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Boj proti falošným správam a propagande je téma
staršia ako samotné masmédiá. S rastúcim vplyvom
alternatívnych kanálov v posledných rokoch však
dôvera k tradičným médiám rýchlo klesá.
Masívne množstvo dezinformácii je prítomné najmä
v online priestore. Svetové ekonomické fórum ich
v súčasnosti označuje za jednu z hlavných hrozieb
pre našu spoločnosť.
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R

ozširovanie škály nepravdivých
a zavádzajúcich informácii v online priestore núti aktívnu spoločnosť hľadať nové druhy nástrojov na
obranu. Rovnako rýchlo však narastajú
výzvy, ohrozujúce úspech zápasu.
Od väčšiny dnešnej spoločnosti sú

informácie vzdialené jedným klikom
myši a dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni. No nie všetky informácie priniesli pravdivé, presné,
objektívne a nestranné zdroje. Aj napriek ľahkému prístupu k vedomostiam v súčasnosti ľudia žijú v dobe
definovanej dezinformáciami.
Falošné správy, ktoré sa šíria na
najznámejších a najväčších platfor-

mách, môžu polarizovať verejnú diskusiu, vytvárať napätie v spoločnosti
a v konečnom dôsledku aj oslabovať
demokraciu.
Odborníci z piatich krajín na podujatí Kognitívne (ne-)bezpečie: Dopad
falošných správ na spoločnosť preto
hľadali nielen nástroje boja proti šíreniu dezinformácii, ale diskutovali aj
o nových výzvach pre aktívnu spoloč-
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nosť, mimovládky, vzdelávacie štruktúry a médiá.

NUANSY NÁZVOSLOVIA
Základom správneho prístupu
v oblasti boja s dezinformáciami
a falošnými správami je ujasnenie
si jednotnej terminológie. Hoci nie
všetci experti seminára Kognitívne
(ne-)bezpečie sa zhodujú na tom, že
presné pomenovanie a zhoda medzi
odborníkmi, pomôže vyriešiť šírenie
zavádzajúcich informácii, ich jednotné používanie je predpokladom na
predchádzanie ďalších zbytočných
nedorozumení v spoločnosti.
Spôsoby, akými ľudia tieto pojmy
používajú, vnímajú a rozmýšľajú o
nich, sa v posledných rokoch zásadne
zmenili. Už základný výskum potvrdzuje, že pre rôznych ľudí znamenajú
tieto fenomény v rôznom kontexte a
čase rôzne veci. Samotní vedci, ktorí
na medzinárodnej úrovni takéto názvoslovie definujú, potvrdzujú, že ide
o úsilie nájsť zhodu viacerých strán.
Pri ich tvorbe je preto nutné odstrániť
politickú, či ideologickú zaujatosť.
Odborníci v Bratislave sa zhodli na dôležitosti pochopenia nuáns
a rozdielov medzi termínmi:
• Falošné správy – informácie, ktoré zámerne napodobňujú formát
spravodajstva alebo iného produktu žurnalistiky, pričom ich tvorcovia úmyselne alebo neúmyselne
zavádzajú svoje publikum. Ich šírením navyše skresľujú realitu.
• Dezinformácie – akákoľvek forma nepravdivej informácie, ktorej cieľom je oklamať, poškodiť
povesť alebo reputáciu, či inak
ublížiť objektívnemu obrazu určitej skutočnosti, pričom sa využíva
zámerne a je ľahko zneužiteľný.
Zároveň nemá legislatívne uchopenie, ale ani kódex vykonávania.
Môže ísť o informáciu v podobe
textu, obrazu, videa, grafiky alebo
zvuku.
• Hoax – virálne rozšírená poplašná
správa, ktorá je podmnožinou dezinformácie. Je trestnoprávne postihnuteľná a nemusí sa zakladať
na realite.
• Propaganda – informácia, idea,
názor alebo vizuálny materiál,
ktorý je vytvorený za účelom ďalšej distribúcie, zväčša uvádza iba
jednu časť argumentu a jeho cieľom je ovplyvniť názory ľudí.

