľajú 
alebo sa konajú na našom území.

     Komunikácia výhod členstva v NATO a 
predstavovanie jeho aktivít vrátane zapojenia 
Slovenska v NATO centrách excelentnosti (napr. 
ako sa NATO zapája do boja proti klimatickej 
kríze, aké tréningy poskytuje NATO).

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

     Kampane na sociálnych sieťach, ale aj 
jednoduché príspevky (napr. fotografie z 
cvičení alebo krátke videá, ktoré ukazujú prácu 
a zapojenie našich vojakov a zároveň prinášajú 
ľudský element v podobe osobných príbehov).          

     Spolupráca s predstaviteľmi NATO, NATO 
StratCom CoE, NATO Force Integration Unit na 
Slovensku, OS SR alebo zástupcami členských 
štátov NATO, ktorí majú mnoho materiálov, 
organizujú rôzne podujatia, výzvy a súťaže, 
ktoré môžu slúžiť na prezentáciu nevojenskej a 
ľudskej stránky NATO.

Zdroj: Facebook Polície SR16

PRÍKLAD

Súčasťou strategickej komunikácie o NATO sú aj 
osobné aktivity, ako napríklad návšteva vojakov 
na školách. 

Mnohí ľudia berú bezpečnosť a mier ako 
samozrejmosť, preto je dôležité pripomínať 
cenu našej slobody a prácu ľudí, ktorí ju 
zabezpečujú. 

Zdroj: TV Turiec15

Zdroj: Facebook Ozbrojených síl SR17

PRÍKLAD PRÍKLAD

Zdroj: Facebook Ozbrojených síl SR14

PRÍKLAD
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NARATÍV

NÁSTROJE A TAKTIKY

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

      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.

Zdroj: Facebook Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku18

Zdroj: Facebook Úradu na ochranu oznamovateľov19

Zdroj: Facebook Metropolitného inštitútu Bratislavy20

PRÍKLAD PRÍKLAD PRÍKLAD
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Ako tvoriť 
strategický naratív

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.

Dajte dokopy všetkých,  
ktorých treba

1)

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.

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.

Postavte čo 
najjednoduchší príbeh

3)

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

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?

Analyzujte riziká

2)
Prijímatelia sa vo vašom príbehu musia nájsť. Musíte 
ho postaviť tak, aby cítili, že sa ich téma týka.

Tvorba strategického naratívu je založená na niekoľkých základných 
krokoch. Ak poznáte hodnoty a ciele vašej inštitúcie alebo 
oddelenia, tvorba strategického naratívu by mala ísť hladko.

Vyskúšajte si tvorbu naratívov v praktickom 
cvičení na str. 79. 

VIAC

„Komunikácia 
vedie ku 
komunite, teda 
k porozumeniu, 
ku vzájomnému 
poznaniu a 
oceňovaniu.” 

Rollo May

NARATÍVY KAPITOLA 2
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Strategický naratív, ktorý ste v 
predchádzajúcom kroku vytvorili, je všeobecne 
platný a reprezentuje hodnoty a postoje 
vašej inštitúcie. S naratívom však následne 
potrebujete ďalej pracovať, aby sa cez rôzne 
komunikačné kanály dostal k vašim cieľovým 
skupinám. A na to, aby ste ho úspešne 
odkomunikovali, musíte svoje cieľové skupiny 
poznať. 

Nech už si preto pre šírenie svojich príbehov a 
posolstiev zvolíte akýkoľvek komunikačný kanál 
(mediálne vystúpenie, sociálne siete, fyzické 
podujatie atď.), vždy musíte mať na zreteli 
príjemcov vášho naratívu.

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 vzdelanie, Veľký Krtíš, bojí sa 
imigrantov”. 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.

Definujte a dobre popíšte 
svoju cieľovú skupinu

4)

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.

A keď už viete, cez aké komunikačné kanály 
budete šíriť svoj strategický naratív, je dôležité 
ho pretaviť do konkrétneho komunikačného 
posolstva, ktoré postavíte na tých správnych 
argumentoch. Aby sa vám posolstvo ľahšie 
formulovalo, môžete využiť techniku lievika.

Nájdite podporné argumenty 
a pretlmočte svoj naratív 
do správnych taktík a 
komunikačných kanálov

5)

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

6)

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

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

Viac o technike lieviku a tvorení príbehu nájdete  
v praktickom cvičení na str. 84. 

VIAC

Vyskúšajte si tvorbu cieľovej skupiny  
v praktickej časti na str. 82.

VIAC
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V rámci strategickej komunikácie je dôležité ovládať rôzne 
formy proaktívnej aj reaktívnej komunikácie. Tieto formy 
komunikácie a aj príklady nižšie nie sú izolované. Mnohé 
kampane alebo komunikačné aktivity spadajú pod viaceré 
kategórie, prekrývajú sa alebo prebiehajú súbežne. 

Prístupy ku 
komunikácii

3
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.

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.

Proaktívny Reaktívny
Lebo prevencia je lepšia
ako liečba.

Pretože správnou reakciou
môžete aj získať.

      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.

      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.      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.

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

VÝZVY VÝZVY

PRÍLEŽITOSTI

PRÍLEŽITOSTI
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Typy proaktívnej 
komunikácie
Proaktívna komunikácia spočíva v podnikaní krokov na 
predchádzanie chybných alebo zavádzajúcich informácií skôr, 
ako sa rozšíria. Zahŕňa vyvracanie fám, zvyšovanie povedomia a 
formovanie informačného prostredia tak, aby sa minimalizovalo 
riziko ujmy verejnosti. 

Pomôcka PROVE (z angl. dokázať) bola vyvinutá s 
cieľom zabezpečiť efektívnu komunikáciu založenú 
na dôkazoch21. Môže sa použiť na vývoj jasných 
informačných posolstiev s použitím odborných 
poznatkov či dôkazov, ktoré vysvetlia detaily a 
nejasnosti v súvislosti so zložitými témami. Cieľové 
skupiny pri tejto forme komunikácie nemusíte 
obhajovať ani presviedčať, iba konzistentne 
informovať, čím ich „zaočkujete“ voči dezinformáciám 
a proti-naratívom.

     Vopred vyvracať (ang. Pre-bunk): predvídať 
nepravdivé a škodlivé informácie prostredníctvom 
monitorovania médií a hodnotenia ich 
nebezpečenstva.

     Spoľahlivo informovať (ang. Reliably inform): 
dôvera sa buduje otvoreným informovaním lepšie 
než presviedčaním. Je potrebné zabezpečiť, aby 
informácie odzrkadľovali odbornosť, čestnosť a dobré 
úmysly.

     Ponúkať rovnováhu (ang. Offer balance): 
neskresľujte ani neignorujte dôkazy, ale zabezpečte 
radšej rovnováhu v tom, ako sú dôkazy prezentované.

     Overovať kvalitu (ang. Verify quality): buďte 
otvorení, pokiaľ ide o kvalitu informácií, aby bola ich 
vierohodnosť jasná. Otvorene si priznať chyby môže 
byť tiež veľmi dôležité.

     Vysvetľovať nejasnosti (ang. Explain uncertainty): 
zverejnite všetky nejasnosti, medzery a riziká v 
súvislosti s aktuálnymi dôkazmi.

AKO TO FUNGUJE? 

Prebunking

Keď chcete vopred vyvracať nepravdivé správy 
skôr, ako sa masovo rozšíria.

KEDY TO VYUŽIŤ? 

Pre-bunking pomáha posilniť odolnosť informovaním 
verejnosti o témach/problémoch, pri ktorých 
hrozí riziko šírenia chybných alebo zavádzajúcich 
informácií. Pripravuje a posilňuje schopnosti 
verejnosti interagovať s týmto obsahom. Vaše cieľové 
skupiny budú považovať obsah podľa zásad PROVE 
za pútavejší, dôveryhodnejší a zaujímavejší. Takáto 
komunikácia tiež vyvoláva nižší počet negatívnych 
emocionálnych a kognitívnych reakcií*.

AKÝ TO MÁ DOPAD? 

V súvislosti s vojnou na Ukrajine a 
dezinformáciami cielenými na diskreditáciu 
Ukrajiny sa začali šíriť správy tvrdiace, že 
Ukrajina môže za vpád vojsk Varšavskej zmluvy 
do Česko-Slovenska v auguste 1968, pretože 
Leonid Brežnev bol Ukrajinec. Polícia SR pri 
registrácií prvých naratívov promptne reagovala 
s cieľom vopred vyvrátiť dezinformáciu a 
zabrániť jej ďalšiemu šíreniu. 

Zdroj: Facebook Hoaxy a podvody - Polícia SR22

PRÍKLAD

„Komunikácia 
bez plánu je 
hluk.“ 

neznámy autor

*  Podľa experimentov vykonaných Cambridgeskou univerzitou v mene 
britskej vlády.
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Súčasťou zvyšovania povedomia sú informačné a 
osvetové aktivity. Využívajú strategickú komunikáciu 
na podnietenie, podporovanie, ovplyvňovanie či 
presviedčanie cieľových skupín. Môžu zahŕňať slogany 
(Zostaň doma. Chráň zdravotníkov. Zachráň životy), 
pokyny (Nepi, ak šoféruješ.) alebo jednoduché 
postupy (Nezatváraj oči, hovor a konaj.). Často čerpajú 
z rozprávania a vytvárajú naratívy. Tento prístup môže 
zahŕňať:

      šírenie osvety a verejné informačné kampane,
      budovanie inštitucionálnej značky a šírenie 
strategických naratívov,
      rozprávanie o prebiehajúcich trendoch, hrozbách a 
rizikách,
      špecifické varovania, rady a usmernenia pre 
verejnosť,
      využitie prieskumu verejnej mienky, 
      zverejňovanie faktov alebo výsledkov výskumu.

AKO TO FUNGUJE? 

Cieľom iniciatív zameraných na budovanie odolnosti 
a mediálnu gramotnosť je pomáhať ľuďom lepšie 
porozumieť tomu, ako sa môžu nepravdivé informácie 
šíriť v online aj offline priestore a lepšie pracovať s 
tým, čo vidia, čítajú a počujú. Cielené vzdelávanie 
a príprava dokážu rozvíjať zručnosti, ako sú kritické 
posúdenie zdroja a jeho prípadnej zaujatosti, 
používanie logického myslenia a argumentácie a 
správna interpretácia informácií. Komunikačné aktivity 
by preto mali obsahovať aj: 

      vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti,
      školenia v oblasti odhaľovania chybných a mylných 
argumentov,
      interaktívny vzdelávací obsah,
      participačné kampane,
      gamification (vzdelávanie pomocou rôznych hier),
      používanie satiry na podporu kritického myslenia,
      oslovenie škôl alebo priame zapojenie rôznych 
zraniteľných skupín,
      zapojenie digitálnych platforiem s cieľom zahrnúť 
mediálnu gramotnosť do ich produktového dizajnu.

AKO TO FUNGUJE? 

Snahy v oblasti zvyšovania povedomia dokážu 
formovať verejnú diskusiu o probléme a následne 
meniť správanie cieľovej skupiny. Princípy verejných 
informačných kampaní sú dobre zavedené napríklad 
v modeli OASIS, ktorý používajú britskí komunikátori a 
rozoberá sa na str. 13.

AKÝ TO MÁ DOPAD? 

Zlepšenie odolnosti obyvateľstva voči manipulácii 
a menší dopad dezinformácií. Ak je populácia 
informovanejšia a mediálne zdatnejšia, je menšia 
pravdepodobnosť, že sa nechá zatiahnuť do 
dezinformačných kampaní.

