
AKTUÁLNE TRENDY 

V INFORMAČNOM PROSTREDÍ

 





Informačné prostredie sa vplyvom technologického vývoja rapídne
transformuje. Zmeny v tom, kde, ako a aké informácie ľudia konzumujú či
ako komunikujú má dôsledky na širšie ekonomické a spoločensko-politické
pomery. 

Trendy ako nízka dôvera v médiá, fragmentácia zdrojov, vysoká úroveň
senzačnosti, vplyv influencerov, dominancia audiovizuálneho obsahov,

stieranie rozdielov medzi autentickým a neautentickým správaním v online
priestore vzájomne prirodzene interagujú. 

Tento mimoriadne komplexný systém je preto náročné jednoznačne
charakterizovať. Jeho snáď  najzrejmejšou črtou je nejednoznačnosť či
likvidita informačného prostredia. 

Táto charakteristika bude výhľadovo silnieť a bude poháňaná pokračujúcim
presunom komunikácie a konzumácie informácií do online priestoru,

vplyvom mladej generácie, pre ktoré je digitálne prostredie prirodzeným
priestorom či nástupom technológií virtuálnej reality či umelej inteligencie. 

Štáty k zmenám v informačnom prostredí môžu pristupovať rôzne. V rámci
adaptácie sa kladie dôraz na rozmer vzdelávania, podpory kritického
myslenia, mediálnej gramotnosti či rozvoja aktívneho digitálneho
občianstva. 

Ďalším prístupom sú  pokusy regulovať informačné prostredie napríklad
zavádzaním nových povinností pre poskytovateľov služieb a digitálnych
platforiem. 

Aktuálne diskusie v oblasti majú okrem technologického a ekonomického aj
významný bezpečnostný rozmer. V kontexte šírenia propagandy či
dezinformácií poškodzujúcich demokratické spoločnosti štáty hľadajú
možnosti, spôsoby a prístupy, ako s týmito negatívnymi fenoménmi
efektívne bojovať.
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Prostredie, v ktorom prebieha prenos informácií, prechádza kontinuálnymi
zmenami. V súčasnosti je formované predovšetkým prístupom k novým
technológiám a s tým súvisiacimi premenami zdrojov informácií. 

TRENDY
FORMUJÚCE
INFORMAČNÉ
PROSTREDIE
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FRAGMENTÁCIA ZDROJOV 

Spektrum zdrojov, z ktorých je možné čerpať informácie, sa neustále
rozširuje. Dnes môže ísť najmä o televíziu, rádio, tlačené noviny, webové
stránky, blogy či podcasty. 

V lokálnom prostredí sú dostupné aj kvalitné a nezávislé médiá, pričom
slovenské publikum má taktiež prístup k jazykovo príbuzným českým
zdrojom. 

Fragmentácia zdrojov však, prirodzene,  prináša aj pridružené problémy. 

Pri tak rozsiahlom množstve zdrojov informácií je v spoločnosti náročné
systematicky udržiavať všeobecné porozumenie a  naratívy formujúce
spoločenskú identitu a hodnoty.

Zároveň tu pôsobí konfirmačné skreslenie (1) čitateľov, ktorí majú tendenciu
– a aj možnosť – vyhľadávať informácie, ktoré podporujú ich už existujúce
presvedčenie. 

Na druhú stranu, pri podobnej rozmanitosti zdrojov majú konzumenti viac
príležitostí naraziť na širšie spektrum odlišných názorov. 

NOVÉ TECHNOLÓGIE

Vďaka technologickému pokroku je možné šíriť informácie v doposiaľ
nepredstaviteľnom rozsahu a rýchlosti (2).

Konzumenti informácií dnes okrem tradičnej tlače využívajú aj online zdroje
informácií, pričom významné postavenie medzi zdrojmi informácií majú
sociálne siete (3).

Mimo toho je možné pozorovať aj zmenu formy, v akej sú informácie šírené.

Zatiaľ čo donedávna bolo publikum sociálnych sietí zvyknuté prijímať obsah
vo forme textu, v súčasnosti text nahrádzajú videá. Tie sa dajú zdieľať
dokonca v priamom prenose (4).

(1) Nickerson (1998)
(2) Bay, Fredheim (2019), s. 26
(3) Waltzman (2017), s. 4
(4) Waltzman (2017), s. 1 4 



SENZAČNOSŤ OBSAHU

Správy, ktoré rýchlo získavajú na popularite, často zdieľajú určité podobnosti
– zvyknú byť “nové a veľmi príťažlivé“ (5).

Dôvodom výskytu vysokej miery senzačnosti v správach môže byť aj rastúci
počet rôznych zdrojov. Prirodzeným dôsledkom je zvýšená konkurencia a
tým pádom ostrejší súboj o pozornosť publika.

VPLYV INFLUENCEROV

Úzky kruh jednotlivcov so širokým dosahom, ktorým je napríklad na
sociálnych sieťach venovaná relatívne rozsiahla pozornosť (6).