NÁSTROJE A TECHNIKY
Stále rýchlejšie sa rozširujúca škála najrôznejších druhov falošných
správ vytvára tlak na nástroje a techniky, ktorými sa môžeme ako ich potenciálni konzumenti brániť.
Už dnes existuje množstvo detektorov falošných správ, či rozšírení
prehľadávača, ktoré upozorňujú na
to, či je webová stránka alebo profil
na sociálnej sieti známi tým, že produkuje nepravdivé alebo zavádzajúce
informácie. Hoci je dôležité rozvíjať
svoje zručnosti v oblasti kritického
myslenia a mediálnej či informačnej
gramotnosti, tieto, ale aj ďalšie doplnky sú stále užitočné.
Odborníci viacerých vedných
disciplín na bratislavskom workshope odporúčajú niektoré z nich:
• Vzdelávanie ku kritickému mysleniu;
• Overovanie faktov – hoci klasický
a ničím nepodporený factchecking nefunguje podľa výskumov
úplne, je vhodným doplnkom
iných nástrojov a v kontexte ďalších aktivít má vysokú pridanú
hodnotu;
• Vyvracanie nepravdivých informácii, pričom rýchlosť reakcie je
zásadná;
• Spoliehanie sa na overené zdroje;
• Identifikovanie dezinformačných
médii a vytváranie databáz falošných správ;
• Vysvetľovanie ako dezinformácie
fungujú na konkrétnych príkladoch;
• Vyšetrovanie dezinformačných
médii a zavedenie funkčných
právnych noriem;
• Využívanie humoru a satiry;
• Využívanie strategickej komunikácie a vlastných naratívov, vrátane preventívnej funkcie, v snahe
byť produktívny, nie reaktívny;
• Využívanie moderných technológii a aplikácii, vrátane počítačových hier, vytvorených za účelom
podporenia kritického myslenia,
či rozlišovania pravdivých a nepravdivých informácii, ako aj
možnosti uplatňovania umelej
inteligencie na odhaľovanie falošných správ;
• Transparentnosť a budovanie dôveryhodnosti;
• Aktívna občianska spoločnosť;
• Komunitný prístup;

VÝZVY BOJA
Riešenie problémov, ktorých príčiny nachádzame v rozširovaní dezinformácii či falošných správ, je obrovskou výzvou nielen pre Slovensko,
či Európu, ale pre celý svet. Experti
z oblasti vzdelávania, médii a aktivizmu hovoria, že najväčšie výzvy vlastného boja proti dezinformáciám vidia
v týchto oblastiach:
• Dopĺňanie, rozširovanie a zefektívňovanie mediálnej výchovy
a tém z oblasti kybernetickej bezpečnosti;
• Vzdelávanie ku kritickému mysleniu je kľúčové, avšak jeho zahŕňanie do kurikula je problematické;
• Tvorba nových osnov si vyžaduje
aktívnu participáciu samotných
vyučujúcich;
• Doučovanie vyučujúcich pri rýchlosti vývoja technológii zaostáva;
• „Netiketa“, teda etiketa na internete ako nadstavba k vzdelávaniu,
chýba v osnovách;
• Chýba výskum o reakciách mladých na rôzne nástroje, ktoré bojujú s dezinformáciami;
• Vzdelávanie o nedávnej minulosti
je problematické a nejestvuje konsenzus;
• Vzdelávanie v regiónoch a vzdelávanie seniorov sú nedostatočné;
• Diskusia o spôsoboch a možnostiach deradikalizácie v praxi viazne;
• Spolupráca s platformami a inštitúciami nefunguje pragmaticky;
• Chýba právny základ pre vyšetrenia pôvodcov a šírenia falošných
správ;
• Aktualizovanie Zákonov o slobode informácií o moderné a súčasné elementy a nástroje stagnuje;
• Chýbajú nové ekonomické modely
pre súkromné médiá, mnohokrát
závislé od reklamy;
• Úloha verejnoprávnych médií sa
deformuje;
• Zneužívanie dezinformácii politikmi narastá;
• Vytvorenie akejsi tlačovej rady, ktorá by svojich členov zaväzovala k istým kódexom správania, je v nedohľadne v mnohých krajinách;
• Sociálne platformy potrebujú nastaviť nový sociálny dizajn a algoritmy, pričom spolupráca s technologickými gigantami je ťažkopádna. n
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O

dborníci prízvukujú, že boj
proti šíreniu falošných správ
bude vždy iba reakčný, keďže

agendu dňa tvoria iní. Napriek tomu
odporúčajú aktívne sa do diskusií zapájať, vyvracať nepravdu, no sústrediť
sa aj na budovanie vlastnej informačnej imunity.
Overovanie správ a faktov na internete a zdieľanie zistení patrí k

hlavným spôsobom ako mnohé organizácie bojujú proti šíreniu dezinformácií. Hoci ide podľa aktivistov skôr
o druhotné riešenie problému, stále
viac, prevažne mladých osôb, sa aj
takýmto spôsobom na internete angažuje.
Spôsobov ako sa brániť a naložiť s falošnými informáciami je ale
omnoho viac.
Experti z piatich európskych krajín preto na bratislavskom podujatí
Kognitívne (ne-)bezpečie: Dopad fa-

lošných správ na spoločnosť so študentami diskutovali o tom, ako aktívne celospoločenský problém riešiť
od jeho koreňov.

