SÚČASNÉ TRENDY
ŠÍRENIA DEZINFORMÁCIÍ
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ZHRNUTIE
Boj proti dezinformáciám je dnes bežnou súčasťou bezpečnostnej agendy
mnohých štátov. Nepriateľskí štátni i neštátni aktéri pomocou dostupných
technologických nástrojov zneužívajúc často nedostatočnú reguláciu online
priestoru vidia dezinformácie ako nástroj hybridného pôsobenia či
vplyvových kampaní na presadzovanie vlastných záujmov.
Skrz vmiešavanie sa do volieb či ovplyvňovanie verejnej mienky a štátnych
rozhodovacích procesov býva cieľom systematicky šírených dezinformácií
politická destabilizácia, spoločenská polarizácia a rozklad dôvery vo verejné
inštitúcie.
Prenos a premeny politickej komunikácie v online priestore otvorili
množstvo zraniteľností, ktoré šíritelia dezinformácií zneužívajú.
Absentujúca regulácia a business modely sociálnych sietí sú dôležitým
faktorom rýchleho a rozsiahleho šírenia dezinformácií. Vo svoj prospech
tento stav zneužívajú aktéri, ktorí vyvinuli hneď niekoľko stratégií šírenia
svojho obsahu: digitálny astro-turf, zaplavenie zóny botmi, ale aj trójske
mediálne kone, či tzv. „source hacking”. K tomu patria aj offline aktivity ako
získavanie si a ovplyvňovanie influencerov.
Do budúcna bude kombinácia umelej inteligencie, deep fakes a nástrojov
práce s big data predstavovať zásadnú výzvu v oblasti boja proti šíreniu
dezinformácií.
Primárna zodpovednosť za boj s dezinformáciami leží na pleciach štátov. Tie
musia vyvinúť celospoločenské úsilie zahrňujúce privátny sektor, univerzity,
médiá, odbornú i širokú verejnosť a harmonizovať
tieto stratégie na
nadnárodnej úrovni spolu so spojencami v rámci NATO a EÚ.
Vytvorenie centrálnej entity na boj s dezinformáciami na nadrezortnej
úrovni by uľahčilo zber dát, analýzu a koordináciu komunikácie naprieč
verejnou správou.
Z dlhodobého hľadiska je najlepším riešením pre boj s dezinformáciami.
kvalitná štátna strategická komunikácia, transparentnosť a zodpovedajúce
verejné politiky.
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ÚVOD
Boj proti dezinformáciám je dnes bežnou súčasťou bezpečnostnej agendy
štátov. Závažnosť ich dopadu výrazne zarezonovala v roku 2016 v prípade
amerických prezidentských volieb, kedy Rusko preukázateľne ovplyvnilo ich
výsledok [1].
Nešlo však o prvý prípad destabilizácie domácej politickej situácie
jednotlivých
štátov
zahraničnými
aktérmi
za
použitia
cielených
dezinformácií. Už v roku 2007 Rusko zaútočilo na Estónsko kombináciou
kybernetických útokov a dezinformačných kampaní [2]. Rozsiahla
dezinformačná kampaň bola viditeľná aj v prípade ukrajinskej krízy v roku
2014 [3].
Podobný scenár sa opakoval taktiež pred britským referendom o vystúpením
z Európskej únie v roku 2016, kedy ruské komunikačné agentúry ako Russia
Today a Sputnik publikovali v priebehu pár mesiacov niekoľko stoviek
článkov s anti-EÚ rétorikou a aj inými spôsobmi prispievali k ovplyvneniu
verejnej mienky [4].
Je zrejmé, že dezinformácie sú často využívaným nástrojom presadzovania
nepriateľských záujmov. Či už sú použité ako jeden z viacerých prvkov
hybridného pôsobenia alebo samostatné kampane, majú výrazný potenciál
destabilizovať, polarizovať a inak poškodzovať základy otvorených,
demokratických spoločností a štátov.
Aj dezinformačné kampane sú však adaptabilné a kopírujú dynamicky sa
meniace prostredie. Predpokladom pre strategický boj s dezinformáciami je
preto porozumenie vývojovým trendom v ich šírení. Ďalší text má za cieľ
predstaviť základné trendy spojené s problematikou šírenia dezinformácií.
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[1] Select Commitee on Intelligence, United States Senate (2019)
[2] Grassegger & Krogerus (2017)
[3] Macfarquhar (2016)
[4] UK Parliament (2018)

