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Abstrakt 

Diplomová práca s názvom Vnímanie kontroverzných tém v online spravodajstve 

polarizovanými názorovými skupinami a pôsobenie efektu hostilných médií sa venuje 

modernému fenoménu v oblasti štúdia efektov médií a mediálneho publika, efektu 

hostilných médií, ktorý sa teoreticky rozvíja od polovice 80. rokov minulého storočia. 

Definuje tendenciu polarizovaných názorových zástancov vnímať nestranné a vyvážené 

mediálne pokrytie kontroverznej témy ako zaujaté proti ich názorovej strane, pričom oba 

názorové póly hodnotia totožný nestranný text ako favorizujúci opačný názor. 

V teoretickej časti práce sa venujem histórii pojmu, kontextu tohto fenoménu v rámci 

rozvoja nových digitálnych médií a sociálnych sietí, ďalej faktorom, ktoré ovplyvňujú jeho 

výskyt a tiež ako pôsobí na kognitívne procesy, teda prečo k tejto tendencii pri 

polarizovaných zástancoch dochádza. Taktiež ponúkam súhrn významných zahraničných 

štúdií a doterajších poznatkov. 

Súčasťou praktickej časti je výskum inšpirovaný americkou štúdiou z roku 2012, ktorý 

sleduje rozdielne vnímanie mediálneho pokrytia pri polarizovaných skupinách v téme 

povinnej detskej vakcinácie. Jedná sa o prvý výskum, ktorý potvrdil tendenciu efektu 

hostilných médií v rámci slovenskej internetovej populácie. 

 

 

Abstract 

The thesis titled Partisans perception of controversial topics in online news and influence of 

hostile media effect is dedicated to a modern phenomenon from the field of media effects 

and media audience research called hostile media effect. Its theory has been shaping since 

the mid 80s of the previous century and it is defined as a tendency of polarized partisans to 

perceive even-handed and balanced media coverage of a controversial topic as biased against 

their own opinion. With this effect, both polarized groups evaluate unbiased media content 

as more favorable towards the contrary point of view.  

Theoretical part includes the history of the phenomenon, its context within development of 

new digital media and social media, factors that influence its impact and how it affects 

cognitive processes, therefore why  there is a tendency of such perceptions within polarized 

partisans. The last chapter of theory covers a summary of major studies and their findings.  

In the research part, I conducted a questionnaire inspired by an American study from 2012 



 

 

 

that observes different perceptions of media coverage among partisans in the topic of 

mandatory children vaccination. This is the first research that confirmed a tendency of 

hostile media phenomenon on Slovak online population. 
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Úvod 

 Témou mojej diplomovej práce je mediálny fenomén s názvom hostile media effect 

alebo efekt hostilných médií, ktorý navrhujem ako voľný preklad pojmu rozvíjajúceho sa od 

polovice osemdesiatych rokov zásluhou amerických sociológov zo Standfordskej univerzity. 

Pojem definuje tendenciu silno polarizovaných zástancov k určitej kontroverznej téme 

hodnotiť nestranný a vyvážený mediálny obsah o tejto téme ako zaujatý proti ich názorovej 

strane, a zároveň ako podporujúci protistranu, pričom obe polarizované skupiny vnímajú 

zaujatosť totožného obsahu opačným smerom. 

 Efekt hostilných médií (ďalej aj ako EHM) bol síce objavený v kontexte tradičných 

médií, avšak príchodom nových médií, najmä sociálnych sietí, sa stal ešte relevantnejším. 

Za prvé, sociálne siete umožnili jednoduché zdieľanie mediálneho obsahu a taktiež prispeli 

k aktívnemu zapojeniu mediálneho publika vďaka možnosti komentovania jednotlivých 

príspevkov a správ. Za druhé, mediálny obsah je viac polarizovaný ako predtým vplyvom 

demokratizácie médií v online prostredí. A za tretie, digitálne médiá priniesli nové možnosti 

výskumu sociálnych vied, ktoré uľahčujú výskum vplyvu médií na publikum a umožňujú 

ľahšiu replikáciu výsledkov. Všetky tieto faktory prispievajú k zvyšovaniu vnímania 

hostilných médií a popularizácii výskumu tohto fenoménu (Perloff, 2015:704). 