POHĽAD Z NEMECKA:
PRED ZDIEĽANÍM SI
SPRÁVY AJ PREČÍTAJME
„Hoci na mnohých konferenciách
počúvam, že overovanie faktov ako
nástroj proti šíreniu dezinformácii
nefunguje, nesúhlasím s týmto tvr-
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dením úplne. Sama som videla ako
overené fakty menia názory,“ vysvetľuje Karolin Schwartz, ktorá v nemeckej organizácii Hoaxmap pôsobí ako
overovateľka faktov (tzv. factchecker).
Aktívna občianska spoločnosť by
podľa nej mala ešte intenzívnejšie
zdieľať aj odhalené informácie o falošných správach a rozširovať povedomie o chybách mnohých ich autorov.
V Nemecku už boli niektoré osoby dokonca za rozširovanie falošných
správ odsúdené, avšak v ich prípade
išlo aj o kombináciu s nenávistným prejavom, vysvetľuje Schwartz. Rovnako
podľa nej v krajine chýbajú prokurátori,
vyšetrovatelia, ale aj sudcovia, ktorí by
sa v problematike detailne orientovali
a „vedeli preto spravodlivo rozhodnúť“.
Základom zdieľania informácii na
internete má byť z jej pohľadu najdôležitejšie pravidlo: čítaj to, čo zdieľaš.

FRANCÚZSKO-POĽSKÝ
POHĽAD: POČÚVAJME SA
NAVZÁJOM
„Pre mňa ako novinárku je najdôležitejšie pracovať v tíme, pretože
vedomosti a skúsenosti kolegov z rôznych oblastí sú pri tejto práci veľmi
dôležité,“ hovorí o svojej praxi overovania faktov Natalia Sawka z francúzskej tlačovej agentúry AFP, ktorá pôsobí vo Varšave. Ako hovorí, pri svojej
práci sa v ostatnom období stretáva
s výrazným nárastom nielen dezinformačných spravodajských textov,
ale aj falošných vedeckých článkov.
Sawka prízvukuje, že falošnými
správami môže byť ovplyvnený každý
bežný človek a „ani novinári nie sú
výnimkou“. Riešením je z jej pohľadu
pozorné počúvanie: „Pri prejavovaní
svojich názorov by sme nemali byť
tvrdohlaví a mali by sme počúvať aj
tých, ktorí majú odlišné názory.“

POHĽAD Z ČESKEJ
REPUBLIKY: MONOPOL
TECHNOLOGICKÝCH
GIGANTOV JE ŠKANDÁL
Česká aktivistka Adriana Černá
z organizácie Človek v ohrození prízvukuje v súvislosti s bojom proti
šíreniu falošných správ nutnosť občianskej spoločnosti postaviť sa za verejnoprávne médiá. „Všetky ostatné
súkromné médiá sú závislé na tom,
koľko majú divákov, poslucháčov
alebo čitateľov, respektíve koľko reklamy získajú. Jedine verejnoprávne

médiá dokážu ukázať takmer všetko,
a to z rôznych perspektív,“ akcentuje.
Černá, aktívna aj v občianskej
internetovej skupine #jsemtu, ktorá
sa na sociálnych sieťach „mobilizuje
proti ľuďom, šíriacim nenávisť“, vidí
pridanú hodnotu aj v aktívnej kontrole technologických gigantov.
„Nikdy v histórii ľudstva nemal
o nás nikto toľko informácii, ako má
dnes Facebook alebo Google – ani tajné služby, ani naše mamy. Ide preto
o monopoly a pre mňa je to škandál,“
hovorí. Z jej pohľadu je absolútne nevyhnutné, aby boli „tieto spoločnosti
pod istou formou kontroly“.

