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Searching for possible andragogical approaches and interventions to 
eliminate the impact of fake news on the internet 

Hľadanie možných 
andragogických prístupov a 

intervencií na elimináciu vplyvu 
„fake news“ na internete

Martin Schubert & Viktória Pančíková

Abstrakt
Easy access to information on the Internet also entails, among other things, the risk of 
spreading fake news, that are often difficult to identify and that seriously threaten the 
open, free and fair debate, i.e. the foundations of democratic societies. In the study, we 
present relevant research results about the adult population in Slovakia, possible causes 
and ways of the rapid spread of fake news on the Internet and finally we present the 
possible andragogical approaches and interventions with the potential to eliminate the 
influence of fake news on adults. Our main goal is to contribute to the development 
of media literacy and critical thinking of adults, which are the prerequisites for their 
ability to make responsible decisions, clearly formulate their opinions and actively par-
ticipate in public life.

Key words: internet, fake news, causes of spread of fake news, adult educator, andra-
gogical approaches to fake news.
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ÚVOD

Internet umožňuje občanom zo 
všetkých spoločenských vrstiev jed-
noduchý a rýchly prístup k množstvu 
informácií. Mnohí ho preto vnímajú 
ako ústredný nástroj demokratizácie 
poznania. Na rozdiel od tradičných 
médií, ako napr. denníky, rádio a te-
levízia, sa účasť ľudí na informačnej 
spoločnosti neobmedzuje len na pa-
sívnu recepciu predkladaných obsa-
hov. Mnohé online platformy umož-
ňujú svojim používateľom vytvárať 
a  širokej verejnosti sprístupňovať 
obsahy vo forme blogov, podcas-
tov, videí a  pod. Aj sociálne médiá 
umožňujú každému s  potrebným 
hardvérom a prístupom k  internetu 
vytvárať vlastné príspevky alebo 
komentovať, zdieľať a  preposielať 
príspevky iných.
V  súvislosti s  internetom tak mož-
no hovoriť nielen o  demokratizácii 
prístupu k  poznaniu, ale aj šíreni 
informácií. Avšak dohliadať na ich 
kvalitu je na rozdiel od spravodaj-
ských médií, kde tak robia editori, 
veľmi náročné. Dôvodom je hlav-
ne objem informácií, ktorý by bolo 
potrebné overiť. Internet je preto 
slobodný priestor, v  ktorom môže 
každý vyjadriť svoj názor. V zásade 
nič na tom nemení ani v ostatnom 
období prevádzkovateľmi platfo-
riem sociálnych médií čoraz čas-
tejšie uplatňovaný „deplatforming“, 
t. j. vylúčenie jednotlivcov alebo 

