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PROPAGANDA
 

Je pravdivá alebo nepravdivá informácia šírená s
cieľom vyvolať v publiku istú želanú reakciu. 

Má spravidla ideologickú, náboženskú, či politickú
konotáciu. Na rozdiel od reklamy či propagácie,
propaganda nemá komerčný rozmer



HOAX
 

Ekvivalent v slovenskom jazyku: podvod/falošná
správa

 
HOAX je falošná správa alebo úmyselné klamstvo,
ktoré sa spolieha na ochotu ľudí niečomu uveriť.
Hoaxy sú často prostriedkom napádania autority,
zvykov alebo aktuálneho stavu. Účelom hoaxu však
môže byť aj naplnenie vlastného záujmu (napríklad
generácia zisku či publicity konkrétneho
podvodníka)



DEZINFORMÁCIA

Dezinformácia je nepravdivá informácia, ktorá je
vytvorená a zámerne šírená s jednoznačným
úmyslom spôsobiť ujmu. Producenti dezinformácií
sú zvyčajne motivovaní politickými, ekonomickými,
sociálnymi či psychologickými faktormi



MISINFORMÁCIA
 
 

Misinformácia je informácia, ktorá je nesprávna
alebo nepravdivá, avšak jej zámerom nie je
úmyselne spôsobiť ujmu. 

Napríklad ide o prípady, kedy jednotlivci na
sociálnych sieťach v snahe pomôcť šíria informácie
bez toho, aby vedeli o tom, že sú nepravdivé



MALINFORMÁCIA
 

Ekvivalent v anglickom jazyku: malinformation
 

Malinformácia je skutočná informácia, ktorá je
verejne zdieľaná s úmyslom spôsobiť ujmu. Patria
sem súkromné informácie, ktoré sa šíria tak, aby
poškodili druhú stranu alebo jej povesť



TROLLING
 
 

Trolling je akt zámerného urážlivého alebo
poburujúceho správania sa v online komunite s
cieľom vyprovokovať čitateľov alebo narušiť
konverzáciu. 

Termín „troll“ sa dnes najčastejšie používa na
označenie akejkoľvek osoby, ktorá obťažuje alebo
uráža ostatných online



Čo nás ťaží a prečo?
 

- nenávistné prejavy

- nárast vplyvu dezinformácií

- toxický nacionalizmus

- prepad dôvery v inštitúcie



Kritické myslenie - Najdôležitejšou črtou kritického
myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie

v čo najširších súvislostiach. Kriticky mysliaci človek
má myseľ vytrénovanú tak, že pri akomkoľvek tvrdení,

argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch.

CYNIZMUS    SKEPTICIZMUS     NAIVITA















Ako môžeme
pomôcť spoločne?

 









projekthope.sk



Ako nám môže
pomôcť schopnosť

hovoriť príbehy?
 















NA ČO VŠETKO
SI DAŤ POZOR?



ARGUMENTAČNÉ
FAULY



UMENIE
NESÚHLASU



EMOCIONÁLNA
MANIPULÁCIA



Humor je vítaný,
ale nepolarizujme



Emócie zvyšujú reach,
ale pracujme s nimi s

mierou a rešpektujme
dôstojnosť druhých



Nebojme sa
kontrastu a
paradoxu



Nebuďme
nudní



Ďakujem za
pozornosť

Majte sa pekne

krissak.mei@gmail.com