POLITICKÉ ASPEKTY
DEZINFORMAČNÝCH
KAMPANÍ
Hlavnou úlohou nepriateľských aktérov je destabilizovať situáciu v konkrétnom
štáte prostredníctvom dezinformačných kampaní, ktoré cielia na slabiny danej
spoločnosti. Dezinformačné kampane tak primárne prispievajú k väčšej
polarizácii spoločnosti s presahom do politického života, ktorý sa odzrkadľuje
nielen na domácej politike, ale aj v širšom geopolitickom kontexte.
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DIGITÁLNA OLIGARCHIA

Predpokladá sa, že diverzita technologických spoločností bude nahradená
digitálnou oligarchiou. Konsolidáciou trhu ich tak pravdepodobne zo 70
najvplyvnejších firiem z roku 2017 ostane do roku 2050 už len 10
superkorporácií [5].
Títo ekonomicky, technologicky a politicky vplyvní giganti budú aj v
demokraciách vnímaní ako subjekty národnej bezpečnosti, čo bude viesť k
snahám o obmedzenie ich autonómie. V prípade autoritatívnych štátov
treba tieto technologické firmy vnímať vždy ako potenciálne nástroje
vládnuceho režimu.
Súčasné tendencie nasvedčujú, že aj internet sa v blízkej budúcnosti môže
rozštiepiť na niekoľko táborov – primárne USA, Čínu a Rusko [6]. Spolu s ním
sa tak vytvoria viaceré paralelné podoby sociálnych sietí a platforiem, ktoré
budú medzi sebou súperiť. Konkrétnym príkladom je západný WhatsApp a
čínsky WeChat.
S tým súvisí aj tendencia autoritárnych režimov centralizovať kontrolu nad
internetom a následne izolovať národný trh od toho globálneho, ako
napríklad v Rusku [7]. Štátny aparát monitoruje a reguluje šírenie informácií
v online priestore na svojom vlastnom území a zakazuje tak zdravý
kompetitívny mediálny a digitálny trh.
ZASAHOVANIE ŠTÁTNYCH A NEŠTÁTNYCH AKTÉROV
DO VNÚTROŠTÁTNYCH PROCESOV INÝCH ŠTÁTOV

Prostredníctvom nárazových, či dlhodobých dezinformačných kampaní
budú títo aktéri na globálnej a lokálnej úrovni ovplyvňovať demokratické
procesy. Predpokladá sa, že aj naďalej bude pokračovať zahraničné
vmiešavanie sa do volieb jednotlivých štátov, ktoré môže prepájať
dezinformačné kampane s kybernetickými útokmi. V takom prípade sa už
jedná o komplexné hybridné pôsobenie.
Rusko preukázateľne zasahovalo do amerických prezidentských volieb v
roku 2016, najnovšie informácie z prostredia tajných služieb informujú o
rovnakom scenári aj v roku 2020. K Rusku sa však pridali najnovšie aj Čína a
Irán [8].
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[5] European Commission (2020)
[6] NATO STRATCOM COE (1/2020)
[7] Epifanova (2020)
[8] Associated Press News (2020)

Súčasný francúzsky prezident Emmanuel Macron sa stal v roku 2017 obeťou
ruských hackerov. Tí uverejnili niekoľko tisíc e-mailov týkajúcich sa jeho
kampane dva dni pred prezidentskými voľbami [9]. Rok po tomto incidente
prijalo Francúzsko anti-fake news zákon [10].
Čína taktiež kopíruje ruské dezinformačné techniky v EÚ. Viditeľným
príkladom bola dezinformačná kampaň týkajúca sa pôvodu ochorenia
COVID-19, ktorú Čina cielila primárne na EÚ a blízke okolie a dementovala
tak svoju zodpovednosť za vznik globálnej pandémie [11].
PREMENY POLITICKEJ KOMUNIKÁCIE V ONLINE PRIESTORE