 V rámci teoretickej práce som sa mierne odklonila od schválenej tézy, a to z dôvodu 

úzkeho zamerania sa na EHM. Téza zahŕňa príliš generalizované teoretické poznatky 

o mediálnych efektoch a správaní mediálneho publika, no pri podrobnom preštudovaní 

literatúry som sa rozhodla špecifikovať obsah diplomovej práce na EHM a s ním súvisiace 

pojmy a teórie. Predošlý výskum ponúka široké spektrum hypotéz a zistení, vďaka čomu má 

teória efektu hostilných médií ucelenú podobu. 

 V teoretickej časti sa budem venovať histórii pojmu a jeho kategorizácii v rámci 

mediálnych štúdií, detailnejšie sa budem zaoberať aj kontextom štúdie tohto fenoménu 

vplyvom nových médií, a tiež predstavím príbuzné pojmy a teórie. Tretia kapitola pojednáva 

o faktoroch, ktoré pôsobia na vnímanie hostilných médií u polarizovaných zástancov, od 

individuálnych, cez interpersonálne, až po vonkajšie faktory. Ďalej načrtnem, prečo vlastne 

dochádza k tendencii EHM a ako vplýva na kognitívne procesy, v ktorých dochádza 

k skreslenému vnímaniu mediálneho pokrytia. V poslednej kapitole teoretickej časti 

ponúkam stručný prehľad významných štúdií a doterajších poznatkov v rámci výskumu 

EHM. 
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V praktickej časti som uskutočnila výskum prostredníctvom online dotazníkového 

šetrenia, v ktorom pozorujem rozdielne hodnotenie nestranného obsahu u polarizovaných 

skupín v téme povinnej detskej vakcinácie. Pôvodne sa malo jednať o replikáciu americkej 

štúdie (Gunther er al., 2012), no tu som sa taktiež mierne odklonila od schválenej tézy. Táto 

štúdia sa mi stala predlohou pri stanovení výskumných otázok i metodológii výskumu, no 

originálny dizajn som doplnila o vlastné prvky, ktoré sú špecifikované v praktickej časti. Nie 

je teda možné výskum označiť za replikáciu, avšak zmienenou štúdiou som sa do veľkej 

miery v praktickej časti inšpirovala. 

Americkí výskumníci naznačujú, že EHM by mohol byť kultúrne determinovaný 

(Gunther et al., 2001:298). Podľa ich zistení je vznik tohto fenoménu podmienený rôznymi 

sociálnymi faktormi, od vnímania verejnej mienky, cez vzťah spoločnosti k médiám alebo 

od volebného systému v prípade politických tém. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku, ani v 

Českej republike zatiaľ EHM nikto neskúmal, cieľom praktickej časti mojej diplomovej 

práce je overiť vplyv EHM u zástancov polarizovaných skupín v lokálnom prostredí a 

potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, že sa jedná o kultúrne determinovaný fenomén. 
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I. TEORETICKÁ ČASŤ 

1  Efekt hostilných médií 

Efekt hostilných médií (EHM) je definovaný ako tendencia zástancov 

polarizovaných názorových skupín so silným presvedčením hodnotiť rovnaký nestranný a 

vyvážený mediálny obsah ako zaujatý proti ich názorovej stráne. Jedná sa o fenomén vo 

výskume mediálnych štúdií. Aj napriek tomu, že polarizované skupiny sa zhodujú na 

zaujatosti obsahu, každá z nich vníma zaujatie na iný smer (Vallone et al., 1985:578). V 

literatúre sa tento pojem objavuje aj ako vnímanie hostilných médií, skreslenie hostilných 

médií (angl. hostile media bias) alebo fenomén hostilných médií, najčastejšie však ako efekt 

hostilných médií. Podľa Perloffa (2015:703) sa odborníci k tomuto pojmu prikláňajú z toho 

dôvodu, že najlepšie vystihuje jeho podstatu, pričom poukazuje na silu médií a nevedomosť 

pri pôsobení tohto javu. 