AKÝ TO MÁ DOPAD? 

Zvyšovanie 
povedomia 

Budovanie 
kritického 
myslenia

Ak chcete proaktívne formovať verejnú diskusiu 
o záležitostiach, ktoré  sú strategicky dôležité 
pre štát alebo inštitúciu. Pri dlhodobom úsilí strategickej komunikácie, 

ktorej cieľom je zvyšovanie schopnosti 
cieľových skupín kriticky myslieť a vedieť 
identifikovať nepravdivé alebo zmanipulované 
informácie.

KEDY TO VYUŽIŤ? 

KEDY TO VYUŽIŤ? 

V roku 2014 sa Ministerstvo zdravotníctva 
snažilo zvýšiť povedomie o rakovine hrubého 
čreva. Okrem online komunikačných aktivít 
v Košiciach umiestnili nafukovaciu maketu 
hrubého čreva, v ktorom sa ľudia mohli 
poprechádzať a zároveň nájsť užitočné 
informácie o prevencii. Takéto nástroje 
využívajú interaktivitu a zvedavosť. 

Zdroj: www.teraz.sk23

PRÍKLAD

PRÍSTUPY KU KOMUNIKÁCII KAPITOLA 3

Prezidentka v roku 2021 predstavila krátku sériu 
videí „mysli s hlavou štátu“, v ktorej odborníci aj 
influenceri viedli divákov ku kritickému mysleniu 
a online gramotnosti. Prvý diel show dosiahol 
viac ako pol milióna videní na Facebooku a viac 
ako 120,000 videní na Instagrame a videá boli 
odvysielané aj na RTVS. 

Zdroj: Facebook Zuzany Čaputovej24

PRÍKLAD

Tipy na vzdelávacie hry 
nájdete na ďalšej dvojstrane
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Pre účely celovládneho prístupu by mal byť na úrovni 
štátu vytvorený jasný systém a postup, ktorý uľahčuje 
spoluprácu a výmenu informácií medzi inštitúciami, 
a aj samotnú implementáciu aktivít. Tento postup by 
mal viesť a určovať koordinačný orgán s príslušným 
mandátom. Bez neho je koordinácia nestabilná a 
krehká, keďže založená len na dobrých vzťahoch a 
osobných kontaktoch.

Pre spoluprácu na celospoločenskej úrovni sú siete 
podobne zmýšľajúcich jednotlivcov a inštitúcií 
adekvátnym riešením na spoločné riešenie 
problémov. Každá strana môže pracovať s pomocou 
svojich silných stránok - vláda môže využiť svoje 
mobilizačné schopnosti; mimovládne organizácie 
svoju rýchlosť a flexibilitu; výskumníci svoju odbornosť 
a dôveryhodnosť; novinári svoje investigatívne 
schopnosti a spojenie s publikom. 

AKO TO FUNGUJE? Takéto siete a prístupy môžu: 
      budovať a udržiavať siete odborníkov a tvorcov 
politík,
      podporovať vzájomné prezdieľavanie informácií a 
šírenie pravdivých informácií naprieč informačným 
priestorom,
      realizovať spoločné odborné školenia a semináre,
      formovať konsenzus medzi kľúčovými 
zainteresovanými stranami čo sa týka budovania 
hodnôt a hľadaní riešení na problémy,
      podporovať rozvoj dlhodobých, udržateľných 
vzťahov s cieľovými skupinami.

Celovládne a celospoločenské prístupy spolupráce 
by mali v konečnom dôsledku viesť k efektívnej 
tvorbe politík a ich jednotnej komunikácii, k zdieľaniu 
poznatkov a odborných znalostí, a budovaniu celkovej 
odolnosti spoločnosti. 

AKÝ TO MÁ DOPAD? 

Budovanie celovládneho 
a celospoločenského 
prístupu 

Ak je pravdepodobné, že problém alebo téma bude v 
spoločnosti rezonovať v strednodobom alebo dlhodobom 
horizonte alebo ide o tému, ktorá je prierezová a dotýka sa 
viacerých rezortov a spoločnosti, je dôležité vytvoriť siete 
partnerov a spoluprácu s inými inštitúciami pre vzájomnú 
podporu a koordináciu. 

KEDY TO VYUŽIŤ? 

     Tipy na 
vzdelávacie 
online hry
Niekoľko praktických tipov na 
hry, ktoré pomôžu budovať 
kritické myslenie a povedomie 
o dezinformáciách.

Hra Pandémia 

Aké je to byť novinárom počas COVID-19 
pandémie?

www.news-gamer.com/starter/
eCoG9TfdMQLnYcSov?lang=sk 

Go Viral!

Rozoznáte dezinformácie o COVID-19?

www.goviralgame.com/books/czech

Projekt Hope

Dokážete ochrániť mesto pred hejtermi, trollmi, 
radikálnymi fanatikmi a stalkermi?

www.projekthope.sk

Bad News

Aké ľahké je šíriť dezinformácie a stať sa 
bezohľadným mediálnym magnátom?

www.getbadnews.com/cz 

Infosaurus

Ako sa zorientovať v informačnom priestore?

www.zvolsi.info/2019/11/11/pomoz- 
infosaurovi-se-zorientovat-v-medialnim-veku

http://www.news-gamer.com/starter/eCoG9TfdMQLnYcSov?lang=sk 
http://www.news-gamer.com/starter/eCoG9TfdMQLnYcSov?lang=sk 
http://www.goviralgame.com/books/czech
http://www.projekthope.sk
http://www.getbadnews.com/cz 
https://zvolsi.info/sk/2019/11/11/pomoz-infosaurovi-se-zorientovat-v-medialnim-veku/
https://zvolsi.info/sk/2019/11/11/pomoz-infosaurovi-se-zorientovat-v-medialnim-veku/
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Typy reaktívnej 
komunikácie
Reaktívne formy komunikácie používame na spochybňovanie či 
vyvracanie už zverejnených nepravdivých, zavádzajúcich alebo 
inak škodlivých správ s cieľom zabezpečiť, aby verejnosť mala 
dostatok informácií na prijímanie informovaných rozhodnutí. 
Reaktívne formy komunikácie sú teda navrhnuté tak, aby bojovali 
proti potenciálne škodlivému posolstvu, naratívu, aktérovi alebo 
cieľu, či reagovali na novo-vzniknuté udalosti.

PRÍSTUPY KU KOMUNIKÁCII KAPITOLA 3

V zásade platí, že nepravdivé alebo zmanipulované 
informácie by nemali ostať bez povšimnutia. Reakciou 
môžu byť správy či posolstvá, ktoré uvádzajú na pravú 
mieru, vyvracajú mýtus alebo tzv. fact-checkujú, 
teda overujú fakty. Pri práci s tradičnými médiami 
treba často uvádzať nepravdivé alebo zavádzajúce 
informácie na pravú mieru, avšak v oblasti 
dezinformácií existujú konkrétne osvedčené postupy, 
ktoré zaviedli poprední odborníci v oblasti zdravia 
a zmeny klímy25. Ide o jednoduchý proces s cieľom 
maximalizovať jasnosť a dopad informácií:

AKO TO FUNGUJE? 

      Držte sa témy. Nepravdivé alebo zavádzajúce 
informácie sú často koncipované tak, aby vás vtiahli 
do širších a komplikovaných tém a naratívov, ktoré sa 
netýkajú pôvodnej témy a je nepravdepodobné, že by 
ste sa chceli nimi zaoberať. V nepravdivých a veľmi 
osobných tvrdeniach sa môže nájsť zrnko pravdy, 
ktoré bude ťažké oddeliť od hlavného problému. 
Myslite na to, ako posolstvá zapadajú do naratívov a 
držte sa problému, ktorý súvisí s vašimi prioritami.

      Vždy, keď sa dá, používajte fakty, príklady a 
dôkazy. Ideálne sú informácie potvrdené viacerými 
dôveryhodnými zdrojmi. Treba však myslieť na to, 
že niektoré legitímne zdroje budú v očiach určitých 
skupín vopred zdiskreditované.

      Nezapájajte do toho trollov. Dávajte si pozor 
na kombinácie rétorických prostriedkov, ako sú 
podsunutý argument (straw man alebo slamený 
panák), ačohentizmus (whataboutizmus), ad 
hominem, tvrdenia bez dôkazov, atď. Ak niekto 
opakovane používa tieto metódy vo svojich prejavoch, 
pravdepodobne nemá záujem nepravdivé alebo 
zavádzajúce informácie uviesť na pravú mieru.

Debunking

Keď kolujú nepravdivé alebo zmanipulované 
informácie a vy chcete zmierniť ich vplyv 
pomocou faktov.

KEDY TO VYUŽIŤ? 

Overovanie faktov a debunking sú často používané 
a zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, 
aby nepravdivé informácie nezostali bez odpovede. 
Opakovanie dezinformácií sa môže vypomstiť, 
pretože pomáha v propagovaní nepravdivých správ. 
Pri určitých prípadoch je však riziko reakcie nižšie 
ako v prípade, že sa na dezinformácie nereaguje 
vôbec. Problém v tomto prístupe spočíva v časovej 
náročnosti. Niektoré mimovládne a neziskové 
organizácie či médiá však už vytvorili iniciatívy alebo 
nástroje, ktoré aktívne proti dezinformáciám bojujú. 
Spolupráca s nimi môže byť v záujme verejných 
inštitúcií.

AKÝ TO MÁ VPLYV? 

      Fakt: začať s pravdou
      Mýtus: poukázať na nepravdivé informácie
      Vysvetliť omyl: prečo to nie je pravda?
      Fakt: zopakovať pravdu

Minister Ivan Korčok v roku 2020 počas 
protestov v Bielorusku zvolal tlačovú 
konferenciu, počas ktorej vyvrátil kľúčové 
dezinformácie o protestoch s použitím 
konkrétnych hesiel a naratívov („majdanizácia“, 
„aktivity NATO“, „Bielorusko ako kolóna 
západu“, „platení zo zahraničia“ a „fašistické 
symboly“), s ktorými dezinformačná scéna 
podľa analýzy ministerstva pracovala. Heslo 
napísané na papieri ukázal, dezinformáciu 
opísal a následne slovo preškrtol a vyvrátil. 

PRÍKLAD

Príklady argumentačných faulov môžete nájsť 
na strane č. 74. 

Viac o argumentačných fauloch, trolloch a 
iných nástrahách informačného priestoru sa 
môžete dočítať v našej príručke „Ako sa brániť 
proti informačným operáciám“ z roku 2020: 
https://www.globsec.org/publications/ako-sa-
branit-proti-informacnym-operaciam-prirucka-
pre-komunikatorov/

VIAC

Zdroj foto: TASR/Martin Baumann26

https://www.globsec.org/publications/ako-sa-branit-proti-informacnym-operaciam-prirucka-pre-komunikatorov/
https://www.globsec.org/publications/ako-sa-branit-proti-informacnym-operaciam-prirucka-pre-komunikatorov/
https://www.globsec.org/publications/ako-sa-branit-proti-informacnym-operaciam-prirucka-pre-komunikatorov/
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Boj proti naratívom zahŕňa odhaľovanie neprávd 
a nezrovnalostí v tom, ako sa dôležité problémy 
vysvetľujú rôznym cieľovým skupinám. Tam, kde je to 
možné, sa nahrádzajú pravdivým naratívom. 