Tento trend možno považovať za dvojsečnú zbraň.

Ak jednotlivec s veľkou fanúšikovskou základňou šíri nepravdivé informácie,

dokáže takýto škodlivý obsah zasiahnuť masy.

Fungovať to však môže aj naopak. V prípade systematického zapojenia
dokážu influenceri efektívne dopomôcť k boju s dezinformáciami.

DOMINANCIA AUDIOVIZUÁLNEHO OBSAHU

Psychologické štúdie dokazujú, že konzumenti si lepšie zapamätajú
informácie v audiovizuálnej podobe, než text (7).

Tento trend v kombinácii s rozvojom moderných technológií načrtáva
predpokladaný vývoj v oblasti konzumácie informácií.

Do budúcna je možné očakávať šírenie umelou inteligenciou vytvoreného
audiovizuálneho obsahu či širšie využívanie virtuálnej reality.

Deep fakes (8) sú v tomto kontexte len náznakom skutočného potenciálu
využitia nových technológií pre šírenie dezinformácií.

(5) Mazarr et al. (2019), s. 25-26
(6) Mazarr et al. (2019), s. 35
(7) Clarkson (2014)
(8) Sample (2020)
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MICROTARGETING

Informácie o užívateľoch internetu vrátane sociálnych sietí sú
koncentrované v rukách niekoľkých gigantov.

Kvantá zozbieraných dát užívateľov dokážu prezradiť mnoho o ich správaní,
či dokonca toto správanie predpovedať.

Takéto vzorce správania môžu byť následne využité vo vplyvových či
manipulačných kampaniach (9).

Po škandále spojenom so spoločnosťou Cambridge Analytica sa však zvýšil
aj verejný dopyt po prísnejšej regulácii  v tejto oblasti (10).

STIERANIE ROZDIELOV MEDZI AUTENTICITOU A NEAUTENTICITOU

Obchodné modely sociálnych sietí, dezinformačné kampane a nové
technológie prispievajú k zníženej schopnosti rozoznať fakty od názorov či
reklamy (11).

Úlohu v tomto ohľade hrajú napríklad koordinované informačné operácie
štátnych a neštátnych aktérov s politickými cieľmi.

Významný vplyv na tento aspekt má aj trend komercializácie informačného
priestoru v podobe skrytej reklamy či cieleného zberu dát.

(9) Mazarr, et al. (2019), s. 29
(10) Tactical Tech (2019)
(11) Hybrid CoE (2020), s. 9 6 



Kontinuálne premeny informačného prostredia vyúsťujú aj do zmien v oblasti
konzumácie informácií. Tradičné zdroje, z ktorých stále čerpá väčšia populácie
(televízia, rádio, tlačené médiá), dnes dopĺňajú nové typy zdrojov v online
priestore (online médiá, sociálne siete).

TRENDY
KONZUMÁCIE
INFORMÁCIÍ
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DOSTUPNOSŤ INTERNETU 

Prístup k internetu má dnes asi 4,7 miliardy ľudí na svete (12).  

V roku 2008 malo prístup k internetu približne 60% domácností v rámci
Európskej únie. Za jednu dekádu rokov došlo v tomto smere k obrovskému
nárastu - v roku 2018 malo prístup k internetu až 81% domácností (13). 

Stúpavý trend môžeme pozorovať taktiež na Slovensku. Kým v roku 2013
malo prístup k internetu len 78% domácností, v roku 2018 to bolo 89%
domácností (13). 

POPULARITA SOCIÁLNYCH SIETÍ 

Širšia dostupnosť internetu je pozorovateľná aj na miere angažovanosti na
sociálnych sieťach. Tie dnes využíva viac než polovica planéty - 4,14
miliardy ľudí (12).

V súčasnosti je stále najpopulárnejšou sociálnou sieťou Facebook, kde je
aktívnych až 2,6 milióna ľudí na svete (14).

Najvyššej popularite sa Facebook teší medzi používateľmi vo vekovom
rozmedzí od 25 do 30 rokov - v rámci tejto skupiny ho využíva až 84% ľudí
(15).

Napriek svojej popularite však Facebook prichádza o mladých používateľov.

V globálnej mierke vie mladšie ročníky osloviť Instagram, ktorý využíva až
75% používateľov sociálnych sietí medzi 18. a 24. rokom (15).

V USA už od roku 2016 na prvom mieste najpoužívanejších sociálnych sietí u
mladých v rozmedzí 12 až 17 rokov figuruje Snapchat (15).

SOCIÁLNE SIETE NA SLOVENSKU

Na Slovensku sociálne siete používa až 60% obyvateľov. U mladých ľudí vo
veku 16 až 24 rokov je toto číslo podstatne vyššie - 93% (16).

(12) Statista (2020)
(13) Eurostat (2019)
(14) Chaffey (2020)
(15) eMarketer (2018)
(16) TASR (2019) 8 



Facebook v januári 2019 používalo približne 2,6 milióna ľudí. Instagram,
ktorý priťahuje najmä mladšie ročníky, mal v tom čase na Slovensku takmer
1,1 milióna používateľov (17).