Vznik nových médií a expanzia internetu spôsobila presunutie značnej časti
politických kampaní do online priestoru. Slovenské parlamentné voľby v
roku 2020 toho boli dôkazom. Politická strana SMER tak napríklad postavila
svoju digitálnu kampaň na zavádzajúcich videách vyobrazujúcich karikatúry
bývalého prezidenta Andreja Kisku [12].
Absencia regulácie obsahu a jasne stanovených pravidiel pre online
prostredie znižuje štandardy transparentnosti financovania a organizácie
politických kampaní, ako aj podporuje šírenie dezinformácií v domácom
priestore voči politickým oponentom spolu s podnecovaním nenávisti.
Politickí aktéri si vo všeobecnosti dokážu vybudovať viditeľnosť bez nutnosti
kontaktu s tradičnými médiami – výlučne prostredníctvom straníckych
portálov, ktoré sa môžu tváriť ako nezávislé médiá, či skupín, stránok a
profilov na sociálnych sieťach. Tieto médiá však oficiálne prepojenie s
konkrétnou stranou nepriznávajú.
Príkladom sú komunikačné kanály strany ĽSNS, ktorá efektívne mobilizuje
publikum a šíri stranícke naratívy pomocou vyššie spomínaných nástrojov,
napríklad prostredníctvom webových platforiem Kulturblog, Hlavné Správy
alebo Magazín1.
ECHO-CHAMBERS A POLARIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Na polarizáciu majú vplyv predovšetkým dva typy faktorov – algoritmické a
politické. Hlavným aspektom algoritmov preferenčných vzorcov platforiem
je vytváranie tzv. echo-chambers či ozvenových komnát, ktoré znižujú
.

[9] Erickson (2017)
[10] Gouvernement Français (2018)
[11] Rankin (2020)
[12] iDNES (2020)
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diverzitu informácií a názorov. Podstata biznis modelu, ktorý úspešne cieli
na konzumentov reklám, sa premieta aj do fragmentácie názorových
platforiem.
Podľa GLOBSEC štúdie slúžili ako echo-chambers pred slovenskými
parlamentnými voľbami v roku 2020 otvorené skupiny na Facebooku, ktoré
posilňovali jednotlivé názorové prúdy. Každý piaty príspevok uverejnený v
týchto skupinách obviňoval oponentov z manipulácie výsledkov volieb [13].
Takéto nastavenie prostredia zvýhodňuje aktérov, ktorých stratégia cieli na
extrémnu
mobilizáciu
svojich
podporovateľov
a
demobilizáciu
podporovateľov oponentov.
Okrem polarizácie algoritmickej je viditeľná aj polarizácia politická.
Prostredníctvom kognitívnych dezinformačných operácií zahraniční aktéri
cielia na skupiny náchylnejšie k radikalizácii a rozvracajú spoločnosť
politického oponenta.
Problematické algoritmy sociálnych sietí tak vytvárajú priestor plný slabín,
zvýhodňujúci dezinformačný obsah, ktorý je naplno zneužívaný škodlivými
aktérmi vo svoj prospech. Príkladom je vyššie uvedené zasahovanie
externých aktérov do domácej politiky iných štátov prostredníctvom
dezinformačných kampaní na sociálnych sieťach.
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[13] Klingová et al. (2020)

SPÔSOBY ŠÍRENIA
DEZINFORMÁCIÍ
V súčasnosti existuje už nespočetné množstvo spôsobov a stratégií šírenia
dezinformácií v online, ale aj offline priestore. Zvyčajne pritom ide o nenákladné
a dostupné stratégie. V konečnom dôsledku je tak šírenie dezinformácií
prístupné takmer komukoľvek.
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KOMERCIALIZÁCIA SPRÁVANIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Dnes si je možné si za pár stoviek eur zakúpiť niekoľko desiatok tisícov
lajkov či zhliadnutí a followerov a tým výraznejšie ovplyvňovať diskusiu na
sociálnych sieťach. Algoritmy totiž preferujú rýchlo obľúbený a početne
komentovaný obsah, ktorý tak dostáva viac priestoru.
Na príklade experimentu NATO STRATCOM COE si tak za 300 eur
výskumníci kúpili 3 530 komentárov, 25 750 lajkov, 20 000 zhliadnutí a 5 100
followerov. V tomto aspekte zlyhávajú najmä sociálne siete. Aj napriek tomu,
že účty vykazovali podozrivé správanie, boli po štyroch týždňoch od
zakúpenia 4 z 5 služieb stále aktívne. 95% nahlásených účtov bolo aktívnych
aj po troch týždňoch od nahlásenia neautentického správania [14].
Táto forma manipulácie je teda dostupná prakticky komukoľvek, a to aj bez
hlbších technických znalostí a schopností. Stačí si za ňu len zaplatiť.
DIGITÁLNY ASTROTURFING