Komunikátori majú viacero nástrojov na riešenie 
väčšiny kríz, ktoré sa stanú predmetom záujmu 
verejnosti. Tieto nástroje zahŕňajú najmä poskytovanie 
informácií cieľovým skupinám prostredníctvom 
kľúčových influencerov, ako sú novinári, redaktori, 
známi odborníci, komunitní lídri a iné zainteresované 
strany. Na krízovú komunikáciu sa využívajú:

Boj proti nepravdivým a dezinformačným 
naratívom pomáha formovať chápanie zložitých 
problémov, vďaka čomu je verejnosť odolnejšou 
voči nepravdivým a zavádzajúcim tvrdeniam. 
Napríklad nepravdivé konšpiračné naratívy o 
príčinách vzniku ochorenia COVID-19 sú základom 
množstva ďalších konšpiračných teórií o vakcínach, 
ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k ohrozeniu 
verejnosti. Boj proti základným dezinformačným 
naratívom ovplyvňuje aj životaschopnosť súvisiacich 
nepravdivých naratívov.

AKO TO FUNGUJE? 
AKO TO FUNGUJE? 

AKÝ TO MÁ VPLYV? 

Protinaratív Krízová 
komunikácia

Keď nepravdivé alebo zavádzajúce naratívy, 
príbehy, konšpiračné teórie alebo mýty 
nadobudnú podobu skratiek, symbolov 
alebo nástrojov pre šíriteľov nepravdivého a 
dezinformačného obsahu.

Krízová komunikácia sa využíva v krízových 
situáciách, keďže pravda nie je vždy a všetkým 
bezprostredne jasná. 

KEDY TO VYUŽIŤ? 

KEDY TO VYUŽIŤ? 

      Aj keď o pozornosť môžu súperiť rôzne naratívy, 
najväčšou hrozbou pre komunikačné aktivity je 
prístup „vodu kážeš a víno piješ”. Komunikácia nie 
len o slovách, ale aj o činoch. Ak inštitúcie nekonajú 
na základe svojej komunikácie, môže sa to prejaviť na 
strate dôvery.    

      Zároveň často víťazí nie ten „najlepší príbeh“, 
ale ten, kto ho najpútavejšie vysvetľuje cieľovým 
skupinám. Preto je dôležitá forma a tiež spolupráca s 
tými, ktorí naratívy vedia pútavo predať. 

      Sústreďte sa na presadzovanie vašich 
naratívov a zabezpečte ich konzistentnosť 
medzi komunikačnými aktivitami
      Vyrozprávajte svoj naratív ako príbeh s 
pomocou faktov
      Vyrozprávajte príbeh z vašej perspektívy

Facebooková stránka Hoaxy a podvody - Polícia 
SR veľmi jednoducho a názorne vyvracia 
dezinformačné naratívy o príchode amerických 
vojakov na Slovensko, pričom jasne deklaruje, 
že práve vďaka spojencom, je na Slovensku 
bezpečne. V bitke naratívov veľmi polícia 
úspešne pracuje s fotkami ako dôkazovým 
materiálom, ktorý ľahko pochopia všetky ich 
cieľové skupiny.

Zdroj: Facebook Hoaxy a podvody - Polícia SR27

PRÍKLAD

      Otázky a odpovede: poskytovanie odpovedí na 
často kladené otázky na vlastných internetových 
stránkach/účtoch na sociálnych médiách alebo 
na verejných stretnutiach. V prípade kríz s väčším 
dopadom by informácie mali byť dostupné aj v iných 
jazykoch.

      Komunikácia na zmiernenie rizík: komunikácia 
zameraná na prípravu a zmiernenie pretrvávajúcich 
rizík.

      Platená reklama: v niektorých prípadoch môže byť 
vhodná inzercia v masmédiách alebo na sociálnych 
sieťach.

      Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO): v niektorých 
prípadoch môže byť vhodné propagovať obsah vo 
vyhľadávačoch.

      Vyšetrovanie/konečný záver: v niektorých 
prípadoch môže byť vhodné zverejniť výsledky 
vyšetrovania v snahe uzavrieť problém.

      Predbežné vyhlásenie: potvrdenie vznikajúceho 
problému s prísľubom, že sa pripravujú ďalšie 
informácie.

      Vyjadrenia a rozhovory: informácie zo záznamu, 
ktoré možno použiť ako primárny zdroj pre médiá 
alebo cieľové skupiny.

      Zapojenie zainteresovaných strán a brífingy: 
brífingy a debaty s novinármi alebo inými 
zainteresovanými stranami s cieľom vysvetliť kontext 
problému, môže sa nahrávať alebo realizovať mimo 
záznam.

      Činnosť na mieste: účasť na komunitných 
stretnutiach, poskytovanie viditeľnej pomoci na 
zasiahnutých miestach alebo distribúcia plagátov, 
bulletinov, atď.

      Demarš: súbor informácií z rôznych zdrojov, ktorý 
ponúka hĺbkové informácie o probléme.

Krízová komunikácia má za cieľ chrániť verejnosť 
počas bezprostredných krátkodobých kríz. Je to 
súčasť bežnej komunikačnej práce a mnohé z 
týchto nástrojov sú cenné pri korekcii nepravdivých 
informácií a dezinformácií, ktoré sa dostanú k širšej 
verejnosti počas krízy, alebo ktoré predstavujú riziko 
pre verejnosť.

AKÝ TO MÁ VPLYV? 

V záujme transparentnej a dôveryhodnej 
krízovej komunikácie sa odporúča vychádzať zo 
zásad OECD, ktoré môžete nájsť na str. 73.

VIAC
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Ako sa rozhodnúť pre 
správny prístup?
Posúdenie rizika vám pomôže s prioritizáciou komunikácie a 
lepším rozhodnutím, ktoré z komunikačných nástrojov použiť. Vo 
všeobecnosti platí, že čím je priorita vyššia, tým väčšia pozornosť 
by sa mala venovať krátkodobým reakciám, minimálne na začiatku. 
Treba však zdôrazniť, že v závislosti od priority problému môže byť 
potrebná kombinácia krátkodobých, strednodobých a dlhodobých 
prístupov.

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.

PRÍPRAVA VYHLÁSENÍ

Kto kedy 
komunikuje
Úlohou hlavných politických predstaviteľov verejných 
inštitúcií nie je reagovať na každú chybnú alebo 
zavádzajúcu informáciu alebo byť jediným hlasom 
danej inštitúcie, ktorá za ňu komunikuje. V rámci 
inštitúcie by ste mali mať jasne stanovené štruktúry 
a pravidlá, ktoré určia, kto bude kedy komunikovať 
podľa závažnosti situácie a dôležitosti naratívu.

Prioritná komunikácia je taká, pri ktorej existuje jasná a 
vážna potreba chrániť dobré meno verejnej inštitúcie 
alebo má daná situácia krízový charakter. 

„Najdôležitej-
šou vecou v 
komunikácii je 
počuť, čo sa 
nehovorí.” 

Peter Drucker

Prehľad reakcií na základe dôležitosti 
alebo stupňa rizika nájdete na ďalšej 
strane.

V reakcii na požiar v Záporožskej jadrovej 
elektrárni na Ukrajine v dôsledku ruského 
ostreľovania začali vznikať v spoločnosti obavy 
ohľadom úniku radiácie, ktorá by mala dopad aj 
na územie SR. Ministerstvo životného prostredia 
v reakcii na túto udalosť vydalo vyhlásenie, v 
ktorom upokojuje obavy občanov ohľadom 
možného úniku a odkazuje na odborníkov v 
SHMÚ, ktorí situáciu pravidelne monitorujú. 
Vyhlásenie v podobe tlačovej správy rozposlalo 
médiám, ktoré sa témy chytili, a zrozumiteľne 
informovalo aj na Facebooku. 

Zdroj: www.startitup.sk28

PRÍKLAD

Zdroj: Facebook Ministerstva životného prostredia SR29
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Vysoký Stredný

STUPEŇ RIZIKA / DÔLEŽITOSTI STUPEŇ RIZIKA / DÔLEŽITOSTI

Situácia predstavuje 
značné riziko pre 
verejnosť, napríklad 
v oblasti zdravia 
alebo národnej 
bezpečnosti, má 
potenciál rezonovať 
v médiách. Dostupné 
informácie o situácii 
sú dôveryhodné. 
Vyžaduje si 
okamžitú pozornosť 
a eskaláciu.

Negatívny vplyv na 
konkrétne politiky, 
reputáciu rezortu 
alebo veľkú skupinu 
zainteresovaných 
strán, tiež 
trenduje v online 
priestore. Potenciál 
na negatívne 
dopady v prípade 
nedostatočnej 
komunikácie. 
Vyžaduje si reakciu.

OPIS SITUÁCIE OPIS SITUÁCIE

      Upovedomte o probléme a jeho priorite 
vedúcich pracovníkov, odborných poradcov a 
iné relevantné zložky. 

      Zdieľajte prehľad a analýzu situácie. Rýchlo sa 
pripravte na medzirezortnú reakciu.

OPATRENIA

      Vedúci pracovníci
      Širší okruh orgánov štátnej správy

S KÝM KOMUNIKOVAŤ 

      Analýza situácie
      Brífingy
      Krátkodobá komunikácia

NÁSTROJE

      Upovedomte o probléme vedúcich 
pracovníkov a odborných poradcov. 

      Zdieľajte sumár a analýzu situácie v rámci 
rezortu. Preskúmajte problém a pripravte 
tlačové správy na základe známych faktov.

OPATRENIA

      Analýza situácie
      Brífingy
      Tlačové správy
      Účasť vo verejných debatách
      Videá s odborníkmi, objasňujúce situáciu
      Krátkodobá a strednodobá komunikácia

NÁSTROJE

      Vedúci pracovníci
      Riaditelia oddelení
      Poradcovia
      Monitorovacie a analytické tímy

S KÝM KOMUNIKOVAŤ 

Po otrave dvoch obyvateľov Spojeného 
kráľovstva v Salisbury začali ruské spravodajské 
zdroje viesť diskreditačnú kampaň voči 
vyšetrovacím službám a vláde Spojeného 
kráľovstva. Včasné varovania z digitálnych 
médií umožnili prípravu stručných hlásení pre 
vedúcich zamestnancov v rámci celej vlády, 
aby sa pripravili na krízu.

PRÍKLAD

Kvázi odborná tlač s obmedzenou čítanosťou 
šíri zavádzajúce tvrdenia o tom, ako nedávne 
parlamentné hlasovanie rozhodlo, že zvieratá 
nemajú žiadne city. Interná analýza poukazuje 
na riziko, že sa mainstreamová tlač tohto 
naratívu môže chopiť. Pripravia sa sumáre, 
stručné vyhlásenia a tlačové správy pre 
proaktívne usmernenie naratívu alebo pre 
prípad zvýšeného záujmu verejnosti.

PRÍKLAD
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Rýchly návod na boj  
s dezinformáciami 
Na informačné manipulácie a dezinformácie neexistuje univerzálna odpoveď. 
Aktivity v rámci informačných operácií môžu byť rôzne. Dôležitejší je však 
fakt, že vaša organizácia funguje v jedinečných podmienkach s jedinečnými 
zraniteľnými miestami. Po dôkladnej príprave si môžete vytvoriť balík 
protiopatrení, ktoré budú vyhovovať vašej organizácii a budú sa dať prispôsobiť 
rôznym situáciám.

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. Táto akcia by sa samozrejme nemala brať 
na ľahkú váhu ani zneužívať. Použite ju len v prípade 
jasného porušenia predpisov, aby nedošlo k umlčaniu 
slobodnej diskusie.

