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1. Export spracovaného výstupu do tlačových 

agentúr 

1.1 Public relation – práca s verejnosťou 

 

V angličtine Public relations používané pod skratkou PR je styk, či vzťah s verejnosťou. Je 

to prostriedok masovej komunikácie, kde subjektu - recipientovi sa predkladajú 

informácie, z ktorých si recipient vytvára kladný názor na podnik, danú firmu, či 

inštitúciu, jej činnosť, služby a pod. Predstavuje množstvo programov zameraných na 

propagáciu firmy (objektu), obhajobu imidžu firmy (objektu) alebo imidžu jednotlivých 

produktov, čo vedie k dlhodobému vzťahu, nevyhnutnému pre úspešné podnikanie.  

Obecne sú PR techniky a nástroje, pomocou ktorých inštitúcie alebo firmy budujú a 

udržujú vzťahy s verejnosťou a svojím okolím. Ide o dlhodobú stratégiu a cieľavedomú 

činnosť, a ktorá by mala zaisťovať overené informácie médiám a verejnosti a zároveň od 

nich získavať spätnú väzbu. Táto obojstrannosť komunikácie je hlavným aspektom PR.  

PR je súčasťou komunikačného a marketingového mixu, ktorý obsahuje taktiež reklamu, 

predaj, marketing a podporu predaja.  

 

Marketingový mix – 4 P reprezentuje produkt na trhu pomocou týchto parametrov 

 

● Výrobok – produkt uspokojuje potreby zákazníka. 

● Cena – hodnota výrobku pre zákazníka. 

● Propagácia / Promotion – najviditeľnejšia časť marketingového mixu  

● Miesto 

 

Reklama je len krátkodobá propagácia určitého produktu, ale PR má dlhodobejší proces a 

ciele ako identita, koncept, vzhľad - image - grafika. Obe pôsobia na širokú verejnosť, 

pričom reklama je prezentovaná viac v masmediálnych médiach - TV, rádio, internet, 

sociálne siete, exteriérova reklama. 

 

Úlohou PR je zlepšovať image a reputáciu organizácie pred verejnosťou. Využíva sa v 

prípade zdeľovania informácií, získavania informácií od verejnosti, aké kroky a spôsoby 

majú pri predaji, či komunikácii zmeniť, pri riešení problémov, u zamestnancov k lepšej 

motivácii a informovaní, aj využití PR pre presvedčovanie orgánov štátnej správy.  

 

Nástroje a činnosti: Informovanie širokej verejnosti pomocou médií a novinárov. Táto 

sieť vzťahov sa nazýva Media relations a sú to informačné formáty ako tlačové správy a 

vyhlásenia, tlačové konferencie a mediálne brífingy. Pomocou tejto komunikácie daná 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marketingov%C3%A1_propagace
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firma, organizácia...podáva nové informácie, kľúčové vyjadrenia a prezentuje samú seba. 

V internej komunikácii samotnej firmy zase využíva spoločenské akcie a stretnutia, 

hodnotenie aj správy z diania vo firme, a to formou intranetu - emailu, alebo časopisu.  

Medzi ďalšie formy celkového PR patrí aj sponzoring a fundraising.  

 

Konkrétne oblasti: 

● Media relations - komunikácia s médiami - TS, TK, TB, publicita a iné vzťahy s 

tlačou - (snaha o to, aby tlač informovala verejnosť pozitívne) 

● Government relations - vzťahy s vládnymi inštitúciami, lobing - jednanie s 

vládnymi úradníkmi a s miestnou samosprávou. Cieľom je získanie podpory, 

odstránenie legislatívnych prekážok a regulačných opatrení 

● Investor relations - vzťahy s investormi 

● Community relations - vzťahy s blízkym okolím, komunitou 

● Verejné akcie, events 

● Crisis Management - krízová komunikácia  

● Internal PR firemnú komunikáciu (vnútornú a vonkajšiu) 

● Corporate identity - Firemná identita - jednota v grafickom prevedení - logo, farby, 

typografia, formáty 

Cieľové skupiny sa delia na vnútorné a vonkajšie podľa toho, či zasahujú do vnútra 

vlastnej organizácie, alebo mimo nej. Sú to zákazníci, vlastní zamestnanci,  

● Vlastníci, sponzori, donori 

● Orgány štátnej a územnej správy, vláda 

● Tvorcovia verejnej mienky, média 

● Partneri, sprostredkovatelia a dodávatelia 

 

 

www.vlada.gov.sk 

https://www.vlada.gov.sk/ziadost-o-rozhovor/
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1.2 Význam tlačových správ a vyhlásení 

 

Tlačová správa – PR správa – vyhlásenie je obsiahlejšie textové zdelenie určené 

médiám, ktoré vydáva v rámci PR, firma, inštitúcia, organizácia, politická strana, či 

prípadne jednotlivec za účelom oznámenia informácie médiám. Obvykle sa prezentuje na 

vlastnej webovej stránke a posiela sa tlačovým / spravodajským agentúram, ktoré tieto 

správy distribujú, či to od nich preberajú spravodajské média, alebo mailom konkrétnym 

redakciám a novinárom. Základom je jasnosť, vecnosť, presnosť a včasnosť. Nekomentuje 

ani neanalyzuje a odpovedá na základné otázky ako kto, čo, kedy, kde, ako a prečo. 

Najdôležitejšie informácie - udalosti a fakty sa nachádzajú  v úvodnom odstavci, ďalšie 

informácie nasledujú. To umožňuje redaktorovi krátiť správu tak, aby nevynechal kľúčové 

info. Obvyklý rozsah sa pohybuje medzi 1-2 stranami. TS sú jedným zo spomínaných 

nástrojov v rámci public a media relations, ktorých cieľom je informovať verejnosť. TS 

poskytuje novinárom základ pre tvorbu textu, či článku a je smerovaná k cieľom autora. 

Oznamujú smerovanie a plány, zmeny v manažmente, podujatia, nové produkty a služby.  

 

 

www.health.gov.sk 

 

Audiovizuálnou a verbálnou podobou tlačovej správy je tlačová konferencia, či tlačová 

beseda hovorovo tlačovka.  
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Tlačová konferencia je organizované stretnutie podávateľa informácie s novinármi s 

cieľom poskytnúť im aktuálne informácie na publikovanie či odvysielanie stanoviska 

verejnosti. Zvyčajne je po oficiálnom vyhlásení priestor pre otázky. Okrem ústnej 

informácie môžu novinári dostať pripravené tlačové podklady a dokumenty - Press kit / 

Media kit. TK, na ktorej vystupujú zástupcovia dvoch alebo viacerých organizácií sa 

zvykne označovať ako spoločná tlačová konferencia. Oficiálne sa významovo oddeľuje 

TK od TB tým, že TB má menej formálny charakter, je časovo dlhšia a zúčastňuje sa na 

nej užší okruh vybraných, pozvaných novinárov. Kratšia TK trvá okolo 15 - 30 minút a je 

určená širokej škále novinárov a médiám, pričom sa koná prevažne v čase do redakčných 

uzávierok. Pre novinára, spravodajcu alebo fotografa je na oboch zvyčajne potrebná 

akreditácia udeľovaná tlačovým strediskom organizátora, ktoré zaregistrovaným 

zástupcom médií poskytne potrebné osobné dokumenty (legitimáciu, označenie) a 

podklady ku konferencii. 