Asfroturfing označuje metódu, ktorá ovplyvňuje spotrebiteľské chovanie či
politické preferencie tým, že daný subjekt sa snaží vyvolať dojem
autentickosti a spontánneho pôvodu "zdola". V skutočnosti je však takáto
kampaň profesionálne organizovaná [15].
Mnohé skupiny na sociálnych sieťach sa tvária ako hnutia zdola s vôľou
zmeniť lokálnu politiku, no v realite môžu cielene manipulovať verejnú
mienku a polarizovať masy. Spolu s netransparentnými skupinami sa
objavuje aj personalizovaná propaganda prostredníctvom micro-targetingu
reklám [16].
Príkladom sú skupiny na Facebooku vytvorené ruskou trolliou farmou IRA.
Jednou z nich bola skupina Heart of Texas, ktorá mala zlučovať
secesionistické hnutie Texasu, no v skutočnosti propagovala konšpiračné
teórie, krajne pravicovú ideológiu, xenofóbiu, anti-LGBT a anti-moslimskú
rétoriku.
V reálnom živote skupina zorganizovala niekoľko protestov a v istom
momente mala takmer štvrť milióna followerov, čo bolo viac, než oficiálne
lokálne stránky Demokratov a Republikánov v Texase dohromady [17].
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[14] NATO STRATCOM COE (2019)
[15] Urban (2015)
[16] Kornbluh (2020)
[17] Casey (2017)

ZAPLAVENIE ZÓNY A VYUŽÍVANIE BOTOV

Škodliví aktéri pomocou infikovaných počítačov dokážu kontinuálne
zaplavovať sociálne siete dezinformačným obsahom. Tento
fenomén
v kombinácii so všeobecne chýbajúcimi znalosťami o fungovaní algoritmov
či ich netransparentnosťou a umelou inteligenciou, ktorá reguluje obsah,
predstavuje ďalší významný problém [18].
K “zaplaveniu zóny” sa využívajú napríklad boti – účty, ktoré generujú
závadový dezinformačný obsah automatizovane. Botneti, čiže skupiny či
siete botov, prostredníctvom výtlaku na sociálnych sieťach vedia rozšíriť
dezinformácie veľkou rýchlosťou. Sú najčastejšie viditeľní na Twitteri,
najnovšie sa objavili už na Instagrame.
Ďalším podobným úkazom sú trollovia – reálne osoby, ktoré iniciujú konflikt
a znemožňujú diskusie v online priestore, často prostredníctvom zdieľania
dezinformácií. Trollovia takto ďalej polarizujú ostatných užívateľov.
Populárni sú najmä na Facebooku a diskusných fórach [19].
MEDIÁLNE TRÓJSKE KONE

Existujú falošné webové stránky, ktoré sa tvária ako relevantné médiá, no
šíria dezinformácie a propagandu. Zvyčajne ide o lokálne noviny, ktoré sa
prezentujú ako nezávislé, no témy a smerovanie článkov je diktované
priamo zo zahraničia [20]. Príkladom je skupina portálov s názvom
Baltnews, ktoré šírili ruskú propagandu v Pobaltí [21].
Rusko taktiež platí novinárov na voľnej nohe, ktorí svojim politickým
presvedčením korešpondujú s pro-ruskou propagandou a trojským
mediálnym koňom pridávajú na legitimite. V USA sa objavila ruská stránka
Peace Data najímajúca freelance žurnalistov z Ameriky aj z Európy, ktorí bez
vedomosti o pôvode svojho zamestnávateľa písali články pre anglofónne
publikum [22].
SOURCE HACKING

Source hacking je spôsob manipulácie obsahu, aby dosahoval čo najväčší
výtlak na sociálnych sieťach bez vzbudzovania podozrení. Primárnym
cieľom sú novinári a iné vplyvné osobnosti, ktoré následne prevezmú
konkrétny obsah a ponúknu ho ešte širšiemu publiku.