skupín zo sociálnych sietí vymaza-
ním alebo zablokovaním ich účtov 
prevádzkovateľom platformy. Cie-
ľom je sankcionovať všetkých, ktorí 
(opakovane) porušujú pravidlá ko-
munity, napr. šírením nenávistných 
prejavov, podporovaním a  propa-
govaním hnutí smerujúcich k po-
tláčaniu práv a slobôd občanov atď. 
Tento akt cenzúry vedie však spra-
vidla iba k  tomu, že aktéri prejdú 
na alternatívne platformy, ako napr. 
Telegram, kde sa nemusia obávať 
žiadnej moderácie.
Toto smerovanie možno hodno-
tiť dvojako. Pozitívne, najmä kvôli 
neobmedzenej výmene informácií, 
ktorá napr. v totalitných systémoch 
otvára nové horizonty. Negatívne, 
lebo kvalita informácií šíriacich 
sa internetom je veľmi variabilná 
a jeho používatelia ju často nedoká-
žu náležite posúdiť. V  tejto situácii 
môžu byť zvlášť nebezpečné tzv. 
fake news (ďalej len „FNs“), pre-
tože „(...) zámerne napodobňujú 
formát spravodajstva alebo iného 
produktu žurnalistiky, pričom ich 
tvorcovia úmyselne zavádzajú svo-
je publikum skresľovaním reality“ 
(Krátky slovník hybridných hrozieb, 
2021). Podobne definujú FNs aj Al-
lcott a Gentzkow (2017) a uvádzajú 
tiež dva hlavné motívy ich aktérov, 
materiálny a  ideologický. Wardle 
(2019) okrem generovania profitu 
a  politického vplyvu spomína ako 
ďalší motív vyvolávanie zmätku 
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v  ľuďoch a  oslabovanie ich dôvery 
v  demokratické inštitúcie – od vo-
lebného systému až po žurnalistiku.
Práve nedôvera v žurnalistiku a mé-
dia ako celok, t. j. náš základný zdroj 
informácií, predstavuje závažný 
problém. Dôvodom je, že prijímanie 
neinformovaných rozhodnutí na zá-
klade FNs destabilizuje demokraciu. 
Spoločne s  množstvom alternatív 
ku každej informácii fenomén FNs 
preťažuje našu schopnosť kritické-
ho myslenia. Vzniká tým nalomená 
a najmä na pravdu rezignujúca spo-
ločnosť. Verejnou mienkou sa šíri 
apatia. Čím ďalej sme menej ochot-
ní zastávať jasné názory, argumen-
tačne ich obhajovať, zúčastňovať sa 
na voľbách alebo sa aktívne podieľať 
na občianskej spoločnosti (Gregor 
a kol.,2018).
Ďalším efektom šírenia FNs na in-
ternete je vyvolávanie pochybnos-
tí o  expertoch, vedeckých faktoch 
a  inštitúciách, čo môže mať rôzne 
spoločenské dopady. Kým napr. 
presvedčenie, že Mesiac je iba ho-
logram, je celkom neškodné, ne-
ochota nechať sa zaočkovať môže 
byť v situácii pandémie COVID-19 
fatálna. Smrť je nezvratným faktom. 
Je preto potrebné zvážiť, od koho 
a aké správy konzumujeme.
So zreteľom na naznačené nástrahy 
používania internetu a na relevant-
né zistenia, ktoré naznačujú nízku 
mediálnu gramotnosť a  schopnosť 
kritického myslenia dospelých Slo-

vákov (pozri Obr. 1), chceme ako 
andragógovia predstaviť možné prí-
stupy, a  v  rámci nich uplatňované 
intervencie s  potenciálom elimi-
novať vplyv FNs využiteľné v praxi 
edukácie dospelých. Predtým, ako 
tak urobíme, ponúkame krátke za-
myslenie sa nad tým, prečo rýchlosť 
a objem FNs v súčasnosti narastajú 
tak razantne, že dokážu negatív-
ne ovplyvňovať uvažovanie ľudí 
a (celo)spoločenské dianie.

Obr.1: Výber relevantných výskumných zistení o dospelých Slovákoch 
Zdroj: Vlastné spracovanie.
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MOŽNÉ PRÍČINY RÝCHLEHO 
ŠÍRENIA A ZVÄČŠOVANIA 
OBJEMU FAKE NEWS

Niet pochýb o tom, že FNs existo-
vali vždy. Avšak online platformy, 
najmä Google a Facebook, vytvorili 
prostredie, v ktorom sa tieto správy 
šíria doposiaľ nevídanou rýchlos-
ťou. Zásluhu na tom má inzertný 
systém na internete založený na 
počte klikov na jednotlivé strán-
ky. Na základe klikov, dnes hlavnej 
mediálnej metriky, sa totiž počíta 
a  platí internetová reklama. Pres-
ne takéto prostredie vyhovuje FNs 
a ich tvorcom, ktorí v súťaži o čo naj-
väčší počet klikov porážajú tradič-
né médiá a  seriózne spravodajstvo. 
Digitálne prostredie sociálnych sie-
tí a internetu už zo svojej podstaty 
zvýhodňuje senzačné a  emotívne 
titulky s  klamlivými fotkami, lebo 
čím je správa šokujúcejšia, tým viac 
ľudí zaujme. Algoritmus Facebo-
oku, či Googlu si to všíma a správe 
pridáva na dôležitosti. Potom stačí 
umiestniť na danú webovú stránku 
reklamu a „stroj na peniaze“ je na 
svete (Gregor a kol., 2018).
Fakt, že tým, čo v  prvom rade 
zvyšuje počet kliknutí na neja-
kú správu sú jej vlastnosti, ako 
jednoduchosť, špekulatívny cha-