 

Press kit / media kit je dokument, vopred zabalený tlačový súbor, či súprava obsahujúca 

propagačné materiály, ktoré poskytujú informácie o spoločnosti, organizácii atď. a ktorá sa 

distribuuje členom médií na propagačné použitie. Obsahuje základné info o produkte, či 

udalosti, fotografie a vizualizácie zabalené v grafickej identite danej spoločnosti. 

Podstatou press kitu je motivovať novinárov k napísaniu článku s fotografiami. V 

súčasnosti sa press, či media kit posiela formou pdf, alebo je to stále prístupné a 

stiahnuteľné na webe danej spoločnosti.  

 

 

www.sng.sk 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Akredit%C3%A1cia_(novin%C3%A1rstvo)&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tla%C4%8Dov%C3%A9_stredisko
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1.3 Tlačové a spravodajské agentúry 

 

Tlačová a spravodajská agentúra je inštitúcia zabezpečujúca redakciám tlače, rozhlasu a 

televízie, ale aj iným záujemcom platený informačný servis. 

Spravodajské agentúry môžu byť: 

● komerčné, ktoré informácie predávajú (napr. Reuters) 

● družstvá, ktoré si informácie navzájom vymieňajú (napr. AP) a predávajú ich 

nečlenom 

● neziskové organizácie 

 

TA predávajú a distribuujú správy cez internetové platformy. V profesionálnych 

organizáciách je obvyklé predplatné týchto služieb. Ale aj jednotlivci, väčšinou 

profesionáli, využívajú služby predplatného, spravidla tematicky vybraného spravodajstva. 

K najväčším svetovým tlačovým agentúram patria tie najstaršie ako AFP, AP, Reuters.  

● Agence France-Presse je medzinárodná spravodajská agentúra so sídlom v Paríži. Je 

najstaršou spravodajskou agentúrou na svete a bola založená v roku 1835 ako 

Havas. www.afp.com 

● AP - Associated Press je americká tlačová agentúra s centrálou v New Yorku, ktorá 

vznikla v roku 1846 ako Harbour News Association. V súčasnosti má viac ako 10 

tisíc zákazníkov po celom svete, pre ktorých informácie zabezpečujú regionálne 

kancelárie vo viac ako sto krajinách celého sveta s viac ako 4 tisíc zamestnancami.  

● Reuters je britská spravodajská agentúra, ktorú v roku 1851 v Londýne založil 

nemecký imigrant Paul Julius Reuter ako prvú anglickú tlačovú agentúru. Agentúra 

Reuters Telegram Company najprv vysielala komerčné správy, v roku 1858 sa stali 

jej predplatiteľom prví vydavatelia novín. www.reuters.com 

 

Štátne tlačové agentúry môžu byť kontrolované autoritatívnym, či totalitným režimom, 

ako napr. v Rusku, Bielorusku, Číne, či Severnej Kórei. V tomto prípade neslúžia na 

nezávisle spravodajstvo a informácie, ale na propagandu štátnych režimov. 

 

Každá firma alebo iný subjekt v súčasnosti má svoje PR (tlačové oddelenie), ktoré 

pripravuje tlačové správy z podujatí pre novinárov, či už vopred ako pozvánky alebo ako 

samotný výstup. Použije tam všetky mena zainteresovaných, odbornú terminológiu, 

odkazy na danú tému, či na články z minulosti a pod. Celkovo celý tento proces uľahčí 

prácu novinárom, ktorí získajú odpovede na ich rôzne dotazy a zároveň zhrnie všetky 

fakty potrebné v rýchlej dobe. 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/In%C5%A1tit%C3%BAcia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Komer%C4%8Dn%C3%A1_organiz%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Reuters
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Associated_Press
https://sk.wikipedia.org/wiki/Neziskov%C3%A1_organiz%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Internet
https://www.afp.com/en
https://www.reuters.com/
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEim
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Agentúry na Slovensku 

 

Na Slovensku máme tlačové agentúry TASR a SITA.  

Podobne funguje aj Slovenský syndikát novinárov - SSN, ktorý organizuje tlačovky a 

besedy. Na východe Slovenska sú to regionálne oddelenie RO SSN v Košiciach a Prešove. 

Zároveň SSN eviduje novinárov pre vystavenie Slovenského preukazu novinára a 

Európskeho preukazu.  

 

Jednotlivé média, regionálne magazíny a televízie si platia za prístup k overeným 

informáciám na TASR a SITA, tieto teda informácie doslova nakupujú a ďalej ich 

rozvíjajú, preberajú tipy na dohľadávanie a rozvíjanie tém. TV môžu preberať informácie 

z TA, ale zároveň ich tam môžu zadávať ako štátna, či súkromná spoločnosť. 

 

● SITA – Slovenská tlačová agentúra 

 

 

www.sita.sk 

 

 

 

 

 

http://www.sita.sk/
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● TASR – Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

 

 

 

 

www.tasr.sk 

 

 

 

 

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

 

 

www.ssn.sk 

 

2. Vizuálna kultúra a komunikácia  

2.1 Vizuálna kultúra  

 

Vizuálna kultúra obsahujúca vizuálnu komunikácia, vizuálne štúdie i vnímanie, 

premýšľanie a spoznávanie z obrazu podlieha estetickej a ideovej komplexnosti.  

20. storočie a nástup fotografie a filmu ako reprodukovateľného média bolo prelomové. 

Monopol textových informácií bol postupne nahrádzaný obrazovými informáciami. 

Noviny, fotografia, film, rádio, televízia a posledných 20 rokov intenzívne internet 

formuje vizuálnu kultúru a vizuálne orientovanú spoločnosť, ktorá sa vyjadruje pomocou 

vizuálneho jazyka a je vizuálne gramotná. Vizuálna kultúra, medializácia a vizualita je 

spájana primárne s TV a digitálnymi médiami, v rámci ktorých sa globálne rozšírila. 

Internet a World Wide Web ju zároveň výrazne pretvoril. Súčasnú vizualitu predstavuje 

spájanie všetkých médií, maľbu - obraz, ilustráciu, fotografiu a video spolu s typografiou. 

 

Každodenný kontakt s vizuálnym obsahom, presýtenosť obrazu a reklamného smogu v 

mestách a permanentné získavanie informácií z vizuálne založeného digitálneho prostredia 

vedie k únave a potrebe oddychu, čo sa prejavuje stúpajúcim trendom posluchu audiotextu 

v podobe nahrávok a podcastov. Zároveň je stále na vzostupe viac imaginárnosti a 
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nekonkrétnosti (aj z dôvodu Gdpr) znázorňovanej pomocou ilustrácie a grafickej, či 

farebnej expresie.  

