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Program

10:00 – 10:30 – Definícia pojmov a všeobecný úvod

10:30 – 12:00 – Hľadanie príčin vzniku dezinformácií 

12:00 – 13:00 – Kritické myslenie















„množina nepodložených presvedčení, ktoré vedú
človeka k viere, že hlavnou príčinou určitej udalosti je 
sprisahanie viacerých aktérov pracujúcich spoločne, s 
jasným cieľom, často nelegálne a v utajení. 
(Swami & Furnham, 2014, s. 220)



Znaky konšpiračnej teórie: 
• Nachádzanie vzorcov (pattern perception)
• Zámerne naplánovaný plán (agency detection)
• Aktéri tvoria koalície
• Hostilita
• Utajovanie zámerov pred verejnosťou (continued 

secrecy)



Hoax teda môže byť definovaný tiež ako:
„klamlivá, poplašná správa, ktorá upozorňuje na nejaké
nebezpečenstvo, žiada o pomoc, či sľubuje
všetko možné i nemožné a hlavne žiada o čo najväčšie
šírenie samotnej správy.“  Ako hoax
môžeme označiť aj „šířenou zprávu, která obsahuje
nepřesné, zkreslující informace, účelově
upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží.“ 
(DŽUBÁK, 2014)



C. Mudde opísal populizmus ako ideológiu, ktorá
rozdeľuje populáciu do dvoch homogénnych a
zároveň nezlučiteľných skupín „čistý ľud“ a
„skorumpovaná elita“, pričom za jadrový koncept
populizmu považuje „ľud“.



INFORMAČNÁ 
DOBA



PSYCHOLOGICKÝ 
POHĽAD



https://www.youtube.com/wat
ch?v=vfc42Pb5RA8&ab_channe
l=Misha%2FMishovysilenosti



• FARMAntizácia spoločnosti
• prílišná demokratizácia 
• Infotainment
• Vakcinácia 



SOCIOLOGICKÝ 
POHĽAD









INFORMAČNÉ 
PEKLO A 

POLITICKÝ 
POHĽAD



THOMASOV 
TEORÉM





KRITICKÉ 
MYSLENIE



MINIMÁLNA MZDA BY 
MALA BYŤ ZRUŠENÁ



Hazardné hry by 
mali byt 
zakázané. 



Násilné 
počítačové hry 
by mali byť 
zakázané



Rodičia by nemali 
fackovať svoje deti ani 

používať iné formy 
fyzickej sily na to, 
aby ich potrestali. 



KOMPETENTNÝ 
REČNÍK



KRITÉRIUM



CVIČENIE – KRITÉRIUM

•Cieľ: Naučiť sa vidieť súvislosť a prepojenie medzi 
tvrdeniami a kritérium. 
•Dĺžka: 10 minút
•Forma: skupinová práca
•Priebeh: 
•Priraďte papieriky na ktorých sú napísané 
tvrdenia k uvedeným kritériám. 



ARGUMENT



ARGUMENT

Súbor tvrdení, analýz a dôkazov, ktoré na seba logicky
nadväzujú s cieľom presvedčiť publikum o pravdivosti
počiatočného tvrdenia. 



ARGUMENT

Názov

Tvrdenie

Vysvetlenie / Analýza

DôkazLink



NÁZOV
• nejedná sa o povinnú časť argumentu 

• lepšia orientácia v debate 

• Príklad: Šikana; argument o šikane; uniformy a šikana.... 



TVRDENIE
• Je myšlienka zhrnutá v jednej vete.

• Príklad: Školské uniformy znížia mieru šikany v školách.



Vysvetlenie / Analýza
• V tejto časti argumentu je potrebné sa dostať do hĺbky 

a vysvetliť logiku celého argumentu. Čo sa deje prečo. 
Príčiny a následky – jedným slovom analýza.

• „Prečo?“
• Vďaka tomu je možné eliminovať častý jav - rečníci 

mnohokrát rozumejú svojim myšlienkam, no nevedia ich 
sformulovať a posunúť iným.

• Príklad: Finančné zázemie spôsobuje rozdiely v obliekaní 
študentov. Uniformy tento aspekt eliminujú. Z toho 
vyplýva, že sa šikana zníži. 



Dôkaz: 
• Je reálnym potvrdením teoretického základu z vysvetlenia. 
• spôsoby:

• Princíp: progresívne zdaňovanie je spravodlivé 
• Príklad: Švédske progresívne zdaňovanie funguje.
• Autorita: Keynes bol zástancom prog. zdaňovania, preto je to 

správne
• Štatistika: V zásade kvantifikovaná verzia argumentu z 

príkladu.
• Analógia: Európa má s progresívnymi daňami dobré 

skúsenosti, preto ich bude mať aj Amerika.
• Kauzalita: 

• Príčina: Vo Švédsku funguje progresívne zdaňovanie.
• Následok: Bohatí Švédi ochotne platia vysoké dane.
• Záver: Progresívne zdaňovanie spôsobilo, že bohatí Švédi 

ochotne platia vysoké dane.



LINK: 
• Je prepojenie medzi predchádzajúcimi časťami 

argumentu a samotnou tézou.

• Link je dôležitý na to, aby sa rečník vo svojej reči nestratil.

• Príklad: „Ukázali sme Vám, že školské uniformy znížia 
mieru šikany na stredných školách, tým že eliminujú  
socioekonomický vplyv na obliekanie študentov.“



HODNOTA



MAJSTER 
REAKCIE



4 krát o 
kauzalite



Korelácia     kauzalitu 



Súslednosť neznamená 
kauzalitu 



Nejasný smer kauzality



Skrytá príčina 



„Zakázanie cigariet je 
správne, pretože sú zdraviu 
škodlivé. 

Zdraviu škodí ale aj mnoho 
ďalších vecí – nezdravé 
jedlo, bedrové nohavice, 
alkohol atď.“

Klzký svah



Väčšinová podpora 
určitého názoru zákonite 
neznamená aj jeho 
správnosť.

Argument väčšiny



Správnosť argumentu 
nesúvisí nutne s autorom 
informácie 

Keynes vs. Friedman

Argument autority



„Dvakrát ma zastavili policajti a v 
oboch prípadoch boli nepríjemní, 
nezdvorilí a neslušní. Celý 
policajný zbor je banda 
arogantných namyslencov.“

Unáhlené závery