1 „News value“ sa týka kritérií, ktoré musí správa/udalosť spĺňať na to, aby 
pútala pozornosť a ovplyvňovala verejnú mienku. Patria sem napr. senzačnosť, 
blízkosť, relevantnosť, jednoznačnosť či faktickosť. Tieto kritéria však zároveň 
môžu spôsobiť deformáciu reality. Bližšie pozri https://medialnavychova.sk/spra-
vodajska-hodnota/.

rakter, znechutenie či prekvape-
nie, potvrdzujú vo svojej štúdii aj 
Vosoughi et al. (2018). Títo vedci 
zmapovali cirkuláciu 126 000 in-
formácií na internete, z  ktorých 
bola jedna polovica nepravdivá 
a druhá pravdivá. Zistili, že FNs sa 
šíria šesťkrát rýchlejšie ako pravdi-
vé správy rôznych kategórií, napr. 
vedecké, politické. Ako hnacia sila 
razantného šírenia lží boli v  tomto 
výskume identifikovaní ľudia a  nie 
siete „botov“. Mali by sme si preto 
uvedomiť, že hoci sa nejaká správa 
objaví v „timelinoch“ našich priate-
ľov či známych, nie je to ešte dôvod 
vnímať ju ako pravdivú a šíriť ďalej.
Samozrejme, nebolo by primera-
né každého, kto na sociálnych sie-
ťach zdieľa nesprávne informácie, 
rovno upodozrievať zo zámerného 
dezinformovania svojho okolia. 
Ľudia sa totiž často nechajú zlákať 
tzv. spravodajskou hodnotou (news 
value)1 nejakej správy a následne ju 
nekriticky šíria ďalej. Spravodajská 
hodnota FNs je pritom v porovna-
ní s pravdivými správami obyčajne 
vyššia (Vosoughi et al., 2018).
S  mechanizmom rýchlosti šírenia 
množstva FNs výrazne súvisia aj 
tzv. informačné bubliny, ktoré po-
silňujú náš svetonázor tým, že do 

nich prejde iba taký obsah, ktorý 
ho podporuje. To, čo sa nehodí buď 
odfiltrujeme my, alebo to za nás 
urobia šikovné algoritmy, t.  j. me-
chanizmy, ktoré Google, Facebook, 
Twitter, Instagram a ďalší používa-
jú na sledovanie nášho správania 
a  na základe toho upravujú obsah 
a  reklamu, ktoré nám zobrazujú. 
Týmto spôsobom nastáva „inte-
lektuálna izolácia“ vo vlastnej in-
formačnej bubline, ktorá slúži ako 
podhubie na šírenie najrôznejších 
FNs (Gregor a kol., 2018).
Ďalšou príčinou rýchleho šírenia 
veľkého množstva FNs je zneužíva-
nie nových technológií. Ich čoraz 
väčšia prístupnosť a  jednoduchosť 
používania umožňuje manipulo-
vať informáciami na internete po-
mocou automatizácie. Ide o oblasť, 
ktorá sa rozvíja oveľa rýchlejšie než 
naša schopnosť analyzovať a rozu-
mieť všetkým možnostiam jej vy-
užitia a možným dopadom (Hajdu 
a kol., 2020).
V  neposlednom rade sú to aj 
spoločenské krízy a  stresujúce 
udalosti, ako napr. súčasná 
pandémia COVID-19, ktoré 
uľahčujú šírenie FNs a najrôznejších 
konšpirácií, pretože umožňujú 
ľuďom zvládať pocity úzkosti a ne-

2 Ako dospelých v tejto štúdií chápeme ľudí vo veku 16 – 65 rokov. Dô-
vodom je skutočnosť, že o tejto vekovej kategórii máme k dispozícii dostatok re-
levantných výskumných zistení (pozri Obr. 1), ktoré možno zohľadniť pri tvorbe  
a realizácii vzdelávacích programov pre rôzne cieľové skupiny.

dostatku kontroly (pozri Šrol, Bal-
lová Mikušková, Čavojová, 2021).