SLOVENSKÝ POHĽAD:
PRIJMIME ZODPOVEDNOSŤ
ZA KONZUMOVANÝ OBSAH
NA INTERNETE
„Nepáči sa mi postoj: poďme bojovať proti dezinformáciám. Je to niečo,
ako keby sme sa zameriavali na boj
proti chrípke alebo zubnému kazu.
Jednoducho potrebujeme žiť zdravo!“
prízvukuje slovenský aktivista a učiteľ Juraj Smatana. Podľa neho v momente, keď začíname bojovať proti
cieleným a nepriateľským dezinformáciám, práve nepriateľ diktuje
tému, o ktorej sa hovorí.
Smatana pripomína výskum zo
Švédska, ktorý študoval odolnú „fínsku informačnú imunitu, voči dezinformačným webom, priamo zaplateným Kremľom“. Z výsledkov vyplýva,
že Fíni dennodenne nevyvracali lži,
ale ich kľúčom bola rýchla reakcia
vlády a politický naratív o prebiehajúcich dezinformačných snahách aj z úst
politických lídrov. Podstatná bola vysoká miera dôvery obyvateľstva voči
vláde a v neposlednom rade aj silný
národno-štátny príbeh úspechu, s ktorým sa väčšina ľudí stotožňuje.
Algoritmy sociálnych sietí označuje Smatana za „atómovú bombu súčasného sveta“. Dodáva však, že zodpovednosť majú ešte stále vo veľkej
miere vo vlastných rukách používatelia. „Politika dokáže úspešne pracovať s problémami, ktoré si uvedomuje
značná časť obyvateľstva. Do tej doby
je to ale priestor pre aktivizmus,“ hovorí v súvislosti s tým, že sa problém
šírenia dezinformácii u nás stále nestal centrálnou agendou žiadnej politickej strany, či politika.
„Prijať zodpovednosť za informačný obsah, ktorý sám konzumujem,
si ale nevyžadujú politické zmeny,“

tvrdí a zdôrazňuje budovanie vlastnej
informačnej imunity.

AKTÍVNE SLOVENSKÉ
PROJEKTY
Mnoho projektov pre overovanie
faktov a boj proti dezinformáciám
vzniklo aj na Slovensku. Veľká časť
z nich sú európskymi unikátmi, čo je
podľa Juraja Smatanu aj dôsledkom
obdobia, kedy „bolo za mečiarizmu
Slovensko čiernou dierou Európy“.
Web konšpirátori.sk cieli na to,
aby dezinformačným webom obmedzil príjem z reklamy. Komisia odborníkov vytvára list, ktorý si reklamné
agentúry môžu importovať do vlastných distribučných systémov. Ošetruje tak internetové kampane, ktoré
sa vyhnú publikácii na pokútnych
stránkach. Aktivista hovorí, že za dva
roky existencie portálu bolo ošetrených niekoľko tisícok internetových
kampaní u nás a desiatky tisíc eur.
„Dezinfo scéna web označila za
cenzúru, avšak z môjho pohľadu ide
o presný opak: toto je sloboda prejavu.
Ak existuje ich sloboda písať nezmysly na internet, tak existuje aj sloboda
majiteľov firiem nemať svoju reklamu
umiestnenú na webe hlúpostí.“
Ďalšou je aplikácia Bullshit detektor, ktorá sa inštaluje priamo do
prehliadača a ktorý používateľa informuje o problematickosti webu, na
ktorom sa ocitne. Obdobný analytický nástroj, ktorý sa zameriava na sociálne siete a pôsobí na slovenskom
a českom internete, je portál Blbec.
online. Nadšenci na ňom zoskupili
približne tisíc webových stránok, ktoré na sociálnych sieťach šíria nezmysly. „Zároveň sleduje, ktoré vírusy sa
v tejto „blbosfére“ šíria najrýchlejšie,“
vysvetľuje Smatana. Jeho pridanou
hodnotou je aj funkcia sledovania vymazaných príspevky politikov.
Na slovenskom Facebooku pôsobí aj Checkbot. Automatizovaný bot
prevedie svojich „priateľov“, ktorí mu
posielajú linky na pochybné texty, či
správy, procesom moderovania informácii na Facebooku v šiestich krokoch.
Projekt
ObčianskeVzdelávanie.
sk je ďalšou „snahou zaviesť na Slovensku taký typ občianskeho vzdelávania, ktorý pomohol Západnému
Nemecku denacifikovať krajinu, pričom ide o aktívnu prípravu občanov
s pochopením demokratických mechanizmov,“ dodáva Smatana. n
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Šéfka európskych Pirátov:
Dezinformácie rozleptávajú
už existujúce problémy v štáte
A u t o r : L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Markéta Gregorová. [EURACTIV.sk/Štefan Bako]
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A