2.2 Základné pravidla komunikačného dizajnu a typografie 

 

Súčasná komunikácia je dominantne vizuálna. Účelom vizuálneho spracovania nie je len 

„okrášlenie“ ale efektívnejší prenos informácií - zapojenie asociácií a emócií. Pri tvorbe 

vizuálneho výstupu je potrebné premýšľať nad koncovým konzumentom obsahu 

(demografia, laik/odborník!, pomocou akého média získava informácie (tlač vs. 

obrazovka, veľkosť výstupu, desktop vs. smartfón) a v akom kontexte je informácia 

konzumovaná (sentiment oznámenia, koľko pozornosti jej konzument môže venovať). 

Všetky tieto úvahy nám pomôžu s nastavením adekvátnej úrovne detailu grafického 

výstupu tak, abu bol stráviteľný a čitateľný.  

 

 

Podrobnosť veľkého tlačeného výstupu / podrobnosť výstupu pre mobilné zariadenie 

na výstavu Národnej galérie v Prahe 

Farba 

Správne zvolená farebná paleta je kľúčom k harmonickému výsledku. Zaujme diváka, 

vyprovokuje zamýšľané emócie a potiahne celú grafiku a vizuál. Farba je predovšetkým 

najefektívnejším nástrojom pre komunikáciu informácie a jej emocionálneho zafarbenia. 

(Šikovný nástroj pre generovanie farebných paliet je napríklad https://coolors.co/generate; 

pomocou medzerníku generujete nové farebné schémy a pomocou ikonky zámku označíte 

farby, s ktorými chcete pracovať a ďalej ich nemeniť.  

https://coolors.co/generate
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Vizuálna hierarchia a pestrá farebná paleta na plagáte 

International Documentary Film Festival v Montreale 

Typografické riešenie a výber písma 

Písmo je farba textu. Správny výber podporí čitateľnosť a emocionálne zafarbenie 

informácie. Pätkové písma (serif fonts) konotujú s históriou, tradíciou, dôverou a 

stabilitou. Sú taktiež vhodné pre lepšiu čitateľnosť dlhších textových, prevažne tlačených 

výstupov (ako v prípade tohto študijného materiálu). Bezpätkové (sans-serif) písma majú 

súčasnejšie konotácie a asociácie, sú výraznejšie pre nadpisy a zvyčajne lepšie 

optimalizované pre čitateľnosť na elektronických zariadeniach. Je dobré si overiť, či 

vybrané písmo obsahuje všetky sady diakritických znakov a nenahradzuje ich iným 

fontom. Pre rôzne textové úrovne si pohodlne vystačíme s jedným písmom / fontom vo 

viacerých rezoch. Prípadne môžeme kombinovať písmo bezpätkové (nadpis) s pätkovým 

(text), ale už je pri tom potrebné trochu graficky premýšľať a vyskúšať či je to vhodné, 

čitateľné a zaujímavé.  

 

Typografia je umelecko technický obor, ktorý sa zaoberá písmom a problematikou 

grafickej úpravy. Jedna časť sa zaoberá tvorbou písma, druhá časť sa zaoberá využitím 

rôznych rezov písma, usporiadaním znakov a odsekov, umiestnením písma na stránku, 

proporciami nadpisov, textu a ilustrácií. Cieľom je čo najviac zrozumiteľné a estetické 

využitie písma.  
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V digitálnej typografii je font v podstate synonymum pre písmo. Font je súbor 

obsahujúci všetky potrebné znaky a rezy konkrétneho druhu písma ako diakritiku, veľkosť 

a hrúbku. Rodina písma je skupina rezov odvodených od jedného typu písma (fontu). 

Používanie jednej písmovej rodiny zaisťuje jednotný vzhľad sadzby. Rôzne podoby fontov 

si užívateľ môže zakúpiť, alebo bezplatne stiahnuť napríklad na fonts.google.com.  

 

 

 

Sans-serif (vľavo), serif (vpravo) písmo a kontext využitia 

 

        

Rodina písma  

Štruktúra a hierarchia 

Veľkosť jednotlivých grafických elementov by mala rátať s informačnou hierarchiou 

zdelenia. Najviac dominantným prvkom je typicky fotografia a nadpis, nasledujú 

doplnkové informácie a najmenej výrazné sú grafické detaily. Stupne rezov (light, regular, 

medium, bold, …) a veľkosti písma volíme v dostatočne veľkých krokoch. V rezoch je 

obvyklé vždy jeden preskočiť, napríklad bold použijeme pre nadpis, medium preskočíme a 

regular použijeme pre doplnkový text.  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rez_p%C3%ADsma&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Font
https://fonts.google.com/
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Vo veľkosti sa nepomýlime, ak v každej úrovni zdvojnásobíme veľkosť nižšej úrovne. 

Napríklad ak máme základnú veľkosť textu 16pt, nadpis môžeme vysádzať veľkosťou 

32pt. Ak potrebujeme jemnejší rozdiel, môžeme následovať typickú typografickú škálu 

veľkostí 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 24, 36, 72, 144pt. 

 

Negatívny priestor  

Úlohou grafického návrhu nie je čo najefektívnejšie využiť každý voľný priestor. Prázdne 

miesta nám pomáhajú zvýrazniť informácie. Sú pre dobrý grafický dizajn rovnako dôležité 

ako tieň pre fotografiu alebo ticho pre hudobnú kompozíciu. Odčlenia a vyzdvihnú 

dôležitosť.  

 

 

sila negatívneho priestoru v návrhoch katalógu Ian Moore Architects 



 

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

„Prihraniční reportéri“ / „Przygraniczni Reporterzy“ 

 

       

15  Centrum prvého kontaktu Snina, (SK) 

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

 

 

 

Čitateľnosť 

4,5 % populácie má ľahkú formu farbosleposti alebo inú zrakovú poruchu. Základnú 

veľkosť písma preto volíme minimálne 16pt pre digitálny priestor a elektronické 

zariadenia a 12pt pre tlač alebo doplnkové texty na displeji. Farbu textu volíme dostatočne 

kontrastnú voči podkladu, aby bol výsledok dobre čitateľný v zhoršených svetelných 

podmienkach či pozorovacích uhloch. Či zvolená farebná paleta splňuje nároky na 

kontrast si môžeme overiť na stránke https://webaim.org/resources/contrastchecker/. 

Dobrú čitateľnosť textu podporíme taktiež adekvátnym nastavením dĺžky riadku voči 

veľkosti písma a vhodnou výškou riadku.  

