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Projekt VEGA : Možnosti a nebezpečenstvá 
internetovej komunikácie

Opis projektu
� Časový horizont:  2011-2013
� Zameranie: teoreticko-empirický, multidisciplinárny .
� Metodológia: zmiešaná výskumná stratégia, 
komplementárny prístup s uplatnením zakotvenej 
teórie.

� Realizácia viacerých komplementárnych výskumov.



Doteraz realizované výskumy

I. Využívanie on-line komunikácie, možnosti 
a nebezpečenstvá

1. Aktuálne možnosti a nebezpečenstvá využívania 
internetovej komunikácie u vysokoškolákov:

- Patria naši vysokoškoláci  ku ,,Google generácii“ ?
- Problém plagiátorstva a podpory učenia pri zdieľaní   
učebných materiálov.



Opis projektu

II. Možnosti a nebezpečenstvá v prostredí 
sociálnych sietí – riziká a benefity.

2. Využívanie sociálnych sietí v akademickej príprave 
študentov ( SŠ a VŠ).

- Rozšírené  možnosti  učenia  a akademická 
prokrastinácia

3.  Šírenie diskriminácie v prostredí sociálnych sietí



Šírenie diskriminácie v prostredí sociálnych sietí

Riešitelia: Eva Poláková,  Lucia Spálová, , Peter Szabo

Konkretizácia kontextu:
- prostredie Facebooku,

- etnická diskiminácia  - rómske etnikum

- v predvýskume skúmaných 150 stránok,

- výber desiatich fanúšikovských stránok

- denné print screeny v období: 6.12. -15.12.2011,

- následná podrobná  kvalitatívna analýza  diskurzu,   

v predvýskume  dve stránky



Definovanie kategórií obsahovej analýzy

Skúmanie reprezentujúcich zložiek postoja:
1 Kognitívna zložka – napr. svine hlúpe;

2 Afektívna zložka – napr. nenávidím Rómov, 
neznášam Cigánov;

3 Behaviorálna zložka :
a) nabádajúce na čin (treba na nich bič)
b) uskutočnený čin (jednému som rozbil hubu)



� Analýza stránky: Som proti vyčleneniu 200 mil. eur pre    
riešienie rómskej problematiky !!!



Analýza stránky: Som proti vyčleneniu 200 mil. eur pre    
riešienie rómskej problematiky !!!

Som proti vyčleneniu 200 mil. eur pre riešienie
rómskej problematiky !!!







Analýza stránky :

� STOP ,ZVÝHODŇOVANIU RÓMOV NA ÚKOR NÁS 
VŠETKÝCH...!!! 

Diskusia bola okolo príspevku:
A na socialku pre takúto zgerbu platíme všetci z našich 

odvodov.... A potom že nebude na naše dôchodky.... No 
prečo asi?“ (Počet lajkov: 9). 

Vo viacerých komentároch išlo o reťazenie 
zhodných/podobných reakcií.









Dva smery v diskusii

Podrobnejšia analýza obsahov tejto stránky
poukazuje na základný vzorec kontextového
nadväzovania v dvoch smeroch:
1. Jeden z nich je orientovaný na širší kontext
– spoločenské podmienky, historické okolnosti,
aktuálna politická situácia, ale aj aktuálne
problémy rómskej komunity, udalosti zo života
rómskych komunít sprostredkované dennou
tlačou, ktoré podnecujú k negatívnym reakciám
v diskusii.



2. Druhý je ovplyvnený  prevládajúcim 
stereotypným názorom na Rómov a percepčnou 
obranou – pozitívne vlastnosti Rómov nie sú 
vôbec vnímané, alebo sú vytesňované.

V tomto prípade sme zaznamenali aj opačnú 
reakciu (3), vychádzajúcu z osobnej skúsenosti 
poukazujúcu na jednostrannosť protirómskych
postojov.



Vo väčšine komentárov sa spája kognitívna 
zložka postoja s behavoriálnou zložkou  typu 
a)- teda nabádania na čin. 
Z logického hľadiska ide o príčinnú následnosť, 
kde účastníci diskusie najprv uvádzali 
hodnotenie, následne výzvu k činu. Výzvy sú 
až extrémistického charakteru hanobiace 
rómsku národnosť a podporujúce národnostnú 
neznášanlivosť. 

Zhrnutie



Všetky doterajšie monitoringy, aj náš, poukazujú 
na stupňujúce sa napätie vo  vzťahu k Rómom.

Diskusie na Facebooku  prezentujú  vo veľkej 
miere negatívne postoje účastníkov k Rómom. 
Nezovšeobecňujeme tento jav na celú majoritnú 
spoločnosť, ale ho vnímame ako indikátor 
stupňujúcich sa negatívnych  nálad v spoločnosti.
Dokazuje to stúpajúci počet ,,priateľov,, týchto 
stránok a tiež rastúce zastúpenie mládežníckych 
skupín. 

Záver