[18] Kornbluh (2020)
[19] Barojan (2018)
[20] Kornbluh (2020)
[21] Roonemaa (2018)
[22] Frenkel (2020)
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Vo všeobecnosti existuje kategorizácia štyroch spôsobov source hackingu:
virálny sloganeering, únik falošných dokumentov, koláž dôkazov a squatting
kľúčového slova.
V známom prípade Macron Leaks dva dni pred francúzskymi
prezidentskými voľbami unikla kombinácia pravých aj falošných
dokumentov, ktoré mali dokázať daňové podvody Emmanuela Macrona.
Cieľom bolo zdiskreditovať jeho kampaň počas volebného moratória, kedy
sa francúzske médiá k obsahu nemôžu vyjadriť. Na sociálnych sieťach však
dokumenty cirkulovali s neskutočným výtlakom.
Za príklad stratégie koláže dôkazov sa dá uviesť kauza konšpiračnej teórie
“Pizza Gate”. Internetom sa šírili informácie o údajnej pedofilnej sieti, do
ktorej mali byť zapletení prominentní demokrati. Počas tejto dlhodobej
kampane sa na sociálnych sieťach rozmohli koláže informácií a fotiek
závadového obsahu. Vyvrcholili ozbrojeným útokom v pizzérii vo
Washingtone D.C., kde útočník išiel preverovať podozrenia na vlastnú päsť.
Táto dezinformačná kampaň je len úlomkom omnoho väčšej konšpiračnej
siete QAnon, ktorá už niekoľko rokov podporuje Donalda Trumpa a
podobných politikov v boji proti establishmentu [23].
ZÍSKAVANIE A “VÝCHOVA” INFLUENCEROV

Získavanie známych osobností na vlastnú stranu má zásadný dopad v offline
aj online svete. Štúdia Oxford’s Reuters Institute odhalila, že k šíreniu
dezinformácií o koronavíruse najviac napomáhajú influenceri a celebrity. Aj
napriek tomu, že zo všetkých šíriteľov dezinformačného obsahu predstavujú
celebrity len 20% percent, ich posty generujú až 69% interakcie na
sociálnych sieťach [24].
V Českej republike sa v kontexte koronavírusových dezinformácií zviditeľnila
speváčka Ilona Csáková, ktorá predstavuje skupinu ľahko ovplyvniteľných
celebrít [25]. Iným prípadom sú osobnosti, ktoré začnú dezinformačný,
rozporuplný a šokujúci obsah šíriť s vidinou virálnosti a popularity.
Príkladom je český youtuber Ondřej Tesárek, známy aj ako Bratříček [26],
Vhodným cieľom pre nepriateľských aktérov sú práve ašpirujúci či začínajúci
influenceri. Výmenou za technologickú či finančnú pomoc tak aktéri získajú
ďalšie publikum dezinformačných naratívov.
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[23] Donovan & Friedberg (2019)
[24] Waterson (2020)
[25] Valášek & Dragoun (2020)
[26] Cemper (2019)

TECHNOLOGICKÉ
TRENDY
Dezinformačné kampane neexistujú vo vákuu, ale dynamicky sa prispôsobujú
technologickému pokroku a inováciám. V kontexte šírenia dezinformácií budú
do budúcna zásadné najmä tri faktory.
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VIRÁLNY POTENCIÁL AUDIOVIZUÁLNEHO OBSAHU A DEEP FAKES

Psychologické štúdie dokazujú, že štvornásobné množstvo užívateľov si
lepšie zapamätá audiovizuálnu podobu, než textovú podobu informácií [27].
Digitálny marketing tak každoročne počíta s markantným nárastom videoobsahu na úkor písaného textu. V roku 2022 budú online videá predstavovať
82% internetového obsahu, čo je 15-krát viac, než v roku 2017 [28].
Už pred desiatimi rokmi videá na sociálnych sieťach generovali 12-krát viac
zdieľaní, než obrázky a text dohromady [29]. Do budúcna je teda potrebné
rátať
primárne
s
manipuláciou
prostredníctvom
audiovizuálnych
dezinformácií, virtuálnej reality a deep fakes [30]. Dôležitým aspektom
audiovizuálnej manipulácie sú aj populárne memes, komiksy či Art Noir.
DEZINFORMAČNÉ KAMPANE S VYUŽITÍM UMELEJ INTELIGENCIE

