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Téma: Sila komunikácie – informačné technológie 
 

Podtéma č. 3: Technológie ako nástroj manipulácie a kontroly 
 
Niekedy sa môže zdať, že obrovské množstvo informácií, ktoré nás v našom premedializovanom veku 
bombarduje, sa nedá zvládnuť. Novinky, blogy a neustále aktualizácie prispievajú k nekonečnej 
„vrave“, pri ktorej tisícky hlasov a názorov súťažia o našu pozornosť. Koho počúvať? Komu veriť? 
Možno im dôverovať? Aké sú ich zámery? Sú to všetko dôležité otázky, ktoré si musíme klásť 
v našom rýchlo sa vyvíjajúcom informačnom veku, v ktorom sú komplexné informácie často 
zredukované na útržky viet. Rozvíjanie zručností na dešifrovanie toho, čo nám kto hovorí, má kľúčový 
význam pre túto i budúce generácie. 
 
Poznámka: Táto jednotka obsahuje odkazy na webové stránky, ako je napríklad YouTube. Obsah 
externých stránok podlieha zmenám a mal by sa monitorovať, aby sa zabezpečila jeho vhodnosť pre 
študentov. 
 
Vzdelávacie výstupy tejto podtémy 
 
Študenti: 

 si uvedomia vplyv mediálnych správ v spoločnosti 

 pouvažujú nad tým, či sú informácie, ktoré dostávajú, neutrálne alebo predpojaté 

 uvedomia si, že propaganda môže viesť k zabíjaniu a genocíde 
 
Poskytnutý zdrojový materiál 
 
Zdrojový materiál č. 7 tabuľka informačných technológií 
Zdrojový materiál č. 8 propagandistické obrázky 
Zdrojový materiál č. 9 Autoportrét s myšlienkou, autor Juraj Meliš 
Zdrojový materiál č. 10 Cenzúra 
  
Frontálna aktivita č. 1: Zverejniť správu 

 
Zdroj: © Shutterstock 
 
 
Internet, sociálne médiá, televízia, rozhlas, noviny, plagáty a bannery – to sú všetko komunikačné 
nástroje, ktoré sa používajú na šírenie správ a názorov. Všetky tieto zdroje informácií komunikujú 
rôznymi spôsobmi a môžu byť zacielené na veľmi rôznorodé publikum. Ako prostriedok komunikácie 
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majú všetky svoje silné i slabé stránky. S cieľom primäť študentov, aby pouvažovali o rôznych 
metódach podávania mediálnych správ, rozdeľte ich do šiestich skupín a rozdajte im zdrojový 
materiál č. 7. Prideľte každej skupine „typ“ média, ako je uvedené v tabuľke. Ich úlohou potom bude 
vymyslieť správu alebo podujatie, ktoré by chceli podporiť prostredníctvom zadaného média. Vyzvite 
ich, aby popremýšľali o tom, komu chcú ponúkať svoje myšlienky – kto je ich adresátom? Nech tiež 
zvážia silné a slabé stránky svojho média pri odovzdávaní odkazu širokej verejnosti. Každá skupina by 
si potom mala vypočuť riešenia ostatných skupín a ohodnotiť, s akým úspechom komunikovali svoju 
myšlienku alebo koncepciu. 
 
 
Skupinová aktivita č. 1: Manipulácia verejnej mienky 
 
„Silný nástroj na pretvorenie jednotlivca, jeho ideológie, životného štýlu, či jeho hospodárskej 
činnosti“. Toto slovné spojenie, hoci by sa mohlo uplatniť na akékoľvek moderné formy komunikácie, 
pochádza z roku 1931 a vyjadruje názor sovietskej komunistickej strany na silu hromadne tlačených 
plagátov určených na ovplyvnenie verejnej mienky. Podobne minister propagandy v nacistickom 
Nemecku Joseph Goebbels pri hodnotení významu rozhlasu, filmu a umenia ako prostriedkov 
pútania pozornosti ľudí uviedol, že „podstata propagandy spočíva v presvedčení ľudí o myšlienke do 
tej miery, že jej úprimne, bezpodmienečne a bezvýhradne podľahnú a nikdy ju už neopustia“. 
 
S cieľom preskúmať silu propagandy rozdeľte triedu na približne rovnaké skupiny a rozdajte zdrojový 
materiál č. 8. Tieto vyobrazenia boli použité v celej Európe v rôznych obdobiach na manipuláciu 
verejnosti, aby sa stotožnila s príslušnou správou. Požiadajte svojich študentov, aby pouvažovali o 
týchto otázkach: 

 Aké je hlavné posolstvo každého vyobrazenia? 

 Aké vizuálne metódy boli v týchto vyobrazeniach použité, aby sa docielilo účinné 
sprostredkovanie odkazu? 

 Aká formulácia bola použitá na upútanie pozornosti a pocitov ľudí? 
 
