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VYSTÚPENIE NA VEDECKEJ KONFERENCII K TÉMAM  MLÁDEŽNÍCKEJ 

POLITIKY V SR: MLÁDEŽ A POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS 

IUVENTA Bratislava, 7. november 2012 

Poláková, E.: Facebook ako nástroj diskreditácie Rómov 

 

Anotácia príspevku   

Stručná správa z čiastkového výstupu projektu VEGA Možnosti a nebezpečenstvá internetovej, 

konkrétne ,,Šírenie diskriminácie prostredníctvom Facebooku“.   Skúmali sme diskurzy o rómskej 

menšine  na dvoch vybraných facebookovských stránkach  na Slovensku, a to :  

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

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

 
Opis projektu ,,Možnosti a nebezpečenstvá internetovej komunikácie“ 

Časový horizont:  2011-2013, 

Zaradenie: teoreticko-empirický, multidisciplinárny 

Metodológia: zmiešaná výskumná stratégia, komplementárny prístup s uplatnením zakotvenej teórie. 

Doteraz realizované výskumy: Využívanie on-line komunikácie, možnosti a nebezpečenstvá. 

Realizované prieskumy:  

- Aktuálne možnosti a nebezpečenstvá využívania internetovej komunikácie u vysokoškolákov. 

- Patria naši vysokoškoláci ku ,,Google generácii“ ? 

- Problém plagiátorstva a podpory učenia pri zdieľaní učebných materiálov. 

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

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

- Rozšírené možnosti učenia a akademická prokrastinácia 

- Šírenie diskriminácie v prostredí sociálnych sietí 

 
Šírenie diskriminácie v prostredí sociálnych sietí 

Na Slovensku, multikultúrnom a viacnárodnostnom štáte, sa dlhodobo  pertraktujú otázky 

problémov spolužitia  majority a menšinových etník, najmä z pohľadu potenciálnej etnickej 

diskriminácie a jej možných dôsledkov. Nepriateľské postoje zaznamenávame najmä vo vzťahu 

k rómskej menšine. S vyústením nepriateľských postojov- predsudkov do diskriminácie, t.j. do 

nerovnoprávneho zaobchádzania s ľuďmi na základe ich príslušnosti k menšinovej skupine sa 

stretávame často (Šramová a kol, 2009). Ide o behaviorálnu zložku postoja, pričom za diskrimináciu sa 
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považuje nielen aktivita voči menšine, ale aj pasivita, t.j. nečinnosť, ignorovanie, nezáujem, 

ľahostajnosť. Preto je podľa Nákonečného  (1999) diskriminácia považovaná za mäkkú formu rasizmu. 

Od r. 2000 sa začali častejšie  realizovať nielen sociologické výskumy  rómskej problematiky, 

ale aj výskumy zamerané na  mediálne zobrazovanie Rómov a percepciu týchto informácií publikom.  

Monitoring z r. 2000 realizovaný organizáciou MEMO 98  a ďalšie, posledný z  r. 2008 (Monitoring 

vplyvu vybraných elektronických médií na formovanie verejnej mienky vo vzťahu k menšinám) ukázali, 

že hoci väčšina mediálnych analyzovaných príspevkov bola ladená neutrálne, negatívne informácie 

o Rómoch využívali prvky stereotypizácie a Rómovia boli vykresľovaní ako kriminálnici, neprispôsobiví 

občania a asociáli.  Často sa etnicita spomínala v kontexte, kde je to irelevantné, čím sa podprahovo 

posilňuje etnická diskriminácia. Tento jav bol pozorovaný najmä v informáciách týkajúcich sa rómskej 

kriminality. 1  

Zaujímavé výsledky priniesol projekt realizovaný občianskym združením Občan, demokracia 

a zodpovednosť v spolupráci so SITA, ( r. 2009), ktorého cieľom bolo monitorovať aktuálne mediálne 

prostredie vo vzťahu k antidiskriminačným spoločenským požiadavkám, identifikovať komunikačné 

kódy, stereotypy a predsudky, ktoré sa v mediálnych komunikátoch vyskytujú pri informovaní 

o rôznych formách diskriminácie. 

Spôsob, akým médiá pristupovali k téme diskriminácia (negatívna stereotypizácia 

a používanie jazyka s rasovým podtónom), kopíruje vnímanie diskriminácie verejnosťou a odráža 

mocenské zastúpenie v politických štruktúrach. (Iľanoská – Kopcsayová, 2009) 

Jedným z prostriedkov modernej masovej komunikácie sa stala aj elektronická sociálna sieť. 

Najobľúbenejšie je v súčasnosti používanie Facebooku, ktorý možno označiť za novodobý prostriedok 

presvedčovania a formovania názorov a postojov nielen vo vyhranených sociálnych komunitách, ale 

prostredníctvom rýchle šírených informácií ,,od priateľa k priateľovi“ aj odrazom názorov verejnosti.  