ANDRAGOGICKÉ PRÍSTUPY 
A INTERVENCIE NA 
ELIMINÁCIU FAKE NEWS

V  naznačenej situácii môžu an-
dragógovia vykonávajúci ktorú-
koľvek zo svojich rolí (napr. lektor, 
mentor, kouč, tréner, poradca), 
uplatňovať v rámci svojich vzdelá-
vacích aktivít v zásade dva prístupy 
k  objektom svojho pôsobenia – k 
dospelým ľuďom2. S každým z nich 
sa spájajú rôzne výzvy, príležitosti 
a intervencie.
Proaktívny. Andragógovia majú 
výhodu v tom, že ich odkaz (sprá-
va, informácia) obsadí myslenie 
dospelých ľudí ako prvý. Nereagu-
jú na cudzie manipulácie, ale sami 
vytvárajú príbeh. Musia myslieť 
dopredu a zmapovať myslenie kon-
krétnych osôb. V  tomto prípade 
musia byť argumentačne presved-
čiví, odhodlaní, vytrvalí a  kreatív-
ni. Svojim pôsobením môžu zvýšiť 
odolnosť dospelých voči negatívne-
mu ovplyvňovaniu a vytvárať vlast-
né naratívy, témy a kľúčové odkazy.
Reaktívny. Andragógovia sú v stra-
tegickej nevýhode, pretože komu-
nikačné odkazy nastavuje protis-
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trana a  nie oni. Musia si zachovať 
chladnú hlavu, lebo sú pod väčším 
tlakom, a  ich reakcia by mohla byť 
neuvážená alebo prehnaná. Dô-
kladne zvolenou intervenciou však 
môžu podnietiť dospelých k zmene 
myslenia.
V  rámci každého prístupu je kľú-
čové, aby andragógovia dodržia-
vali tzv. andragogické zásady, t. j. 
všeobecné požiadavky kladené na 
proces výučby v súlade so stanove-
nými cieľmi a  obsahom vyplývajú-
ce z bio-psycho-sociálnych špecifík 
učiacich sa dospelých. V  súvislosti 
s  elimináciou vplyvu FNs by sme 
chceli zdôrazniť najmä zásadu 
orientácie na prax (sféra profesie 
aj voľného času). Totiž, čím jasnej-
šia a  zreteľnejšia je väzba obsahu 
vzdelávania na prax účastníkov, tým 
cieľavedomejší, motivovanejší a ak-
tívnejší bude ich prístup k  učeniu. 
Inak povedané, obsah vzdelávania 
je vhodné ponímať problémovo – 
ako hľadanie riešenia konkrétneho 
problému praxe (k andragogickým 
zásadám podrobne Bontová, 2017, 
s. 37-39).
Okrem dodržiavania andragogic-
kých zásad je potrebné, aby an-
dragógovia pri tvorbe a  realizácii 
vzdelávacích programov pre dospe-
lých brali do úvahy aj ich postojovú 
a  hodnotovú zložku, pretože vplyv 
FNs nie je len otázkou neinformo-
vanosti či nekompetentného nará-

bania s informáciami (pozri „bume-
rangový efekt svetonázoru“).
Proaktívny prístup
Intervencie, ktoré explicitne upria-
mujú pozornosť študentov na 
zdrojové informácie a  iniciujú po-
rovnávania rôznych dokumentov, 
vykazujú v  experimentálnych pod-
mienkach pozitívne efekty na kvali-
tu práce študentov s viacerými do-
kumentmi (Britt, Aglinskas, 2002). 
Z tohto dôvodu považujeme za uži-
točné vytvárať vzdelávacie programy 
aj pre dospelých ľudí s cieľom naučiť 
ich kompetentne pracovať s  infor-
máciami (nielen) z  internetu, napr. 
kriticky hodnotiť dôveryhodnosť 
a  vhodnosť informačných zdro-
jov. Na tento účel, predovšetkým 
však na identifikovanie FNs, môže 
andragógom poslúžiť infografika 
(Obr. 2), ktorú vypracovala Medzi-
národná federácia knižničných aso-
ciácií a inštitúcií (IFLA).

