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Téma: Sila komunikácie – informačné technológie 
 
Tejto téme sa budeme podrobne venovať v troch samostatných pracovných podtémach. Každá 
podtéma sa venuje špecifickej stránke hlavnej témy a predstavuje rôzne pohľady a problémy. 
Ponúkané triedne a skupinové činnosti čerpajú inšpiráciu zo stálej výstavy Domu európskej histórie. 
 
Podtéma č. 1: Ako mení informačný vek náš svet a životy? 
Podtéma č. 2: Informačné technológie ako nástroje, ktoré rozširujú naše možnosti konať 
Podtéma č. 3: Informačné technológie ako nástroje manipulácie a kontroly 
 
Súčasťou každej podtémy sú: 

 pokyny pre učiteľov, 

 aktivity, 

 podporné vizuálne a textové zdrojové materiály, 

 odporučené zdroje online.  
 
Medzi aktivity možno zaradiť riadené diskusie, skupinovú prácu, samostatnú prácu a využívanie 
historických materiálov z primárnych a sekundárnych prameňov. Učitelia môžu rozhodnúť, ktoré 
frontálne a skupinové aktivity by sa mali realizovať. 
 
Informácie o téme 
 
Informačný vek, ktorý sa zvykne nazývať aj počítačový vek alebo digitálny vek, zmenil moderný štýl 
života spôsobom, o akom sme ešte prednedávnom ani nemohli tušiť. V súčasnosti máme okamžitý 
a priamy prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Stránky ako Wikipédia, ktoré slúžia na 
výmenu informácií a na ktoré máme otvorený prístup, nám umožňujú objavovať veci, o ktorých sme 
predtým vôbec nevedeli, a doplniť uvedené informácie, ak sa nám zdá, že sú nepresné. Stránka 
Wikileaks nám umožňuje nevídaným spôsobom nazrieť do zákulisia činnosti vlád a organizácií. 
Sociálne médiá ako Facebook a Twitter sa môžu využiť na spustenie spoločenských revolúcií, či na 
prozaickejšie účely, napríklad na konverzáciu s rodinou a priateľmi na celom svete v reálnom čase. 
Do týchto konverzácií sa však nemôže zapojiť každý. Z aktuálnych i  historických príčin možno ľudí 
v Európe aj v iných častiach sveta odrezať od prístupu k informáciám, a tak im brániť v získavaní 
a rozvoji poznatkov. Prudký nárast digitálnych mediálnych technológií a nimi generovaného obsahu 
znamená, že musíme byť obratnejší pri analýze a kritickom prijímaní myšlienok, ktoré nám 
podsúvajú. Kto k nám prehovára a čo sa nám snaží povedať? Je daná informácia predpojatá alebo 
neutrálna? Dá sa jej dôverovať? Všetky tieto otázky majú pre občanov v digitálnom veku svoj 
význam. Dejiny Európy nám ukazujú, že technologický a digitálny pokrok 21. storočia má svoje 
korene v priekopníckych pokusoch a vynálezoch skorších dekád a storočí. Zo skúseností minulých 
spoločností môžu súčasné spoločnosti čerpať aj pri snahe o dešifrovanie jemných odtienkov, ktoré 
sprevádzajú úmysly mediálneho spravodajstva. Niekedy môže táto schopnosť rozhodnúť o živote a 
smrti. 
 
Definície 
 
Informačný vek 
Známy aj ako počítačový vek alebo digitálny vek. Medzník ľudstva, ktoré opúšťa prekonanú 
priemyselnú éru a vstupuje do globálne prepojeného sveta. 
 



 

2 

 

 
 
Internet 
Prvýkrát bol vyvinutý v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, keď sa prepojili počítačové systémy 
vo svete. Nemá žiadnu centrálnu štruktúru riadenia. 
World Wide Web (celosvetová webová sieť) 
Bola spustená v roku 1991 a vzájomne prepojila všetky informácie na internete zavedením 
hypertextových adries a adries URL. 
 
Web 2.0 
Tento výraz sa po prvý raz použil v roku 2005 na označenie vývoja internetu smerom k začleneniu 
obsahu vytváraného používateľmi na stránkach sociálnych médií. 
 
Sociálne médiá 
Informačné siete a platformy, ktoré uľahčujú interaktívnosť používateľov a tvorbu obsahu. 
 
Tradičné médiá 
Televízne vysielanie, tlačové materiály, rozhlas. 
 
Propaganda 
Pokusy o presviedčanie a manipuláciu názorov ľudí zavádzajúcim, nepravdivým alebo selektívnym 
používaním zväčša emocionálne podfarbených informácií. 
 


