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1. Eksport informacji prasowych do agencji 

prasowych 

1.1 Public relations – praca z publicznością  

 

W języku angielskim public relations (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), w 

skrócie PR, odnosi się do kontaktu z odbiorcami . Jest to środek masowego 

komunikowania, gdzie podmiotowi - odbiorcy przedstawiane są informacje, z których 

odbiorca wyrobi sobie pozytywną opinię o firmie, firmie lub instytucji, jej działalności, 

usługach itp. Reprezentuje szereg programów mających na celu promocję firmy (obiektu), 

obronę wizerunku firmy (obiektu) lub wizerunku poszczególnych produktów, co prowadzi 

do długotrwałej relacji, niezbędnej do udanego biznesu. 

Generalnie istnieją techniki i narzędzia PR, za pomocą których instytucje lub firmy budują 

i utrzymują relacje z publicznością i jej otoczeniem. Jest to długofalowa strategia i celowe 

działanie, które powinno dostarczać zweryfikowanych informacji mediom i opinii 

publicznej, jednocześnie pozyskując od nich informację zwrotną. Ta wzajemność 

komunikacji jest głównym aspektem PR. 

PR jest częścią komunikacji i marketingu mix, który obejmuje również reklamę, sprzedaż, 

marketing i wsparcie sprzedaży. 

 

Marketing mix - 4 P reprezentuje produkt na rynku przy użyciu tych parametrów 

 

●  Produkt - produkt zaspokaja potrzeby klienta. 

●  Cena - wartość produktu dla klienta. 

●  Promocja – najbardziej widoczna część marketingu mix 

●  Miejsce 

 

Reklama to krótkoterminowa promocja danego produktu, ale PR to długofalowy proces i 

cele takie jak tożsamość, koncepcja, wygląd - wizerunek - grafika. Oba mają wpływ na 

ogół społeczeństwa, a reklama jest bardziej prezentowana w środkach masowego przekazu 

– telewizji, radiu, internecie, portalach społecznościowych, reklamie zewnętrznej. 

 

Rolą PR jest poprawa wizerunku i reputacji organizacji przed opinią publiczną. Znajduje 

zastosowanie w przypadku zbierania informacji, uzyskiwania informacji od społeczeństwa, 

jakie kroki i metody zmienić w sprzedaży lub komunikacji, w rozwiązywaniu problemów, 

aby pracownicy lepiej motywowali i informowali, a także wykorzystania PR do 

przekonywania administracji państwowej ciała. 
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Narzędzia i działania: Informowanie opinii publicznej za pośrednictwem mediów i 

dziennikarzy. Ta sieć relacji nosi nazwę Media relations i są to formaty informacyjne, 

takie jak komunikaty prasowe i ogłoszenia, konferencje prasowe i briefingi medialne. 

Poprzez tę komunikację firma, organizacja… dostarcza nowe informacje, kluczowe 

stwierdzenia i prezentuje się. W komunikacji wewnętrznej samej firmy wykorzystuje 

wydarzenia towarzyskie i spotkania, oceny i aktualności z wydarzeń w firmie, w formie 

intranetu – e-maila lub magazynu. 

Inne formy totalnego PR to sponsoring i pozyskiwanie funduszy. 

 

 Poszczególne obszary: 

 Media relations - komunikacja z mediami - TS, TK, TB, reklama i inne relacje z 

prasą - (staranie, aby prasa pozytywnie informowała opinię publiczną) 

 Relacje z rządem – relacje z instytucjami rządowymi, lobbing – negocjacje z 

urzędnikami państwowymi i samorządem. Celem jest zdobycie poparcia, usunięcie 

przeszkód legislacyjnych i środków regulacyjnych 

 Relacje inwestorskie – relacje inwestorskie 

 Relacje społecznościowe – relacje z najbliższym otoczeniem, społecznością 

 Wydarzenia publiczne 

 Zarządzanie Kryzysowe – komunikacja kryzysowa 

 Wewnętrzna komunikacja korporacyjna PR (wewnętrzna i zewnętrzna) 

 Identyfikacja wizualna - Identyfikacja wizualna - jedność w projektowaniu 

graficznym - logo, kolorystyka, typografia, formaty 

 

Grupy docelowe są podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne w zależności od tego, czy 

interweniują wewnątrz, czy na zewnątrz własnej organizacji. Są klientami, własnymi 

pracownikami, 

 Właściciele, sponsorzy, darczyńcy 

 Organy administracji państwowej i terytorialnej, rządowej 

 Twórcy opinii publicznej, media 

 Partnerzy, pośrednicy i dostawcy 
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www.vlada.gov.sk 

1.2 Znaczenie komunikatów prasowych i oświadczeń 

 

Komunikat prasowy - komunikat PR - komunikat jest obszerniejszym podziałem tekstu 

przeznaczonego dla mediów, który jest emitowany w ramach PR, firmy, instytucji, 

organizacji, partii politycznej, ewentualnie osoby prywatnej w celu przekazania informacji 

mediom. Zazwyczaj jest prezentowany na własnej stronie internetowej i wysyłany do 

prasy/agencji prasowych, które rozpowszechniają te doniesienia, czy to przejęte od nich 

przez media informacyjne, czy też e-mailem do określonych redakcji i dziennikarzy. 

Podstawą jest przejrzystość, istotność, dokładność i terminowość. Nie komentuje, nie 

analizuje i nie odpowiada na podstawowe pytania, takie jak kto, co, kiedy, gdzie, jak i 

dlaczego. Najważniejsze informacje - wydarzenia i fakty znajdziecie w akapicie wstępnym, 

dalsze informacje poniżej. Dzięki temu redaktor może skrócić wiadomość, aby nie 

przegapić kluczowych informacji. Zwykły zakres to 1-2 strony. TS są jednym z 

wymienionych narzędzi w ramach public and media relations, których celem jest 

informowanie opinii publicznej. TS daje dziennikarzom podstawę do tworzenia tekstu lub 

artykułu i jest ukierunkowany na cele autora. Ogłaszają kierunki i plany, zmiany w 

zarządzaniu, wydarzenia, nowe produkty i usługi. 

https://www.vlada.gov.sk/ziadost-o-rozhovor/
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www.health.gov.sk 

Audiowizualna i werbalna forma komunikatu prasowego to konferencja prasowa . 

 

Konferencja prasowa to zorganizowane spotkanie informatora z dziennikarzami w celu 

dostarczenia im aktualnych informacji do publikacji lub rozpowszechnienia opinii. Po 

oficjalnym oświadczeniu zwykle jest miejsce na pytania. Poza informacją ustną, 

dziennikarze mogą otrzymać przygotowane materiały i dokumenty prasowe – Press kit / 

Media kit. TK, na której występują przedstawiciele dwóch lub więcej organizacji, jest 

zwykle określana mianem wspólnej konferencji prasowej. Oficjalnie TK jest semantycznie 

oddzielone od TB tym, że TB ma mniej formalny charakter, jest dłuższa i obejmuje 

węższy krąg wybranych, zaproszonych dziennikarzy. Krótszy TK trwa około 15-30 minut 

i przeznaczony jest dla szerokiego grona dziennikarzy i mediów, odbywa się głównie w 

czasie do terminów redakcyjnych. Zarówno dla dziennikarzy, reporterów, jak i fotografów 

obaj zazwyczaj wymagają akredytacji udzielanej przez centrum prasowe organizatora, 

które przekaże zarejestrowanym przedstawicielom mediów niezbędne dokumenty osobiste 

(identyfikacja, identyfikacja) oraz materiały konferencyjne. 