 

 

ideálna dĺžka riadku podľa počtu znakov 

 

 

 

 

vhodná výška riadku 

https://webaim.org/resources/contrastchecker/
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Textová sadzba 

Nadpisy zarovnáváme vlevo nebo na střed, souvislý text vždy vlevo. Naše oči sú zvyknuté 

pri čítaní cestovať z konca riadku na jeho začiatok a konzistentný začiatok riadku nám 

pomáha v orientácii a tým aj v rýchlosti čítania. Súvislý text nezarovnávame do bloku, ak 

sa nebudeme podrobne venovať lámaniu slov. Zarovnávanie do bloku bez ďalšej práce 

totiž vytvorí nekonzistentnosť vo veľkosti medzier medzi slovami a nášmu mozgu tak 

sťaží plynulé čítanie. Ďalej dbáme na to, aby predložky, spojky a čísla pred jednotkami 

boli pevne spojené s nasledujúcim výrazom pomocou pevnej (nerozdeliteľnej) medzery a 

nezostávali osamotené na konci riadku. Ďalej pevnou medzerou nasadíme posledné slovo 

odstavca, ak by malo ostať osamotené na poslednom riadku (tzv. sirota). Pevnú medzeru 

tvoríme pomocou kláves Alt + 0160 alebo v textových editoroch pomocou Ctrl + Shift + 

Space. Medzier existuje viac druhov a všetky majú svoj účel.  

 

 

čitateľnosť bloku zarovnaného na stred vs. vľavo 

 

 

medzery v neupravenom zarovnaní do bloku 
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zlá čitateľnosť dlhého textu vysadeného kapitálkami 

Formátovanie textu  

Aby zdelenie pôsobilo profesionálne, je dobré byť si vedomý základných typografických 

pravidiel v sadzbe textu. Tieto pravidla sa z veľkej časti prekrývajú s pravidlami 

slovenského jazyka.  

 

Spojovník [ - ] je krátká vodorovná čiarka určená k tesnému spojeniu dvoch slov. 

Nájdeme ju na každej klávesnici a je často nesprávne používaný namiesto pomlčky. 

Príklad: slovensko-maďarský; Frýdek-Místek; Košice-Džungľa 

 

Pomlčka [ – alebo — ] je dlhšia vodorovná čiarka, ktorá naznačuje prestávku v reči, 

oddeľuje od seba časti textu alebo vyznačuje rozsah.  

Vkládáme pomocou kláves Alt + 0150 / 0151. Príklad: Trasa Rzeszow – Košice trvala 3 –

 4 hodiny; Grafický design — a hlavne typografie — sú moja vášeň.  

 

Úvodzovky [ „“ ] slúžia k vyznačeniu priamej reči, citovaného textu alebo slangového 

výrazu. V slovenčine a poľštine otvárame úvodzovky vždy dole a zatvárame vždy hore.  

Príklad: „Tvoja kniha je skvelá!“ 

 

Dátum píšeme vždy s medzerou za bodkou (13. marec; 13. 3. 2021), v prípade času 

oddeľujeme bodkou hodiny od minut  (úradné hodiny 9.30 – 17.30), iba v športovom 

zápise dvojbodkou (rekordný čas 2:06:35)  
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2.3 Vizuálna identita 

 

Vizuálna identita je pre klienta – osobu, firmu alebo akýkoľvek iný subjekt veľmi dôležitá 

a mala by charakterizovať svoju povahu a služby. Vizuálna identita je základný aspekt 

produktu z dôvodu spájania si našich poznatkov a dojmov s konkrétnym dizajnom. 

Komunikujeme skrz ňu hodnoty, temperament a vlastný názor na službu/remeslo. 

Dovolíme tak návštevníkovi či zákazníkovi/klientovi nahliadnuť hlbšie a uvedomiť si, či 

je náš vkus a pohľad na vec „na jednej vlne“. Aké konkrétne vizuálne prvky potrebujeme 

záleží podľa toho, čo robíme a na koho sa orientujeme. Zvyčajne súčasť marketingovej 

propagácie zahrnuje logo, farebnú paletu, zvolené písmo a zároveň obsahuje aj definovaný 

tón reklamného textu nazývaného copywriting.  

  

Za rok 2020 sa ocenenie Národná cena za dizajn zamerala na komunikačný dizajn.  

Za kategóriu Identita v digitálnom priestore získala ocenenie Verejná ochrankyňa práv 

(Klient: Kancelária verejného ochrancu práv) od grafického štúdia Andrej & Andrej. 

NCD: Štúdio uchopilo tvorbu identity pre Verejnú ochrankyňu práv cez písmo, do ktorého 

je zapracovaný výkričník – ten je základným pracovným nástrojom ombudsmanky, ktorej 

úlohou je zvýšiť hlas, keď sa dejú neprávosti. Porotu si získala jednoduchá, no radikálna 

typografická hra s písmom, na ktorom je postavená celá identita. 

 

Tento príklad vizuálnej komunikácie je šitý na mieru sociálnym médiám a pracuje s 

minimom prvkov tak, aby plnil svoj účel aj na malej obrazovke mobilných zariadení. 

Hlavné zdelenie je čisto textové, má konzistentnú veľkosť a výrazná farebná paleta zaujme 

oko pozorovateľa. 
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Príklad grafických spracovaní – Národná cena za dizajn – ncd.scd.sk 

2.4 Horizontálne vs. vertikálne členenie obsahu 

 

V digitálnom prostredí je členenie obsahu v prípade webových stránok na desktope 

zobrazované horizontálne a v prípade zobrazovania na smartfóne vertikálne. Socálnymi 

médiami a hlavne prevažujúcim využívaním a sledovaním obsahu na smartfónoch sa mení 

forma prezentovaného obsahu a vyžaduje to zmenu v digitálnom prostredí. Prirodzenosť 

horizontálneho pohľadu na šírku je z dôvodu dvoch situovaných očí vedľa seba so širším 

viditeľným zorným poľom. Zo širokého formátu sa prispôsobujú formáty fotografií a videí 

na stredo formát alebo na výšku z dôvodu väčšej viditeľnosti a čitateľnosti informácií na 

displeji.  

 

Film a video z dôvodu prezentácie v kine a televízií bolo vždy výhradne snímané na šírku. 

V súčasnosti máme možnosť natáčať smartfónom full HD až 4K videa. Prí snímaní videa 

musíme vopred myslieť na to, na aké účely poslúži a kde ho budeme zdieľať. Ak na You 

Tube, horizontálna verzia je stále najvhodnejšia. Ak na aplikácie ako Instagram alebo Tik 

Tok, horizontálna forma nedávala zmysel. Pri iných sieťach je efektívnosť snímanej 

horizontálnej kompozície väčšia, keďže pri strihu a exporte videa na špecifickú sieť ho 

https://ncd.scd.sk/
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môžeme orezať na iný formát, ktorý bude dostačujúci v aplikácii i na desktope. 

Kompozícia vertikálneho videa má naopak výhody pri zaznamenávaní tela, ktoré obsiahne 

celé a nadbytočný obraz odčlení. Kompozícia vychádza výhradne z formátu smartfónu, 

ktorý je snímaným i zobrazujúcim zdrojom z dôvodu praktického držania - úchytu v ruke 

na výšku. Krátke videa zdieľané v príbehoch na sieťach ako Ig, Fb, či Tik Tok, ktorý je 

celosvetovo najviac využívaný najmladšou generáciou vytvorili novú estetiku snímanej 

reality doplnenú o augmentovanú a virtuálnu realitu.  