Štúdium mediálnych efektov bolo spočiatku sústredené na samotné médiá ako 

komunikačný kanál, pričom mediálne publikum sa pokladalo za pasívne. V druhej polovici 

minulého storočia sa však pohľad na mediálne publikum drasticky zmenil a štúdie sa začali 

zaoberať aktívnym zapojením konzumentov a ich kognitívnymi procesmi, od ktorých sú 

skúmané efekty médií závislé (Choi, Yang a Chang, 2009:54). Názov síce naznačuje, že sa 

jedná o efekt médií, no svojou povahou nie je tento fenomén mediálnym efektom ako takým. 

EHM obracia koncept skúmania tradičných médií, pretože namiesto sústredenia vplyvu 

efektu média na jednotlivcov, pozornosť výskumu tohto fenoménu začína z opačnej strany, 

od konzumentov, u ktorých sa vyvíjajú rozdielne procesy vnímania pôsobiace na 

komunikačné správanie a od ktorých je sprostredkovaný efekt závislý (Perloff, 2015:703). 

Nie je teda priamym efektom na vystavenie mediálneho obsahu, ale reakciou na mediálne 

zobrazenie. Z tohto pohľadu by sa dalo namietať, že sa jedná skôr o psychologický fenomén 

v rámci behaviorálnej ekonómie (Hansen a Kim, 2011:174).  

1.1 Definícia a kategorizácia pojmu 

EHM, ako väčšina pojmov sociálnych vied, nemá jednu ustálenú definíciu 

akceptovanú celým odborom mediálnych a komunikačných štúdií. Gunther a Schmitt 

(2004:55) definujú pojem ako „tendenciu polarizovaných zástancov hodnotiť pokrytie 

masových médií ako neférové k ich vlastnému názoru“. Barnidge a Rojas (2014:137) zase 

„fenoménom, v ktorom ľudia vnímajú médiá ako zaujaté proti ich názoru“. Všetky definície 
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popisujú ten istý jav, pričom niekto nazýva pôsobenie médií na konzumentov procesom, 

niekto tendenciou, niekto odchýlkou alebo fenoménom. Je tu však konsenzus, že efekt sa 

týka totožného nestranného, vyváženého a kontroverzného obsahu za účelom sledovania 

rozporných reakcií naň, aj keď by sa dalo namietať, že spravodajský obsah nikdy nie je 

dokonale nestranný (Perloff, 2015:705). Podstatou EHM je zachytiť rozdielne tendencie 

vnímania rôznych názorových skupín pri totožnom obsahu, ktorý jasne nefavorizuje iba 

jednu stranu. 

Perloff (2015:707) vytvoril definíciu, ktorá rešpektuje všetky predošlé zistenia a 

formulácie,  v ktorej popisuje EHM ako „tendenciu jednotlivcov so silnými, postupne 

nadobudnutými postojmi k určitej téme, vnímať zdanlivo neutrálne, vyvážené mediálne 

pokrytie danej problematiky, ako zaujaté proti ich strane a favorizujúce protichodný názor“. 

Teoretici označujú EHM za efekt médií stimulujúci kontrastné skreslenie, keďže 

dochádza k zveličeniu vnímania mediálneho obsahu a pocitom zaujatosti voči vlastnej 

názorovej strane, čo však nie je zámerom daného média (Gunther, Miller a Liebhart, 

2009:748). Disciplinárne sa EHM teda zaraďuje pod mediálne štúdiá, no kontextom 

výskumov prispieva k ďalším odborom, najmä komunikačným štúdiám, politickej 

komunikácii, sociológii a sociálnej psychológii (Perloff, 2015:703). 