 

Press kit / media kit to dokument, gotowy plik do druku lub zestaw zawierający 

materiały promocyjne, które zawierają informacje o firmie, organizacji itp. i który jest 

dystrybuowany do członków mediów w celach promocyjnych. Zawiera podstawowe 

informacje o produkcie, czyli wydarzeniach, zdjęciach i wizualizacjach owiniętych w 

tożsamość graficzną firmy. Istotą zestawu prasowego jest motywowanie dziennikarzy do 
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napisania artykułu ze zdjęciami. Obecnie w prasie pozostaje pytanie, czy media kit jest 

przesyłany w formacie pdf, czy jest jeszcze dostępny i możliwy do pobrania na stronie 

internetowej firmy. 

 

 

 

www.sng.sk 

1.3 Prasa i agencje informacyjne 

 

Agencja prasowo-informacyjna jest instytucją zapewniającą serwisom 

informacyjnym, radiowym i telewizyjnym oraz innym zainteresowanym płatny serwis 

informacyjny. 

Agencje prasowe mogą być: 

● komercyjne, których informacje są sprzedawane (np. Reuters) 

● Spółdzielnie, które wymieniają między sobą informacje (np. AP) i sprzedają je 

osobom niebędącym członkami 

● organizacje non-profit 

 

TA sprzedają i rozpowszechniają wiadomości za pośrednictwem platform internetowych. 

Subskrypcje tych usług są powszechne w organizacjach zawodowych. Ale także osoby 

prywatne, głównie profesjonaliści, korzystają z usług prenumeraty, najczęściej wybranych 
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tematycznie wiadomości. Do największych agencji informacyjnych na świecie należą 

najstarsze takie jak AFP, AP, Reuters. 

 

  Agence France-Presse to międzynarodowa agencja informacyjna z siedzibą w 

Paryżu. Jest to najstarsza agencja informacyjna na świecie, założona w 1835 roku 

jako Havas. www.afp.com 

  AP – Associated Press to amerykańska agencja informacyjna z siedzibą w Nowym 

Jorku, założona w 1846 roku jako Harbour News Association. Obecnie ma ponad 

10 000 klientów na całym świecie, dla których informacje są dostarczane przez 

biura regionalne w ponad stu krajach na całym świecie, zatrudniające ponad 4000 

pracowników. 

 Reuters to brytyjska agencja informacyjna założona w 1851 roku w Londynie przez 

niemieckiego imigranta Paula Juliusa Reutera jako pierwsza angielska agencja 

informacyjna. Firma Reuters Telegram Company jako pierwsza nadała wiadomości 

komercyjne, a w 1858 r. jej prenumeratorami zostali pierwsi wydawcy gazet. 

www.reuters.com 

 

Państwowe agencje informacyjne mogą być kontrolowane przez reżim autorytarny lub 

totalitarny, taki jak w Rosji, Białorusi, Chinach czy Korei Północnej. W tym przypadku 

nie służą one samodzielnie wywiadowi i informacji, ale propagandzie reżimów 

państwowych. 

 

Każda firma lub inny podmiot ma obecnie własny PR (dział prasowy), który przygotowuje 

dla dziennikarzy informacje prasowe z wydarzeń, z wyprzedzeniem w formie zaproszeń 

lub jako sam wynik. Wykorzysta wszystkie nazwiska zaangażowanych osób, fachową 

terminologię, linki do tematu, artykuły z przeszłości itp. Ogólnie rzecz biorąc, ten proces 

ułatwi dziennikarzom uzyskanie odpowiedzi na różne pytania, jednocześnie 

podsumowując wszystkie potrzebne fakty w krótkim czasie. 

 

Agencje na Słowacji 

 

Na Słowacji mamy agencje prasowe TASR i SITA. 

W podobny sposób działa Słowacki Syndykat Dziennikarzy – SSN, który organizuje 

konferencje prasowe i dyskusje. Na wschodzie Słowacji są to oddziały regionalne SSN 

RO w Koszycach i Preszowie. Jednocześnie Stocznia Szczecińska rejestruje dziennikarzy 

do wydania Słowackiej Karty Dziennikarza i Karty Europejskiej. 

 

Poszczególne media, magazyny regionalne i telewizje płacą za dostęp do weryfikowanych 

informacji na temat TASR i SITA, więc dosłownie kupują te informacje i dalej je 

rozwijają, przejmując wskazówki do badania i rozwijania tematów. Telewizory mogą 
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pobierać informacje z TA, ale jednocześnie mogą je tam wprowadzać jako firma publiczna 

lub prywatna. 

 

 SITA – słowacka agencja prasowa 

 

 

www.sita.sk 

 TASR – Agencja Prasowa Republiki Słowackiej 

 

W Polsce tego typu agencjami są Polska Agencja Prasowa, Informacyjna Agencja 

Radiowa i inne. Większość agencji oferuje serwis ogólnotematyczny, poświęcony 

wydarzeniom politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym. W związku z 

ogromną rolą wiadomości w gospodarce istnieją agencje specjalizujące się w tematyce 

ekonomicznej, między innymi Reuters i Bloomberg. Przykładem agencji specjalistycznej 

jest także Katolicka Agencja Informacyjna.  

 

http://www.sita.sk/
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www.tasr.sk 

 

 

 

 

 

 

https://www.tasr.sk/
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 SSN – Slovenský syndikát novinárov  

 

 

www.ssn.sk 

 

 2. Komunikacja wizualna 

 

2.1 Kultura wizualna 

 

Kultura wizualna, w tym komunikacja wizualna, studia wizualne oraz percepcja, myślenie 

i poznanie z obrazu, podlega złożoności estetycznej i ideologicznej. 

Punktem zwrotnym był wiek XX oraz pojawienie się fotografii i filmu jako medium 

odtwarzalnego. Monopol informacji tekstowych został stopniowo zastąpiony informacjami 

obrazkowymi. Gazety, fotografia, film, radio, telewizja i przez ostatnie 20 lat internet 

intensywnie kształtowały kulturę wizualną i wizualnie zorientowane społeczeństwo, które 

wyraża się poprzez język wizualny i jest wizualnie piśmienne. Kultura wizualna, przekaz 

medialny i wizualność kojarzą się przede wszystkim z telewizją i mediami cyfrowymi, w 

ramach których rozprzestrzeniła się globalnie. W tym samym czasie Internet i sieć World 

Wide Web znacząco ją przekształciły. Współczesna wizualność to połączenie wszelkich 

mediów, malarstwa - malarstwa, ilustracji, fotografii i wideo wraz z typografią. 

 

Codzienny kontakt z treściami wizualnymi, przesycenie obrazów i reklamowy smog w 

miastach oraz ciągłe pozyskiwanie informacji z wizualnego środowiska cyfrowego 

prowadzi do zmęczenia i potrzeby relaksu, co znajduje odzwierciedlenie w narastającym 

trendzie słuchania audiotekstu w postaci nagrania i podcasty. Jednocześnie rośnie 
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wyobraźnia i dyskrecja (również ze względu na PKB) reprezentowana przez ilustrację i 

ekspresję graficzną czy kolorystyczną. 