Odhaľte
Strategickou odpoveďou na aktivity informačných 
operácií môže byť aj odhalenie subjektu, ktorý je 
zodpovedný napríklad za podvodný účet. 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.

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 nenávisť alebo podnecuje k násiliu. 
Každý prípad by však mal jasne vyplývať z kódexu 
správania danej platformy.

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

PRÍSTUPY KU KOMUNIKÁCII KAPITOLA 3

Z horeuvedeného prehľadu reakcií na základe 
dôležitosti alebo stupňa rizika vyplýva, že hlavní 
predstavitelia inštitúcií by sa mali zapojiť do 
inštitucionálnej komunikácie a byť hlavnými nositeľmi 
správ len v najvyšších stupňoch ohrozenia a 
dôležitosti témy. Zapojenie najvyšších predstaviteľov 
do komunikácie je jasným signálom pre občanov, že 
informácie sú dôležité a situácia je vážna.

      Zdieľajte prehľad situácie a analýzu s 
tlačovým oddelením. 

      Preskúmajte problém a pripravte tlačové 
správy/naratívy na základe známych faktov. 

      Vykonajte základnú analýzu diskusie a 
sledujte všetky zmeny.

OPATRENIA

      Odborníci komunikačného oddelenia
      Monitorovacie a analytické tímy

S KÝM KOMUNIKOVAŤ 

      Prehľad situácie
      Tlačové správy a príspevky na sociálnych 
sieťach
      Základná analýza
      Strednodobá a dlhodobá komunikácia

NÁSTROJE

Objavila sa konšpiračná teória, podľa ktorej 
je vláda SR zodpovedná za vážny incident 
ohrozujúci verejnú bezpečnosť. Teóriu šíria len 
okrajové skupiny známe svojimi protivládnymi 
postojmi a táto teória je v rozpore so súčasnými 
diskusiami v štandardných médiách. Pripraví sa 
základný sumár, príspevky na sociálne siete a 
tlačové správy, no zatiaľ nie je potrebná reakcia. 
Oblasť sa monitoruje na zistenie akýchkoľvek 
náhlych zmien v atmosfére diskusie.

PRÍKLAD

Nízky

STUPEŇ RIZIKA / DÔLEŽITOSTI

Môže ovplyvniť 
diskusiu, napríklad o 
práci rezortu, a má 
obmedzený dopad. 
Dostupné informácie 
majú zmiešanú 
kvalitu. 
Diskusia by sa mala 
pravidelne sledovať, 
ale intervencia 
je zbytočná až 
nežiaduca.

OPIS SITUÁCIE
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Sledovanie efektivity komunikácie vám umožní určiť, či 
bola vaša stratégia úspešná alebo nie. V prípade úspechu 
ju môžete replikovať, prípadne s miernymi úpravami 
opakovať. Naopak, v prípade neúspechu je potrebné 
stratégiu prispôsobiť tak, aby lepšie zodpovedala záujmom 
a preferenciám vašej cieľovej skupiny. 

Meranie
efektivity
komunikácie

4
Predtým, ako začnete merať 
efektivitu vašej komunikácie, 
musíte najprv určiť, ktoré z vašich 
cieľov sú výstupy a ktoré sú 
výsledky, aby ste pochopili dopady 
na vaše publikum. V skratke: 

Treba však poznamenať, že často nie je možné 
definitívne dokázať priamu súvislosť medzi vašou 
komunikáciou a postojmi a správaním vašich cieľových 
skupín, keďže okrem vašich aktivít hrá úlohu aj 
množstvo iných faktorov. Meranie zmien v postojoch 
a preferenciách vašej cieľovej skupiny – a ich správaní 
– však je užitočné na získanie informácií o tom, či vaše 
aktivity prispievajú k celkovým trendom a želaným 
výsledkom. Rovnako vám pomôže posúdiť dlhodobý 
vplyv proti-naratívov a iného problematického obsahu, 
ktorý podkopáva vaše ciele či naratívy. 

Príklady metrík, ktoré možno použiť na meranie 
efektívnosti vašich výstupov, zahŕňajú:

     demografické informácie o typoch ľudí, ktorí 
konzumujú váš obsah a reagujú naň
     počet ľudí, ktorí kliknú na zdroj, ktorý 
použijete
     množstvo času, ktorý ľudia strávia 
konzumovaním informácií, ktoré šírite 
     miera prítomnosti a dostupnosti vašej 
komunikácie vo verejnom diskurze, napríklad v 
článkoch v médiách pokrývajúcich danú tému.

Príklady metrík, ktoré možno použiť na meranie 
vašich výsledkov, zahŕňajú: 

     údaje z prieskumov o názoroch a postojoch 
vašej cieľovej skupiny 
     štatistiky o počte ľudí, ktorí vykonávajú 
požadovanú akciu alebo iné štatistiky, ktoré 
dokazujú zmenu správania – napríklad štatistiky 
vytriedeného odpadu.

     Výstupy možno chápať ako konkrétne informácie, 
ktoré vytvárate a šírite. Sledovanie efektivity výstupov 
znamená merať, do akej miery vaša komunikácia 
zasiahla a zaujala cieľovú skupinu. 

     Výsledky možno chápať ako vplyv, ktorý mala 
vaša komunikácia na cieľovú skupinu. Sledovanie 
ich efektivity znamená merať, do akej miery vaša 
komunikácia priamo prispela k tomu, že vaša cieľová 
skupina bude myslieť alebo sa správať inak. 

Keď porozumiete rozdielom medzi výstupmi a 
výsledkami, môžete začať mapovať vaše ciele. Tie sa 
budú líšiť v závislosti od toho, čo chcete dosiahnuť. 
V prípade, že potrebujete napríklad naučiť ľudí 
recyklovať by ste sa napríklad mali zamerať na 
dosiahnutie piatich cieľov: 

1)

2)

Príklady cieľov a metrík, ktorými môžete 
merať efektivitu nájdete na ďalšej strane. 

     osloviť cieľovú skupinu, ktorá má s 
recyklovaním problém (výstup)
     prezentovať informácie spôsobom, ktorý 
zaujme a zachytí ich pozornosť (výstup)
     nasmerovať publikum na dobrý zdroj 
informácií – napríklad jednoduchý návod 
vypracovaný vašou inštitúciou pre dané mesto/ 
región (výstup)
     zvýšiť podiel správ alebo aktivít, ktoré 
odkazujú na vašu komunikáciu o recyklácii 
(výstup)
     zmeniť ich správanie – naučia sa recyklovať 
(výsledok) 
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Nástroje na 
monitoring

Monitoring vám môže pomôcť 
lepšie pochopiť, kde a čo hľadať. 
Môžete ho zefektívniť a spresniť 
pomocou nástrojov, ako sú:

Každá platforma sociálnych médií má funkciu analýzy, 
ktorá poskytuje údaje o účtoch alebo stránkach, ktoré 
vlastníte. Platformy, na ktorých vlastníte stránky, sú 
dôležitým zdrojom poznatkov na pochopenie toho, 
ako ľudia vnímajú a reagujú na váš obsah. Na analýzu 
môžete využiť aj externú spoločnosť, ktorá vám 
uľahčí a systematizuje monitoring na konkrétnych 
platformách.

Tento nástroj zobrazuje, ako často sa vyhľadávajú 
výrazy v Google prehliadači. Výsledky môžu 
byť rozdelené podľa času, krajiny a súvisiacich 
vyhľadávaní. Nástroj je užitočný na odhalenie nárastu 
záujmu o nejakú tému a môže nasmerovať vašu 
pozornosť na konkrétne dni, miesta alebo udalosti, po 
ktorých sa záujem o diskusiu zmenil.

Analýza platforiem

Trendy na Google

Príklady cieľov a metrík, 
ktorými môžete merať 
efektivitu. 

Osloviť zraniteľnú 
cieľovú skupinu 

     Demografické informácie o typoch ľudí, ktorí 
sa dostávajú do kontaktu s vaším obsahom 

Výstup

Pútavo prezentovať 
informácie, ktoré 
zachytia ich 
pozornosť

     Množstvo času, ktorý skupina strávi 
konzumáciou informácií
     Miera interakcií s informáciami (lajky, 
komentáre, zdieľania)

Výstup

Nasmerovať ich na 
zdroj legitímnych 
informácií

     Počet ľudí, ktorí kliknú na odkaz s podrobnejšími 
informáciami
     Množstvo času, ktorý ľudia strávia konzumáciou 
informácie 

Výstup

Zvýšiť podiel aktivít, 
ktoré odkazujú na 
vašu komunikáciu

     Počet odkazov na vašu komunikáciu alebo správu 
v článkoch médií, ktoré sa zaoberajú problémom 
alebo témou, či na populárnych stránkach na 
sociálnych sieťach alebo v sekciách komentárov

Výstup

Zmeniť postoje a 
názory o konkrétnej 
téme medzi cieľovou 
skupinou

     Údaje z prieskumov verejnej mienky Výsledok

Zmeniť spôsob, akým 
sa publikum správa

     Počet ľudí vo vašej cieľovej skupine, ktorí menia 
svoje správanie (napríklad prestanú fajčiť, dajú sa 
zaočkovať, majú záujem stať sa učiteľmi na školách a 
pod.) alebo iné dáta dokazujúce zmenu správania

Výsledok

Cieľ Metrika Efektivita výstupu 
alebo výsledku

Existuje množstvo aplikácií, ktoré si môžete pridať 
do prehliadača na zrýchlenie alebo dokonca 
automatizáciu funkcií, ako je preklad, vyhľadávanie 
obrázkov a vytváranie snímok obrazovky. To je 
užitočné najmä na urýchlenie jednoduchých úloh, 
ktoré musíte robiť často.

Rozšírenie funkcií 
internetového prehliadača
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Tradičná metóda merania dopadu na spoločnosť 
alebo cieľovú skupinu je pravidelný prieskum verejnej 
mienky pred, počas a po kampani alebo aktivite. Nie 
všetky inštitúcie však majú kapacitu takéto prieskumy 
pravidelne uskutočňovať. 

Čísla návštevnosti na jednej platforme nevedia 
poskytnúť celkový obraz o vplyve aktivity, najmä 
ak aktivita prebieha na viacerých platformách. 
Zhromažďovanie dát na rôznych platformách bez 
analýzy ďalšieho kontextu sa môže tiež ukázať ako 
zavádzajúce. Čísla totiž nereflektujú dopad na ľudí 
mimo sociálnych médií. Výskumníci a komunikátori 
môžu tiež použiť jednoduché internetové vyhľadávanie 
alebo tzv. social listening (počúvacie) nástroje, aby 
zistili, do akej miery téma, naratív alebo kampaň 
dominuje v konverzáciách.

Škála vplyvu sa snaží definovať, ako efektívne sa 
obsah šíri, v troch dimenziách – na sociálnych 
médiách, v štandardných médiách a v reálnom 
živote – pomocou rôznych faktorov, ktoré možno 
porovnávať. Najnebezpečnejšie vplyvové operácie 
budú tie, ktoré vykazujú najväčšiu schopnosť rozšíriť 
sa do mnohých komunít, na mnohé platformy a do 
celospoločenskej/verejnej diskusie. Kľúčovými krokmi 
pri posudzovaní konkrétnej operácie alebo aktivity je 
preto identifikovať, kde ju aktér informačnej operácie 
prvýkrát zasadil („bod vkladu“) a či sa mu podarilo 
vymaniť sa z tejto informačnej bubliny či komunity, 
aby „infikoval“ iné subjekty („prelomový(é) moment(y)” 
alebo „bod(y) zlomu“).