Z hľadiska veľkosti pôsobenia sa tento fenomén radí pod efekt strednej veľkosti.  

Meta-analýza 34 štúdií týkajúcich sa EHM vyhodnotila prostredníctvom obsahovej analýzy 

veľkosť efektu na základe Cohenovej (1992) definície malého, stredného a veľkého efektu. 

To znamená, že EHM je efekt, ktorý by mal byť pre pozorného mediálneho konzumenta 

jednoducho identifikovateľný. Pre porovnanie, efekt tretej osoby, ktorý popisuje tendenciu 

očakávať, že masové médiá majú väčší vplyv na druhých ľudí ako na nás, je radený ako 

efekt veľkého charakteru. V rámci efektu tejto veľkosti si väčšina konzumentov pri 

spracovávaní mediálneho obsahu uvedomuje, že svoje hodnotenia dávajú do vzťahu k 

názorom druhých ľudí alebo väčšinovým názorom, nejedná sa teda o skryté pôsobenie médií. 

Príkladom malého efektu je priming, teda vystavenie jednotlivca určitému stimulu, od 

ktorého sa nevedome odvíjajú kognitívne procesy, pričom tento jeden stimul ovplyvňuje, 

ako vnímame celok. Na základe uskutočnenej meta-analýzy je možné tvrdiť, že EHM nie je 

skrytým podprahovým efektom, no pre jeho odhalenie a eliminovanie je nutné byť pozorný 

a zapojiť kritické myslenie (Hansen a Kim, 2011:173–174). 
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1.2 História pojmu 

Pojem bol prvýkrát použitý v roku 1985 skupinou sociológov zo Standfordskej 

univerzity. Výskum sledoval reakcie amerických študentov na mediálne pokrytie 

Bejrútskeho masakru, tiež známeho pod názvom masaker v Sabre a Šatile. Jedná sa o 

občiansky a náboženský vojnový konflikt z roku 1982, kedy v libanonských utečeneckých 

táboroch v Sabre a Šatile bolo skupinou kresťanskej pravice vyvraždených niekoľko stoviek 

civilistov z radov moslimov a židov. Konflikt vyvrcholil po vražde novozvoleného 

prezidenta, ktorý patril pod kresťanskú politickú stranu. Štúdia poukázala na rozdielne 

vnímanie totožného mediálneho obsahu u zástancov oboch strán vojnového konfliktu. 

Odchýlka nastala pri hodnotení pravdivosti faktov televíznej reportáže, kedy každá skupina 

označila za dôveryhodnejšie informácie, ktoré zastávali ich stranu a naopak, fakty v 

prospech opozície vnímali ako zaujaté a neobjektívne. Výskum tiež poukázal na to, že 

respondenti mali tendenciu zapamätať si viac nesúhlasných faktov voči svojmu 

presvedčeniu než tých, ktoré ich názor potvrdzovali. Autori štúdie na základe výsledkov 

vyslovili hypotézu, že vznik tohto fenoménu nesúvisí iba s tendenciou úmyselne negovať 

druhú stranu za účelom obhájenia si vlastného presvedčenia, ale jedná sa o nevedomú 

kognitívnu operáciu, ktorá ovplyvňuje to, ako hodnotíme pravdivosť a objektívnosť vo 

vlastnom vnímaní reality (Vallone, Ross a Lepper, 1985: 577–579). 

Vallone, Ross a Lepper (1985) sa pri formulovaní výskumných otázok inšpirovali 

prípadovou štúdiou z päťdesiatych rokov. Tá poukázala na rozdielne vnímanie rovnakého 

futbalového zápasu univerzitných klubov medzi fanúšikmi oboch tímov. Fanúšikovia 

Pricetonu, ktorí videli hru v TV, hodnotili, že tím Dartmouthu nehral čistú hru a provokoval 

hráčov Pricetonu, pričom fanúšikovia Dartmouthu hodnotili zápas presne naopak (Hastorf a 

Cantril, 1954). To donútilo autorov prvej štúdie potvrdzujúcej EHM zamyslieť sa nad tým, 

čo je spúšťačom vnímania zaujatosti v médiách. Vychádzali z predpokladu, že v prípade 

futbalového zápasu je polarizácia u divákov silná, buď patria do jedného fanklubu alebo do 

druhého. Takisto ich miera zapojenia a pozornosť voči obsahu je vysoká. 