 

2.2 Podstawowe zasady projektowania komunikacji i typografii 

 

Współczesna komunikacja to przede wszystkim komunikacja wizualna. Celem 

przetwarzania wizualnego jest nie tylko „upiększenie”, ale sprawniejsze przekazywanie 

informacji – zaangażowanie skojarzeń i emocji. Przy tworzeniu wyjścia wizualnego 

należy zastanowić się nad końcowym odbiorcą treści (demografia, laik/ekspert!, za 

pośrednictwem którego medium pozyskuje informacje (druk vs ekran, rozmiar wyjścia, 

pulpit vs smartfon) i w jakim kontekście informacja jest zużywana wszystkie te 

rozważania pomogą nam ustawić odpowiedni poziom szczegółowości wyjścia graficznego, 

tak aby był on strawny i czytelny. 

 

 

 

Szczegóły dużego wydruku / Szczegóły wydruku mobilnego 

na wystawę Galerii Narodowej w Pradze 

 

Kolor 

 

Właściwa paleta kolorów to klucz do harmonijnego efektu. Urzeka widza, prowokuje 

zamierzone emocje i rysuje całą grafikę i wizualizacje. Przede wszystkim kolor jest 

najskuteczniejszym narzędziem przekazywania informacji i jej emocjonalnego 

zabarwienia. 

(Przydatnym narzędziem do generowania palet kolorów jest https://coolors.co/generate; 

użyj spacji, aby wygenerować nowe schematy kolorów i użyj ikony kłódki, aby wybrać 

kolory, z którymi chcesz pracować i nie zmieniać ich dalej). 

https://coolors.co/generate


 

 

 

 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248 

„Prihraniční reportéri“ / „Przygraniczni Reporterzy“ 

 

       

13  Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

  Bieszczadzka Fundacja – „Orelec GALA“, Uherce Mineralne (PL) 

 

 

Wizualna hierarchia i kolorowa paleta kolorów na plakacie 

Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Montrealu 

 

Rozwiązanie typograficzne i wybór czcionki 

 

Czcionka to kolor tekstu. Właściwy wybór będzie sprzyjał czytelności i emocjonalnemu 

zabarwieniu informacji. Czcionki szeryfowe kojarzą się z historią, tradycją, zaufaniem i 

stabilnością. Nadają się również do lepszej czytelności dłuższego tekstu, głównie 

wydruków (jak w przypadku tego materiału badawczego). Czcionki bezszeryfowe mają 

bardziej współczesne konotacje i skojarzenia, są bardziej wyraźne w nagłówkach i zwykle 

są lepiej zoptymalizowane pod kątem czytelności na urządzeniach elektronicznych. 

Dobrym pomysłem jest upewnienie się, że wybrana czcionka zawiera wszystkie zestawy 

znaków akcentowanych i nie zastępuje ich inną czcionką. Dla różnych poziomów tekstu 

możemy wygodnie wystarczyć jedną czcionką w kilku cięciach. Alternatywnie możemy 

połączyć czcionkę bezszeryfową (tytuł) z czcionką bezszeryfową (tekst), ale trzeba już 

trochę pomyśleć graficznie i sprawdzić, czy jest odpowiednia, czytelna i ciekawa. 

 

Typografia to dziedzina artystyczno-techniczna zajmująca się pisaniem oraz 

zagadnieniem projektowania graficznego. Jedna część zajmuje się tworzeniem czcionki, 

druga część zajmuje się stosowaniem różnych krojów pisma, układem znaków i akapitów, 

rozmieszczeniem czcionki na stronie, proporcjami nagłówków, tekstu i ilustracji. Celem 

jest użycie czcionki tak wyraźnie i estetycznie, jak to tylko możliwe. 
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W typografii cyfrowej czcionka jest w zasadzie synonimem czcionki. Czcionka to plik 

zawierający wszystkie niezbędne znaki i cięcia określonej czcionki, takie jak akcenty, 

rozmiar i grubość. Rodzina czcionek to grupa cięć pochodzących z jednej czcionki. Użycie 

jednej rodziny czcionek zapewnia jednolity krój pisma. Użytkownik może na przykład 

bezpłatnie kupować lub pobierać różne czcionki na fonts.google.com.  

 

 

 

Czcionka bezszeryfowa (po lewej), szeryfowa (po prawej) i kontekst użycia 

 

        

Rodina pismo 

 

Struktura i hierarchia 

 

Wielkość poszczególnych elementów graficznych powinna uwzględniać hierarchię 

informacyjną podziału. Najbardziej dominującym elementem jest zazwyczaj zdjęcie i tytuł, 

następnie dodatkowe informacje, a najmniej istotne są detale graficzne. Dobieramy 

poziomy cięć (jasne, regularne, średnie, pogrubione,…) i rozmiary czcionek w 

odpowiednio dużych krokach. W sekcjach zwykle pomijamy jeden, na przykład używamy 

pogrubienia w tytule, pomijamy medium i używamy zwykłego dla dodatkowego tekstu. 
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Nie pomylimy się co do rozmiaru, jeśli podwoimy rozmiar dolnego poziomu na każdym 

poziomie. Na przykład, jeśli mamy bazowy rozmiar tekstu 16pt, tytuł może być wcięty do 

32pt. Jeśli potrzebujemy większej różnicy, możemy zastosować typograficzny zakres 

rozmiarów 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 24, 36, 72, 144 pkt. 

 

Negatywna przestrzeń 

 

Zadaniem projektowania graficznego nie jest jak najefektywniejsze wykorzystanie każdej 

wolnej przestrzeni. Puste miejsca pomagają nam wyróżnić informacje. Są tak samo ważne 

dla dobrego projektu graficznego jak cienie dla fotografii czy cisza dla kompozycji 

muzycznej. Oderwanie i podkreślenie znaczenia. 

 

 

 

siła negatywnej przestrzeni w projektach katalogu Ian Moore Architects 
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Czytelność 

 

4,5% populacji ma łagodną postać ślepoty barw lub innych zaburzeń widzenia. Dlatego 

wybieramy podstawowy rozmiar czcionki co najmniej 16pt dla przestrzeni cyfrowej i 

urządzeń elektronicznych oraz 12pt dla druku lub dodatkowych tekstów na wyświetlaczu. 

Kolor tekstu dobieramy w wystarczającym kontraście do tła, aby wynik był czytelny w 

złych warunkach oświetleniowych lub kątach widzenia. Możesz sprawdzić, czy wybrana 

paleta kolorów spełnia wymagania dotyczące kontrastu na 

https://webaim.org/resources/contrastchecker/. Dbamy również o dobrą czytelność tekstu, 

odpowiednio dostosowując długość linii do wielkości czcionki i odpowiednią wysokość 

linii.  

 

 

idealna długość linii na podstawie liczby znaków 

 

 

 

 

odpowiednia wysokość rzędu 
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Szybkość tekstu 

 

Wyrównujemy nagłówki do lewej lub do środka, ciągły tekst zawsze do lewej. Nasze oczy 

są przyzwyczajone do podróżowania od końca do początku wiersza podczas czytania, a 

spójny początek wiersza pomaga nam w orientacji, a tym samym w szybkości czytania. 