Prieskumy

Približný dopad 

Škála vplyvu

Meranie úspešnosti 
komunikácie podľa škály 
vplyvu Bena Nimma
Ben Nimmo, pôvodne seniorný výskumník pre Atlantic Council 
či Graphika, ktorý dnes pracuje pre Metu, zhrnul v roku 2020 
pre think tank Brookings princípy merania dopadu informačnej 
operácie na spoločnosť30. Tieto princípy sa však dajú jednoducho 
aplikovať aj na akékoľvek iné kampane či komunikačné aktivity.

Nástroj, ktorý si môžete nainštalovať do Google 
Chrome prehliadača vám ukáže mieru interakcií 
konkrétnej webstránky alebo príspevku na stránke 
na Facebooku. Stačí ísť na ľubovoľnú stránku alebo 
si otvoriť príspevok na Facebooku, po kliknutí 
na CrowdTangle rozšírenie sa vám ukáže, ktoré 
facebookové stránky a otvorené skupiny zdieľali  
článok alebo príspevok. Aj napriek tomu, že tento 
nástroj má svoje obmedzenia – neposkytuje 
informácie o zdieľaní facebookovými stránkami, 
ktoré nie sú monitorované jeho databázou - dokáže 
rýchlo identifikovať nových aktérov alebo platformy, 
ktoré zdieľajú konkrétny obsah. Viac na https://
help.crowdtangle.com/en/articles/2566227-the-
crowdtangle-chrome-extension

Ak spravujete viacero sociálnych platforiem alebo 
viacero účtov na sociálnych platformách a potrebujete 
ich efektívne spravovať a monitorovať, je dobré využiť 
rôzne marketingové nástroje, ktoré vám umožnia 
plánovať a komunikovať na jednom mieste. 

V prípade, že sa väčšia časť vašej cieľovej skupiny 
presunie na Twitter – na platforme si viete vytvoriť 
informačný panel na sledovanie viacerých časových 
osí, účtov a hľadaných výrazov v reálnom čase. 
Dostupné na stránke tweetdeck.twitter.com.

CrowdTangle rozšírenie Nástroje na správu 
sociálnych sietí

TweetDeck

https://help.crowdtangle.com/en/articles/2566227-the-crowdtangle-chrome-extension
https://help.crowdtangle.com/en/articles/2566227-the-crowdtangle-chrome-extension
https://help.crowdtangle.com/en/articles/2566227-the-crowdtangle-chrome-extension
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Body zlomu môžu nastať 
na viacerých úrovniach:

      Môžu nastať na platforme, keď iný užívateľ 
preberie konkrétnu správu a zdieľa ju s novým 
publikom (napríklad pani Zdenka zdieľa post 
zo stránky Milujeme Rusko do skupiny Klub 
milovníkov rastlín). 

      Môžu byť tzv. multiplatformové, keď nejaký 
používateľ preberie pôvodnú správu a zdieľa ju 
na inej platforme (napr. poslanec NR SR urobí 
snímku obrazovky (screenshot) príspevku na 
Facebooku a zverejní ho na Telegrame). 

      Môžu byť multimédiové, keď sú správy 
alebo obsah, ktorý sa začal na sociálnych 
médiách, reprodukované tradičnými médiami 
(napríklad keď regionálny denník napíše 
článok reprodukujúci argumenty statusu 
dezinformátora alebo keď štandardné médium 
autora príspevku zavolá do diskusie ako experta 
alebo na „vyvážanie“ názorov). 

      Správy sa tiež môžu šíriť prostredníctvom 
influencerov, teda osobnosťou s veľkým 
výtlakom (napríklad politik alebo známa 
osobnosť). 

      Na úplnom vrchole škály je vplyv na politiku, 
ak tvorcovia rozhodnutí formujú alebo zmenia 
svoje politiky v dôsledku tejto operácie alebo 
aktivity (napríklad, odmietanie niekoho otvorene 
pomenovať za hrozbu, aj napriek množstvu 
zdokumentovaných podvratných aktivít). 

MERANIE EFEKTIVITY KOMUNIKÁCIE KAPITOLA 4

Každý nasledujúci bod zlomu prináša obsah väčšiemu 
a/alebo vplyvnejšiemu publiku. Tieto momenty 
vytvárajú rastúcu škálu potenciálneho vplyvu od 
jednej komunity, cez mnoho online komunít, po 
komunity online aj offline, až po influencerov a tvorcov 
politík.

Dôležitosť škály vplyvu je v tom, že poskytuje spôsob, 
ako priblížiť potenciálny vplyv aktivity alebo operácie 
v takmer reálnom čase. Môže sa tiež použiť na 
porovnanie dopadu rôznych aktivít. 

Účelom tohto modelu je pomôcť konkrétnu informáciu 
alebo aktivitu  umiestniť do širšieho ekosystému 
a zmerať jej približný dopad v porovnaní s inými 
aktivitami. Takéto merania umožňujú komunikátorom 
a inštitúciám efektívnejšie kategorizovať a prioritizovať 
reakcie, uľahčujú nahlasovanie škodlivého obsahu 
a informácií na základe merateľných dopadov 
a podčiarkujú dôležitú úlohu influencerov – na 
sociálnych médiách aj v spoločnosti.

Dopady

Škála vplyvu

1 platforma
0 bodov zlomu

1 platforma, 1 bod zlomu 
alebo viac platforiem,  
0 bodov zlomu

viac platforiem,
viac bodov zlomu

multimédiové 
body zlomu

zapojenie 
influencerov

zmena politiky 
alebo rétoriky

Kategória1.

Kategória2.

Kategória3.

Kategória4.

Kategória5.

Kategória6.
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Je dôležité, aby vaša komunikácia bola v súlade s vašimi 
základnými hodnotami a princípmi slušnosti a profesionality. 
Súťaží však s obrovským množstvom materiálu v informačnom 
priestore. Preto prikladáme niekoľko tipov, ako vaše vyjadrenia 
dostať k svojmu publiku: 

Tipy ako
komunikovať

5
Používajte jednoduchý jazyk: vaša komunikácia 
by mala byť čo najzrozumiteľnejšia a najúdernejšia. 
Tvorte krátke vety a nepoužívajte cudzie slová.

Choďte „rovno k veci“: pamätajte, že priemerná 
dĺžka pozornosti človeka je dnes cca 8 sekúnd. 
Snažte sa vyvarovať dlhým opisom a vysvetleniam.

Buďte rôznorodí: nebojte sa skúšať zaujímavejšie 
formy komunikácie s publikom. Najmä sociálne 
siete ponúkajú široké spektrum možností za 
minimálne náklady, ako sú videá, živé prenosy, 
testy a pod.

Inšpirujte sa inými: nemusíte vymýšľať inovatívne 
spôsoby komunikovania vašej témy. Ak inštitúcie 
venujúce sa vašej téme na Slovensku, ale aj v 
zahraničí, už niečo nápadité a užitočné vymysleli, 
jednoducho to zdieľajte a  dodajte svoj vlastný 
kontext.

Využívajte humor: jedným z prostriedkov 
budovania dôvery občanov je ľudskosť. Tá sa 
okrem iných foriem dá prejaviť napríklad aj 
humorom. Humor na sociálne siete patrí, je ich 
bežnou súčasťou, a preto by sa ho nemuseli 
úplne strániť ani inštitúcie. Citlivo využitý humor 
môže viesť k celkovému poľudšteniu inštitúcie, za 
ktorými, v konečnom dôsledku, tiež stoja ľudia.Ale vytvárajte aj originálny audiovizuálny obsah: 

viaceré inštitúcie vytvárajú vlastné podcasty, 
videá či rozhovory, často ladené do neformálneho 
prostredia. Ako príklad možno uviesť videoformát 
Hlboká Online ministerstva zahraničných vecí, 
relácia AZIMUT 24/7 OS SR, podcast ministerstva 
dopravy DOPCAST, alebo video show v spolupráci 
s expertmi „Mysli s hlavou štátu“ z Kancelárie 
prezidentky.

Menej formálna komunikácia s občanmi: 
výrazným konceptom je napríklad „Premiérsky 
taxík“ – neformálna diskusia predsedu vlády s 
rôznymi hosťami o ich problémoch a aktuálnych 
spoločenských témach. Koncept premiérskeho 
taxíka by mohli využívať viaceré inštitúcie a ich 
predstavitelia napríklad na svojich cestách po 
regiónoch.

Odborníci v popredí: využite odborníkov z praxe 
ako relevantné autority alebo influencerov na 
komunikáciu s rôznymi cieľovými skupinami. 
Napríklad „Slovník farmaceutických pojmov“ 
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv prináša 
pravidelné informácie o negatívnych účinkoch 
liekov a debunkuje dezinformácie v oblasti zdravia.

Tvorte interaktívny obsah, ktorý buduje kritické 
myslenie: stránky polície alebo ozbrojených síl 
na Instagrame pravidelne zapájajú sledovateľov 
prostredníctvom hlasovaní a súťaží. Takáto 
komunikácia nie je jednosmerná, evokuje snahu o 
dialóg s verejnosťou a generuje interakcie.  

Opakujte: strategická komunikácia je o 
systematickom prístupe a opakovaní kľúčových 
hodnôt a priorít, kde sa len dá.
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Platformy 
populárne 
na Slovensku

Ako tvoriť 
príspevky

Momentálne najpopulárnejšia sociálna 
platforma na Slovensku, na ktorej sa 
nachádzajú vekové skupiny najmä v strednom 
a staršom veku. Na Facebooku sa komunikuje 
predovšetkým príspevkami vo forme obrázkov, 
fotiek alebo videí.

Instagram je obľúbený medzi mladšou a 
strednou generáciou. Koncept „stories“ alebo 
príbehov, ktoré za 24 hodín zmiznú, je jedným 
z najdôležitejších a najpoužívanejších foriem 
komunikácie na tejto platforme. V príspevkoch 
majú stále väčšiu popularitu tzv. „reels” - krátke 
videá. V stories sa odporúča využiť aj možnosti 
„spýtajte sa nás“ či hlasovania.

YouTube je dnes používaný naprieč populáciou 
najmä s cieľom pozrieť si dlhšie formáty. Na 
YouTube sa odporúča prispievať s dlhšími 
a kvalitnejšími formátmi videí, ktoré viete 
kategorizovať do rôznych skupín – napríklad 
rozhovory s ministrom, reportáže z miesta 
diania, podcast a podobne. YouTube sa 
odporúča využívať aj ako databáza napríklad 
tlačových konferencií, ktoré sú na platforme 
ľahko vyhľadateľné médiami či výskumníkmi.  

TikTok, ktorého popularita prevláda u 
najmladšej generácie, funguje na báze krátkych 
videí. Obsah pôsobí čo najviac uvoľnene a 
organicky, takže komunikácia tejto platforme 
by mala byť najviac neformálna – napríklad 
natočená pomocou smartfónu. 

Ak chcete zvýšiť dosah svojho príspevku, označovanie 
aktérov, ktorých sa príspevok alebo téma priamo či 
nepriamo týka, je jednoduchý spôsob upriamenia ich 
pozornosti. Každý účet na sociálnych sieťach má svoje 
vlastné unikátne meno (tag), prostredníctvom ktorého 
ho viete označiť do vášho príspevku. Toto meno sa 
začína symbolom „@”. Tag Ministerstva školstva SR 
na Facebooku je napríklad @minedu.sk. Viete ho nájsť 
na profile danej stránky. Tagovaním ďalších účtov 
do vášho príspevku tiež zvyšujete jeho viditeľnosť a 
potenciálny zásah. 