Štúdia zaoberajúca sa Bejrútskym masakrom ale nebola prvou snahou o dokázanie 

hostilného vnímania médií. Dvaja z autorov tejto štúdie sa dokonca v predošlej práci 

zaoberali opačnými teóriami vnímania médií, ktoré napokon výskumom aj potvrdili. 

Konkrétne v štúdia (Lord, Ross a Lepper, 1979), ktorá skúmala reakcie verejnosti na výkon 

trestu smrti, priniesli výsledky, že respondenti majú naopak tendenciu hodnotiť vyvážený 
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obsah v prospech svojej názorovej strany. V tejto štúdií sa ukázalo hodnotenie v súlade s 

presvedčením respondentov, pričom názor opačnej strany akoby ignorovali. Tento jav, kedy 

respondenti hodnotia mediálny obsah ako zhodný s vlastným názorom, sa nazýva asimilačné 

skreslenie (angl. assimilation bias). Pojmu sa budem detailnejšie venovať v ďalšej kapitole, 

no je nutné poznamenať, že EHM bol definovaný rovnakými profesormi, ktorí dokázali jeho 

opačnú tendenciu, teda asimilačné skreslenie. 

 Prvým pokusom o potvrdenie EHM bol výskum, v ktorom Vallone, Ross a Lepper 

(1985:578–579) sledovali tendencie hodnotenia podporovateľov a odporcov kandidátov 

amerických prezidentských volieb v roku 1980. V prieskume pred voľbami postrehli autori 

hostilitu mediálneho pokrytia favorizovaných kandidátov opačnej strany u demokratov i 

republikánov. Po voľbách vykonali ďalšiu sériu dotazníkov s novým dizajnom, avšak trend 

sa nepotvrdil. Štúdiu nikdy nepublikovali. Donútilo to však autorov zamyslieť sa, u akých 

tém a skupín ľudí má tendencia EHM vyššiu pravdepodobnosť pôsobenia, na základe čoho 

vyslovili predpoklad, že existuje silná korelácia medzi intenzitou EHM a silou názorov u 

polarizovaných zástancov. Respondenti v štúdii z 1980 nevykazovali silné zaujatie k 

demokratickému kandidátovi Jimmymu Carterovi, ani k republikánovi Ronaldovi 

Reaganovi, čo malo pravdepodobne vplyv na výsledky výskumu. 

1.3 Kontext nových médií 

Keď bol EHM v 80. rokoch minulého storočia formulovaný, primárnym 

spravodajským portálom pre širokú verejnosť bola verejnoprávna televízia. Za posledné 

desaťročia sa mediálna sféra výrazne zmenila. S príchodom súkromných televíznych 

kanálov došlo k polarizácii spravodajstva. Vznik internetu túto zmenu ešte viac podnietil, 

pričom umožnil verejnosti byť aktívnym publikom médií. Nové médiá zároveň priniesli 

nové možnosti obsahu, ktoré ovplyvnili roztriedenie konzumentov na viacero homogénnych 

skupín (Arceneaux a Johnson, 2015:13). 

Zo spoločenského hľadiska podnietili nové technológie vznik sieťovo prepojenej 

verejnej sféry, kde je umožnené jednoduché zdieľanie názorov verejnosti naprieč návzájom 

nezávislými kultúrnymi, náboženskými alebo národnostnými skupinami (Rojas, 2010:357). 