Sociálna sieť Twitter je populárna najmä v zahraničí, no na Slovensku
dokázala pritiahnuť iba 145 tisíc ľudí. Podobne je to aj so Snapchatom, Ten
používalo na Slovensku asi 277 tisíc ľudí (17).

Najviac Slovákov - až 3 milióny - využíva video platformu YouTube (18).

DÔVERA MLADÝCH SLOVÁKOV V MÉDIÁ

Podľa zistení štúdie Digital News Report 2020 médiám dôveruje len 28%
Slovákov. Medziročne ide o pokles o 5 percentuálnych bodov (19).

Prieskum Rady mládeže Slovenska zistil, že tradičným médiám dôveruje iba
56% mladých vo veku 15 až 24 rokov. Dôveru v alternatívne médiá vyjadrilo
až 38% respondentov (20).

Prieskum tiež ukázal, že 62% opýtaných čerpá informácie iba od vybraných
médií alebo novinárov (20).

Stopercentnú dôveru v žiadny spravodajský portál nemá 78% mladých (20).

UČITELIA A ZDROJE INFORMÁCIÍ

Situácia podľa prieskumov však nie je optimistická v prípade učiteľov.

Prieskum, ktorý vypracovala agentúra Focus, poukazuje na vysokú dôveru
učiteľov v alternatívne, obsahovo závadné až konšpiračné médiá (21).

Až 57% učiteľov by odporučilo svojim žiakom portál hlavnespravy.sk.
Kontroverzný časopis Zem a Vek za dôveryhodný považuje 53% učiteľov (21).

Online portály slobodnyvysielac.sk a infovojna.sk oslovili zhodne po 20%
opýtaných učiteľov (21).

(17) Kemp (2019)
(18) Hapák (2019)
(19) Newman et al. (2020)
(20) RMS (2019)
(21) Goda (2019)  9 



Inklináciu učiteľov k dezinformáciám potvrdil aj prieskum Focusu týkajúci
sa boja s pandémiou koronavírusu.

Až 31% učiteľov si myslí, že očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí. Že
vláda o koronavíruse informuje nepravdivo si myslí 48% opýtaných (22).

Tomuto trendu zodpovedajú aj výsledky publikácie organizácie Globsec. Zo
stredoeurópskeho regiónu sú práve Slováci najviac náchylní veriť
konšpiráciám.

Až 56% účastníkov prieskumu je náchylných veriť nejakému tvrdeniu, ktoré
v sebe zahŕňa konšpiráciu či klamstvo (23).

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZDROJE INFORMÁCIÍ 

Slováci stále čerpajú informácie predovšetkým z televízie.

Prieskum agentúry Focus pre organizáciu MEMO 98 dokazuje, že až 52%
respondentov považuje televíziu za primárny zdroj informácií (24).

Internetové spravodajské portály za svoj prvý najčastejší zdroj informácií
považuje len 17% opýtaných (24).

Sociálne siete ako svoj prvý najčastejší zdroj informácií o politickom dianí
uviedlo iba 9% respondentov (24).

Iný trend pozorujeme, ak si populáciu rozdelíme na menšie časti. Čím je vek
konzumentov nižší, tým viac čerpajú informácie zo sociálnych sietí.

Podľa prieskumu agentúry Focus pre MEMO 98 získava 65% ľudí vo veku 18-
24 rokov správy o domácom politickom dianí práve zo sociálnych sietí (24).

Podľa výskumu organizácie Globsec je pre mladých najčastejším zdrojom
informácií o svetovom dianí internet - deklarovalo tak 56% opýtaných. 

Zároveň 88% respondentov uviedlo, že získava informácie z Facebooku (25).

(22) Kernová (2020)
(23) Hajdu, Klingová (2020)
(24) Focus (2020)
(25) Hajdu, Kupková (2018) 10



OVEROVANIE INFORMÁCIÍ 

Približne 20% respondentov vo výskume organizácie Globsec priznalo, že si
neoverí zdroj správy, ktorú na svojom profile zdieľa (25).

Čísla Rady mládeže Slovenska sú podobné – 16% mladých si neoverí zdroj
informácií. Na druhej strane, až 44% respondentov deklarovalo, že si zdroj
vždy alebo väčšinou overia (26).

Sociálne siete tak podľa všetkého nedokážu byť až tak mienkotvorné, ako
tradičné médiá.

Prieskum, ktorý pre MEMO 98 vypracovala spoločnosť Focus, zároveň ukázal,
že až 56% si myslí, že dezinformácie sú problémom sociálnych sietí (27).

Pre porovnanie – pri online spravodajských portáloch je to 24%, pri
tlačených periodikách 23% a pri televízii 19% (27).

(25) Hajdu, Kupková (2018)
(26) RMS (2019)
(27) Focus (2020)  11 
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