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Čo je to propaganda? 

 

Propaganda je podľa encyklopédie Britannica „šírenie informácií (faktov, 

argumentov, klebiet, poloprávd alebo lží) za účelom ovplyvnenia verejnej mienky“. 

Encyklopédia uvádza, že ide o systematické úsilie o manipuláciu presvedčenia, postojov 

alebo konania ľudí.1 Propaganda však nebola vždy chápaná negatívne: pôvod tohto 

slova je odvodený z latinského propagare, ktoré si osvojila katolícka cirkev, keď v roku 

1622 založila Congregatio de Propaganda Fide, teda Kongregáciu pre propagáciu viery. 

Využívanie propagandy na politické účely, a to najmä nedemokratickými režimami,  ako 

boli nacistické Nemecko či komunistický Sovietsky zväz, však nakoniec pojmu prinieslo 

negatívnu konotáciu. Nechválne známym priekopníkom v tejto oblasti sa stal minister 

pre ľudovú osvetu a propagandu Tretej ríše Joseph Goebbels, ktorý manipuláciu más 

priviedol do dokonalosti. Ideológiu nacizmu a jeho vodcu Adolfa Hitlera propagoval 

prostredníctvom využívania plagátov, prejavov, filmov, či Olympijských hier až o 

správnosti zločineckej ideológie presvedčil (skoro) celý nemecký národ.  

Propaganda sa už stáročia využíva vo vojenstve ako nástroj mobilizácie 

vlastného obyvateľstva a demoralizácie protivníka, jej cieľom sú vojaci aj civilisti. 

S nástupom moderných informačných a komunikačných technológií, internetu 

a sociálnych sietí sa v súvislosti využívaním propagandy hovorí o informačnej vojne, 

ktorá môže prebiehať bez ohľadu na existenciu tradičného ozbrojeného konfliktu. 

Propaganda systematicky a vedome využíva rôzne techniky manipulácie, vrátane 

klamstva, polopravdy, logických podvrhov, podmieneného reflexu, démonizácie 

protivníka, či rôznych foriem emócionálneho pôsobenia. Využívanie niektorých 

nástrojov manipulácie sa však neobmedzuje na politické ciele alebo dokonca podporu 

nedemokratických režimov, mnohé sú bežnou súčasťou marketingových kampaní 

a reklamy. Poznáme aj prípady, keď možno nasadenie propagandy považovať za 

všeobecne prospešné - ako napríklad pri mobilizácii spojeneckého obyvateľstva počas 

druhej svetovej vojny. 

 

 

                                                        
1 Lannes Smith, B. (2016) Propaganda In Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/propaganda, online 

[cit. 5.12.2016] 

https://www.britannica.com/topic/propaganda
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Ako funguje propaganda 

 

Propaganda využíva rôzne druhy manipulačných techník. Najprimitívnejšou 

metódou je klamstvo (lož, dezinformácia, hoax), teda šírenie vymyslených 

nepravdivých informácií. Klamstvo môže mať podobu slovnú, ktorá však môže byť 

podporená falošným dokumentom, fotografiou, videom či zvukovou nahrávkou. Ako 

príklad klamstva môže poslúžiť prípad fotografie, ktorá sa počas krízy na Ukrajine 

objavila na internete. Mala byť na nej vyobrazená márnica, kde údajne ukrajinská vláda 

ukrývala telá mŕtvych ukrajinských vojakov. V skutočnosti však išlo o staršiu fotografiu 

z márnice v mexickom meste Ciudad Juarez. Práve po anexii Krymu a rozpútaní bojov 

na Donbase sa ovplyvňovanie verejnej mienky prostredníctvom podobných falošných 

fotografií a videí stalo súčasťou informačnej vojny. Odhaľovanie sfalšovaného alebo 

vymysleného obsahu na internete sa stalo dôležitou súčasťou obrany voči propagande, 

najznámejším projektom je z tohto hľadiska portál StopFake.org, ktorý založili profesori 

a študenti Kyjevsko-mohyljanskej akademie, jednej z najstarších univerzít vo východnej 

Európe. 

Polopravda je tvrdenie, ktoré mieša pravdu a lož s cieľom zmiasť a oklamať 

prijímateľov informácie. Prvky pravdy dodávajú manipulátorovi a jeho tvrdeniu 

hodnovernosť, kým nepravdivá časť tvrdenia sa na vytvorenej dôvere takpovediac 

zvezie. Klamlivý efekt možno docieliť aj zamlčaním podstatnej časti informácie, keď 

manipulátor s cieľom uviesť človeka do omylu vyberie iba tie prvky informácie, ktoré sa 

mu hodia. Podhodením zámerne vybraných faktov tak možno vnuknúť klamlivú 

myšlienku. Často stačí na uvedenie do omylu odprezentovať informácie 

nejednoznačne, aby si na základe nich prijímateľ informácie urobil nesprávny záver. Na 

semiačku pravdy tak môže skúsený manipulátor druhého presvedčiť o pravdivosti 

klamlivého tvrdenia. 