k sú obyvatelia schopní uveriť aj bizarnostiam falošných
správ, ich nedôvera voči vláde
a štátnym inštitúciám musí byť hrozivá, tvrdí česká europoslankyňa MARKÉTA GREGOROVÁ.
Rodáčka z Mostu, 26-ročná česká
Pirátka Markéta Gregorová (Zelení/
EFA), je jednou z najmladších členov
Európskeho parlamentu. Od februára
pôsobí aj ako predsedníčka Európskej
pirátskej strany.
Vo funkcii europoslankyne ste sa
podľa rozhovorov z času kampaní
chceli zamerať na dve oblasti: kontrou zbraní a propagáciu Bruselu
medzi obyvateľmi. Podarilo sa vám
ostať pri nich aj po nástupe do europarlamentu?
Hoci to žiadny europoslanec pred
voľbami nepovie, nakoľko každý pred
voľbami sľubuje, čo všetko po zisku
mandátu v europarlamente urobí,
skutočnosťou je, že prichádzate do
inštitúcie s ďalšími 750 členmi. A o
témy sa musíte pobiť nielen v rámci celého parlamentu, ale aj v rámci
vlastnej frakcie. Mne sa ale podarilo
vydupať si v rámci našej frakcie Zelených všetko to, čo sa týka budúcnosti nekonvenčných vojen, vrátane
legislatívy okolo autonómnych zbraňových systémoch, či technológii na
sledovanie. Ich druhou, dôležitou súčasťou sú aj dezinformácie a kybernetické hrozby.
Ako sa zatiaľ darí v online priestore
propagovať Brusel?
Podarilo sa mi založiť si zatiaľ YouTube-ový kanál, ktorý zatiaľ nemá
toľko sledovateľov, no doteraz som
ho významne ani nepropagovala.
V týchto dňoch som ale videá, ktoré
uvedú istý rámec práce dokončila,
a preto sa na to aj viac zameriam. Organický dosah však zatiaľ nie je veľký,
hoci s ním som ani nepočítala. Dnes
by chcel byť samozrejme youtuberom
každý (smiech).
Rovnako som začala navštevovať
aj školy a debatovať s mladými. Začala som v Moste, odkiaľ pochádzam, čo
mi prišlo veľmi symbolické. Okrem
toho, že je to pre mňa veľmi dôležité,
je to aj náročné. No je pre mňa odmenou, ako to ľudia prijímajú.

Prednedávnom sa vám do širšieho
povedomia českých médií podarilo
dostať po zverejnení na prvý pohľad
humorného videa, ktoré odkazovalo
aj na psychotropné látky. Aj na Slovensku máme obdobnú epizódu. Sú
podľa vás takéto témy v rýchlej, online dobe akýmsi normálom?
Mňa bude vždy skôr zaujímať to,
akú politiku osoba presadzuje a akú
má ideológiu. Príde mi bizarné, že sa
diskusia vždy strhne na podružnosti,
čo potom vedie k tomu, že istá časť
obyvateľstva chce dokonalého politika. A teraz budem veľmi zlá, pretože
typicky by malo ísť o 40 až 50 ročného
muža, má rodinu, psa, škrečka, je tak
nejako v strede, ľahko stredopravý,
ale samozrejme prosociálny; rozumne konzervatívny, aby neobmedzoval
nikoho slobodu, udržuje si hodnoty, a
podobne. Úžasné! Ale nikto taký univerzálny neexistuje. A ak by aj niekto
taký existoval, ak by boli takí všetci,
tak sa v živote nezhodnú, pretože každý má svoju vlastnú pravdu.
Takto demokracia ani nefunguje.
V demokracii si rôzni ľudia, s rôznymi prianiami, cieľmi a snami, víziami
a ideálmi volia svojich zástupcov.
Rozhorčení ľudia vás teda nevyvedú z miery.
To, že ma ľudia zvolili, aj keď zo
zábavy spievam niečo o drogách, znamená, že niektorým ľuďom to konvenovalo. Nedá sa ale hodnotiť prečo.
Niekto tam chce podobne šialeného
človeka ako som ja, lebo im už „kravaťáci“ vadia, iný tam chce konzervatívnejšieho zástupcu. Prečo sa ale
musíme do seba v demokracii navážať, keď si nejaká skupina ľudí svojho
zástupcu demokraticky vybrala. Práve preto, by som sa mala chovať tak,
ako som sa chovala doposiaľ, lebo niektorým ľuďom sa to zjavne páčilo.
Sú práve satira a zábava jedným zo
spôsobov, ako sa vhodne postaviť
rastúcim antidemokratickým tendenciám?
Rozhodne, a to z dvoch dôvodov.
Humor a satira sú naprieč obyvateľmi
prijímané pomerne pozitívne. Ak sa
pojme rozumne a netýka sa extrémne kontroverzných prípadov, ako sú
napríklad tvrdé drogy, tak má dobrý