Dokument Worldwide Threat Assessment z roku 2019 predvída, že
technologicky vyspelí oponenti USA a ich spojencov budú využívať
kombinácie technológií ako deep-fakes, umelej inteligencie, tzv. big data či
strojového učenia s cieľom vytvoriť sofistikované informačné kampane [31].
The Global Risks Report zdôrazňuje rolu umelej inteligencie ako dvojsečnej
zbrane – označuje ju za inováciu s najväčším dopadom“, ako aj „najväčšiu
existenčnú hrozbu“ [32]. V roku 2020 mal globálny trh softvérov umelej
inteligencie narásť o 54% v porovnaní s predchádzajúcim rokom a tak
nadobudnúť hodnotu 22.6 miliárd amerických dolárov [33].
Umelá inteligencia je už dnes schopná generovať texty či publikovať
automatizované správy prostredníctvom botov, ktoré sú na nerozoznanie od
tých ľudských. Doteraz relatívne jasne viditeľná hranica medzi prirodzeným
a neautentickým správaním v online priestore sa takmer celkom zmaže.
DATA-MINING, MICRO-TARGETING A DARK-POSTING

Personalizované správy sú čím ďalej rozšírenejšie najmä vďaka tzv. microtargetingu. Ten spočíva v cielení reklám, či akýchkoľvek iných príspevkov,
ktoré by mohli efektívnejšie manipulovať politické názory, najmä polarizovať
a negatívne ovplyvniť cieľové publikum.
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[27] Hewlett-Packard Development Company (2004)
[28] Biteable (2020)
[29] Bullas (2012)
[30] NATO STRATCOM COE (5/2020)
[31] Coats (2019)
[32] World Economic Forum (2020)
[33] Liu (2020)

V marketingu sa čoraz častejšie využíva umelá inteligencia, ktorá generuje
personalizované správy na základe data-miningu. Marketérom, ktorí
využívali umelú inteligenciu sa tak zvýšil obrat o 41% [34]. Taktiež reklamy
vytvorené za pomoci micro-targetingu majú podľa štatistík o 670% viac
kliknutí, než tie necielené [35].
S dostatočným množstvom informácií je dokonca možný aj tzv. nanotargeting – cielenie informácií len na jednu konkrétnu osobu.
Targeting sa využíva aj v tzv. dark-postingu. Ide o platenú reklamu, ktorá
cielene mieri na užívateľov ako sponzorovaný príspevok, no nezobrazuje sa
na profile inzerenta a zvyčajne presmeruje užívateľa mimo sociálnu
platformu [36].
Personalizovanie reklamy a obsahu má vplyv na rozdeľovanie spoločnosti do
skupín či izoláciu jednotlivcov. To sa prejavilo napríklad v kauze Cambridge
Analytica, ktorá mala dosah na referendum o Brexite [37] či prezidentské
voľby v Keni [38].
Na základe zozbieraných informácií z tzv. big data sú aktéri schopní
detegovať skupiny populácie náchylnejšie k extrémnym názorom a vytvoriť
tak obsah na základe ich preferencií, ktorý členov skupín postupe
mobilizuje a radikalizuje.