Častou manipulačnou technikou je využívanie logických podvrhov. Príkladom je 

neexistujúca logická väzba medzi tvrdením a argumentmi. Manipulátor môže 

argumentovať pravdivými faktami, aby si získal dôveru svojho publika. Nakoniec však 

vysloví tvrdenie, ktoré s predloženými faktami logicky nesúvisí, no pri troche  



ZaBEZPEČ si vedomosti: Informačná vojna a propaganda  

Rastislav Kačmár 

 
 

4 

 

nepozornosti si človek môže toto tvrdenie osvojiť ako odôvodnené. Na podobnom 

princípe fungujú aj nepravdivé zovšeobecnenia, keď sa z vybraných informácii urobí 

všeobecný záver, ktorým sa manipulátor snaží následne popísať omnoho 

komplikovanejšiu realitu.  

Opakovanie je matkou múdrosti, no hovorí sa tiež, že stokrát opakovaná lož sa 

stáva pravdou. Opakovanie informácie, či už pravdivej alebo nepravdivej, je skutočne 

účinný spôsob ako človeka presvedčiť. Nie nadarmo vidíme vianočnú reklamu behom 

niekoľkých týždňov toľkokrát, že ju poznáme naspamäť. Stokrát sme počuli, že 

Európska únia nám zakazuje zakrivené uhorky, napriek tomu, že ide o nepravdivý 

mýtus. Opakovanie však nemusí byť len verbálne, propaganda pracuje s vizuálnymi 

symbolmi minimálne rovnako efektívne. S cieľom ovplyvňovať myslenie obyvateľstva 

rozsiahlo využívali svoje symboly napríklad hitlerovské Nemecko (hákový kríž) 

a komunistické režimy (kosák a kladivo).  

Skúsený propagandista dokáže pracovať aj s podmieneným reflexom: Ak chce 

manipulátor voči niečomu alebo niekomu vytvoriť u daného publika určitú emóciu, 

vytvorí a bude vytrvalo opakovať spojenie s niečim alebo niekym vnímaným veľmi 

negatívne. Príkladom môže byť časté využívanie spojenia slov „pedofili a homosexuáli“ 

alebo „úchyláci a homosexuáli“ u pravicových extrémistov s cieľom preniesť silne 

negatívnu emóciu publika voči pedofilom alebo „úchylákom“ aj na skupinu 

homosexuálov. Naopak, spojením politika s obľúbenou celebritou (vyjadrením 

formálnej podpory, spoločnými fotografiami, podaním si rúk a podobne) možno 

u fanúšikov celebrity preniesť časť pozitívnej emócie aj na politika, ktorý môže byť pre 

priateľstvo s celebritou pre konkrétne publikum prijateľnejší. 

Najmä v nedemokratických štátoch sa snaha o pozitívne vyobrazenie politika 

môže premeniť v kult osobnosti. Cieľom idealizácie je ukázať osobu v neúmerne 

pozitívnom svetle ako veľkého, silného, nebojácneho, obľúbeného jedinca, často ako 

hrdinu či dokonca záchrancu ľudu. V závislosti od kultúrneho a informačného 

prostredia môže takáto manipulácia jedno publikum sfanatizovať v prospech daného 

politika-vodcu, kým pre iné publikum je skôr zdrojom posmechu. Dnes je kult osobnosti 

budovaný napríklad v Severnej Kórei, no ako najznámejší protagonisti sa do histórie  
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kultu osobnosti zapísali najmä Hitler, Lenin, či Stalin. Jemnejšou formou manipulácie je 

vytváranie obrazu politika ako človeka z ľudu, jedného z nás. Môže sa tým snažiť 

vytvoriť u svojich podporovateľov  dojem blízkosti, navodiť stotožnenie sa a získať tak 

podporu (mnohí ľudia majú tendenciu prijímať to, čo im je podobné a odmietať cudzie, 

nepoznané). 

Cieľom propagandy môže byť démonizácia skupiny (etnickej, náboženskej, 

profesijnej, triednej a podobne) prostredníctvom obviňovania, vyvolávania nenávisti 

a prehlbovania stereotypov. Za týmto účelom sa využíva zovšeobecňovanie 

prostredníctvom poukázania na negatívne príklady (či už skutočné alebo vymyslené) 

vybraných členov takejto skupiny. Takto môžu byť Židia vykresľovaní ako bohatí 

podvodníci, Rómovia ako zneužívatelia sociálneho systému, moslimovia ako násilníci, 

novinári ako platení klamári. Ktokoľvek môže byť nespravodlivo obvinený len na 

základe príslušnosti k určitej skupine, hoci sám sa ničoho zlého nedopustil. 