Používanie tzv. hashtagov, teda znaku „#“ pred 
kľúčovým slovom napomôže tomu, aby vaše príspevky 
boli ľahšie vyhľadateľné v prípade záujmu o tému. 
Zároveň svoju inštitúciu s témou spájate a publiku 
odkazujete, že téma patrí medzi vaše priority. 
Používanie hashtagov je veľmi dôležité najmä na 
Instagrame. Vytváranie jednoduchých sloganov 
s pomocou hashtagov pri predstavovaní novej 
legislatívnej iniciatívy alebo kampaniach pomôže 
občanom rýchlo pochopiť ich hlavnú myšlienku.

Ak chcete komunikovať dlhšie vyjadrenie, pokojne mu 
dajte nadpis. Užívateľom bude jasné, o čom píšete a či 
sa ich to týka. Tiež rozdeľujte text príspevku na menšie 
časti. Text je tak čitateľnejší a prehľadnejší.

Ako bolo spomínané vyššie, interakcia s publikom 
je dôležitá pre získanie pozornosti. Na interaktivitu 
môžete využiť kvízy, hlasovanie, odpovedanie na 
otázky či priamo na komentáre a iné nástroje, ktoré 
každá platforma ponúka.

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. Dnes existuje množstvo 
bezplatných nástrojov na rýchlu tvorbu týchto 
materiálov, bez potreby pokročilých grafických 
zručností. Do prípravy videí môžete zapojiť aj iné 
autority, ktoré vedia vhodne a adresne vysvetliť zložité 
javy a procesy širokej verejnosti alebo špecifickým 
cieľovým skupinám.

Pri tematicky náročnejších alebo dôležitejších témach 
sú dobrou praxou jednoduchšie a kratšie príspevky 
k téme. Namiesto dlhších komplikovaných textov 
oslovte občanov prostredníctvom kratších video 
príhovorov, prípadne rozhovorov z podujatí. Dobrou 
praxou je aj strihanie dlhých tlačových konferencií 
a rozhovorov v televízii do maximálne jedno-dvoj-
minútových „sketchov“, obsahujúcich  kľúčové body. 
Takéto vopred pripravené krátke videá sú dobrým 
nástrojom na komunikovanie strategických naratívov 
alebo tém, ktoré nie sú jednoduché na uchopenie 
prostredníctvom textu, prípadne sa nachádzajú v 
polhodinovom zázname tlačovej konferencie.

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 užívateľom 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.

Facebook (Meta)

Instagram 

YouTube

TikTok

Označenia alebo tagy

Hashtagy

Delenie textu

Interakcia

Videá, obrázky a infografiky

Emotikony 

Ako komunikovať 
na sociálnych
sieťach? @

#
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Pridaním 
príspevku sa 
práca nekončí

Moderovanie 
diskusií na 
sociálnych 
sieťach
Komunikácia na sociálnych sieťach nespočíva len vo 
vytváraní príspevkov ale aj v reagovaní na diskusiu, 
ktorú príspevok vygeneruje. Najmä v dobe, kedy 
mnohí ľudia zvyknú na sociálnych sieťach venovať 
pozornosti len nadpisu príspevku a prvým pár 
komentárom pod ňou, je moderovanie diskusií veľmi 
dôležité pre značku a kontrolu naratívov inštitúcie. 

Diskusiu pod svojím príspevkom môžete regulovať iba 
vy. Je to vaše právo aj zodpovednosť. O svojej téme 
viete vo väčšine prípadov viac, ako ostatní diskutujúci, 
a preto viete dať ich vyjadrenia na pravú mieru. 

V diskusiách na sociálnych sieťach sa nehádate 
s konkrétnym človekom, ale odpovedáte pre tzv. 
„mlčiacu väčšinu“. Podľa štatistík si totiž až 85     % ľudí 
číta komentáre od ostatných, aby lepšie pochopili a 
spracovali danú informáciu. 

Komunikátori sa na sociálnych sieťach často riadia 
pravidlom 1/9/90, ktoré hovorí, že iba 1  % užívateľov 
aktívne vytvára obsah, 9  % participuje komentovaním, 
zdieľaním či hodnotením a 90     % ľudí žiaden obsah 
netvorí. Nekomentujú, nedávajú like, iba pasívne čítajú 
a sledujú všetok obsah. Práve kvôli nim je dôležité 
nezostať ticho a nedovoliť, aby diskusiu pod vašimi 
príspevkami kompletne uniesli.

Ľuďom, inštitúciám aj médiám navyše hrozia aj právne 
sankcie v prípade, že sa nepostarajú o komentáre na 
svojich profiloch - nevymažú alebo inak nereagujú na 
príspevky, ktoré môžu byť považované za protizákonné 
(hanlivé, podnecujúce nenávisť, vyhrážky a pod.). Už 
dnes existujú precedensy a súdne rozhodnutia, ktoré 
takéto omisívne správanie potrestali.

Spoločné publikovanie a zdieľanie videa na Facebooku 
prostredníctvom prepojenia viacerých facebookových 
stránok môže zvýšiť dosah daného príspevku. 
Prepojenie tiež prispieva k jednotnej strategickej 
komunikácii inštitúcií a zdôrazňuje jednotný postoj. 
Viaceré facebookové účty môžu tiež na Facebooku 
spoločne usporiadať podujatie.

Stránky a používatelia sociálnych sietí produkujú 
značné množstvo obsahu a je náročné dostať sa medzi 
príspevky, ktoré vaša cieľová skupina vidí vo svojom 
news feede. Pre zvýšenie dosahu vašich príspevkov 
ho môžete 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). Aj keď reklamný systém Facebooku 
je pomerne intuitívny, pre pokročilejšie nastavenia 
a efektívnejšie cielenie je vhodné poradiť sa so 
špecialistami na online marketing.

Spoločné zdieľanie príspevku 
(Cross-posting) 

Sponzorovanie (boosting) 
príspevkov 

Prečo treba odpovedať  
na komentáre?

TIPY AKO KOMUNIKOVAŤ KAPITOLA 5

Čo všetko môžete v diskusii 
robiť:

     Odpovedať - reagujete na komentár 
vlastným komentárom alebo lajkom.

     Zmazať - príspevok bude trvalo vymazaný.

     Skryť - ak príspevok skryjete, tak človek, 
ktorý ho pridal a jeho priatelia ho naďalej uvidia, 
pre ostatných však bude neviditeľný.

     Ban - aby ste mohli niekoho „zabanovať“, 
najprv musíte jeho príspevok zmazať/skryť. Ak 
dáte nejakému profilu ban, nebude môcť na 
vašej stránke komentovať.

     Vypnúť komentáre - ľudia od momentu 
zapnutia funkcie nebudú môcť príspevok 
komentovať.

     Nahlásiť - nahlásite komentár a jeho autora 
Facebooku. Prípadne ho môžete nahlásiť aj 
polícii.

S čím všetkým sa stretnete  
a čo s tým:

      S vulgárnosťou 

      S hejtermi, trollmi a falošnými profilmi 

      S nahnevanými ľuďmi aj s konštruktívnou 
kritikou

      S konšpirátormi

      S mudrlantmi 

      So spamom a reklamou

      S pochvalou

     Vulgárnosť nie je prejavom slobody. 
Komentár vymazať a profily, ktoré opakovane 
komentujú vulgárnosti aj „banovať“.

     Nemajú záujem diskutovať, naschvál 
vyrývajú a podnecujú ďalšiu nenávisť v diskusii. 
Zmazať, následne banovať a falošné profily aj 
nahlasovať.

     Diskusiu s nimi nevyhráte, ale pre mlčiacu 
väčšinu je dobré uviesť veci na pravú mieru. 
Stačí raz.

     Vymazať, banovať, nahlasovať.

     Sú nepríjemní, ale v zásade neškodní. 
Ignorovať.

     Vcíťte sa, skúste pochopiť druhú stranu a cez 
fakty vecne odpovedať.

     Reagujte tak, ako keď vás niekto pochváli 
naživo. Je slušné sa poďakovať, lajknúť a pod.
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Ak sa pod vaším príspevkom strhne diskusia, nemusíte 
reagovať na každý jeden komentár. Vyberte si 
strategicky tie, ktoré majú vysoký engagement. Pri 
odpovedaní na ne vychádzajte zo svojho strategického 
naratívu k danej téme. Kľúčové je, aby v komentároch 
organicky zaznelo vaše posolstvo, ktoré si ľudia majú 
prečítať a zapamätať. Pre účely moderovania obsahu 
si môžete vypracovať jednoduchý manuál, ktorý 
prípadne v rámci transparentnosti na danej sociálnej 
sieti aj zverejníte. Manuál môže obsahovať rôzne 
kategórie príspevkov s definíciou a mieru interakcie, 
ktorú si vyžadujú. Napríklad: 

Pre zjednodušenie moderovania obsahu sa odporúča 
vypracovať interný zoznam najčastejších otázok a 
odpovedí na ne, z ktorého sa dajú odpovede na otázky 
občanov kopírovať, prípadne daný zoznam zverejniť a 
občanov na stránku odkazovať. Na prípravu odpovedí 
vopred je vhodné myslieť pri tvorbe akejkoľvek 
kampane alebo komunikačných aktivít. 

     vysoko závažný obsah, def.: šírenie alebo 
podnecovanie k nenávisti, vulgarizmy, reakcia: 
vymazávanie komentárov 

     mierne závažný obsah, def.: kritika 
inštitúcie, provokačné otázky, odvádzanie 
pozornosti na iné témy cez argumentačné fauly, 
reakcia: vyžaduje si odpoveď

     nezávažný obsah nevyžadujúci odpoveď, 
def.: podporné komentáre, zdielanie vlastnej 
skúsenosti

     nezávažný obsah vyžadujúci odpoveď, def.: 
otázky, konštruktívna kritika

Precvičte si s nami moderovanie diskusií na 
sociálnych sieťach v praktickej časti na str. 88.

VIAC

Týmto sa 
teoretická 
časť príručky 
končí. 

Nadobudnuté poznatky si 
môžete otestovať v praktických 
cvičeniach.

1.
Ako si vytvoriť strategický 
naratív

str. 79

2.
Ako si zadefinovať cieľovú 
skupinu

str. 82

3.
Ako si zhromaždiť podporné 
argumenty

str. 84

4.
Ako moderovať diskusie na 
sociálnych sieťach

str. 88
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KAPITOLA 6

Prílohy
6

     Princípy OECD 
- Ako reagovať na 
dezinformácie

1.

Viac môžete nájsť na stránke: https://www.
oecd.org/gov/open-government/public-
consultation-draft-principles-good-practice-
public-communication-responses-to-mis-
disinformation.pdf

VIAC

      Transparentnosť v rámci verejného sektora 
aj vo vzťahu k verejnosti. 

      Inklúzia celej spoločnosti s ohľadom na 
marginalizované a zraniteľné skupiny.

      Reaktívnosť na potreby občanov. 

      Celospoločenskosť vrátane médií, 
súkromného sektora, občianskej spoločnosti, 
akademickej obce aj jednotlivcov.

      Orientácia na verejný záujem bez politizácie 
a prílišnej subjektivity.

      Inštitucionalizácia vo vnútri inštitúcie aj na 
medzirezortnej úrovni.

      Spoľahlivosť údajov na základe kvalitného 
monitoringu, analýz a hodnotení.

      Včasnosť reakcií na nové naratívy a témy 
vďaka koordinácii a efektívnym schvaľovacím 
mechanizmom.