 

Video databázy a online platformy ako Youtube, či Vimeo sa neadaptujú a neupdate-ujú 

svoj interface na vertikálne video. Vertikálne video zobrazované na štandardnom monitore 

vo formáte 16:9 je vždy v pomere dĺžky strán zmenšené a prispôsobené zobrazovacej 

ploche. Ohraničený interface neumožňuje dostatočne slobodne pracovať s formátom videa 

z dôvodu zobrazovacích obmedzení rovnako ako to je pri aplikáciách prispôsobených na 

výšku. 

 

3. Web identita a web dizajn 

3.1 Web ako identita 

 

S presunom takmer všetkých sfér a odvetví do online priestoru je potrebný aj prechod do 

digitálnej identity na vlastné marketingové účely. Prezentácia vlastného webu, či 

sociálnych médií obsahujúcich našu tvorbu sa stala súčasťou našich CV – životopisov. 

Web identitu využívame na prácu, prezentáciu a propagáciu svojej osoby a tvorby, 

zdieľanie či združovanie práce a projektov či produktov na ktorých pracujeme kolektívne. 

Nedostatočná sloboda v prispôsobovaní vizuálnej podoby platforiem smeruje k tvorbe 

samostatného webu. Navyše je osobný/firemný web stále základným stavebným kameňom 

našej virtuálnej prezentácie a má charakter legitimity. Vlastný web je priestor 

nezväzovaný dizajnom platforiem a umožňuje slobodnejšie a expresívnejšie vyjadrenie vo 

vlastných variáciách. Z pohľadu obsahu aj vizuálnej podoby. Napriek tomu platformy 

špecializované na prezentáciu rôzneho typu obsahu ( YT a Vimeo pre video, Medium pre 

text, Ig pre obecné vizuálne výstupy, atď.) ich rozšírenosť (užívateľ je zoznámený s 

ovládaním a orientáciou v nich) a hlavne ich optimalizácia (rýchlosť načítania obsahu, 

umiestnenie vo vyhľadávačoch) pre nás môže byť výhodou. Z týchto dôvodov v 

súčasnosti funguje osobný/firemný web ako rozcestník, odkazujúci na náš obsah naprieč 

týmito platformami zabalený do grafickej podoby našej značky – identity. Web by mal 

obsahovať základné informácie o osobe a službách, kontaktné údaje, mal by byť 

prehľadný, čitateľný a zároveň by kroky užívateľa mali byť plynulé. To isté platí aj pre 

dizajn aplikácií.   
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3.2 UX / UI – dizajn užívateľského rozhrania 

 

UX – User experience (užívateľská skúsenosť, zážitok) webu sa orientuje hlavne na 

otázku čo má web docieliť a čo chce návštevník webu docieliť ? V prípade malej firmy je 

to typicky predstavenie expertízy/produktu, filozofie a čo najjednoduchší spôsob kontaktu. 

Medzi nástroje, ktorými sa snaží to docieliť patrí hlavne informačná architektúra 

jednotlivých stránok a navigácia medzi nimi. Napriek tomu, že vlastný web je priestor 

nezväzovaný toľkými konvenciami, existujú ustálené princípy (patterny) v navigácií a 

členení obsahu stránky, ktoré nám pomáhajú udržať dostatočnú kvalitu výsledku. Zároveň 

je vďaka nim aj stávka na použitie webovej šablony pomerne bezpečná.  

 

 

 

UI – User interface (užívateľské rozhranie) je samotná podoba webu. Platia pre ňu všetky 

nároky popísané v kapitole o komunikačnom dizajne plus niekoľko ďalších. Hlavne 

responzivita usporiadania obsahu (prispôsobivosť a optimalizácia) voči veľkosti 

zobrazovacieho zariadenia (desktop vs. tablet vs. telefon) a použiteľnosť webu na 

dotykových displejoch – veľkosť interaktívnych prvkov odpovedajúcim našim nepresným 

prstom. UI je zároveň grafickým vyjadrením, ktoré by malo byť v súlade so všetkými 

ďalšími výstupmi našej značky. Či už ide o firmu alebo o jednotlivca.  
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Responzívny web dizajn 

 

 

 

Rozdielne nástroje, ktoré dizajnér a vývojár využíva pri UX a UI 
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3.3 Internetové domény a web hosting 

 

Pri výbere domény a hostingu pre web nám pomôže premyslieť si dopredu niekoľko vecí. 

Spoločne sa pozrieme na webhosting – www.wy.sk/ a voľné domény:  

 

● tvsnina.sk  

● tvdukla.sk  

 

Doména je jednoducho povedané unikátna adresa, na ktorej nájdeme náš web. So 

samotným hostingom priamo nesúvisí a je možné si ju kúpiť aj samostatne.  Či je vytúžená 

alebo potrebná doména voľná je dobré si overiť už vo chvíli, keď premýšľame nad 

názvom nášho projektu/firmy. Môžeme to skontrolovať napr. na stránke 

https://instantdomainsearch.com/. Všeobecne je vhodné, aby doména bola čo najkratšia, 

dobre zapamätateľná a dobre vysloviteľná (pisateľná). Cena domény sa odvíja od jej 

žiadanosti a hľadatelnosti vo vyhľadávačoch a preto obecnejšie názvy (napr. cars.com) 

môžu dosahovať až „astronomické čiastky.“ U viac špecifických a hlavne lokálnych 

názvov (ako tvsnina.sk) obvykle nemáme problém s obsadenosťou a cena sa pohybuje 

okolo 10 eur/rok. Zaujímavé potom pre nás môžu byť jednotlivé koncovky domén. Pre 

lokálne (slovenské či poľské) projekty sú zaužívané koncovky .sk a .pl, pri projektoch v 

angličtine a s globálnym presahom .com a .eu. Prípadne je vhodné siahnuť po koncovke, 

ktorá výstižne vyjadruje typ projektu ako napr. .gov zvyčajne označuje vládne stránky 

alebo .org stránky neziskových organizácií. Kvôli požiadavkám jedinečnosti boli domény 

postupne doplnené a množstvo ďalších nových koncoviek, ktoré dokážu presnejšie popísať 

druh projektu a webovej stránky. Napríklad namiesto tvsnina.sk by bylo možné zvoliť 

doménu snina.tv. 

 

Hosting je služba zaisťujúca dátové umiestnenie nášho webu, jeho dostupnosť a pod. 

Zdrojový kód webu, jeho obsah, ale aj obsah k webu pridružených mailových schránok sú 

dátové súbory, ktoré musia niekde “fyzicky” existovať a zároveň byť dostupné 

návštevníkom. Pri nákupe vhodného hostingu teda zvažujeme niekoľko dôležitých 

parametrov, ktoré sa zároveň premietajú na cene.  

 

● Aký veľký hosting potrebujeme? Je obrovský rozdiel,  či chceme nahostovať iba 

osobnú/firemnú stránku o veľkosti pár MB, či prevádzkujeme eshop s obrovskou 

databázou produktov alebo spravodajský server, ktorý hostuje aj všetok video-

obsah. 