Nie wyrównujemy ciągłego tekstu do bloku, chyba że zwracamy szczególną uwagę na 

łamanie wyrazów. Dopasowanie do bloku bez dalszej pracy spowoduje niespójność w 

wielkości przerw między słowami i utrudni naszemu mózgowi płynne czytanie. 

Upewniamy się również, że przyimki, spójniki i liczby przed jednostkami są ściśle 

połączone z następującym wyrażeniem ustaloną (niepodzielną) przestrzenią i nie pozostają 

odizolowane na końcu wiersza. Następnie używamy stałej spacji, aby umieścić ostatnie 

słowo akapitu, jeśli ma pozostać samo w ostatniej linii (tzw. Osierocony). Stałą przestrzeń 

tworzymy za pomocą klawiszy Alt + 0160 lub w edytorach tekstu za pomocą Ctrl + Shift 

+ Space. Istnieje kilka rodzajów luk i wszystkie mają swój cel. 

  

 

 

czytelność bloku czytelnego w środku vs. po lewej 

 

luki w nieskorygowanym wyrównaniu bloków 
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słaba czytelność długiego tekstu z dużymi literami 

 

Formatowanie tekstu 

Aby podział wyglądał profesjonalnie, dobrze jest mieć świadomość podstawowych zasad 

typograficznych przy składaniu tekstu. Zasady te w dużej mierze pokrywają się z 

zasadami języka słowackiego. 

 

Łącznik [-] to krótka pozioma linia przeznaczona do ścisłego łączenia dwóch słów. 

Znajduje się na każdej klawiaturze i jest często niewłaściwie używany zamiast myślnika. 

Przykład: słowacko-węgierski; Frýdek-Místek; Koszyce-Dżungla 

 

Łącznik [- lub -] to dłuższa pozioma linia, która wskazuje pauzę w mowie, oddziela 

części tekstu lub wskazuje zakres. 

Wstawiamy za pomocą klawiszy Alt + 0150/0151. Przykład: Trasa Rzeszów - Koszyce 

trwała 3-4 godziny; Projektowanie graficzne - a zwłaszcza typografia - to moja pasja. 

 

Znaki cudzysłowu [""] są używane do wskazania bezpośredniej mowy, cytowanego 

tekstu lub slangu. W języku słowackim i polskim cudzysłowy otwieramy zawsze na dole i 

zawsze zamykamy na górze. 

Przykład: „Twoja książka jest świetna!” 

 

Datę zawsze zapisujemy spacją po kropce (13 marca; 13 marca 2021), w przypadku czasu 

godziny od minut oddzielamy kropką (godziny urzędowe 9.30 - 17.30), tylko w rekordzie 

sportowym kropką dwukropek (czas nagrania 2:06:35)  
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2.3 Identyfikacja wizualna 

 

Identyfikacja wizualna jest bardzo ważna dla klienta - osoby, firmy czy innego podmiotu 

i powinna charakteryzować jej charakter i usługi. Identyfikacja wizualna jest 

podstawowym aspektem produktu ze względu na połączenie naszej wiedzy i wrażeń z 

konkretnym projektem. Komunikujemy za jej pośrednictwem wartości, temperament i 

własne zdanie na temat usługi/rzemiosła. Pozwoli to odwiedzającemu lub 

klientowi/klientowi zajrzeć głębiej i uświadomić sobie, czy nasz gust i pogląd na rzeczy są 

„na jednej fali”. To, jakie konkretne elementy wizualne potrzebujemy, zależy od tego, co 

robimy i na kim się skupiamy. Zazwyczaj promocja marketingowa zawiera logo, paletę 

kolorów, wybraną czcionkę, a także zawiera określony ton tekstu reklamy, zwany 

copywriting. 

  

W 2020 roku National Design Award koncentrowała się na projektowaniu komunikacji. 

W kategorii Tożsamość w przestrzeni cyfrowej otrzymała nagrodę Public Defender of 

Rights (Klient: Biuro Publicznego Obrońcy Praw) od studia graficznego Andrej & Andrej. 

NCD: Studio uchwyciło tworzenie tożsamości Publicznego Obrońcy Praw poprzez skrypt 

z wykrzyknikiem – to podstawowe narzędzie pracy Rzecznika Praw Obywatelskich, 

którego zadaniem jest podnoszenie głosu w przypadku wykroczenia. Jury wygrała prosta, 

ale radykalna gra typograficzna z pismem, na której opiera się cała tożsamość. 

 

Ten przykład komunikacji wizualnej jest szyty na miarę dla mediów społecznościowych i 

działa z minimum elementów, aby spełniał swoje zadanie nawet na małym ekranie 

urządzeń mobilnych. Główny podział jest czysto tekstowy, ma spójny rozmiar i mocną 

paletę barw, która przyciągnie wzrok obserwatora 
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Przykład projektu graficznego - National Design Award - ncd.scd.sk 

2.4 Poziomy a pionowy podział treści 

 

W środowisku cyfrowym podział treści jest wyświetlany poziomo w przypadku stron 

internetowych na pulpicie oraz w pionie w przypadku wyświetlacza smartfona. Media 

społecznościowe, a zwłaszcza dominujące wykorzystanie i oglądanie treści na 

smartfonach, zmienia formę prezentowanych treści i wymaga zmiany w środowisku 

cyfrowym. Charakter horyzontalnego widoku szerokości wynika z dwóch umieszczonych 

obok siebie oczu o szerszym polu widzenia. Od formatu wielkoformatowego, formaty 

zdjęć i wideo są dostosowywane do formatu średniego lub pionowego dla większej 

widoczności i czytelności informacji na wyświetlaczu. 

 

Film i wideo zawsze były kręcone wyłącznie w pejzażu ze względu na prezentacje kinowe 

i telewizyjne. Obecnie mamy możliwość nagrywania filmów do 4K za pomocą smartfona 

Full HD. Kręcąc film, musimy zawczasu zastanowić się, do czego będzie służył i gdzie go 

udostępnimy. Jeśli na You Tube, wersja pozioma jest nadal najbardziej odpowiednia. Jeśli 

dla aplikacji takich jak Instagram czy Tik Tok, forma pozioma nie miała sensu. Przy 

innych sieciach wydajność zeskanowanej kompozycji poziomej jest większa, gdyż przy 
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edycji i eksporcie wideo do konkretnej sieci możemy go przyciąć do innego formatu, który 

będzie wystarczający w aplikacji i na pulpicie. Z drugiej strony, pionowa kompozycja 

wideo ma tę zaletę, że rejestruje bryłę, która obejmuje cały obraz i oddziela nadmiarowy 

obraz. Kompozycja opiera się wyłącznie na formacie smartfona, który jest źródłem 

wykrywania i obrazowania ze względu na praktyczne trzymanie – pionowy uchwyt w 

dłoni. Krótkie filmy udostępniane w historiach w sieciach takich jak Ig, Fb czy Tik Tok, 

która jest najczęściej używana na świecie przez najmłodsze pokolenie, stworzyły nową 

estetykę uchwyconej rzeczywistości uzupełnioną o rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. 

Bazy danych wideo i platformy internetowe, takie jak Youtube czy Vimeo, nie 

dostosowują i nie aktualizują swojego interfejsu do pionowego wideo. Pionowe wideo 

wyświetlane na standardowym monitorze 16:9 jest zawsze zmniejszane w proporcjach, 

aby dopasować je do ekranu. Ograniczony interfejs nie pozwala na dostateczną swobodę 

pracy z formatem wideo ze względu na ograniczenia wyświetlania, jak ma to miejsce w 

przypadku aplikacji portretowych. 