efekt, minimálne virálny. Druhá pointa vyplýva z toho, čo dnes vidím v
europarlamente. V ňom sedia aj dvaja zástupcovia nemeckej strany Die
Partei, ktorá deklarovane iba troluje.
Všetci, ktorí ju volia, vedia, že jej zástupcovia v Štrasburgu nebudú pracovať, ale spätne budú medializovať
to, čo sa v europarlamente deje a odhaľovať všetkých podvodníkov a klamárov. Pre to boli zvolení a ich voliči
to vidieť chcú.
Mali by sme sa ale prestať báť satiru používať, pretože je dôležité voličom povedať, že som do europarlamentu neprišla nikoho trolovať, ale
pozrite sa, akú strašnú prácu robí
ten alebo tamten človek a ja som sa
rozhodla vám to sprístupniť najvirálnejším možným spôsobom, ktorým je
satira. Ľudia si môžu potom zvyknúť,
že aj takto to môže fungovať.
Spomínali ste oblasť dezinformácii,
ktorej sa budete v europarlamente
aj aktívne venovať. Spýtam sa ale
opačne: vieme ako EÚ, teda politická entita, reflektovať dostatočne
aj vlastné chyby v kyberpriestore?
Objavujú sa hlasy, podľa ktorých
robí Brusel alebo Washington na
internete to isté, ako Moskva.
Z Ruska sa naozaj urobil symbol
dezinformácii a podľa správ má krajina až tisíc plnohodnotných zamestnancov na ich tvorbu. Mnoho falošných správ, ktoré sa objavujú vo verejnom priestore, pochádza aj z týchto
„inštitúcii“. V skutočnosti však platí,
že ak sa človek pozrie na dáta pôvodu
väčšiny dezinformácii v daných krajinách, faktom je, že si ich vo veľkej
miere vytvárame sami. Navyše to,
ako veľmi ich neoverujeme a ako sa
spoločnosť rada ženie za senzáciami,
tieto informácie ďalej zdieľame a rozširujeme. V informačnej presýtenosti
sa situácia vo svete stáva ťažko prehľadná. Primárne sa preto musíme
sústrediť na seba, nie iba ukazovať
prstom na Rusko. Sledujme ale aj inštitúcie.
Ako to myslíte?
Jedna z najväčších už potvrdených
dezinformácii bola, že vírus HIV vyvinuli vedci v amerických laboratóriách
ako chemickú zbraň voči vlastným občanom. Najviac ma na tomto príbehu
ale fascinuje to, že ľudia uverili, že by
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ich vláda bola schopná proti nim vyvíjať chemickú zbraň. Zamýšľala som
sa nad tým, aká hrozivá nedôvera voči
vláde a štátnym inštitúciám musí existovať, ak sú obyvatelia schopní uveriť
aj takýmto bizarnostiam. Dezinformácia tak potom iba ďalej rozleptáva
už existujúci problém v systéme. Tým
pádom je základná otázka inde. Ako
prinavrátiť ľuďom vieru v inštitúcie?
Ako ich informovať o tom, ako systém
funguje? Aj preto sa sama snažím robiť
videá, kde vysvetľujem, ako pracuje
EÚ. Ak potom niektorí uvidia podobný typ dezinformácie ako to, že nám
Brusel niečo prikazuje, budú menej
náchylní veriť jej. Povedia si: počkať,
Brusel to takto predsa nemohol urobiť,
lebo na to nemá právomoci.
Odporúčate ľuďom, aby boli proti
trolom a osobám, ktoré na internete

dezinformácie šíria, aktívni alebo
radšej nediskutovali?
Čím viac sa v tomto prostredí pohybujem, tým viac vidím, že by pomohlo
komentovať a rozprávať sa viac. Mnohí sú už samozrejme znechutení dezinformáciami, pretože ak človek ide
pod istú falošnú správu, vidí tam desať
a viac komentárov, ktoré dezinformáciu podporujú. Ak by sa tam ale objavil
aspoň dva komentáre, aby sa na jeden
nezniesol roj supov, ktorí povedia:
počkať, podľa týchto faktov to pravda
nie je. Ak tam príde potom jedenásty,
ktorý by tomu veril, tak si prečíta
a možno aj porozmýšľa, či nenaletel.
Dokážeme ale niekoho presvedčiť
spoza klávesnice a obrazovky na internete?

