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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Kľúčové slová: 

• kritické myslenie, dezinformácie, NBÚ SR, dôveryhodná informácia, CRAP test, rôzne 

formy manipulácie, https://www.konspiratori.sk, www.overujsifakty.sk 

Krátka anotácia 

• cieľom stretnutia bola diskusia zameraná na posilnenie a rozvoj kritického myslenia u žiakov, 

ale aj pedagógov.  

• ako sa orientovať v záplave informácií, potreba overovania si pravdivosti a hodnovernosti 

informácií z viacerých zdrojov, nebezpečenstvo dezinformácií a hoaxov šíriacich sa na 

internete 

http://www.overuj/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Diskusia - pojmy kritické myslenie, dezinformácii na webe 

2. CRAP test 

3. Záver diskusie, príklady stránok s podvodným obsahom 

Hlavná téma stretnutia:  

Diskusia - kritické myslenie a dezinformácie na webe 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Na zasadnutí pedagogického klubu sme sa zamýšľali, čo všetko si môžeme predstaviť pod 

pojmom kritické myslenie. Kritické myslenie je schopnosť pozerať na informácie z viacerých 

uhlov pohľadu, posudzovať, či je informácia pravdivá, alebo či sa niekto nesnaží s nami 

manipulovať. Kritickým myslením môžeme posudzovať text, zvuk, video, obrázok. 

Základom je premýšľanie o prijímaných informáciách, nepodliehať všeobecnej mienke, 

naivne nepreberať názory, zaujať odstup od témy a vytvoriť si vlastný názor na základe 

vedomostí, vlastných skúsenosti alebo iných odborníkov z posudzovanej oblasti. Pod 

pojmom dezinformácie rozumieme nepravdivý alebo zmanipulovaný text, obrázok, video 

alebo zvuk. Niekedy cieľom dezinformácií je vyvolať pochybnosti o skutočnostiach, 

konšpirácie. Na stránke NBÚ SR sú uvedené konkrétne typy dezinformácií.  

• Falošné správy – v angl. fake news; informácie, ktoré zámerne napodobňujú formát 

spravodajstva alebo iného produktu žurnalistiky, pričom ich tvorcovia úmyselne zavádzajú 

svoje publikum skresľovaním reality. 

• Hoax – z angl. podvod, žart; virálne rozšírená poplašná správa. Zväčša má tri typické znaky: 

naliehavosť, odkaz na iluzórnu autoritu, vyvolanie obáv či strachu. 

• Propaganda – informácia, idea, názor alebo vizuálny materiál, ktorý je vytvorený a 

distribuovaný s cieľom ovplyvniť názory ľudí. Nie je postavená iba na polopravdách alebo 

nepravdách, ale aj pravdivých faktoch, no vždy je zaujatá smerom k propagácii určitej strany 

alebo názoru.  

• Konšpiračná teória – teória, ktorá vysvetľuje udalosť alebo súbor okolností ako výsledok 

tajného sprisahania (konšpirácie) zvyčajne malou mocnou skupinou osôb. Takouto skupinou 

má byť zväčša vláda, predstavitelia tajných spolkov, organizácií alebo spravodajských 

služieb, jedna alebo viacero spoločne pôsobiacich firiem alebo predstavitelia štátov, národov 

alebo náboženstiev, či dokonca mimozemské civilizácie.  

• Paródia a satira – v kontexte informačnej operácie sa paródia a satira využívajú na agresívne 

šírenie zavádzajúcich informácií alebo na zosmiešňovanie a kritizovanie cieľa -  osoby, 

skupiny ľudí, názoru a podobne. 

• Dezinformácia – označuje nepravdivú alebo zmanipulovanú informáciu, ktorá je šírená 

zámerne s cieľom zavádzať a uškodiť. Dezinformácie môžu mať podobu nepravdivého alebo 

zmanipulovaného textu, obrázku, videa alebo zvuku, pričom môžu byť použité na podporu 

konšpirácií, šírenie pochybností a diskreditáciu pravdivých informácií či jednotlivcov a 

organizácií. Aj pravdivú informáciu môžeme považovať za dezinformáciu, ak je podaná 

manipulatívnym spôsobom.  

• Malinformácia – informácia, ktorá je založená na realite, šírená zámerne s cieľom spôsobiť 

ujmu osobe, organizácii alebo štátu, napr. uniknuté informácie, nenávistné prejavy, 

obťažovanie. 

• Trolling - urážka či provokácia, ktorá má vyburcovať silné emócie. 



2. Najjednoduchší spôsob ako si overiť pravdivosť informácií je tzv. CRAP test. Začiatočné 

písmená predstavujú: currency (aktuálnosť), reliability (spoľahlivosť), authority (autorita) a 

purpose (cieľ). Na stránke www.overujsifakty.sk nájdeme podrobný návod ako overovať 

pravdivosť zverejnených informácií.   

3. Stránka https://www.konspiratori.sk  ponúka prehľad dezinformačných webov. Na záver 

stretnutia pedagógovia individuálne pracovali s odporúčanými stránkami a učili sa lepšie 

orientovať v tejto problematike.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Odporúčame: 

• zvyšovať mediálnu gramotnosť u žiakov tým, že ich budeme učiť a viesť ku kritickému 

mysleniu 

• pripraviť vhodné námety alebo témy do vyučovania, ktoré budú rozvíjať kritické myslenie 

• prejsť si online interaktívny kurz kritického myslenia na stránke https://kurz.myslim.eu  
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