Rôznorodosť mediálneho obsahu a pokrytie širokého názorového spektra, ktoré nové médiá 

umožnili, má za následok výraznú polarizáciu spoločnosti. Pri tradičných médiách s 

príchodom rádia a televízie spoločnosť dostávala relatívne rovnaký generický obsah. To sa 

však zmenilo a súkromné televízie a nové médiá ponúkajú široké spektrum tém a názorov 
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naprieč rôznymi kanálmi. Okrem toho internetové diskusné fóra a sociálne siete umožnili 

publiku aktívne zapojenie a vyjadrenie názoru (Gunther et al., 2012:440).  

Taktiež z perspektívy súčasnej konzumácie mediálneho obsahu, pri spravodajstve v 

tradičných médiách, najmä periodikách, ale aj televízii alebo rádiu, má konzument možnosť 

voľby stanice alebo novín, s ktorými sa najviac názorovo stotožňuje a zamerať sa na obsah 

výlučne na tomto médiu. V online priestore je ale vysoká šanca, že užívateľ narazí na správu, 

ktorú by dobrovoľne nevyhľadával. Internetové spravodajstvo viac konfrontuje názory 

užívateľov. Jeden z výskumov ukazuje, že jedinci majú tendenciu si správy s nesúhlasným 

názorom zo zvedavosti prečítať (Abril, 2018:69). 

Richard Perloff (2015:704) pred pár rokmi publikoval významný článok, v ktorom 

sumarizuje tri dekády štúdia EHM. Okrem toho, že sám prispel k rozvoju skúmania tohto 

fenoménu ešte v jeho začiatkoch (Perloff, 1989), v novšom článku vyzdvihuje narastajúcu 

relevantnosť efektu v súčasnej dobe, a to z troch dôvodov – zdieľanie mediálneho obsahu 

prostredníctvom sociálnych sietí, nárast polarizácie spravodajstva príchodom nových médií 

a demokratizáciou mediálnej scény, a napokon, nové výskumné metódy na poli sociálnych 

vied s využitím internetu a online médií. Všetky tieto faktory prispievajú k zvyšovaniu 

vnímania hostilných médií a popularizácii výskumu fenoménu. 

1.3.1 Sociálne médiá 

Sociálne siete sú globálne médiá, ktoré z makro perspektívy prepájajú užívateľov z 

rozdielnych národnostných,  kultúrnych a rasových skupín. Z hľadiska týchto skupín 

dochádza ďalej k rozsiahlej segmentácii na základe pohlavia, veku, sociálne-ekonomického 

statusu, úrovne vzdelania, náboženstva a osobných názorov a presvedčení.  Sociálne siete 

umožňujú stret týchto skupín a interakciu medzi nimi. Takáto fragmentácia spoločnosti a jej 

aktívne prepojenie cez sociálne médiá prispieva k negatívnemu vnímaniu určitých skupín 

kvôli šíreniu stereotypov a nenávistných správ, alebo dokonca fake news. Tie podnecujú 

prehlbovanie postojov a presvedčení u silno polarizovaných zástancov a ovplyvňujú aj 

menej extrémnych členov názorovej skupiny, v ktorých vyvolávajú xenofóbne pocity. 

Dochádza tu k šíreniu protichodných myšlienkových prúdov v jednom mediálnom kanáli, 

pričom užívatelia častokrát nemajú motiváciu overiť si údaje a odmietajú spochybňovať 

názorovo podobných užívateľov. Teoretici na základe tejto črty nových médií označujú, že 

žijeme v post-faktickej spoločnosti, čo znamená, že tvorenie a upevňovanie názorov 
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podlieha emóciám bez nutnosti overenia zdroja informácie (Herbert a Hansen, 2018:6). 