      Prevencia cez monitoring, porozumenie 
kontextu, identifikáciu medzier, predvídanie 
rizík a vhodné reakcie.

      Orientácia na budúcnosť investíciami do 
výskumu a strategických prognóz.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) využila 
poznatky a znalosti svojich členov a odborníkov na vypracovanie 
princípov, ktoré pomôžu riešiť nepravdivé informácie a 
dezinformácie. 

https://www.oecd.org/gov/open-government/public-consultation-draft-principles-good-practice-public-communication-responses-to-mis-disinformation.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/public-consultation-draft-principles-good-practice-public-communication-responses-to-mis-disinformation.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/public-consultation-draft-principles-good-practice-public-communication-responses-to-mis-disinformation.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/public-consultation-draft-principles-good-practice-public-communication-responses-to-mis-disinformation.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/public-consultation-draft-principles-good-practice-public-communication-responses-to-mis-disinformation.pdf
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     Argumentačné 
fauly
2.

Argumentácia je bežne akceptovanou súčasťou demokratickej 
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. Poznanie týchto techník vám pomôže najmä v reaktívnej 
komunikácii. Tu sú niektoré z nich:

PRÍLOHY

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. 

Osobný útok (Ad hominem) 

PRÍKLAD

„Budovy Svetového obchodného
centra si nezhodili Američania.“

„Kto ťa platí?“

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.

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. 

Zavalenie argumentami 
(GishGallop) 

PRÍKLAD

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.

Ukradnutie témy 

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

„Ačohentizmus“ 
(Whataboutism) 

PRÍKLAD

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

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

KAPITOLA 6

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

VIAC

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.

Podsunutý argument / 
Mlátenie strašiaka (Strawman 
fallacy)

PRÍKLAD

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

„Takže ty chceš zavádzať cenzúru? To už tu 
bolo. Takí, ako si ty, sú pre slobodu nebez-

pečnejší ako nacisti (komunisti).”19
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     Aké príbehy 
rozprávajú 
dezinformátori? 

3.

PRÍLOHY

Niektorí výskumníci a autori tvrdia, že v skutočnosti 
neexistuje veľa spôsobov, ako rozpovedať príbeh. 
Britský autor Christopher Booker napríklad identifikuje 
sedem základných dejových línií, ktoré tvoria, 
či samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii, 
väčšinu príbehov - prekonanie monštra, z chudoby 
k bohatstvu, hľadanie alebo úloha, výprava a návrat, 
komédia, tragédia a znovuzrodenie. Dezinformácie 
sú tiež formou rozprávania príbehov. Výzvou pre 
klamára je urobiť lož pútavou a hodnovernou, aby 
zaujala cielené publikum. Príbeh o princovi, ktorý 
zachráni pannu pred drakom, je prakticky rovnaký ako 
naratív, že politik zachráni krajinu alebo ju spraví „opäť 
skvelou“. Hrdinovia, monštrá, ktoré porážajú a obete, 
ktoré tým zachránia, môžu mať veľa tvárí a závisia 
od aktuálnych udalostí. Príbeh môže mať šťastný 
alebo tragický koniec, ale jeho základné prvky budú v 
podstate rovnaké.

Portál na vyvracanie dezinformácií EuvsDisinfo, 
vedený Pracovnou skupinou East StratCom patriacou 
pod Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (EEAS) 
EÚ, napríklad analyzoval naratívy šírené Kremľom a 
zistil, že väčšina sa scvrkáva na malý počet príbehov a 
zápletiek, ktoré sa opakujú:

Kde bolo,
tam bolo

„Ohrozené kráľovstvo“  
a bezprostredný kolaps

Ohrozené
hodnoty

Sily zla alebo 
zlý drak

Hrdina, ktorý
zachráni svet

Základný príbeh dezinformácie je založený na 
jednoduchej premise, prekvapivo podobnej 
všetkému, čo čítame v rozprávkach: deštruktívne 
sily ovládnu vládu, toky peňazí a médiá, ohrozujú 

Kríza, keď o nej hovoria dezinformační aktéri, má 
vždy v sebe prvok apokalypsy. Migračná kríza, 
nezamestnanosť, pandémia koronavírusu, vojenské 
cvičenie NATO – to všetko zapadá do príbehu o 
bezprostrednom kolapse. 

Každá spoločnosť však pravidelne čelí rôznym 
výzvam a prechádza krízami. Vytváranie obrazu 
spoločnosti v plameňoch, zločinnosti mimo kontroly 
a nekompetentných politikov je účinný spôsob, ako 
si vytvoriť vzťah k publiku. Podvratní aktéri vytvárajú 
konzistentné príbehy a ponúkajú jednoduché 
odpovede – neverte svojim voleným orgánom a 
inštitúciám, namiesto toho hľadajte inšpiráciu u 
mocných lídrov, ktorí sa dokážu sami postarať o vašu 
bezpečnosť a prosperitu. Tento príbeh tiež podnecuje 
strach – nebezpečenstvo je vždy niekde inde, ale 
veľmi skoro sa môže rozšíriť aj do nášho okolia. Ak sa, 
samozrejme, nepridáte na stranu protestu.

Aktéri šíriaci dezinformácie sa často odvolávajú na 
pojem „spiritualita“. 

Aktéri, ktorí šíria dezinformácie, jasne identifikujú, 
kto je nepriateľ – NATO, EÚ, liberáli, atď. - a horlivo 
využívajú konšpiračné teórie na podporu svojich 
príbehov. Ak toto zlo neexistuje, je veľké množstvo 
darebákov z rôznych sprisahaní a konšpiračných 
teórií, ktoré fungujú rovnako dobre – tieňoví 
vládcovia a rôzne tajné spolky, ktoré všetko ovládajú 
(Sionisti, bábky zahraničných mocností a podobne). 
Dezinformátori majú k dispozícii celý zverinec drakov 
chrliacich oheň, zlovestných, záhadných a vždy 
pripravených vyzerať strašidelne.

Všetky dobré príbehy potrebujú hrdinu, ktorý zachráni 
bezmocných ľudí, vyslobodí kráľovstvo, porazí zlo 
a zachráni svet. Hrdina vo svojom statočnom boji 
pokračuje dovtedy, kým nezabije zloducha. 

prirodzený poriadok a hodnoty spoločnosti, rôzne 
tajné sily sa snažia podmaniť ľudí, ovládnuť ich, atď. 
Základné kontúry príbehu sú jasne definované: dobrý 
hrdina, sily zla, pasívna obeť. Bojiskom je upadajúca 
spoločnosť, ktorej základné hodnoty sú v ohrození. 

1)

2)

3)

4)

6)

Bezmocní
ľudia

Podľa svetonázoru mnohých dezinformátorov sú ľudia 
pasívnou masou, ktorá potrebuje vedenie, silného 
vodcu, ktorý ich ochráni a bude sa za nich biť.

5)
Ruský nacionalistický filozof Aleksandr Dugin 
naznačuje, že sme uprostred kozmickej bitky 
medzi dvoma civilizáciami. Rusko, Sparta a Rím 
predstavujú hrdinskú povahu ľudstva, zatiaľ 
čo Spojené štáty alebo Atény sú príkladmi 
civilizácie založenej na liberalizme, zvrátenosti a 
„zabíjaní detí“.

PRÍKLAD

Zdroj: www.badatel.net

Zdroj: www.zemavek.sk

PRÍKLAD

PRÍKLAD

KAPITOLA 6
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KAPITOLA 7

Vyskúšajte si poznatky nadobudnuté v teoretickej časti na 
štyroch praktických cvičeniach, ktoré vám pomôžu lepšie 
komunikovať. 

Praktická 
časť

7      Ako si vytvoriť 
strategický naratív
1.

Stanovte si  
základnú tému

Kto ste a aké sú 
vaše hodnoty

Akou inštitúciou/spoločnosťou 
chceme byť?

Strategický naratív môžete sformulovať pre vašu 
inštitúciu a jej pôsobenie ako také, alebo aj pre postoj 
ku konkrétnej téme, či reakciu v nejakej krízovej 
situácii. Akej témy sa má týkať váš strategický naratív?

Zodpovedzte si nasledujúce otázky, najlepšie v diskusii 
s kolegami a kolegyňami. Pre formuláciu vášho 
naratívu je totiž dôležité zadefinovať si vaše základné 
postoje a hodnoty:

Ako už z teórie vieme, strategický naratív je príbeh, alebo aj 
základný hodnotový výrok, ktorý definuje pozíciu vašej inštitúcie 
či organizácie v kľúčovej téme. Strategický naratív je základom 
komunikácie s verejnosťou, od ktorého sa môžete odraziť pri tvorbe 
konkrétnych posolstiev a komunikačných obsahov. 

Je to prvá vec, ktorú by ste si v kľúčovej téme mali spoločne 
stanoviť a vyjasniť.

1. 2.
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Rozmeňte si tému 
na drobné

Spíšte svoj strategický 
naratív

Aké dopady alebo zmeny by sme 
chceli v tejto oblasti vidieť?

K akému riešeniu sa prikláňame?

Aké hodnoty náš príbeh tlmočí?

Na koho strane stojíme, resp.  
koho podporujeme?

Nadviažte na tému, ktorú ste si zadefinovali v kroku 1 
a pozrite sa na konkrétne problémy, konflikty, strany, 
postoje a riešenia, ktoré sa v nej skrývajú. Opäť vám v 
tom môžu pomôcť usmerňujúce otázky:

Pozrite sa na svoje odpovede v predchádzajúcich 
krokoch. Odpovedali ste si na všetky základné otázky 
a tieto odpovede vám už čiastočne naznačujú, akým 
smerom sa uberať. Teraz už potrebujete len vytiahnuť 
to najdôležitejšie a spísať váš strategický naratív k 
danej téme ako ucelený text. Odpovedzte si v ňom na 
štyri kľúčové body - KTO? ČO? PREČO? a AKO? 

Skúste sa na naratív pozrieť ako na príbeh, ktorý má 
svoj dej, príčiny, priebeh a dôsledky. Používajte pre 
jeho formuláciu jednoduchý a zrozumiteľný jazyk.

KAPITOLA 7PRAKTICKÁ ČASŤ

3.

4.

Aký je náš základný postoj  
k danej téme?

Aké hodnoty chceme pri tejto 
téme reprezentovať?



PRÍRUČKA STRATEGICKEJ KOMUNIKÁCIE82 83

KAPITOLA 7PRAKTICKÁ ČASŤ

     Ako si zadefinovať 
cieľovú skupinu
2.

V predchádzajúcej časti sme si 
vytvorili strategický naratív, s 
ktorým môžete ďalej pracovať a 
prispôsobovať ho konkrétnym 
aktivitám a komunikačným 
posolstvám. Strategický naratív 
je všeobecne platný a je 
reprezentáciou hodnôt a postoja 
vašej inštitúcie. 

Konkrétne aktivity a posolstvá už 
však majú smerovať na presne 
definované cieľové skupiny, pre 
ktoré by ste ich mali aj prispôsobiť. 

Je veľmi pravdepodobné, že budete mať viacero 
cieľových skupín. Ak idete napríklad do televíznej 
diskusie verejnoprávnej televízie, ktorá je vysielaná 
cez pracovný týždeň v podvečerných hodinách, 
vašimi divákmi bude široká masa ľudí, ktorá má hneď 
niekoľkých typických reprezentantov. Dôležité je, ku 
ktorým z nich sa chcete prihovoriť. Zadefinujte si cez 
techniku persón všetky, ktoré vám napadnú. Vďaka 
ich charakteristike si môžete zhromaždiť podporné 
argumenty a naformulovať konkrétne posolstvo, ktoré 
bude u nich rezonovať.