Obr. 2: Infografika na rozpoznanie Fake News
Zdroj: upravené podľa „Jak rozpoznat fake news“ https://repository.ifla.org/bit-

stream/123456789/207/2/czech_-_how_to_spot_fake_news.jpg
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Okrem tejto infografiky môžu 
andragógovia upriamiť pozor-
nosť učiacich sa dospelých aj na 
účinné stratégie práce s  textom. 
Jednou z  takýchto stratégií je 
tzv. horizontálne čítanie. Wine-
burg a  McGrew, výskumníci zo 
Stanfordovej univerzity, chceli 
na skupine bežných používate-
ľov internetu a  profesionálnych 
overovateľov faktov ukázať, že 
existuje vhodný a nevhodný spô-
sob čítania webových stránok. 
Všimli si, že bežní používatelia 
mali tendenciu čítať stránku od-
hora dole a nesnažili sa overiť si 
platnosť toho, čo majú pred oča-
mi. Naopak, „fact-checkeri“ mali 
otvorených hneď viacero zálo-
žiek, keď sa im nejaká informá-
cia nepozdávala. Na konci expe-
rimentu práve oni našli takmer 
všetky hoaxy, zatiaľ čo ostatní ne-
odhalili skoro žiadny (Wineburg, 
McGrew, 2017).
Cielený rozvoj schopnosti ove-
rovať si informácie pomocou 
internetu, či myslieť kriticky, 
ľudí zároveň učí mobilizovať tzv. 
metakognitívnu kontrolu, ktorá 
ich robí menej náchylnými veriť 
prvotným a automatickým úsud-
kom (heuristickým myšlien-
kam), a stať sa tak ľahkým cieľom 

rôznych informačných operácií 
na internete.
Ďalšou z  možností proaktívneho 
pôsobenia je tzv. inokulácia, t. 
j. ochranné očkovanie riadiace 
sa biomedicínskou analógiou. 
Vystavenie ľudí oslabenej dáv-
ke techník používaných na de-
zinformovanie, resp. vyvrátenej 
verzii určitej správy, umožňuje 
kultivovať v  ich mysliach „ko-
gnitívne protilátky“. Dospelým 
ľuďom napr. ukážeme starý re-
klamný plagát (Obr. 3), na kto-
rom lekár hovorí, že fajčí Luc-
kies, lebo sú vysušené a menej 
dráždivé. Väčšina z  nich chápe, 
že toto tvrdenie je z  dnešného 
pohľadu nezmyselné. Keď ich 
následne upozorníme na skutoč-
nosť, že odporcovia očkovania, 
klimatických zmien a pod. robia 
v podstate to isté a využívajú pri-
tom falošných vedcov, stanú sa 
voči informáciám podobného 
typu imúnnejší (pozri Cook et 
al., 2017). Účinnosť inokulácie sa 
opakovane potvrdila pri množ-
stve rôznych tém (tamže) a mož-
no ju ešte zvýšiť citlivým využí-
vaním multimediálnych aplikácií 
ako napr. kreslené príbehy (Cook, 
2020) a hry (Roozenbeek, J., van 
der Linden, 2019). Obr. 3: 20679 lekárov hovorí: “Luckies sú menej dráždivé”

Zdroj:https://tobacco.stanford.edu/
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Reaktívny prístup
Pokiaľ uchyteniu sa FNs nemožno 
predísť, je namieste snaha vyvrátiť 
ich. Pritom však môžu nastať rôz-
ne „bumerangové efekty“, t. j. si-
tuácie, kedy korekcia neúmyselne 
upevní vieru vo FNs v  porovnaní 
so situáciou pred korekciou alebo 
bez nej. Informácie o tom, ktoré to 
sú a ako sa im efektívne vyhnúť po-
skytujú Lewandowsky, Cook, Ecker 
et al. (2020) a Cook, Lewandowsky 
(2011).
Bumerangový efekt dôvernosti sa 
zakladá na skutočnosti, že za urči-
tých okolností môže viesť snaha vy-
vrátiť FNs dokonca k ich upevneniu. 
Deje sa tak najmä vtedy, keď proces 
falzifikácie začneme poukázaním na 
konkrétne FNs, čo ich v očiach ľudí 
robí ešte dôveryhodnejšími. Ideál-
ne je sústrediť sa od samotného za-
čiatku len na fakty. Často uplatňo-
vaná metóda uvádzať FNs veľkým 
a  tučným písmom, ako nadpis, je 
to posledné, čo by sme mali urobiť. 
Naopak. V nadpise treba uviesť kľú-
čovú výpoveď, lebo naším cieľom je 
oboznámiť ľudí s faktami.
Bumerangový efekt „preťaženia 
informáciami“. Obyčajne sa pred-
pokladá, že falzifikácia FNs bude 
tým účinnejšia, čím viac protiargu-
mentov predložíme. To však môže 
viesť k pravému opaku, lebo spraco-
vať veľké množstvo argumentov je 
oveľa namáhavejšie ako zaoberať sa 
iba niekoľkými z nich. Slovom, jed-