Z môjho pohľadu sa tí, ktorých presvedčíte, neozvú. Oni totiž nechcú vyzerať ako tí, ktorí tomu na prvú uverili. Preto sa o nich ani nikdy nedozviete. Existujú však prieskumy o tom, že
to zmysel má. Ak totiž príde len jeden,
je to veľmi demotivujúce. Sama som to
zažívala a zažívam. Potrebujeme prevalcovať aj kvantitou a nebáť sa ozvať.
Keď sú argumenty na mojej strane a
mám zdroje a fakty, predsa sa nemám
za čo hanbiť. Mali by sme sa preto aj
v online priestore emancipovať. Aj tí
najväčší krikľúni sú buď z falošných
účtov, alebo ľudia, ktorí trolia zámerne. A niektorých sa jednoducho nedá
presvedčiť. Existuje ale veľa ľudí, ktorých sa presvedčiť dá a za to to stojí. n
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ČLÁNOK

Francúzsky psychológ:
Kritické myslenie nemôžeme
automatizovať
A u t o r : L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Grégoire Borst. [EURACTIV.sk/Štefan Bako]

P

odľa neurovedca z parížskej
univerzity musíme aj v oblasti
tvorby a šírenia falošných správ
stavať najmä na skutočných dátach.
„Len tak presvedčíme politikov, aby
sa téme venovali,“ hovorí. Solídny

výskum však v tejto oblasti v Európe
takmer neexistuje.
Profesor Grégoire Borst z univerzity Paris Descartes sa vo svojom výskume zameriava na vývoj inteligencie a uvažovania u detí, adolescentov

a mládeže. Skúma najmä to, prečo z
času na čas robíme v uvažovaní systematické chyby a najmä sporne odôvodňujeme.
„Falošné správy sú väčšinou poháňané obmedzeniami, ktoré náš mozog prirodzene má najmä pri argumentovaní. Ak informácie presiahnu
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schopnosť mozgu spracovať ich, sme
náchylní robiť systematické chyby,“
tvrdí psychológ a neurovedec.
Borst sa v laboratóriách parížskej
univerzity venuje najmä kognitívnym a sociálno-emocionálnym procesom, ktoré „neprestajne nútia ľudí
– z pohľadu mozgu – zlyhávať“. Podľa
neho dnes ešte stále neexistuje žiadny celistvý výskum o tom, ako falošné správy vplývajú na vývoj najmä
v adolescentnom veku.
O tom, ako intelekt a rozumové
schopnosti ovplyvňujú kapacitu ľudí
rozpoznať falošné informácie, respektíve ich ďalej nerozširovať, hovoril profesor na bratislavskom podujatí Kognitívne (ne-)bezpečie: Dopad
falošných správ na spoločnosť, ktorú
EURACTIV.sk organizoval v spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung, Francúzskym inštitútom, Goetheho inštitútom, nemeckou a francúzsku
ambasádou na Slovensku, Islandsko-Lichtenštajnsko-Nórskym fondom pre aktívne občianstvo a Nadáciou pre otvorenú spoločnosť.

VEDECKÁ DEFINÍCIA
EXISTUJE
Grégoire Borst hovorí, že dnes už
falošné správy nemusíme definovať
z vedeckého hľadiska, nakoľko výskumníci sa zhodli na konkrétnych
charakteristikách ešte v roku 2017.
Výskumná práca exaktne definuje,
čo to falošné správy vlastne sú: má ísť
o mediálny výstup, ktorý informuje,
no neprechádza štandardizovaným
procesom, ktorým prechádzajú počas
overovania klasické správy.
Každý jednotlivec je z pohľadu
psychológa náchylný prijímať jednoduchšie najmä správy, ktoré sa zhodujú s jeho presvedčením. To platí
nielen v bežnom živote, ale aj v politických otázkach.
„Ak máte akúkoľvek politickú
preferenciu a ja vám poskytnem informáciu, prijmete ju vtedy, ak je
koherentná s vašim presvedčením,
pričom nezáleží na tom, či je pravdivá
alebo nie,“ hovorí v súvislosti s jednoduchosťou prijímania falošných
správ Borst. „Posilňuje sa tým najmä
systém odôvodňovania.“
„Doteraz panuje v spoločnosti
predstava – najmä v politických vedách – že čím lepší ste v odôvodňovaní, tým zaujatejší by ste mohli byť
aj k novým informáciám. Z psychologického hľadiska sa nám to však ne-

zdalo,“ hovorí o motivácii svojho výskumu francúzsky neurovedec. Priznáva, že keď túto hypotézu s tímom
výskumníkov overovali, zistili, že „to
funguje presne opačne: čím horší ste
v odôvodňovaní, tým viac inklinujete
k tomu, uveriť falošným správam“.

