
   

 

 

Dňa 26.11.2021 sa uskutočnil druhý workshop a prednáška v rámci projektu 

Speaking Tours & Daj NATO! 2021 organizovaný Euroatlantickým centrom. Rečníkom 

bol Jozef Michal Mintál, PhD., odborný asistent na Fakulte politických vied 

a medzinárodných vzťahov UMB a riaditeľ a spoluzakladateľ Data & Society Lab 

a Fellow na Center for Media, Data and Society na Central European University. Témou 

prednášky bola otázka – „Môžu existovať sociálne siete bez dezinformácií?“ Podujatie 

sa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie uskutočnilo online formou, 

prostredníctvom platformy Zoom.  

Na úvod prednášky rečník charakterizoval históriu sociálnych sietí, ktorá sa 

začala existenciou prvej sieti pod názvom Six Degrees v roku 1997. Neskôr vzniklo 

niekoľko ďalších sociálnych sietí zameraných na rôzne oblasti.  

Sociálne siete fungujú na princípe pozornostného makléra, a teda chcú aby 

užívateľ vždy niečomu venoval pozornosť. Táto pozornosť má byť rovnomerne 

distribuovaná. Ekonomickým cieľom sietí je prežiť a rozvíjať sa. Zákazníci, napríklad  

Facebooku, si platia za to, aby sa ich reklama objavovala užívateľom tejto siete. 

Užívatelia sú teda tí, ktorí poskytujú Facebooku potrebnú pozornosť.  

Ďalej sa rečník venoval dôvodom prečo vôbec ľudia trávia svoj čas na 

sociálnych sieťach. Primárnym dôvodom je byť v spojení so svojimi blízkymi a získavať 

zábavný a zaujímavý obsah. Dôvodom prečo užívatelia na sociálnych sieťach zdieľajú 

aj svoj vlastný obsah je potreba validácie, ekonomické výhody alebo moc. Takisto 

vysvetlil podstatu pojmov sieťová homofília a paradox iluzívnej väčšiny.  

Ďalšia časť prednášky bola venovaná digitálnej architektúre a spôsobom, ktoré 

sociálne siete využívajú na udržanie čo najdlhšej pozornosti jej užívateľov. Jedná sa 

o využívanie emotikonov, ktoré zvyšujú vzájomnú interakciu alebo o možnosť 

nekonečného skrolovania.  

Záver prednášky bol venovaný samotnému kontextu a princípom, prečo 

sociálne siete a ich algoritmy fungujú takým spôsobom akým fungujú. Bariéra vstupu 

na sociálne siete je nízka, preto častokrát predstavujú priestor, kde sa spájajú  

konšpirátori z rôznych kútov sveta. Súčasným cieľom preto je nastaviť črty, ktoré 

zaručia minimum dezinformácií na sociálnych sieťach. 

 



   

 

 Euroatlantické centrum ďakuje Jozefovi Michalovi Mintálovi, PhD. za prijatie 

pozvania na prednášku a účastníkom projektu za ich otázky a účasť.  

 