● Aké nároky máme na dostupnosť? Opäť sú formované typom biznisu. Či máme len 

malú firmu a je prípustné, ak náš web nebol chvíľu dostupný (napr. pri poruche na 

strane prevádzkovateľa hostingu), alebo nás každá sekunda nedostupnosti stojí 

https://wy.sk/
https://wy.sk/
http://tvsnina.sk/
http://tvdukla.sk/
https://instantdomainsearch.com/
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peniaze na premeškaných nákupoch a sme ochotní sa viac “poistit” ? S 

dostupnosťou je rpiamo spoejné aj samotné fyzické umiestnenie serveru. Pre 

lokálny projekt napr. nie je vhodné hostovať všetky naše dáta v zámorí.  

● Chceme len “čistý” hosting alebo by sa nám hodilo už predinštalované prostredie 

pre správu obsahu (CMS – content management system), napr. známy WordPress? 

● Budeme web udržiavať skôr zriedka alebo na ňom bude prebiehať permanentný 

vývoj a potrebujeme si zaistiť stabilné a kompatibilné vývojové prostredie? (verzia 

PHP, kompatibilné typy databázy apod.) 

● Ako spoľahlivý a kvalitný je preferovaný prevádzkovateľ hostingu? Ako ho 

hodnotia predošlí zákazníci? Ako rýchlo a kvalitne dokáže s nami komunikovať a 

riešiť naše problémy? A ako prehľadná a použiteľná je administrácia vlastnej 

domény? 

● S hostingom je spojené aj etické hľadisko. V médiách je často elektronizácia 

spájaná aj s elimináciou spotreby fyzického materiálu. Menej viditeľné je už 

množstvo energie, ktoré dátové úložiská po celom svete využívajú. V prvom rade k 

samotnému chodu serverov a v druhom rade k chladeniu týchto “fariem”, nakoľko 

vyprodukujú a odvádzajú obrovské množstvo tepla. Je veľa spôsobov ako tieto 

ekologické dopady eliminovať, napr. použitie obnoviteľných zdrojov pre prevádzku 

alebo kreatívne využitie odvedeného tepla. Je na nás ako sa k tomu postavíme. 

 

 

toto všetko pre nás zaisťuje webhosting 
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4. Sociálne média a sociálne siete 

4.1 Význam a problematika sociálnych médií a sietí  

 

Visibility / Viditeľnosť –  connectivity / pripojenie – branding / reklama 

 

Sociálne média sú interaktívne webové platformy a aplikácie v rámci informačných 

technológií, pomocou ktorých môžu užívatelia tvoriť a zdieľať medzi sebou 

multimediálny obsah, informácie a vzájomne komunikovať. Užívateľsky generovaný 

obsah je podstatou sociálnych médií. Pomocou multimédií a hypermédií - kombináciou 

textu, zvuku, grafiky a videa sa sociálne média a siete stali najrýchlejším a 

najaktualizovanejším priestorom pre nové informácie a sú nenahraditeľnou súčasťou 

mediálneho priestoru.  

 

Aktuálnosť – editácia – validácia – zdieľanie 

 

Sociálne siete sú okruhy našich priateľov na platformách ako Facebook, Instagram, či 

Twitter. Sharovanie, blogovanie, recenzie, marketing, pracovná a štúdijná komunikácia.  

Sociálne siete sa stali novým - globálnym priestorom pre komunikáciu a zároveň sa v 

súvislosti s nimi zmenil význam slobody slova.  

 

Problematika sociálnych sietí spočíva v niekoľkých veciach. V prvom rade v biznis 

prístupe oslovenia zákazníka a využití reklamy, ktorá ma na užívateľa vplývať a 

motivovať ho k nákupu, v druhom rade v slobode prejavu a s tým súvisiacím šírením 

dezinformácií, konšpiračných teórií či násilných prejavov. Preto sú potrebné regulácie zo 

strany platforiem i zo strany štátnych legislatívnych návrhov voči týmto platformám. 

Problém sociálnych sietí je citeľný hlavne v politickej a občianskej polarizácií. Aktuálnou 

otázkou je aká je zdravá hranica pre slobodu slova? Ako môžme zamedziť 

nekontrolovateľnému šíreniu klamstiev, manipulácií a propagandy. Ako to ohrozuje 

demokraciu a aké to má následky v reálnom svete?  

 

V roku 2020 z dôvodu extrémneho šírenia dezinformácií a konšpiračných teórií ohľadom 

Covidu 19 a prezidentských volieb v USA nastal zlom v dejinách sociálnych sietí. Po 

útoku na Kapitol začiatkom roku 2021 bol vtedy ešte dočasne pozastavený účet Donalda 

Trumpa s 88,7 mil. sledujúcich na Twitteri úplne zrušený. Z dôvodu podnecovania 

nenávisti a polarizácie spoločnosti s cieľom destabilizovať a neuznať výsledky 

prezidentských volieb s víťazom Joe Bidenom bolo zrušených aj ďalších 70 000 účtov, 

ktoré šírili konšpiračné teórie, napr. aj účet QAnon.  
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Zároveň odoprenie prístupu k sieti vedie k vzniku nových, alternatívnych médií a 

sociálnych sietí ako sieť Parler, ktorá svoj obsah nijako necenzúruje, čím láka fanúšikov 

krajnej pravice a dezinformátorov. Parler vznikol v roku 2018 ako odozva na stupňovanú 

mederáciu obsahu na sieti Twitter a Facebook. Sociálne siete podliehajú trendu a vzostupu 

svojej základne užívateľov. Vplýva na to spoločenský vývoj ale aj technologický vývoj 

samotnej sociálnej siete a aplikácie. Od našich začiatkov na MySpace, v slovenskom 

prostredí Pokec pod Azetom a Birdz viedlo k najrozšírenejšiemu Facebooku, ktorého 

užívateľmi sú všetky generácie. Cez Tumblr na blogovanie, postovanie a sharovanie 

obrazového obsahu, ku na Slovensku nie príliš populárnemu Twitteru, najpoužívanejšiemu 

Instagramu, najmladšiemu Tik Toku, ktorý využívajú hlavne deti, ale stále viac aj 

celebrity a influenceri až smerom k menším a uzavretým komunitám na žánrovo 

vymedzených platformách. Jedno z východísk je opúšťanie sociálnych sietí a využívanie 

len textových  

– chat aplikácií, nevyhnutných pre komunikáciu s okruhom blízkych ľudí ako Messenger, 

Viber alebo WhatsApp. V súčasnosti sú stále viac preferované šifrované aplikácie ako 

Signal Private Messenger, či Wickr Me.  