 

3. Projektowanie stron internetowych 

3.1 Sieć jako tożsamość 

 

Wraz z przeniesieniem niemal wszystkich sfer i branż do przestrzeni online konieczne jest 

również przejście na tożsamość cyfrową dla własnych celów marketingowych. Prezentacja 

własnej strony internetowej lub mediów społecznościowych zawierających naszą pracę 

stała się częścią naszych CV. Używamy tożsamości internetowej do pracy, prezentowania 

i promowania naszej osoby oraz tworzenia, udostępniania lub kojarzenia prac i projektów 

lub produktów, nad którymi pracujemy wspólnie. Niewystarczająca swoboda w 

dostosowywaniu wyglądu wizualnego platform prowadzi do powstania osobnej strony 

internetowej. Ponadto strona osobista / firmowa jest nadal podstawą naszej wirtualnej 

prezentacji i ma charakter legalności. Sama strona internetowa jest przestrzenią 

nieskrępowaną designem platform i pozwala na swobodniejszą i bardziej wyrazistą 

ekspresję we własnych wariacjach. Pod względem treści i wyglądu wizualnego. Niemniej 

jednak platformy wyspecjalizowane w prezentacji różnego rodzaju treści (YT i Vimeo dla 

wideo, Medium dla tekstu, Ig dla ogólnych efektów wizualnych itp.), ich 

rozpowszechnienia (użytkownik zna sterowanie i orientację w nich), wyszukiwanie 

umieszczenie silnika) może być dla nas zaletą. Z tych powodów osobista / firmowa strona 

internetowa funkcjonuje obecnie jako drogowskaz, linkujący do naszych treści na tych 

platformach, opakowany w graficzną formę naszej marki - tożsamości. Strona powinna 

zawierać podstawowe informacje o osobie i usługach, dane kontaktowe, powinna być 
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przejrzysta, czytelna, a jednocześnie kroki użytkownika powinny być płynne. To samo 

dotyczy projektowania aplikacji. 

   

3.2 UX / UI - projektowanie interfejsu użytkownika 

 

UX - User experience serwisu skupia się głównie na pytaniu, co powinien osiągnąć 

serwis, a co chce osiągnąć odwiedzający serwis? W przypadku małej firmy jest to 

zazwyczaj prezentacja wiedzy/produktu, filozofii i możliwie najprostszego kontaktu. 

Wśród narzędzi, które starają się to osiągnąć, znajduje się przede wszystkim architektura 

informacji poszczególnych serwisów oraz nawigacja między nimi. Pomimo tego, że sam 

serwis jest przestrzenią niezwiązaną tyloma konwencjami, istnieją ustalone zasady 

(wzorce) poruszania się i konstruowania zawartości strony, które pomagają nam utrzymać 

odpowiednią jakość wyniku. Jednocześnie dzięki nim postawienie na wykorzystanie 

szablonu internetowego jest stosunkowo bezpieczne. 

 

 

 

UI - Interfejs użytkownika jest samą formą sieci. Wszystkie wymagania opisane w 

rozdziale dotyczącym projektowania komunikacji mają do niego zastosowanie plus kilka 

innych. Głównie responsywność układu treści (adaptowalność i optymalizacja) do 

wielkości urządzenia wyświetlającego (komputer vs tablet vs telefon) oraz użyteczność 

sieci na ekranach dotykowych – wielkość elementów interaktywnych odpowiadająca 

naszym niedokładnym palcom. Interfejs użytkownika to również przedstawienie graficzne, 

które powinno być zgodne ze wszystkimi innymi wynikami naszej marki. Niezależnie od 

tego, czy jest to firma, czy osoba fizyczna.  
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Responsywne projektowanie stron internetowych 

 

 

 

Różne narzędzia, których projektant i programista używają do UX i UI 
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3.3 Domeny internetowe i hosting 

 

Przy wyborze domeny i hostingu pomoże nam to wcześniej przemyśleć kilka rzeczy. 

Wspólnie przyjrzymy się webhostingowi - www.wy.sk/ oraz darmowym domenom: 

 

 tvsnina.sk 

 tvdukla.sk 

 

Domena to po prostu unikalny adres, pod którym możemy znaleźć naszą stronę 

internetową. Nie jest bezpośrednio związany z samym hostingiem i można go dokupić 

osobno. Warto sprawdzić, czy pożądana lub potrzebna domena jest darmowa, gdy 

myślimy o nazwie naszego projektu/firmy. Możemy to sprawdzić m.in. pod adresem 

https://instantdomainsearch.com/. Ogólnie zaleca się, aby domena była jak najkrótsza, 

łatwa do zapamiętania i łatwa do wymówienia (napisania). Cena domeny zależy od jej 

popytu i możliwości wyszukiwania w wyszukiwarkach, dlatego bardziej ogólne nazwy (np. 

cars.com) mogą sięgać „astronomicznych kwot”. W przypadku bardziej szczegółowych, a 

zwłaszcza lokalnych nazw (takich jak tvsnina.sk) zwykle mamy nie ma problemu z 

obłożeniem, a cena wynosi około 10 euro / rok. Poszczególne sufiksy domen mogą nas 

wtedy zainteresować. Przyrostki .sk i .pl są używane w przypadku projektów lokalnych 

(słowackich lub polskich), projektów w języku angielskim oraz o zasięgu globalnym .com 

i .eu. Ewentualnie warto sięgnąć po zakończenie, które zwięźle wyraża np. rodzaj 

projektu. .gov zwykle odnosi się do witryn rządowych lub witryn .org organizacji non-

profit. Ze względu na wymagania unikalności, domeny były sukcesywnie uzupełniane 

oraz szereg innych nowych sufiksów, które mogą dokładniej opisywać rodzaj projektu i 

strony internetowej. Na przykład zamiast tvsnina.sk można by wybrać domenę snina.tv. 

 

Hosting to usługa zapewniająca lokalizację danych naszej strony internetowej, jej 

dostępność itp. Kod źródłowy serwisu, jego zawartość, ale także zawartość skrzynek 

pocztowych powiązanych z serwisem to pliki danych, które muszą gdzieś „fizycznie” 

istnieć i jednocześnie być dostępne dla odwiedzającego. Kupując odpowiedni hosting 

bierzemy pod uwagę kilka ważnych parametrów, które również znajdują odzwierciedlenie 

w cenie. 

 Ile hostingu potrzebujemy? Jest ogromna różnica, czy chcemy hostować tylko 

witrynę osobistą/firmową o wielkości kilku MB, czy prowadzimy e-sklep z 

ogromną bazą produktów, czy serwer newsów, który również obsługuje wszystkie 

treści wideo. 

 Jakie mamy wymagania dotyczące dostępności? Znowu są one kształtowane przez 

rodzaj prowadzonej działalności. Czy mamy tylko małą firmę i czy jest to 

dopuszczalne, jeśli nasza strona była przez jakiś czas niedostępna (np. w przypadku 
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awarii ze strony operatora hostingowego), czy każda sekunda niedostępności 

kosztuje nas pieniądze na nieodebranych zakupach i my są skłonni „ubezpieczać” 

więcej? Fizyczna lokalizacja samego serwera jest również bezpośrednio związana z 

dostępnością. Dla projektu lokalnego, np. nie jest właściwe przechowywanie 

wszystkich naszych danych za granicą. 