V nedemokratických režimoch sú mu na základe toho upierané jeho ľudské a občianske 

práva, dokonca právo na život. Najstrašnejším dôsledkom vyvolávania nenávistnej 

propagandy voči skupine je genocída, teda systematické vyvražďovanie národa alebo 

etnickej skupiny (príkladmi sú napríklad Holokaust, genocída v Rwande či v Bosne). 

Démonizácia skupiny umožňuje propagandistovi vyhraniť sa voči niekomu voči komu sa 

dá bojovať (nepriateľovi), vytvoriť tým pocit spolupatričnosti a odpútať pozornosť od 

podstatných problémov, prípadne zodpovednosť hodiť na druhého. 

Podobne fungujú osobné útoky voči jednotlivcovi, s ktorým manipulátor 

nedokáže viesť diskusiu vecne alebo nemá dostatočne dobré argumenty. V snahe 

presvedčiť publikum tak namiesto vecnej argumentácie svojho protivníka očierňuje, 

obviňuje, zosmiešňuje. Inak povedané, kto nemá argumenty, vystupuje agresívne. 

Takýmto spôsobom manipulátor odpútava pozornosť publika, ako to často môžeme 

vidieť pri politických diskusiách.  

Propaganda využíva aj manipuláciu cez emócie. Eufóriu možno navodiť 

napríklad veľkými zhromaždeniami, aké sa konali napríklad na Pasienkoch v časoch 

mečiarizmu v 90. rokoch 20. storočia. Propaganda vtedy šikovne pracuje so 

skupinovým inštinktom, ilúziou priateľstva a pocitom spolupatričnosti.  
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Manipulátor si podporu môže získať aj navodením presvedčenia, že je v záujme 

jeho obecenstva sa k nemu pridať, pretože bude na strane víťaza. Viera vo víťazstvo je 

silným motivačným faktorom, nikto nechce byť na strane porazených. Príkladom 

takéhoto postupu môže byť manipulácia prieskumov verejnej mienky v snahe vykresliť 

obraz úspechu podporeného mienkou ľudí. Naopak, mimoriadne silným nástrojom 

manipulácie je vyvolanie negatívnej emócie – strachu, úzkosti, paniky, pocitu ohrozenia, 

nenávisti. Cieľom tejto emócie môže byť skupina spoločnosti, iný národ alebo štát, 

respektíve inak definovaný fiktívny vnútorný alebo vonkajší nepriateľ. Ilúzia nepriateľa 

manipulátorovi umožní zdôvodniť jeho konanie, jeho vládu, porušenie demokratických 

princípov či izoláciu v medzinárodnom prostredí. Napríklad vpád sovietskych vojsk do 

Československa v roku 1968 komunistický režim zdôvodnil tým, že sa pripravoval 

fašistický prevrat, ktorému bolo potrebné zabrániť.  

 

Propaganda dnes 

 

 Po vypuknutí krízy na Ukrajine sa západný svet ocitol v prostredí informačnej 

vojny s Ruskom ako hlavným medzinárodným oponentom, ktorý využíva propagandu 

voči vlastnému aj zahraničnému publiku. Štúdia GLOBSEC uvádza, že jej cieľom je 

postupné rozloženie európskych inštitúcií a bezpečnostnej architektúry, vrátane 

Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO). „Rusku sa podarilo zneužiť naše 

zraniteľné miesta, pretože chápe a umne využíva silu internetu. Revolúcia 

v komunikačných technológiách, decentralizácia informačných tokov a vysoké pokrytie 

internetom Rusku umožnilo obísť tradičné médiá a priamo pôsobiť na verejnú mienku 

v krajinách (svojho) záujmu. V období medzi rokmi 2014 a 2015, teda po násilnom 

zabratí ukrajinského územia a neskôr počas migračnej krízy, vzniklo množstvo 

propagandistických facebookových stránok v miestnych jazykoch. Profesionálni alebo 

skutočne presvedčení trollovia znefunkčnili internetové diskusie záplavou komentárov 

a emotívneho vizuálneho obsahu.“2  

                                                        
2 Nič, M. – Šuplata, M. (2016). Russia’s Information War in Central Europe: New trends and counter-measures, 

http://www.cepolicy.org/sites/cepolicy.org/files/attachments/russias_information_war_in_central_europe.pdf, online [cit. 