4.2 Sociálne siete v mediálnom prostredí  

 

Po rozmachu sociálných médií, zdieľania správ na týchto médiach a zdvojenia redakcií už 

zabehnutých médií sa vyskytli otázky čo je budúcnosť televízie? kam smeruje a ako môže 

spolupracovať s internetom. Nie len z neho informácie preberať, ale zároveň poukazovať 

na problematiku sociálných médií a sietí a informovať aj starších divákov o dianí na 

sieťach. Sociálne siete sa z pôvodnej formy prioritne postavenej na zdieľaní a postovani 

fotografií v okruhu svojich priateľov pretransformovali na šírenie aktuálnych informácií a 

preto získali nezastupiteľnú pozíciu v mediálnom priestore. Televízie a redakcie sa 

vytvorením fanpage stránok a pridávanim ďalšieho obsahu etablovali v prostredí 

sociálnych médií. Siete sú využívané na PR politikov a verejných inštitúcií, čím sa priestor 

jasne spolitizoval. Veľkou výhodou televízneho aj iného mediálneho obsahu 

prezentovaného online je jeho časová neobmedzenosť a rýchla aktualizácia. Divák si môže 

pozrieť aktualizované správy na rôznych portáloch kedykoľvek bez čakania na hlavné 

televízne správy. Forma prezentovaného obsahu sa mení a je prispôsobená užívateľskému 

prostrediu – interfacu konkrétnej platformy. Kým sociálne média sú vhodnejšie na kratší 

obsah, televízie produkujú časovo a finančne náročnejšie projekty.  

 

 

 

Príkladom jednotnej formy prezentácie nového obsahu sú spravodajské služby ako ČT24 

alebo BBC News na sociálnych sieťach. Na svoje stránky na Instagrame a Facebooku 
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pridávajú graficky zjednotené rôzne príspevky ako fotografie s popisom – zvolenou 

typografiou alebo spravodajský súhrn – zostrih dôležitých informácií v štvorcovom 

formáte, ktorý sa dobre prehráva na rôznych zariadeniach.  

 

 

 

Vizuálna identita ČT24 od grafického štúdia Najbrt  

www.najbrt.cz/detail/ct24 

www.facebook.com/CT24.cz 

 

 

 

Relácia Newsroom 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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BBC News videá na Instagrame 

www.instagram.com/bbcnews 

 

Promovanie a kritika webov a sociálnych sietí v iných médiách 

Vzájomné inšpirovanie a preberanie obsahu je súčasťou aktuálnej mediálnej tvorby. 

Televízie sa síce stali sekundárnym zdrojom informácií, ale v televíznych správach a iných 

publicistických reláciách sa stále častejšie poukazuje na zvyčajne klamlivé informácie z 

online prostredia. Reflexia digitálneho prostredia mimo neho je v súčasnosti veľmi 

dôležitá a pomôže divákom a užívateľom chápať fungovanie sociálnych médií i často krát 

neprimerané správanie ich užívateľov. Tento trend je na vzostupe aj práve z dôvodu 

rôznych rasistických, homofóbnych, či iných urážlivých útokov na verejne činné i nečinné 

osoby. Publicistická relácia Newsroom ČT24 televíznym divákom prináša aktuálne 

mediálne kauzy a fenomény (fenomémy) zo spravodajského a politického diania v rámci 

online prostoru. Analyticky a glosátorský rozvíja témy z internetového prostredia a 

kriticky na nich poukazuje. V jednom dieli sa zameral aj na problematickú, očkovaciu 

kampaň propagovanú cez mladých českých influencerov na sociálnych sieťach Instagram, 

Facebook a TikTok.  

http://www.instagram.com/bbcnews
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4.3 Vytvorenie sociálnych sietí a umiestnenie mediálnych výstupov 

na tieto siete 

 

Predstaviť Vašu osobu, organizáciu, firmu, službu alebo produkt v súčasnosti vyžaduje 

vytvoriť si účet na propagáciu a prezentáciu na viacerých sociálnych sieťach s cieľom 

informovať najširší okruh ľudí, ktorých to môže zaujímať, a ktorí sa svojou pozornosťou 

stávajú divákmi/fanúšikmi alebo klientmi. V prvom rade si vyberieme platformu / sociálnu 

sieť, cez ktorú sa chceme prezentovať. Ak ide o mediálnu službu je najrozšírenejší v 

písanej forme Twitter, v obrazovej forme (fotografia + video) Instagram, vo video forme 

YouTube a všeobecne pre všetky formy obsahu je masovo najrozšírenejší Facebook.  

Vytvorenie účtov, stránok a skupín na ľubovoľnej sieti aj samotné pridávanie/postovanie 

obsahu si vyskúšame v praxi. 

 

Facebook je sociálna sieť, ktorú spustili dňa 4. februára 2004 Mark Zuckerberg, Eduardo 

Saverin, Dustin Moskovitz a Chris Hughes počas štúdia na Harvardovej univerzite 

 

Twitter – It's what's happening je mikroblogovacia sociálna sieť, ktorá umožňuje svojim 

používateľom publikovať krátke príspevky. Takýto príspevok má spravidla výlučne 

textovú podobu, rozsah maximálne 280 znakov a nazýva sa tweet (tvít). Vznikla v roku 

2006 v USA. Začiatkom roku 2021 po útoku na Kapitol zakročila proti šíreniu 

dezinformácií zrušením užívateľských účtov aj bývalému prezidentovi USA Donaldovi 

Trumpovi.  

 

Instagram je mobilná aplikácia, ktorá slúži na zdieľanie fotografií a videí, stories a online 

streamov. Vznikla v roku 2010 a jej vlastník je Facebook, Inc. 

 

TikTok je mobilná aplikácia a sociálna sieť na vytváranie a zdieľanie krátkych videí 

vyvíjaná čínskou spoločnosťou Byte Dance. Na čínskom trhu je aplikace pod názvem 

Douyin. Od roku 2018 je k dispozícií vo viac než 150 trhoch a v 39 jazykoch. V tom istom 

roku sa stala najúspešnejšou aplikáciou v USA. 

 

YouTube je najväčšia užívateľská internetová databáza videí a systém na zdieľanie video 

súborov. Väčšina obsahu je dostupná zadarmo a videá je možné pozerať aj bez registrácie. 

Od roku 2006 YouTube patrí pod Google.  

 

Vimeo je webový projekt určený na prezentáciu a zdieľanie audiovizuálnej tvorby. 