AUTOMATIZOVANÉ
MYSLENIE AKO OPOZITUM
KRITICKOSTI
Falošné správy, ktoré sú neuveriteľné, sú tie jednoduché na odhalenie.
Problém nastáva, ak ide o uveriteľnú
falošnú správu, hovorí. Podľa Borsta je najdôležitejšie „vedieť si v hlave
rozsvietiť červené varovné svetielko:
počkaj a rozmýšľaj“. To, ako tvrdí,
je potrebné trénovať, „čim sa cvičí
schopnosť odolávať vlastnej zaujatosti“. Proces však vôbec nie je možné
automatizovať: „Kritické myslenie je
presné opozitum k automatizovanému uvažovaniu,“ upozorňuje.
Ďalším typom zaujatosti má byť
iluzórna korelácia. „Ak napríklad
poviem, že existuje vzájomný vzťah
medzi pitím kávy a rakovinou pľúc,
je nám jasné, že tam nie je žiadna súvislosť, hoci vzájomný vzťah existuje.
Čím viac totiž budete piť kávu, tým
skôr budete mať rakovinu pľúc, avšak
nie pre kávu samotnú, ale pre to, že je
väčšia pravdepodobnosť, že si ku káve
dáte aj cigaretu, čo môže ochorenie
spôsobiť,“ vysvetľuje Borst.
„Vzájomný vzťah, teda korelácia je
v takomto prípade iluzórna. A presne
takéto ťažkosti má aj náš mozog.“

NA KOMPLEXNÝ PROBLÉM
NEEXISTUJE JEDNODUCHÉ
RIEŠENIE
Podľa francúzskeho profesora je
postoj k odhaľovaniu falošných správ,
ale aj ich ďalšieho rozširovania, viac
ako problém. Jeho riešenie preto nebude ľahké. „Vždy, keď sa snažíme
nájsť naň jednoduché riešenie, komplexný problém sa ešte viac prehĺbi,“
upozorňuje.
V rýchlej dobe radí psychológ
v prvom rade spomaliť. Sociálne média sú postavené na rýchlosti šírenia
informácie, preto by sme vždy pri
rozširovaní akejkoľvek informácie
mali radšej „zastať a zvažovať“. Falošné správy sa totiž šíria omnoho
rýchlejšie, ako tie pravdivé. Sociálne
média sú ozvenami našich domnienok a presvedčení.

„Paradoxom našej doby ale je,
že až 70 percent osôb – minimálne
v Spojených štátoch podľa istého výskumu – si myslí, že správy na sociálnych sieťach sú chybné, hoci až 75
percent osôb správy zdieľa bez toho,
aby si ich overili.“
Reagovať na falošné správy tým,
že osobe, ktorá ich rozširuje pošleme
správnu a pravdivú informáciu podľa
neho vôbec nefunguje. Navyše, falošné správy si takéto osoby potom zapamätajú omnoho viac, pretože sa na ne
uprie viac pozornosti. Psychológ teda
radí upozorniť osobu na to, že je v konkrétnom prípade asi zaujatá; že sa to
stáva aj iným a nie je to ojedinelé; „a že
sa to možno stalo v minulosti aj mne,
no poučil som sa z vlastnej chyby“.
Podľa neho takto pomáhame osobe
„uplatniť jej vlastné kritické myslenie“.
Francúzsky expert ale pripomína, že kritické myslenie je náročnou
aktivitou pre každého. „Náš mozog
predstavuje len tri až päť percent
hmotnosti nášho tela, avšak využíva až 20 percent skonzumovaných
kalórií a 20 percent kyslíka. Vyhnúť
sa automatizovanému premýšľaniu
a naozaj kriticky myslieť si vyžaduje
veľa energie.“
Podľa psychológa sú skutočné riešenia v rukách mladej generácie, ktorá musí hľadať správne spôsoby. „Je
dôležité, aby sme mladým umožnili
rozmýšľať aj nad veľkými otázkami
doby, pričom rozširovanie falošných
správ je jednou z nich,“ odôvodňuje
Borst.
Dôležité je z jeho pohľadu aj prepájať komunity odborníkov a vytvárať
priestor aj pre občiansku vedu. „Práve
vedecký prístup nám v tejto téme stále chýba, pretože ak chceme presvedčiť politikov a nastaviť politické procesy, potrebujeme tvrdé dôkazy.“n

Podcast

Kognitívna bezpečnosť: Ako
bojujeme proti falošným správam?
Rozhovor s Tomášom Kriššákom
z Nadácie otvorenej spoločnosti
http://bit.ly/TomášKriššák

Video

Komplexnosť dezinformácií:
Upozorňovať na nepravdivé
tvrdenia nestačí
http://bit.ly/KomplexnosťDezinformácií
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Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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