Ako ďalší krok si pozrite úryvok z antisemitského propagandistického filmu natočeného nacistami v 
roku 1940 s názvom Večný Žid. Snímka, vyrobená pod zámienkou dokumentárneho filmu, bola 
v skutočnosti zámernou snahou o poníženie a odľudštenie Židov v očiach nemeckých občanov. 
Nacisti si uvedomili, že médium filmu je ideálnym formátom na šírenie tejto nenávistnej propagandy. 
 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?t=57&v=QnirFkCuY_s  
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 Aké sú reakcie vašich študentov na film? 

 Diskutujte s nimi o tom, ako nacisti používali obraz potkanov a prirovnávali ich k Židom. 
Chápu dôsledky toho, ako tieto prirovnania zbavovali Židov ľudskosti? 

 Nech si vaši študenti skúsia predstaviť nejaké súčasné príklady, azda vo vašej krajine, pri 
ktorých sú osoby prirovnávané k zvieratám? Aké sú dôsledky takéhoto zbavovania ľudskosti? 

  
 
Frontálna aktivita č. 2: Ovplyvňovanie mienky v rozhlase a televízii 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DIRCispGotg&spfreload=10  
Zdroj: CriticalPast.com 
 
V roku 1950, teda v čase, keď vrcholila studená vojna, americká rozhlasová stanica s názvom Rádio 
Slobodná Európa začína zo západného Nemecka vysielať do východnej Európy ovládanej 
komunistami. Stanica financovaná Americkou ústrednej spravodajskou službou (CIA) mala za 
poslanie rozkladať komunizmus. Rádio Slobodná Európa zabezpečovalo neustály prúd politických, 
hospodárskych a kultúrnych správ zo Západu určených pre obyvateľov východnej Európy a bola ich 
jediným zdrojom takýchto informácií. 
 
Sovietsky zväz na odvetu používal mnohé komunikačné kanály na vysielanie informácií zo svojho 
uhlu pohľadu určené verejnosti doma i v zahraničí. Tento krátky film s názvom Cudzí hlas bol určený 
deťom a jeho hlavným odkazom boli nástrahy Západu. Dej vykresľuje namyslenú a protivnú straku, 
ktorá sa vrátila zo zámoria a myslí si, že je lepšia než ktokoľvek iný. Rýchlo však dostane príučku od 
ostatných vtákov, ktoré spoločne obývajú les. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NXY2DD8Y8D8 
Zdroj: WarWorldMovies, YouTube 
 
Po zhliadnutí filmov v triede prediskutujte, aké nepriame odkazy nám sprostredkúvajú o 
problematike studenej vojny. Pouvažujte najmä o tom, ako boli obe strany navzájom chorobne 
podozrievavé a vždy horlivo poukazovali na chyby a nedostatky na druhej strane. 
 
Ako nadväzujúcu aktivitu rozdajte triede zdrojový materiál č. 9 s fotografiou s názvom Autoportrét s 
myšlienkou, ktorej autorom je Juraj Meliš (nar. 1942). Melišova fotografia, ktorá vznikla 
v Československu v roku 1980, je ukážkou vzdoru a dôvtipného využitia umenia s cieľom poukázať na 
to, ako sa totalitné režimy snažia ovládať názory ľudí, ale aj ako myšlienky a idey jednotlivca môžu 
napokon oslobodzovať. Podnieťte študentov, aby sa inšpirovali Melišovou fotografiou a vytvorili 
vlastné fotomontáže na tému sloboda myslenia a prejavu. 
  
Frontálna aktivita č. 3: Diskusia o cenzúre 

 
http://www.dailymotion.com/video/x1iqmge_turkish-president-takes-to-twitter-to-criticise-ban-on-
social-media-site_news 
Zdroj: Euronews 
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V roku 2014 turecký prezident Abdullah Gül kritizoval premiéra Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý sa 
pokúsil zakázať niektoré webové stránky sociálnych médií, ako sú Facebook a Twitter, čo spôsobilo 
veľký rozruch medzi tureckými občanmi a vonkajšími pozorovateľmi. Erdogan tvrdil, že ľudia využívali 
internet na podrývanie jeho postavenia vo vláde zverejňovaním nepravdivých informácií o ňom, 
zatiaľ čo jeho odporcovia tvrdili, že informovali tureckú spoločnosť o pochybeniach vlády. 
 
Pozrite si s triedou krátky film a prediskutujte: 

 Akým spôsobom politici využívajú internet a sociálne médiá vo svoj prospech? 

 Akým spôsobom môže internet usvedčiť politikov a zabezpečiť, aby ich činnosť podliehala 
verejnej kontrole? 

 Malo by sa politikom vôbec povoliť cenzurovať informácie vo verejnej oblasti? 
 
Ako protiklad k uvedenému príkladu zo súčasnosti rozdajte študentom zdrojový materiál č. 10, aby si 
mohli pozrieť dva dejinné príklady štátnej cenzúry v praxi a to tak v demokratickom ako aj 
totalitárnom režime. Zdroj poukazuje na francúzsku vládu, ktorá cenzurovala noviny počas alžírskej 
vojny za nezávislosť v rokoch 1954 – 1962, a cenzúru korešpondencie občanov v komunistickom 
Poľsku v 80. rokoch 20. storočia. 
 
 