Nachádzajú sa na ňom prevažne autorské a umelecké diela ako showreely, video portfólia, 

ale aj krátkometrážne či dlhometrážne filmy v rámci plateného prístupu. Narozdiel od YT 

tento obsah nie je možné stiahnuť a porušovať tak autorské práva.  

https://twitter.com/
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00BP1KMz6eoN2gTG0F5jHfKYTMH9w:1611767641391&q=instagram+vlastn%C3%ADk&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM8pyMrJ0ZLNKLfST87PyUlNLsnMz9MvT00qzixJLbbKL89LLVrEKpyZV1ySmF6UmKtQlpNYXJJ3eG02APczaFpDAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidweatzrzuAhVkk4sKHaVSBwIQ6BMoADAXegQIERAC
https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk00BP1KMz6eoN2gTG0F5jHfKYTMH9w:1611767641391&q=Facebook,+Inc.&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM8pyMrJUQKzM3Ir04rLtGQzyq30k_NzclKTSzLz8_TLU5OKM0tSi63yy_NSixax8rklJqcm5edn6yh45iXr7WBlBADroNsGTQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidweatzrzuAhVkk4sKHaVSBwIQmxMoATAXegQIERAD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_aplikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
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5. Dezinformácie a fake news  

5.1 Konšpiračné teórie a dezinformácie 

 

Fenomén konšpiračných teórií a rôznych interpretácií, či sprisahaní je starý už od čias 

vynálezu kníhtlače. Postupne cez vojny a hladomory po súčasnú dobu internetu prešiel 

vývojom, kedy sú najviac viditeľné a ľahko šíriteľné. Intenzívne už približne 20 rokov od 

útoku z 11. septembra 2001. KT vychádzajú z potreby vytvárania si vlastnej interpretácie, 

skratkovitého vysvetlenia jednoduchšieho na pochopenie a pocitu, že vieme niečo čo je 

utajené a elity to pred nami skrývajú. KT sú ucelenejšie koncepty, ktoré vytvárajú pocit 

nedôverčivosti a manipulatívnosti, čo je zásadné pre ich masové šírenie. Všetky formy KT 

a dezinformácií šírené pomocou sociálnych médií a sietí predstavujú hrozbu a globálny 

problém. Využívanie KT a dezinformácií prerastá do  fanatizmu a vedie k presunu 

problémov z virtuálneho - online priestoru do reality. Cieľom šírenia konšpirácií a 

dezinformácií je často kapitál – finančný zisk alebo politický kapitál potrebný na úspech 

skupiny ľudí alebo konkrétneho politika. Najznámejšie konšpiračné teórie sú aktuálna 

QAnon, alebo staršie ako Pizzagate, Spochybnenie pristátia misií Apollo na Mesiaci, 

konšpiračné teórie o teroristických útokoch z 11. septembra 2001, či Nový svetový 

poriadok.  

 

Fake news a dezinformácie – falošné správy sú skreslené, zavádzajúce alebo úplne 

nepravdivo uvedené informácie. Často si kladú za cieľ poškodiť dobré meno osoby alebo 

subjektu, alebo zarobiť peniaze príjmom z reklamy. Dezinformácie majú často 

ideologický, či náboženský rozmer. Slúžia na dlhodobú propagandu šírenu štátmi, či 

režimami s obmedzenou demokraciou a slobodou prejavu ako v prípade Ruska, či Číny. V 

týchto krajinách majú politici zásadný vplyv na verejnú mienku a uvažovanie ľudí a 

falošné správy významne formujú kolektívne vedomie.  

 

Hoax znamená v anglickom preklade podvod alebo žart a šíri sa hlavne pomocou 

reťazových správ v aplikáciach ako Messenger, či medzi staršími užívateľmi pomocou 

mailovej komunikácie.  

 

Pozitívne fake news – virálne šírenie pozitívnej nepravdy. Pozitívnym falošných správam 

uverí viac ľudí, čiastočne aj tí, ktorí neveria na bežne šírené fake news. 

Môže ísť taktiež o média, ktoré informácie preberajú a nemajú ich overené ako v prípade 

navrátených delfínov v Benátkach počas jarného lockdownu.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Fanatizmus
https://cs.wikipedia.org/wiki/QAnon
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spochybnenie_prist%C3%A1tia_na_Mesiaci
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atoky_z_11._septembra_2001
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_svetov%C3%BD_poriadok_(kon%C5%A1pira%C4%8Dn%C3%A1_te%C3%B3ria)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_svetov%C3%BD_poriadok_(kon%C5%A1pira%C4%8Dn%C3%A1_te%C3%B3ria)
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Deep fake je počítačovo generované nepravdivé video na princípe syntetického média - 

videa vytvoreného pomocou umelej inteligencie. Využíva software-ové deep learning - 

hlboké strojové učenie, pričom umelá inteligencia efektívne rozpoznáva, ako vyzerá 

pôvodná tvár z rôznych uhloch, aby mohla tvár z reálneho záznamu preniesť na cieľ, 

zvyčajne na herca. Pomocou tejto masky nahradí podobu niekoho iného. Deep fakes sú 

často využívané v rámci pornografického obsahu s celebritami, či masovo zdieľaných 

hoaxoch obsahujúcich politické prejavy. Na sociálnych médiách zatiaľ neexistuje politika 

týkajúca sa syntetických médií. 

5.2 Dezinformačné weby v mediálnom priestore 

 

V minulosti správy pochádzali od novinárov a médií, ktoré sú povinné prísne dodržiavať 

pravidlá etického kódexu a hlavne overovať si všetky informácie. Cieľom súčasných 

dezinformačných webov je vytváranie a šírenie nepravdivých a klamlivých informácií a 

dlhodobá stratégia destabilizovať, či polarizovať spoločnosť v rámci informačnej vojny. 

Od klasických médií sa líšia neoverením informácií a ich pretváraním. Zvyčajne len 

vytrhnú informáciu z kontextu a dotvoria podľa svojej potreby. Úvodné titulky cielene 

zväličuju a ich stratégia je šírenie informácií skrz clickbait obsah (návnada na klik).  

Pri dezinformačných a konšpiračných weboch ide prevažne o biznis model predaja online 

reklamy čo najširšiemu okruhu užívateľov. K nástupu masívneho šírenia dezinformácií 

prispela zmena sociálnych sieti ako Facebook. Menšia sieť v okruhu priateľov na 

postovanie fotografií a statusov v osobnej rovine sa zmenila na mediálnu platformu.  

V súčasnosti sa tieto siete prioritne využívajú na kvantitatívne zdieľanie informácií o 

politike a svete. Možnosť zdieľať pomocou tlačítka share začala na Twitteri a neskôr ju 

vytvoril aj Facebook. Užívatelia tak začali vyberať, kurátorovať a šíriť obsah vo svojej 

komunite podľa svojich preferencií. Na týchto sociálnych sieťach sú neoverené informácie 

podávané prvotne prevažne dezinformačnými webmi, anonymnými užívateľmi a trolmi. 

Príkladom dlhodobej a cielenej činnosti je Ruská armáda trollov, čo sú skupiny 

anonymných internetových užívateľov, financované štátom, ktoré šíria dezinformácie na 

sociálnych sieťach, medzinárodných blogoch a diskusiách s cieľom šíriť proruskú 

propagandu. Radou pre každého užívateľa sociálnych médií a informačných webov je 

vyhľadávanie spoľahlivého zdroja. 

 

Dezinformačné mediálne weby:  

Hlavné správy, Zem a vek, Badatel, Aeronet, Fox News 

 

Webové stránky bojujúce proti konšpiráciám a dezinformáciam: 

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

 

http://www.konspiratori.sk/
http://www.antipropaganda.sk/
https://manipulatori.cz/


 

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

„Prihraniční reportéri“ / „Przygraniczni Reporterzy“ 
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6.Zdroje a odkazy: 

 

Tlačové správy 

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/ 

 

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/ 

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%C3%BD_mix
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tla%C4%8Dov%C3%A1_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
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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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