 Chcemy po prostu „czystego” hostingu lub chcielibyśmy mieć preinstalowany 

system zarządzania treścią (CMS), m.in. znany WordPress? 

 Czy będziemy utrzymywać serwis rzadko, czy będzie on stale rozwijany i czy 

musimy zapewnić stabilne i kompatybilne środowisko programistyczne? (wersja 

PHP, kompatybilne typy baz danych itp.) 

 Jak niezawodny i wysokiej jakości jest preferowany dostawca hostingu? Jak 

oceniają to poprzedni klienci? Jak szybko i z dobrą jakością może się z nami 

komunikować i rozwiązywać nasze problemy? A jak przejrzysta i użyteczna jest 

administracja własną domeną? 

 Z hostingiem wiążą się również aspekty etyczne. W mediach elektronizacja często 

wiąże się z eliminacją zużycia materiału fizycznego. Ilość energii zużywanej przez 

magazyny danych na całym świecie jest mniej widoczna. Po pierwsze, na działanie 

samych serwerów, a po drugie, na chłodzenie tych „farm”, ponieważ produkują i 

rozpraszają ogromne ilości ciepła. Istnieje wiele sposobów na wyeliminowanie tych 

wpływów na środowisko, m.in. wykorzystanie do eksploatacji źródeł odnawialnych 

lub kreatywne wykorzystanie rozproszonego ciepła. Od nas zależy, jak do tego 

podejdziemy. 

 

 

wszystko to zapewnia nam hosting www 
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4. Media społecznościowe 

4.1 Znaczenie i problemy sieci społecznościowych 

 

Widoczność - łączność / połączenie - branding / reklama 

 

Media społecznościowe to interaktywne platformy internetowe i aplikacje informatyczne, 

które pozwalają użytkownikom tworzyć i udostępniać treści multimedialne, informacje 

oraz komunikować się ze sobą. Treści generowane przez użytkowników to esencja 

mediów społecznościowych. Poprzez multimedia i hipermedia – połączenie tekstu, 

dźwięku, grafiki i wideo, media i sieci społecznościowe stały się najszybszą i najbardziej 

aktualną przestrzenią dla nowych informacji i są niezastąpioną częścią przestrzeni 

medialnej. 

 

Aktualność - edycja - walidacja - udostępnianie 

 

Sieci społecznościowe to kręgi naszych znajomych na platformach takich jak Facebook, 

Instagram czy Twitter. Udostępnianie, blogowanie, recenzje, marketing, komunikacja w 

pracy i nauce. 

Sieci społecznościowe stały się nową – globalną przestrzenią komunikacji, a jednocześnie 

zmieniło się w związku z nimi znaczenie wolności słowa. 

 

Kwestia sieci społecznościowych dotyczy kilku rzeczy. Po pierwsze, w podejściu 

biznesowym, zwracając się do klienta i wykorzystując reklamy, aby wpłynąć na 

użytkownika i zmotywować go do zakupu, po drugie, wolność słowa i związane z tym 

rozpowszechnianie dezinformacji, teorii spiskowych lub mowy przemocy. Dlatego 

potrzebne jest uregulowanie przez platformy, a także przez państwowe wnioski 

legislacyjne dotyczące tych platform. Problem sieci społecznościowych jest odczuwalny 

głównie w polaryzacji politycznej i obywatelskiej. Aktualne pytanie brzmi: jaka jest 

zdrowa granica wolności słowa? Jak możemy zapobiec niekontrolowanemu 

rozprzestrzenianiu się kłamstw, manipulacji i propagandy. Jak to zagraża demokracji i 

jakie są tego konsekwencje w realnym świecie? 

 

 W 2020 roku, ze względu na ekstremalne rozpowszechnienie się teorii dezinformacji i 

spiskowych na temat Covid 19 i wyborów prezydenckich w USA, nastąpił punkt zwrotny 

w historii sieci społecznościowych. Po ataku na Kapitol na początku 2021 r. konto 

Donalda Trumpa zostało wówczas czasowo zawieszone z 88,7 mln. Obserwatorzy na 

Twitterze całkowicie anulowani. Aby podżegać do nienawiści i polaryzować 
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społeczeństwo w celu destabilizacji i nieuznawania wyników wyborów prezydenckich ze 

zwycięzcą Joe Bidenem, rozpowszechniono kolejne 70 tys. i konto QAnon. 

Jednocześnie odmowa dostępu do sieci prowadzi do pojawienia się nowych, 

alternatywnych mediów i sieci społecznościowych, takich jak sieć Parler, która w żaden 

sposób nie cenzuruje swoich treści, przyciągając w ten sposób skrajnie prawicowych 

fanów i dezinformatorów. Parler powstał w 2018 roku w odpowiedzi na stopniową 

mediację treści na Twitterze i Facebooku. Sieci społecznościowe podlegają trendom i 

wzrostowi bazy użytkowników. Wpływa na to rozwój społeczny, ale także rozwój 

technologiczny sieci społecznościowej i samej aplikacji. Od naszych początków na 

MySpace, w słowackim środowisku Pokec pod Azetom i Birdz doprowadził do 

najbardziej rozpowszechnionego Facebooka, którego użytkownicy pochodzą ze 

wszystkich pokoleń. Przez Tumblr do blogowania, publikowania i udostępniania treści 

graficznych, po mało popularny Twitter na Słowacji, najczęściej używany Instagram, 

najmłodszy Tik Tok, z którego korzystają głównie dzieci, ale coraz częściej także 

celebryci i influencerzy w mniejszych i zamkniętych społecznościach na temat gatunku 

zdefiniowane platformy. Jednym z punktów wyjścia jest opuszczenie sieci 

społecznościowych i używanie tylko tekstu 

- aplikacje czatowe niezbędne do komunikowania się z kręgiem bliskich osób, takie jak 

Messenger, Viber czy WhatsApp. Obecnie coraz częściej preferowane są aplikacje 

szyfrowane, takie jak Signal Private Messenger czy Wickr Me. 

4.2 Sieci społecznościowe w środowisku medialnym  

 

Po powstaniu mediów społecznościowych, dzieleniu się wiadomościami w tych mediach i 

powielaniu redakcji już istniejących mediów, pojawiły się pytania o przyszłość telewizji? 

dokąd zmierza i jak może współdziałać z internetem. Nie tylko czerpać z niej informacje, 

ale także zwracać uwagę na problem mediów społecznościowych i sieci oraz informować 

starszych widzów o tym, co dzieje się w sieciach. Sieci społecznościowe przekształciły się 

z pierwotnej formy, opartej przede wszystkim na udostępnianiu i zamieszczaniu zdjęć 

wśród znajomych, w rozpowszechnianie aktualnych informacji i tym samym zyskały 

niezastąpioną pozycję w przestrzeni medialnej. Telewizje i redakcje zadomowiły się w 

środowisku mediów społecznościowych, tworząc fanpage i dodając dodatkowe treści. 

Sieci są wykorzystywane przez polityków PR i instytucje publiczne, które wyraźnie 

upolityczniły przestrzeń. Ogromną zaletą telewizji i innych treści medialnych 

prezentowanych w Internecie jest ich nieograniczony czas i szybka aktualizacja. 