[34] Guttmann (2019)
[35] Barbu-Kleitsch (2014)
[36] Cakl (2020)
[37] Scott (2019)
[38] Moore (2018)
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STRATEGICKÉ
KOMPONENTY
BOJA PROTI
DEZINFORMÁCIÁM
S narastajúcou prítomnosťou informačných a dezinformačných operácií sa
zväčšuje dôraz jednotlivých štátov na vytvorenie koncepcií boja proti hybridným
hrozbám. Každý štát si na základe vlastného geopolitického a historického
kontextu buduje svoju odolnosť a bezpečnostnú stratégiu. Aj napriek tomu, že
zatiaľ neexistuje široko akceptovaný konsenzus o najlepšej forme tohto boja, je
možné identifikovať viacero aspektov, ktoré jednotlivé štáty zdieľajú.
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Nasledujúce nástroje sú aplikované predovšetkým v pobaltských krajinách,
kde na dennej báze napomáhajú v boji proti ruskej propagande či
vplyvovým operáciám.
KONFRONTÁCIA sa vyznačuje aktívnym vytváraním kapacít a šírením
kontra-naratívov, ktoré stoja v opozícii k dezinformačným kampaniam.
Typickým príkladom je krok Estónska a založenie národnej televízie ETV+ v
roku 2015, ktorá vysiela v ruštine. Cieľom je dosiahnuť na rusky hovoriace
menšiny na svojom území a kontrovať ruským propagandistickým
naratívom [39].
BLOKOVANIE je veľmi podobné konfrontácii, no cieľom nie je šíriť
protichodnú percepciu ďalej do sveta, pokúša sa len zastaviť dezinformačné
kampane a zahraničnú propagandu na svojom území. Príkladmi sú
napríklad Litva, Lotyšsko a Estónsko, ktoré postupne zablokovali médiá ako
Rossyia RTR, či Sputnik [40].
DOKUMENTÁCIA A ANALÝZA HROZIEB pomáha zvýšiť všeobecné
porozumenie a identifikovať slabé miesta konkrétnej spoločnosti. Práve
tieto slabé miesta ohrozujú kohéziu spoločnosti a preto sú často napádané
a zneužívané nepriateľskými aktérmi, domácimi ale aj zahraničnými. Ich
správna a včasná identifikácia tak prispieva k vybudovaniu komplexnej
obrannej stratégie štátu a zvyšuje jeho odolnosť [41].
BUDOVANIE ODOLNOSTI kombinuje výskum, vzdelávanie širokej
verejnosti, strategickú komunikáciu vlastných hodnôt, spoločenskú identitu
a dôveru v inštitúcie, ale aj spoluprácu s druhým a tretím sektorom v boji
proti dezinformáciám. Jej cieľom je imunizovať jednotlivcov a spoločnosť
voči škodlivým naratívom.

Ako príklad možno uviesť posilnenie strategických kapacít Litvy
prostredníctvom vytvorenia fact-checkingového softvéru Demaskuok a
angažovanosť dobrovoľníkov, tzv. elfov [42]. Podarilo sa taktiež vytvoriť
Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám, ktoré
spája odborníkov z celého sveta a pracuje na boji s dezinformáciami na
nadnárodnej úrovni.

[39] Hellman & Wagnsson (2017)
[40] Hellman & Wagnsson (2017)
[41] European Values (2019)
[42] The Economist (2019)
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ZÁVER
Informačné a dezinformačné operácie sa stali bežnou súčasťou politických,
ako aj geopolitických súbojov o moc. Momentálne evidujeme hneď niekoľko
výraznejších zahraničných aktérov so strategickými záujmami na území
Slovenska a susedných štátov.
Dezinformačné kampane zahraničných aktérov na Slovensku posledný rok
cielili najmä na rozvracanie kohézie integračných zoskupení NATO a EÚ.
Slovensko ako členský štát oboch zoskupení čelilo dezinformáciám s cieľom
oslabiť dôveru verejnosti v spoločné hodnoty, solidaritu spojencov a ich
záväzky voči spoločnej obranyschopnosti a odbornej akcieschopnosti.
Hlavnú úlohu zohrali ruské zdroje, napríklad oficiálne médiá, experti, think
tanky a podobne [43].
Druhým viditeľným aktérom bola Čína. Tá primárne šírila pro-čínsku
propagandu, naratív politiky jednej Číny a jej pozitívny imidž v zahraničí. Na
tieto účely využívala čínske diaspóry a lokálne čínske médiá [44].
Viacerí zahraniční aktéri aktívne využívajú moderné a ľahko dostupné
technológie a sociálne siete k šíreniu dezinformácií, propagandy či
polarizujúcich naratívov s cieľom narušenia a destabilizácie vnútornej
spoločensko-politickej kohézie iných štátov. Práve úspešné biznis modely
sociálnych sietí vytvárajú ideálne prostredie so slabými miestami, ktoré
škodliví aktéri zneužívajú vo svoj prospech.
Vyššie spomínané trendy naznačujú neustále narastajúci význam
technologických gigantov a sociálnych sietí. Bez dostatočnej regulácie a ich
vlastnej ochoty nová generácia technologického pokroku definitívne zničí
schopnosť človeka rozlišovať autentický a neautentický obsah.
Prebiehajúca deformácia informačného priestoru tak znormalizuje šírenie
dezinformácií a rozšíri ich pôsobnosť, čo môže mať napokon deštrukčné
následky pre stabilitu spoločnosti a medzinárodnú politiku.
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[43] Slovenská informačná služba (2020)
[44] Slovenská informačná služba (2020)
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