noduché FNs sú kognitívne atrak-
tívnejšie než príliš komplikované 
korektúry.
Prezentované obsahy preto musia 
byť výstižné a ľahko čitateľné. Nad-
pisy, vety a  odseky krátke. Jazyk 
musí byť jednoduchý, bez dramati-
zácie a  znevažujúcich komentárov, 
ktoré by príjemcov mohli urážať. 
Je potrebné držať sa len faktov a na 
záver uviesť silnú a  ľahko „strávi-
teľnú“ informáciu, ktorú si ľudia 
zapamätajú a  môžu ďalej šíriť. Na-
príklad: „97 zo 100 klimatológov za-
stáva názor, že globálne otepľovanie 
spôsobil človek.“ Vždy, keď sa dá, 
treba prednášané argumenty pod-
poriť graficky a  uplatňovať princíp 
jednoduchosti, tzv. KISS princíp: 
„Keep it simple, stupid“.
Bumerangový efekt svetonázoru je 
zrejme najzávažnejší a  nastáva vte-
dy, keď FNs, ktoré majú byť vyvrá-
tené, zodpovedajú presvedčeniam 
ľudí. Tento efekt umocňuje aj ten-
dencia ľudí vyberať si také informá-
cie, ktoré sú v súlade s ich postojmi.
Štúdie ukazujú, že napr. odporcovia 
očkovania majú odlišné morál-
ne predstavy ako jeho zástancovia 
(Amin et al., 2017). Platí to aj o od-
porcoch klimatických zmien. Pod-
ľa politického postoja ľudí možno 
predvídať či budú, alebo nebudú po-
pierať klimatické zmeny (McCright 
et al., 2016). Napríklad trhoví fun-
damentalisti ich často považujú za 
podvod. Ďalšie informácie ich o 

ničom nepresvedčia. Keď sú ľudia 
presvedčení o svojej pozícii natoľko, 
že ju verejne deklarujú, napr. blo-
gujú alebo zverejňujú na sociálnych 
sieťach, ich postoj je tak pevný, že je 
takmer nemožné zmeniť ho – kon-
frontácia s protiargumentmi ho iba 
upevní. V tomto kontexte je vhodné 
zamerať sa práve na tých, ktorí ešte 
nie sú príliš radikalizovaní.
Inou možnosťou, ako obísť bu-
merangový efekt, je „zarámcovať“ 
informácie tak, aby boli pre sve-
tonázor konkrétnych osôb menej 
„ohrozujúce“. Príkladom môže byť 
očkovanie. O’Keefe & Nan (2012) 
v  tejto súvislosti odporúčajú zdô-
razňovať jeho pozitívne efekty (gain 
framing) a vyhnúť sa vymenováva-
niu možných ujm súvisiacich s ne-
očkovaním (los framing). Namiesto 
„Malé deti môžu na osýpky zomrieť. 
Nechajte preto vaše dieťa zaočko-
vať.“ je potrebné povedať: „Vaše 
dieťa má právo na zdravý život. 
Ochráňte toto právo tým, že vaše 
dieťa necháte zaočkovať.“
Zaplnenie medzery alternatívnym 
vysvetlením
Zvnútornením FNs vzniká akýsi 
mentálny obraz, ktorý plní funkciu 
vysvetlenia. Za predpokladu, že sa 
nám podarí vyhnúť sa spomínaným 
bumerangovým efektom, spôso-
bí proces falzifikácie FNs v  mys-
liach ľudí myšlienkovú medzeru, 
ktorú treba vyplniť alternatívnym 
vysvetlením. V  opačnom prípade 