Widzowie mogą przeglądać aktualne wiadomości na różnych portalach w dowolnym 

momencie, nie czekając na najważniejsze wiadomości telewizyjne. Forma 

prezentowanych treści zmienia się i jest dostosowywana do środowiska użytkownika - 

interfejsu konkretnej platformy. Podczas gdy media społecznościowe są bardziej 
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odpowiednie dla krótszych treści, telewizja produkuje bardziej czasochłonne i kosztowne 

projekty. 

 

Przykładami jednolitej formy prezentacji nowych treści są serwisy informacyjne, takie jak 

ČT24 czy BBC News na portalach społecznościowych. Dodają graficznie ujednolicone 

różne posty na swoich stronach na Instagramie i Facebooku, takie jak zdjęcia z opisami - 

wybraną typografią lub podsumowaniem wiadomości - zestawienie ważnych informacji w 

formacie kwadratu, który dobrze gra na różnych urządzeniach. 

  

 

 

Identyfikacja wizualna ČT24 od studia graficznego Najbrt 

www.najbrt.cz/detail/ct24 

www.facebook.com/CT24.cz 

 

 

 

Aktualności ČT24 

www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/ 

 

 

http://www.najbrt.cz/detail/ct24
http://www.facebook.com/CT24.cz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/
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Filmy BBC News na Instagramie 

www.instagram.com/bbcnews 

 

Promocja i krytyka stron internetowych i portali społecznościowych w innych 

mediach 

 

Wzajemna inspiracja i pobieranie treści jest częścią bieżącej produkcji medialnej. Chociaż 

telewizja stała się drugorzędnym źródłem informacji, wiadomości telewizyjne i inne 

programy dziennikarskie coraz częściej odwołują się do zazwyczaj wprowadzających w 

błąd informacji ze środowiska internetowego. Refleksja nad środowiskiem cyfrowym poza 

nim jest dziś bardzo ważna i pomoże widzom i użytkownikom zrozumieć działanie 

mediów społecznościowych i często niewłaściwe zachowanie ich użytkowników. 

Tendencja ta nasila się z powodu różnych rasistowskich, homofobicznych lub innych 

obraźliwych ataków na osoby publiczne i nieaktywne. Program dziennikarski Newsroom 

ČT24 przybliża widzom telewizji aktualnych widzów spraw i zjawisk medialnych 

(zjawisk) z wiadomości i wydarzeń politycznych w przestrzeni internetowej. Analitycznie 

i słowniczo rozwija tematy ze środowiska internetowego i krytycznie je wskazuje. W 

jednej części skupił się również na problematycznej kampanii szczepień promowanej 

przez młodych czeskich influencerów na portalach społecznościowych Instagram, 

Facebook i TikTok. 

http://www.instagram.com/bbcnews
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4.3 Tworzenie sieci społecznościowych i umieszczanie mediów w 

tych sieciach 

 

Przedstawienie swojej osoby, organizacji, firmy, usługi lub produktu wymaga obecnie 

założenia konta do promocji i prezentacji w kilku sieciach społecznościowych w celu 

poinformowania jak najszerszego grona osób, które mogą być zainteresowane i które z ich 

uwagą stają się widzami/fanami lub klientami. Przede wszystkim wybierzemy 

platformę/sieć społecznościową, za pośrednictwem której chcemy się zaprezentować. Jeśli 

chodzi o serwis medialny, najbardziej rozpowszechniony jest Twitter w formie pisemnej, 

Instagram w formie graficznej (zdjęcie + wideo), YouTube w formie wideo i ogólnie dla 

wszystkich form treści, najbardziej rozpowszechniony jest Facebook. 

Postaramy się w praktyce tworzyć konta, strony i grupy w dowolnej sieci, a także 

faktyczne dodawanie/publikowanie treści. 

 

Facebook to sieć społecznościowa uruchomiona 4 lutego 2004 r. przez Marka 

Zuckerberga, Eduardo Saverina, Dustina Moskovitza i Chrisa Hughesa podczas studiów 

na Uniwersytecie Harvarda  

 

Twitter - To, co się dzieje, to mikroblogowa sieć społecznościowa, która umożliwia 

swoim użytkownikom publikowanie krótkich postów. Taki post jest zazwyczaj wyłącznie 

tekstem, o maksymalnej długości 280 znaków i nazywany jest tweetem. Została założona 

w 2006 roku w USA. Na początku 2021 r., po ataku na Kapitol, podjęła również działania 

przeciwko rozprzestrzenianiu się dezinformacji, likwidując konta użytkowników dla 

byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. 

 

Instagram to aplikacja mobilna służąca do udostępniania zdjęć i filmów, historii i 

strumieni internetowych. Została założona w 2010 roku i jest własnością firmy Facebook, 

Inc. 

 

TikTok to aplikacja mobilna i sieć społecznościowa do tworzenia i udostępniania krótkich 

filmów wideo opracowana przez chińską firmę Byte Dance. Na rynku chińskim istnieje 

aplikacja o nazwie Douyin. Od 2018 roku jest dostępny na ponad 150 rynkach i w 39 

językach. W tym samym roku stał się najbardziej udaną aplikacją w Stanach 

Zjednoczonych. 

 

YouTube to największa na świecie baza danych wideo użytkowników i system 

udostępniania plików wideo. Większość treści jest dostępna za darmo, a filmy można 

oglądać bez rejestracji. Od 2006 roku YouTube jest częścią Google. 
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Vimeo to projekt internetowy przeznaczony do prezentacji i udostępniania utworów 

audiowizualnych. Zawiera głównie prace autorskie i artystyczne, takie jak showreele, 

portfolio wideo, a także filmy krótkometrażowe lub fabularne w ramach płatnego 

podejścia. W przeciwieństwie do YT, tych treści nie można pobrać i naruszają one prawa 

autorskie. 

 

5. Dezinformacja i fałszywe wiadomości  

5.1 Teorie spiskowe i dezinformacja 

 

Zjawisko teorii spiskowych i różnych interpretacji czy spisków jest stare od czasu 

wynalezienia druku książkowego. Stopniowo poprzez wojny i klęski głodu, aż do czasów 

obecnych, Internet rozwijał się, gdzie są najbardziej widoczne i łatwo rozpowszechniane. 

Intensywny przez około 20 lat od ataku z 11 września 2001 roku. KT to bardziej 

kompleksowe koncepcje, które tworzą poczucie nieufności i manipulacji, co jest 

niezbędne do ich masowego rozpowszechniania. Wszelkie formy CT i dezinformacji 

rozpowszechniane za pośrednictwem mediów i sieci społecznościowych stanowią 

zagrożenie i globalny problem. Użycie KT i dezinformacji przeradza się w fanatyzm i 

prowadzi do przenoszenia problemów z przestrzeni wirtualnej – online do rzeczywistości. 

Celem szerzenia spisków i dezinformacji jest często kapitał - zysk finansowy lub kapitał 

polityczny potrzebny do sukcesu grupy ludzi lub konkretnego polityka. Najbardziej znane 

teorie spiskowe to obecny QAnon lub starszy niż Pizzagate, kwestionowanie lądowania 

misji Apollo na Księżycu, teorie spiskowe dotyczące ataków terrorystycznych z 11 

września 2001 r. lub Nowy Porządek Świata. 