Ide pritom rovnako o šírenie informácií pozitívnych ako aj negatívnych, ba môže byť aj nástrojom 

šírenia diskriminácie a podnecovania k rasovej/etnickej neznášanlivosti.  

Občianske združenie Ľudia proti rasizmu monitorovalo (v  r. 2010 ) 114 skupín a stránok (s 

celkovým počtom 365.  619 vstupov ) v prostredí  sociálnej siete Facebook. Analýza poukázala na 

stupňujúce sa napätie vo vzťahu k Rómom pozorované v komunikácii medzi zúčastnenými. Z výskumu 

vyplynulo, že 74,2% skupín a stránok svojim názvom alebo informáciou v profile priamo demonštruje 

etnicky motivovanú nenávisť. (Biháriová, 2010).    

.  

                                                           
1 Monitoring médií v oblasti (anti)diskriminácie. [online]. 2010. Dostupné na internete: 

http://www.oad.sk/?q=node/402. [2012-02-21] 
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NÁŠ  VÝSKUM 

V našom výskume vychádzame z doteraz výskumne zaznamenaných intolerantných postojov, 

ktoré sú charakteristické pre postoje majoritnej spoločnosti k rómskej menšine. Rozhodli sme skúmať 

komunikáciu na sociálnej sieti Facebook azistiť,  aké diskurzy o rómskej menšine implikujú 

facebookovské stránky na Slovensku 

 

Výskumný materiál  

Výber materiálu (vzorky) do nášho výskumu sa odvíjal od:  

- Stanovenia kľúčových slov pre vyhľadávanie prejavov diskriminácie na základe rasy/etnickej 

príslušnosti/národnosti na sociálnej sieti Facebook. 

- Vyhľadanie relevantných fanúšikovských stránok, osobných profilov (verejne činných osôb), 

udalostí a skupín podporujúcich šírenie diskriminácie na základe kľúčových slov v oblasti 

rasy/etnickej príslušnosti/národnosti v  prostredí sociálnej siete Facebook.  

- Denný online monitoring vybraných fanúšikovských stránok, vybraných osobných profilov 

(verejne činných osôb) a vybraných skupín, ktorý zahŕňa: denné print screeny (obrazovky) 

sledovaných fanúšikovských stránok, sledovaných osobných profilov (verejne činných osôb), 

sledovaných udalostí a sledovaných skupín v období od *6. 12. - 15. 12. 2011*.  

- Zo základného súboru sme vybrali facebookovské stránky, ktoré spĺňali nami určené kritériá 

pre výber relevantných  stránok pri mediálnom monitoringu: funpages (stránky) – 100 a viac 

fanúšikov; skupina – 20 a viac členov; profil (verejne činná osoba, politik, novinár, opinion 

leader) – 100 a viac priateľov; sledované stránky museli byť aktívne.  

Tu budeme prezentovať prvotnú kvalitatívnu úroveň diskurzívnej analýzy, ktorej hlavný význam 

spočíva v definovaní kategórií obsahovej analýzy so zachovaním významu analyzovaných príspevkov 

a komentárov s rómskou tematikou na sociálnej sieti Facebook.  

Pri spracovaní dát budeme sledovať nasledovné premenné - reprezentujúce zložky postoja) :  

- kognitívna zložka postoja ( napr. svine hlúpe...), 

- afektívna zložka postoja , cit k objektu   (napr. nenávidím Rómov, neznášam Cigánov..), 

- behaviorálna zložka postoja : A, nabádajúce sa čin (ja by som ich hádzal do plynu, vypáliť ich, 

treba na nich bič); B, uskutočnený čin (ja som nejednému čiernemu rozbil hubu, nakopal som 

dvoch). 

Na stránkach, ktoré sme mali možnosť v uvedenom časovom intervale sledovať sa nachádza celý 

rad negatívnych hodnotení rómskeho etnika. Hodnotenia sa týkajú rómskej kultúry, ľudských kvalít a 

skúseností s Rómami. Príspevky preto predstavujú do veľkej miery jednoznačný negatívny pohľad na 
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Rómov. Takúto kompaktnosť príležitostne narušujú reakcie užívateľov z opačného názorového 

spektra. 

V prípade vytvorených stránok na tému Rómov možno polemizovať o miere racionálneho 

filtrovania postojov,  prevažujú negatívne postoje, v diskusiách absentovala korektnosť  v prístupe 

k danej problematike. Preto aj hodnotenia života Rómov, ich kultúry alebo konkrétnych 

problémových prípadov končia často obviňovaním celého rómskeho etnika bez ohľadu nato, že na 

Slovensku je približne 60% Rómov integrovaných do majoritnej spoločnosti.. 

Nie všetky typy komentárov na sledovaných internetových stránkach sa dajú zaradiť pod definované 

kontextové jednotky – zložky postoja. Popri nich je možné nájsť aj niekoľko málo nesúhlasných reakcií 

k negatívnym vyjadreniam. Autori týchto komentárov sú svojimi postojmi na opačnej strane ako 

väčšina diskutujúcich. Komentáre tohto typu sa vyznačujú antidiskriminačnými postojmi alebo 

kritikou prebiehajúcej diskusie. 

