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Téma: Sila komunikácie – informačné technológie 
 

Podtéma č. 2: Informačné technológie ako nástroje, ktoré rozširujú naše 
možnosti konať 
 
Výrok „poznanie je moc“ sa často prisudzuje anglickému filozofovi a štátnikovi sirovi Francisovi 
Baconovi (1561 – 1626). Jednotlivci, ktorí majú prístup k informáciám a vďaka nemu získavajú 
vzdelanie a lepšie chápu podstatu vecí, bezpochyby dokážu robiť správne kroky a dobré rozhodnutia. 
A naopak odmietanie prístupu k informáciám a manipulácia s ním nesie riziko zabrzdenia ľudského 
rozvoja, kontroly našich myšlienok a v konečnom dôsledku oslabenia našich ľudských práv. 
 
Upozornenie: Upozorňujeme, že tento celok obsahuje odkazy na webové stránky, napríklad na 
YouTube. Obsah externých stránok podlieha zmenám a mal by sa monitorovať, aby sa zabezpečila 
jeho vhodnosť pre študentov. 
 
Vzdelávacie výstupy tejto podtémy 
 
Študenti budú vedieť: 

 pochopiť, ako informačné technológie (IT) prispeli k významným historickým medzníkom, 

 skúmať, ako sa IT využívajú v čase spoločenskej krízy, 

 posúdiť, akú úlohu hrajú IT pri ochrane ľudských práv. 
 
Poskytnutý zdrojový materiál 
 
Zdrojový materiál č. 4 obrázok na tému Facebook 
Zdrojový materiál č. 5 historické formy komunikácie 
Zdrojový materiál č. 6 pozitívne a negatívne aspekty organizácie Wikileaks 
 
Frontálna aktivita č. 1: Technológia, zachráň nás! 
 

 
Zdroj: Kichka, Israel © Michel Kichka 
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Mobilné telefóny, laptopy a sociálne médiá sú v súčasnosti často prvými nástrojmi, ktoré jednotlivci 
po celom svete používajú v boji proti nespravodlivosti a na ochranu svojich práv. Tieto technológie 
nám v priebehu niekoľkých sekúnd umožnia zistiť, čo sa deje na inom mieste. Či už sa niečo odohráva 
v našom bezprostrednom okolí alebo v úplne inej časti sveta, vďaka Twitteru a Facebooku máme 
informácie o tom, ako sa daná vec vyvíja. Takáto výmena informácií má svoj význam, keďže nám 
umožňuje dozvedieť sa nielen o rôznych udalostiach, ale čo je dôležitejšie aj o tom, kto sú asi kľúčoví 
aktéri a za čo bojujú. Rozdajte študentom zdrojový materiál č. 4 a položte im tieto otázky: 
 

 Čo sa podľa vás odohráva na tomto obrázku? 

 Čo ním chcel autor povedať? 

 Čo nám tento kreslený vtip hovorí o úlohe IT v konfrontačných scenároch v našom 
modernom svete? 

 
 
Skupinová aktivita č. 1: Šírenie informácií a získavanie podpory 
 
Po celé stáročia si ľudia uvedomovali, že ak chcú získať podporu pre nejakú záležitosť a uviesť veci do 
pohybu, potrebujú účinne a jasne komunikovať s ostatnými. Rozsiahle šírenie informácií a výber 
najvhodnejších technológií či „nástrojov“ viedol k niektorým z najväčších revolučných hnutí a kapitol 
v európskej histórii. Preskúmajte túto problematiku podrobnejšie: rozdeľte triedu na približne 
rovnaké skupiny a rozdajte im zdrojový materiál č. 5. Dajte každej skupine jeden zdrojový obrázok. 
Skupiny si následne vyhľadajú ďalšie informácie k zobrazenej téme. Po skončení tejto úlohy 
požiadajte každú skupinu, aby celú triedu poinformovala o svojom obrázku. Pri usmerňovaní 
vyhľadávania používajte tieto riadené otázky: 
 

 Aká je ústredná téma obrázku? 

 Kto alebo čo stálo za jeho vytvorením? 

 Čo chceli tvorcovia týchto obrázkov dosiahnuť? Podarilo sa im to? 

 Prečo si myslíte, že tieto príklady boli vo svojej dobe mimoriadne účinnými komunikačnými 
prostriedkami? 

 
 
Frontálna aktivita č. 2: Technológia a spoločenská revolúcia 
 
V nasledujúcom videozázname rozpráva egyptsko-americká novinárka Mona Eltahawy o tom, ako sa 
sociálne médiá podieľali na zvrhnutí egyptského diktátora Husního Mubaraka počas tzv. Arabskej jari 
v roku 2011 a akú úlohu môže zohrávať tento druh médií pri revolúciách všeobecne. Vďaka správam 
o týchto historických udalostiach, ktoré Mona Eltahawy uverejňovala na Twitteri, mali ľudia v Egypte 
a na celom svete informácie o aktuálnom dianí.  
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https://www.youtube.com/watch?v=LAlbajRFgUE  
Zdroj: Canadian International Council © 2011 
 
Pozrite si záznam so študentmi a otvorte diskusiu o týchto otázkach: 

 Akým spôsobom môžu ľudia používať sociálne médiá na boj proti represívnym režimom 
a diktatúram? 