Čo ďalej?

Či už sa pripravujete na vystúpenie v médiách, hľadáte 
to správne posolstvo do komunikačnej kampane, 
alebo pripravujete konkrétne podujatie, mali by ste 
preto poznať svoju cieľovú skupinu. Aj pri posolstve 
prednesenom širokému publiku (ako je napríklad 
vystúpenie v televíznej diskusii) musí byť vždy jasné 
kto je hlavným adresátom nášho posolstva. 

S kým komunikujeme?

Vyskúšajte si techniku persón 
v praktickom cvičení na na ďalšej strane

Vyskúšajte si charakteristiku cieľového publika na technike persón. Predstavte si konkrétnu zástupkyňu 
alebo zástupcu vášho publika a odpovedzte si na nasledujúce otázky (ak máte aj konkrétne dáta, ktoré 
vám pomôžu vášmu publiku porozumieť, použite ich):

Kto to je?

Aké argumenty by ju/ho 
mohli presvedčiť?

Aké médiá či influencerov 
sleduje?

Kto sa jej/mu ešte 
prihovára?

Cez aké komunikačné 
kanály s ňou/s ním 
môžeme komunikovať?

Kde žije?

Koľko má približne rokov?

Čo ho/ju trápi alebo 
hnevá?

Čo o vás vie?

Aké má predsudky? Aký slovník používa?

Na ktoré témy/príbehy 
reaguje citlivo?

Ako sa ho/jej naša téma 
týka? Čo „z nej má”?
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PRAKTICKÁ ČASŤ KAPITOLA 7

     Ako si zhromaždiť 
podporné argumenty

Kľúčové
posolstvo

3.

Keď už vieme, komu sa chceme 
prihovoriť, je čas sformulovať si 
kľúčové posolstvá, ktoré pôjdu v 
jednej línii s naším strategickým 
naratívom. Komunikačné posolstvo 
je presne sformulovaný a jasný 
hlavný odkaz, ktorý si má publikum 
zapamätať. Strategický naratív 
pritom zastrešuje konkrétne 
komunikačné posolstvá, ktoré 
môžete formulovať k rôznym 
čiastkovým témam.

Na formuláciu kľúčových posolstiev 
môžete použiť napríklad metódu 
lievika, ktorá vám pomôže 
zadefinovať si dva, max. tri hlavné 
podporné argumenty. S ich 
pomocou následne sformulujete 
posolstvá, ktoré budete smerom 
k svojmu cieľovému publiku 
opakovane komunikovať. 

Argument 1 Argument 3
Argument 2 Argument 4
Argument 5

Argument 7
Argument 6

Argument 1

Argument 2

Argument 3

Vygenerujte čo najväčší 
počet argumentov

Pozrite sa na vec z rôznych uhlov pohľadu a spíšte 
všetky podporné argumenty, ktoré môžu byť pre 
vašu cieľovú skupinu relevantné. Zoberte do úvahy 
aj argumenty proti. Môžu vám pomôcť pri hľadaní 
podporných argumentov.

1)

      Tip: Píšte si argumenty na nalepovacie 
papieriky, napr. na flipchart alebo prázdnu 
stenu. Združte pri sebe papieriky s podobnými 
argumentmi.

Ako postupovať 
pri metóde 
lievika
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PRAKTICKÁ ČASŤ KAPITOLA 7

Zoraďte si argumenty podľa 
sily a vyberte tie najsilnejšie 

Zvoľte správny jazyk 
posolstva 

Vo väčšine prípadov nebudete mať priestor na 
použitie všetkých argumentov. Ľudia si navyše 
nevedia zapamätať väčšie množstvo posolstiev. Je 
preto dôležité, aby ste si vybrali dva, maximálne tri. 
V prípade, že vám bude poskytnutý väčší priestor, 
môžete mať v zálohe ďalšie, vysvetľujúce a podporné 
fakty a postoje. Pri výbere najsilnejších argumentov 
je potrebné zobrať do úvahy, na čo daná cieľová 
skupina počúva – pre každú cieľovú skupinu môže byť 
najsilnejší argument iný.

Nesprávne zvolený jazyk môže ovplyvniť porozumenie 
a prijatie posolstva. Dávajte si pozor najmä na zložitosť 
či prílišnú odbornosť zvoleného jazyka, nečitateľnosť, 
používanie všeobecných fráz a klišé, vyhýbavý spôsob 
vyjadrovania a pod. Uprednostnite jednoduchý a jasný 
jazyk, osobnejší spôsob komunikácie a jednoznačnosť 
významu.

2) 3)

S takto sformulovaným 
posolstvom môžete ďalej 
pracovať pri príprave na vaše 
komunikačné vystúpenia. 
Hľadajte v nich aktívne priestor 
na jeho komunikáciu a majte 
svoje posolstvo na pamäti 
ako to najdôležitejšie, čo si 
príjemcovia majú zapamätať. 

      Tip: Papieriky s najsilnejšími argumentami 
premiestnite na nové miesto, kde ich budete 
vidieť pokope. Porovnajte si vybraté argumenty 
so zvyšnými.

      Tip: Spíšte svoje posolstvo do textovej 
podoby. Ak je to možné, otestujte ho na niekom, 
kto spadá do vášho cieľového publika. 



PRÍRUČKA STRATEGICKEJ KOMUNIKÁCIE88 89

PRAKTICKÁ ČASŤ KAPITOLA 7

Komentár #3

Komentár #4

Komentár #1

Komentár #2

Vaša reakcia

Vaša reakcia

Vaša reakcia

Vaša reakcia

     Ako moderovať 
diskusie na sociálnych 
sieťach 

4.

Predstavte si, že ste zamestnancom 
Polície Slovenskej republiky a 
na starosti máte správu účtov 
vašej organizácie na sociálnych 
sieťach. Pod vaším príspevkom 
na Facebooku sa strhla búrlivá 
diskusia. Reagujte a „upracte“ ju.*

Ako reakciu na konkrétne komentáre môžete:

      odpovedať,
      zmazať komentár,
      skryť komentár,
      udeliť ban profilu užívateľa,
      nahlásiť profil

*  Upozornenie: nasledujúce ukážky komentárov obsahujú neslušné a hanlivé 
výrazy, ktoré slúžia výlučne na edukatívne účely. Sú to reálne ukážky komentárov, 
ktoré sa objavili na Facebooku. GLOBSEC ani autori príručky sa v žiadnom prípade 
s uvedenými výrokmi nestotožňujú.
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PRAKTICKÁ ČASŤ

Komentár #5

Komentár #6

Komentár #7

Komentár #8

Vaša reakcia

Vaša reakcia

Vaša reakcia

Vaša reakcia

Riešenia nájdete na nasledujúcej strane

KAPITOLA 7

Komentár #1: Nevymazávať, využiť a otočiť na 
svoj naratív. V odpovedi napríklad vysvetliť, 
prečo boli zvolené dané farby (reflexné farby, 
ktoré sú dobre viditeľné v každých svetelných 
podmienkach, nezávisle od krajiny, pričom 
podobné označenie sa používa vo viacerých 
krajinách EÚ). 

Komentár #6: Zmazať a v prípade opakovania 
banovať. Ak sa objaví otázka prečo bol 
komentár vymazaný, je potrebné vysvetliť, 
že vyžadujete slušnú diskusiu a vulgarizmy a 
nenávistné prejavy do nej nepatria. 

Komentár #7: V prípade, že vznikne pod 
príspevkom celé vlákno, kde prvý komentár 
získava na popularite, je vhodné naň odpísať. 
Opäť treba komunikovať náš naratív, v tomto 
prípade vysvetliť voľbu farieb, apelovať na 
bezpečnosť a viditeľnosť, a vysvetliť aj použitie 
financií – na čo sú určené a ako to pomôže 
samotným obyvateľom, ktorých môže Polícia 
SR následne lepšie chrániť a pomáhať im. Stačí 
odpovedať iba na prvý komentár, nenechať sa 
zatiahnuť do zbytočnej podrobnejšej diskusie. 

Komentár #8: Zmazať a v prípade opakovania 
banovať.

Komentár #5: Vymazať, ide o spam. 

Komentár 2: Komentár je opäť vhodný na 
komunikáciu strategického naratívu – v 
odpovedi vysvetliť, že peniaze sú na tento 
účel alokované z Plánu obnovy a odolnosti 
a nie je možné ich použiť v inom sektore. 
Napojiť k tomu informáciu o obnove vozového 
parku polície a o potrebe zabezpečiť nové 
vozidlá, aby mohli policajti a policajtky lepšie 
a efektívnejšie vykonávať svoju prácu a tým aj 
chrániť obyvateľov Slovenska.

Komentár #3: Komentár môžete podporiť 
srdiečkom, prípadne doplniť informácie o 
výbere farieb (#Komentár 1).

Komentár #4: Nereagovať, netýka sa nás ani 
našej témy. 

Ako by sme postupovali
my
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PRAKTICKÁ ČASŤ

Oficiálny naratív Polície SR:

Bonusová odpoveď Polície SR, ktorá výborne fungovala:

KAPITOLA 7

PoznámkyAko postupovala 
Polícia SR
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Slovníček pojmov

PRAKTICKÁ ČASŤ

Boosting (sponzorovanie) príspevkov – 
platené sponzorovanie príspevkov, ktoré zvýši 
ich viditeľnosť a počet zobrazení na sociálnych 
sieťach 

Influencer – verejne známa osoba, ktorá 
je pre iných vzorom, vďaka čomu môže 
ľahšie sprostredkovať produkty, služby alebo 
myšlienku

News feed / stena – hlavná stránka na 
Facebooku, Instagrame, Twitteri alebo inej 
sociálnej platforme, na ktorej užívatelia zvyknú 
tráviť veľa času. 

Značka (Branding) - vlastnosti a kvality, ktoré 
organizáciu, inštitúciu, či človeka odlišujú od 
ostatných a ktoré majú rezonovať s určitou 
cieľovou skupinou

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

Pre-bunking - preventívne odhalenie 
dezinformácií alebo manipulatívnych informácií 
zverejnením opisu týchto informácií spolu 
s ich vyvrátením skôr, ako sa začnú šíriť v 
informačnom priestore. 

Strategická komunikácia – systematické 
a dlhodobé verbálne aj neverbálne 
komunikačné aktivity zamerané na budovanie 
porozumenia ohľadom aktivít, priorít a politík 
vašej inštitúcie a štátu 

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

Naratív – rozprávanie, príbeh (individuálny, 
skupinový, národný, historický a pod.), v ktorom 
sa fakty a ich interpretácia podriaďujú istému 
zámeru

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

Cieľová skupina – špecifická skupina ľudí, ktorú 
chceme osloviť 

Proti-naratív - naratív, ktorý spochybňuje iný 
rozšírený naratív

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

Strategický naratív –  príbeh, ktorý definuje 
kľúčové fakty, hodnoty a posolstvá, za ktorými 
vaša inštitúcia stojí

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

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

Cross-posting (spoločné zdieľanie príspevku) 
– spoločné zdieľanie alebo publikovanie 
príspevkov viacerými účtami na sociálnej sieti, 
ktoré môže zvýšiť dosah daného príspevku, ale 
tiež zdôrazňuje jednotný postoj 

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 

Debunking - odhalenie nepravdivosti 
informácie, vyvrátenie mýtu

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

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

KAPITOLA 7
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