    Jedna z analyzovaných stránok s názvom „STOP ZVÝHODŇOVANIU RÓMOV NA ÚKOR NÁS VŠETKÝCH“ 

sa vyznačuje všetkými uvedenými charakteristikami stránok týkajúcich sa rómskej problematiky. 

Nachádzajú sa na nej aj ďalšie komentáre, medzi ktorými je vyššia nadväznosť. Komentáre zo 

sledovanej diskusie sa odvíjajú od príspevku s názvom „A na socialku pre takúto zgerbu platíme 

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

Z uvedeného vyplýva, že najmä v prípade viacerých komentárov k príspevku dochádza k reťazeniu 

podobných alebo aj zhodných či rovnakých reakcií. Príklad dokumentuje hodnotiaca zložka postoja, 

ktorá je spravidla vyhranená až preexponovaná.  

Na príspevok reaguje desať  komentárov, ktoré  sú všetky negatívne, pričom aj stupeň 

negatívneho hodnotenia má vysokú negatívnu valenciu. Odráža sa to aj vo výbere slovnej zásoby 

a hodnotiacich adjektív. Zvlášť to platí pre negatívne dehonestujúce komentáre, v ktorých sa odráža 

nielen predpojatosť voči Rómom, ale aj udržiavané mýty o Rómoch. 

V komentároch sa vyskytujú všetky zložky postoja, viac sa vyskytovalo prelínanie kognitívnej zložky 

postoja s behaviorálnou sa vyskytovalo pri  komentároch, ktoré sa síce implicitne alebo explicitne 

viazali ku skúsenostiam s Rómami, ale účastníci diskusnej stránky v konkrétnych komentároch 

nenabádali na činy. Hodnotili správanie Rómov 

Osobitný typ komentárov predstavujú tie, ktoré spájajú kognitívnu zložku postoja 

s behavoriálnou zložkou postoja typu A, teda nabádajú na čin. Z logického hľadiska ide o príčinnú 

následnosť, kde účastníci diskusie najprv uvádzali hodnotenie, následne výzvu k činu. Výzvy sú už 

extrémistického charakteru hanobiace rómsku národnosť a podporujúce národnostnú 

neznášanlivosť. V komentároch sme identifikovali aj negatívne hodnotenia dehonestujúce rómsku 

národnosť viacerými vulgarizmami. Reťazenie a nadväznosť komentárov sa realizuje aj v tomto 

prípade. 
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Podrobnejšia analýza obsahov tejto stránky na facebooku  poukazuje na základný vzorec 

kontextového nadväzovania v dvoch smeroch. Jeden z nich je orientovaný na širší kontext – 

spoločenské podmienky, historické okolnosti, aktuálne politická situácia, ale aj aktuálne problémy 

rómskej komunity, udalosti zo života rómskych komunít sprostredkované dennou tlačou, ktoré 

podnecujú k reakciám v diskusii. Polemické postoje boli v tejto diskusii impulzom pre argumenty 

v neprospech Rómov. 

Niekoľko málo opačných postojov, polemizujúcich so stereotypizáciou v postojoch k Rómom 

sa už nevyznačujú iba konštatovaniami a návrhmi na radikálne riešenia, ale obsahujú tiež 

argumentáciu, ktorá podporuje korektnejšie postoje voči Rómom, i keď aj tieto sú poznačené 

stereotypmi a predsudkami. 

 Možno konštatovať, že všetky doteraz realizované monitoringy , aj náš, Že Občianske združenie 

Ľudia proti rasizmu monitorovalo (v  r. 2010 ) 114 skupín a stránok (s celkovým počtom 365.  619 vstupov ) 

v prostredí  sociálnej siete Facebook poukázujú na stupňujúce sa napätie vo vzťahu k Rómom 

pozorované v komunikácii medzi zúčastnenými.  Členovia týchto stránok svojimi diskusiami 

a príspevkami dokonca niekedy napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu hanobenia národa, rasy 

a presvedčenia podľa paragrafu 423 Trestného zákona ako aj trestného činu podnecovania, 

hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť k niektorej národnosti, farbe pleti, etnickej 

skupine podľa paragrafu 424a Trestného zákona, ale ... ,,väčšina nenávistných postojov v 

internetových diskusiách vychádza z nedostatočnej znalosti právnych aspektov rasizmu a  

diskriminácie, z nedostatočnej  informovanosti o probléme a nízkej znalosti významu pojmov, ktoré sa 

v týchto prejavoch najčastejšie skloňujú. „ (Iľanovská – Kopcsayová, 2009, s.5).  

Uvedené prípady a mnohé založené diskusie preto poskytujú repertoár postojov k rómskemu 

etniku, ktorý sa nedá zovšeobecniť na celú majoritnú spoločnosť. Na základe neho sa však dá 

usudzovať o stúpajúcich negatívnych náladách v spoločnosti voči Rómom. 

 
 