 Akú úlohu zohráva počas revolučných udalostí internet? 

 Je úloha sociálnych médií a internetu v spoločenských revolúciách nejako obmedzená? 

 Novinárka spomína ďalšie formy historickejších revolučných komunikačných prostriedkov. O 
aké formy ide? 

 Čo môžu urobiť spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií, ako sú Twitter a Facebook, 
pre to, aby poskytli väčšiu pomoc občianskoprávnym aktivistom na celom svete? 

 
Ďalším príkladom, ako informačné technológie kľúčovým spôsobom pomáhajú pri spoločenských 
revolúciách, je celosvetové hnutie Occupy, ktoré vtrhlo na svetovú scénu v roku 2011 a používalo 
hashtag #Occupy. Aktivisti na celom svete sa mobilizovali na protest proti sociálnym a hospodárskym 
rozdielom, ktoré prehĺbila veľká recesia v roku 2008. 
 

 
Zdroj: © Shutterstock 
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Frontálna aktivita č. 3 – Zvrhnutie Sovietskeho zväzu bez sociálnych médií 
 
Využívanie internetu a sociálnych médií je iba jedným z nástrojov, ktoré môžu ľudia použiť na 
masové hnutia a povstania proti útlaku. V roku 1989 neexistovali žiadne platformy sociálnych médií, 
ktoré by pomohli obyvateľom pobaltských krajín, konkrétne Estónska, Lotyšska a Litvy, ktorí sa 
v počte vyše 2 miliónov spojili (a to doslovne, držaním rúk) v mierovom povstaní voči Sovietskemu 
zväzu. Mohli sa spoľahnúť iba na silu obyvateľstva a na rozhlasové vysielanie, ako aj na burcujúcu 
pieseň s názvom Zobuďte sa, pobaltské štáty!. Nasledujúci videoklip venovaný udalostiam, ktoré 
sprevádzali vytvorenie tejto Baltskej reťaze, zostavilo mladé dievča z Lotyšska v rámci domáceho 
projektu. Pre študentov predstavuje vynikajúci úvod do tohto významného obdobia európskej 
histórie a je tiež ukážkou toho, ako bolo možné zmobilizovať masy ľudí v časoch, keď ešte 
neexistovali sociálne médiá. Pozrite si videoklip s celou triedou a požiadajte študentov, aby porovnali 
situáciu obyvateľov pobaltských štátov, ktorí viedli revolúciu proti Sovietskemu zväzu, s príkladmi 
využitia sily sociálnych médií, o ktorých ste diskutovali predtým, a aby posúdili rozdiely medzi nimi. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hOXyikrT1MM&spfreload=10 
Videoklip: Baltic Way 1989 Achieving the Unthinkable 
Zdroj: Youtube 
 
 
Frontálna aktivita č. 4 – Dostať sa k zdroju informácií 
 
V roku 2006 spustila mediálna organizácia s názvom Wikileaks svoju webovú stránku 
(www.wikileaks.org). Organizáciu založila skupina novinárov a odborníkov z oblasti IT z celého sveta, 
ktorí sa hlásia k zásadám slobody prejavu. Ľudia môžu na jej stránke anonymne a bezpečne 
zverejňovať informácie, ktoré by podľa nich mohli byť vo verejnom záujme. Zakladateľov organizácie 
Wikileaks trápilo, že existujúce médiá nie sú dostatočne nezávislé a mnohokrát im chýba odvaha na 
serióznu investigatívu týkajúcu sa vlád, organizácií či udalostí na svetovej úrovni a na následné 
informovanie o nich. Wikileaks sa zapísala do histórie vďaka zverejneniu doposiaľ najväčšieho počtu 
tajných informácií vo svete žurnalistiky. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá ako taká závisí od 
verejných darov. Na jej webovej stránke sa uvádza: „Jednou z našich najdôležitejších činností je 
uverejňovať súbežne so správami pôvodné zdrojové materiály, aby tak čitatelia aj historici mali jasný 
dôkaz o pravdivosti našich tvrdení.“ Nie každý však vníma činnosť organizácie Wikileaks ako vývoj 
pozitívnym smerom. Mnohé svetové vlády sa obávajú, aby únik informácií, najmä štátnych 
tajomstiev, neohrozil životy ľudí.  
 
Pozrite si nasledujúci videozáznam, na ktorom zakladateľ Wikileaks Julian Assange hovorí 
o niektorých úspechoch organizácie a o úlohách, pred ktorými stojí. Následne požiadajte študentov, 
aby diskutovali o niektorých doleuvedených otázkach: 
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https://www.youtube.com/watch?v=W23e3jqwSk0 
Zdroj: CyberSec101 
 

 Ako Wikileaks podľa vlastných slov prispieva zverejňovaním tajných informácií, ktoré sa k nej 
dostanú, k informovaniu a rozširovaniu poznatkov verejnosti? 

 Je vždy správne zverejňovať citlivé a tajné informácie? 

 Aké riziká môže prinášať zverejňovanie citlivých a tajných vládnych a vojenských informácií? 
 
Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky pomôže študentom zdrojový materiál č. 6 – mediálne správy 
o pozitívnych a negatívnych aspektoch organizácie Wikileaks. 
 