 

Fałszywe wiadomości i dezinformacje — fałszywe wiadomości to informacje 

wprowadzające w błąd, wprowadzające w błąd lub całkowicie fałszywe. Często mają na 

celu zaszkodzenie reputacji osoby lub podmiotu lub zarabianie na przychodach z reklam. 

Dezinformacja często ma wymiar ideologiczny lub religijny. Służą one do długotrwałej 

propagandy szerzonej przez państwa lub reżimy o ograniczonej demokracji i wolności 

wypowiedzi, jak w przypadku Rosji czy Chin. W tych krajach politycy mają duży wpływ 

na opinię publiczną i myślenie ludzi, a fałszywe doniesienia istotnie kształtują zbiorową 

świadomość. 

 

Oszustwo oznacza oszustwo lub żart w tłumaczeniu na język angielski i jest 

rozpowszechniane głównie za pośrednictwem wiadomości łańcuszkowych w aplikacjach 

takich jak Messenger lub wśród starszych użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail. 
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Pozytywne fałszywe wiadomości - wirusowe rozprzestrzenianie się pozytywnego fałszu. 

Pozytywnym fałszywym wiadomościom uwierzy więcej osób, częściowo nawet tych, 

którzy nie wierzą w zwykłe fałszywe wiadomości. 

Może być też medium, które przejmuje informacje i nie ma ich weryfikacji, jak w 

przypadku zwróconych delfinów w Wenecji podczas wiosennej blokady. 

 

Deep fake to wygenerowane komputerowo fałszywe wideo oparte na zasadzie 

syntetycznego medium – wideo stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. 

Wykorzystuje programowe głębokie uczenie, podczas gdy sztuczna inteligencja 

skutecznie rozpoznaje, jak wygląda oryginalna twarz pod różnymi kątami, dzięki czemu 

może przenieść twarz z prawdziwego nagrania do celu, zwykle do aktora. Użyj tej maski, 

aby zastąpić obraz innej osoby. Głębokie podróbki są często wykorzystywane w treściach 

pornograficznych z celebrytami lub w masowo rozpowszechnianych mistyfikacjach 

zawierających przemówienia polityczne. Obecnie nie ma polityki w mediach 

społecznościowych dotyczącej mediów syntetycznych. 

 

5.2 Strony dezinformacyjne w przestrzeni medialnej 

 

W przeszłości doniesienia pochodziły od dziennikarzy i mediów, które zobowiązane są do 

ścisłego przestrzegania zasad kodeksu etycznego, a przede wszystkim do weryfikacji 

wszelkich informacji. Celem obecnych witryn dezinformacyjnych jest tworzenie i 

rozpowszechnianie fałszywych i wprowadzających w błąd informacji oraz 

długoterminowej strategii destabilizacji lub polaryzacji społeczeństwa w wojnie 

informacyjnej. Od tradycyjnych mediów różnią się tym, że nie weryfikują informacji i nie 

przetwarzają ich. Zwykle po prostu wyrywają informacje z kontekstu i uzupełniają je w 

razie potrzeby. Celowo wyolbrzymiają wstępne nagłówki, a ich strategią jest 

rozpowszechnianie informacji za pomocą treści typu clickbait (click bait). 

Strony dezinformacyjne i konspiracyjne to przede wszystkim model biznesowy sprzedaży 

reklam online jak najszerszemu gronu użytkowników. Zmiana w sieciach 

społecznościowych, takich jak Facebook, przyczyniła się do masowego rozprzestrzeniania 

się dezinformacji. Mniejsza sieć znajomych do publikowania zdjęć i statusu osobistego 

stała się platformą medialną. 

Obecnie sieci te są wykorzystywane jako priorytet do ilościowej wymiany informacji o 

polityce i świecie. Możliwość udostępniania za pomocą przycisku udostępniania 

rozpoczęła się na Twitterze, a później została stworzona przez Facebooka. Użytkownicy 

zaczęli wybierać, nadzorować i dystrybuować treści w swojej społeczności zgodnie ze 

swoimi preferencjami. W tych sieciach społecznościowych niezweryfikowane informacje 

są początkowo dostarczane głównie przez strony dezinformacyjne, anonimowych 

użytkowników i trolle. Przykładem długofalowej i ukierunkowanej działalności jest 
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Rosyjska Armia Trolli, finansowane przez państwo grupy anonimowych użytkowników 

Internetu, którzy rozpowszechniają dezinformację w sieciach społecznościowych, 

międzynarodowych blogach i dyskusjach w celu szerzenia prorosyjskiej propagandy. Radą 

dla każdego użytkownika mediów społecznościowych i serwisów informacyjnych jest 

znalezienie wiarygodnego źródła. 

 

Strony mediów dezinformacyjnych: 

Najważniejsze artykuły, Ziemia i wiek, badacz, Aeronet, Fox News 

 

Strony internetowe walczące ze spiskami i dezinformacją: 

www.konspiratori.sk, www.antipropaganda.sk, www.manipulatori.cz 

 

6.Zdroje a odkazy: 

 

Wiadomości prasowe: 

SSN, http://www.ssn.sk 

TASR, https://www.tasr.sk/ 

SNG, https://www.sng.sk/sk/o-galerii/press 

https://www.rtvs.sk/pre-media 

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Public_relations 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%BD_mix 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tla%C4%8Dov%C3%A1_konferencia 

Záznam tlačových besied v spravodajských médiach - TV TA3 

https://www.ta3.com/kategoria/147/tlacove-besedy.html 

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media 

 

Typografia 

https://www.smashingmagazine.com/2020/05/micro-typography-space-kern-punctuation-marks-symbols/ 

 

Web dizajn 

https://medium.com/media-reflections-past-present-future/the-psychology-of-ui-and-ux-ca34c674fb88 

 

Politika sociálnych sietí  

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html 

 

ČT24, Newsroom 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/221411058170004/ 

 

 

http://www.ssn.sk/
https://www.tasr.sk/
https://www.rtvs.sk/pre-media
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Public_relations
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov�_mix
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tlačová_konferencia
https://www.ta3.com/kategoria/147/tlacove-besedy.html
https://www.vlada.gov.sk/tlacove-spravy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
https://www.smashingmagazine.com/2020/05/micro-typography-space-kern-punctuation-marks-symbols/
https://medium.com/media-reflections-past-present-future/the-psychology-of-ui-and-ux-ca34c674fb88
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2020/suspension.html
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11030967025-newsroom-ct24/221411058170004/
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Fake news 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0&ab_channel=BuzzFeedVideo 

https://www.youtube.com/watch?v=jlBNF1SucLo&ab_channel=NBCNews 

https://www.youtube.com/watch?v=hcwShUDqrKY&ab_channel=CGTN 

https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/03/coronavirus-pandemic-fake-animal-viral-social-

media-posts/ 

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0&ab_channel=BuzzFeedVideo
https://www.youtube.com/watch?v=jlBNF1SucLo&ab_channel=NBCNews
https://www.youtube.com/watch?v=hcwShUDqrKY&ab_channel=CGTN
https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/03/coronavirus-pandemic-fake-animal-viral-social-media-posts/
https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/03/coronavirus-pandemic-fake-animal-viral-social-media-posts/
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