nastane recidíva. Alternatívna in-
formácia by však nemala byť zloži-
tejšia a  mala by mať rovnakú váhu 
z hľadiska vysvetlenia ako pôvodná 
mylná informácia. 
Alternatívne vysvetlenie musí na 
to, aby bola prijaté, vysvetliť, prečo 
bola pôvodná správa nesprávna. To 
môže nastať odkrytím rétorických 
techník použitých na zavádzajúce 
informovanie, ako napr. úmyselné 
zdôrazňovanie iba tých informácií, 
ktoré sa hodia účelu, konšpiračných 
teórií či využívanie falošných exper-
tov. Alternatívne vysvetlenie môže 
spočívať aj v  uvedení dôvodov, 
prečo sa konkrétne FNs vôbec šíria. 
Vplyv FNs možno tiež eliminovať 
vyvolaním a  šírením pochybností 
o  ich zdroji. V  neposlednom rade 
sú efektívnym nástrojom falzifikácie 
grafiky, lebo, na rozdiel od hovore-
ného či písaného slova, poskytujú 
menej možností na ich dezinterpre-
táciu (Lewandowsky, Cook, Ecker 
et al., 2020; Cook, Lewandowsky, 
2011).

ZÁVER

Spoločenský a ekonomický pokrok 
závisí od schopnosti jednotlivcov 
prijímať pre seba a  svoje spoloč-
nosti informované rozhodnutia na 
základe kvalitných informácií. Fake 
news – v tejto štúdii chápané ako in-
formácie, resp. správy na internete 
úmyselne zavádzajúce svojich reci-
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pientov napodobňovaním žurnalis-
tických formátov – však túto schop-
nosť výrazne limitujú. Výsledkom 
ich vplyvu je strata dôvery značnej 
časti verejnosti v demokraciu, jej 
princípy, médiá, vedu a vedecky 
podložené fakty. Fake news, lži, de-
zinterpretácie a pod. nie sú ničím 
novým, no vďaka rýchlo napredujú-
cim digitálnym technológiám môže 
takéto obsahy vytvárať, šíriť a zdie-
ľať v podstate každý, kto disponujte 
prístupom k internetu a potrebným 
hardvérom, a to rýchlejšie a presnej-
šie než kedykoľvek predtým.
Skutočnosť, že internetom sa veľkou 
rýchlosťou šíri množstvo informácií 
variabilnej kvality a že jeho dospelí 
používatelia spravidla nedisponujú 
potrebnými vedomosťami, zruč-
nosťami a  schopnosťami na to, aby 
ju vedeli posúdiť a  nestali sa tak 
ľahkým cieľom nebezpečných in-
formačných operácií na internete, 
vyvoláva naliehavú potrebu hľadať 
účinné riešenia. Súčasťou týchto 
riešení sú aj autormi predkladanej 
štúdie predstavené prístupy, nástro-
je a intervencie smerujúce k rozvoju 
a  upevňovaniu mediálnej gramot-
nosti a  kritického myslenia dospe-
lých používateľov internetu, ktoré 
sú nutným predpokladom kompe-
tentného každodenného narábania 
s informáciami a eliminácie vplyvu 
fake news.
Abstrakt

Jednoduchý prístup k  informáciám 
prostredníctvom internetu prináša 
so sebou o. i. aj riziko šírenia často 
ťažko identifikovateľných fake news, 
ktoré narúšajú podstatu demokratic-
kých spoločností, ktorou je otvorená, 
slobodná a  férová verejná diskusia. 
V  štúdii predstavujeme relevantné 
výskumné zistenia o  dospelej 
populácii na Slovensku, možné 
príčiny a spôsoby razantného šírenia 
falošných informácií na internete, 
a  napokon možné andragogické 
prístupy a intervencie s potenciálom 
eliminovať ich vplyv na dospelých. 
Naším primárnym cieľom je prispieť 
k  rozvoju mediálnej gramotnosti 
a kritického myslenia dospelých, kto-
ré sú predpokladom ich schopnosti 
zodpovedne sa rozhodovať, zrozumi-
teľne formulovať svoje názory a  ak-
tívne sa podieľať na verejnom živote.
Kľúčové slová: internet, fake news, 
príčiny šírenia fake news, andragóg, 
andragogické prístupy k fake news.
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