7.12.2016] 

http://www.cepolicy.org/sites/cepolicy.org/files/attachments/russias_information_war_in_central_europe.pdf
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Ben Nimmo zosumarizoval súčasný ruský naratív nasledovne: „Spojené štáty 

vždy využívali NATO a európske štáty ako nástroj na dosahovanie svojich vlastných 

zahraničnopolitických cieľov. Keď sa Sovietsky zväz rozpadol, USA sa zachovali ako 

víťaziaci agresor, pokúšajúc sa vyformovať si svet, v ktorom by plnili úlohu jediného 

mocenského rozhodcu. Ako súčasť tohto plánu podporovali separatistov na Kaukaze s 

cieľom rozložiť Rusko, a včlenili štáty strednej a východnej Európy do NATO v snahe 

Rusko obkľúčiť, porušujúc tak sľub daný prezidentovi Gorbačevovi. Keď sa k moci dostal 

Putin, postavil sa proti snahám USA o svetovú dominanciu a stal sa tak ich hlavnou 

prekážkou. USA sa ho preto pokúsili zničiť osobnými útokmi a zadržiavaním Ruska 

prostredníctvom vybudovania protiraketového štítu v strednej a východnej Európe, ako 

aj tlakom na postsovietske štáty, ako Gruzínsko a Ukrajina, aby sa usilovali o členstvo 

v NATO. USA boli v tomto procese podporované Európskou úniou, ktorá používala svoj 

program Východného partnerstva na vytláčanie členov SNŠ z orbity Moskvy. V rámci EÚ 

na túto politiku tlačili nové členské štáty zo strednej a východnej Európy, ktoré sú 

hystericky rusofóbne. NATO a EÚ chceli donútiť Ukrajinu, aby sa obrátila smerom k 

Západu. Postavili ju preto pred voľbu „buď-alebo“ – vstúpiť do NATO a zóny voľného 

obchodu Európskej únie – alebo zotrvať na ruskej orbite. Keď prezident Janukovyč 

odmietol ich tlak, neonacisti v Kyjeve vykonali násilný prevrat a začali útočiť na rusky 

hovoriace obyvateľstvo na východnej Ukrajine. V rovnakom čase NATO plánovalo 

umiestniť svoje lode na Krym. Rusko preto nemalo na výber a zasiahlo s cieľom ochrany 

svojich ľudí, a rusky hovoriace obyvateľstvo na východe povstalo proti kyjevskej junte, 

brániac svoje životy a jazyk.“3  

Ako píše tento autor, ide o jednoduchý ale účinný príbeh boja zloducha (USA) 

s hrdinom (Putin), ktorým možno vysvetliť alebo ospravedlniť jednotlivé dejinné 

udalosti.  

 

 

 

 

                                                        
3Antipropaganda.sk. (2016).  Anatómia informačnej vojny: Ako funguje ruská propaganda a ako jej čeliť,  

http://antipropaganda.sk/911/ , online [cit. 8.12.2016] 

http://antipropaganda.sk/911/
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A čo Slovensko?  

 

Internetový portál antipropaganda.sk píše, že „propaganda ničí našu 

budúcnosť ako prosperujúcej demokratickej spoločnosti založenej na právnom štáte a 

rešpekte k ľudským právam. Jej cieľom nie je presvedčiť občana o konkrétnej pravde, 

ale vyvolať v ňom nedôveru voči všetkým a všetkému, a v konečnom dôsledku ho 

spraviť ľahostajným voči dianiu okolo seba. Využíva kombináciu pravdy, polopravdy a 

klamstva, aby nás zmiatla a rozdelila. Jej konečným cieľom je zabrániť, aby sme prijímali 

suverénne rozhodnutia.“ S cieľom obmedziť vplyv propagandy web spracúva 

a zverejňuje faktografické vyvracanie mýtov, ktoré sú chrbtovou kosťou vyššie 

uvedeného ruského naratívu.4 Do boja s propagandou sa pustili viaceré iniciatívy, 

vrátane webstránky konspiratori.sk, ktorej cieľom je spracovávať a aktualizovať 

zoznam webstránok, ktoré šíria konšpiračné teórie a dezinformácie. Cieľom je poukázať 

na ich činnosť a motivovať spoločensky zodpovedné firmy, ktoré nechcú byť spájané so 

šírením propagandy, aby na týchto stránkach neinzerovali. Tým možno znížiť príjem 

konšpiračných webov k prijímom z reklamy.  

Facebookové stránky „Dezinformácie Hoaxy Propaganda“ a „Slobodný 

vysierač“ sa venujú odhaľovaniu dezinformácií a hoaxov, ktoré majú charakter 

politickej propagandy. Súčasťou boja s propagandou je však aj humor. Od roku 2014 

vzniklo viacero projektov, ktoré si z tejto propagandy robia srandu, typickým príkladom 

je facebooková stránka „Prečo ľuďom hrabe“. Využívanie propagandy v slovenskom 

prostredí pravidelne sledujú aj mnohé tradičné médiá vrátane verejnoprávnej RTVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Antipropaganda.sk. (2015).  Mýty,  http://antipropaganda.sk/myty,, online [cit. 8.12.2016] 

http://antipropaganda.sk/myty
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