Účelové prepájanie homogénnych skupín na sociálnych sieťach sa môže zdať 

prehnanou konšpiračnou teóriou, no k zlučovaniu vzájomne podobných ľudí na základe 

užívateľských dát naozaj dochádza. Facebook je dobrým príkladom, pretože táto sieť ponúka 

široké možnosti využitia, od prepojenia na základe „priateľstva“ a konverzácií, cez 

sledovanie obľúbených stránok a čítanie rôznorodého spravodajského obsahu, až po 

propagáciu a využitie platformy na marketingové účely. Facebook zbiera všetky dostupné 

dáta o svojich užívateľoch v rámci celej siete vyššie zmieňovaných produktov, „vrátane 

tlačidla Páči sa mi to alebo iných technológií Facebooku,“ ktoré „pomáhajú poskytovať, 

chrániť a vylepšovať produkty Facebooku, napríklad prispôsobovaním obsahu na mieru, 

prispôsobovaním a meraním reklám a poskytovaním bezpečnejšieho prostredia“ (Facebook, 

2020). Automatizované systémy fungujúce na základe zozbieraných užívateľských dát 

vytvárajú algoritmy zobrazujúce užívateľom obsah, návrhy na priateľstvo alebo stránky tak, 

aby pre nich boli relevantné. V prípade, že sociálna sieť nemá dostatok dát o užívateľovi, 

zobrazuje správy podľa jeho Facebookových priateľov na základe predpokladu podobnosti. 

Tento jav sa v sociológií nazýva prisudzovanie viny (angl. guilt by association). Cieľom 

vytvárania sietí užívateľov a obsahu je čo najvyššia miera zapojenia ľudí (Bucher, 2018).  

Sociálne siete teda naozaj spôsobujú zoskupovanie podobných ľudí a podnecujú 

rozdelenie internetovej spoločnosti na homogénne uzavreté skupiny, paradoxne na 

globálnych platformách, ktoré prepájajú celý svet. Arceneaux a Johnson (2015:13) nazývajú 

takéto selektívne zobrazovanie správ trefne fenoménom priateľských médií, ktorý popisuje 

jav, kedy jedinci pri selektívnom zobrazení mediálneho obsahu, ktorý je v súlade s 

presvedčením príjemcu, vnímajú médium pozitívne. Tento pojem je možné pokladať za 

protiklad EHM. Skupina holandských výskumníkov (Kleinnihenhuijs et al., 2020) však 

dokázala, že fenomén priateľských a hostilných médií môžu pôsobiť súčasne. Zatiaľ čo sa 

užívatelia selektívne prikláňajú k médiám, s ktorými sa názorovo stotožňujú, pokrytie pre 

nich kontroverzných tém na tom istom médiu vnímajú zaujato a neobjektívne. Vzhľadom k 

tomu, že sociálne siete umožňujú zobrazovanie miery zapojenia publika so správou (like, 

zdieľanie, komentár), častokrát vidíme, že kontroverzná téma zdieľaná na Facebooku vyvolá 

u užívateľov viac reakcií. Takto otvorená diskusia podporuje efekt hostilných médií, pretože 

pri príspevkoch s vysokým zapojením majú užívatelia tendenciu preceňovať ich vplyv na 
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ostatných čitateľov a teda vnímať väčšie zaujatie správy (Cohen et al., 2020:264). 

Perloff (2015:721) poznamenal vo svojej práci o troch dekádach fenoménu 

hostilných médií, že ešte pomerne málo výskumov sleduje, ako vplýva internet a 

predovšetkým sociálne siete k nárastu EHM. Od tej doby sa už viacero výskumov zameralo 

na výskum EHM v prostredí sociálnych médií a internetových diskusných fór, pričom 

výsledky potvrdili pozitívnu koreláciu medzi obsahom na sociálnych sieťach a vnímanou 

zaujatosťou polarizovaných užívateľov (Lee, Kim a Coe, 2018; Kim a Hwang, 2019; Weeks 

et al.,2019; Gearhart, Moe a Zhang, 2020). 

2 Prehľad pojmov a teórií súvisiacich s efektom hostilných médií 

Ako som spomínala v úvodnej kapitole, autori prvej štúdie EHM (Vallone, Ross 

a Lepper, 1985) sa vo svojej predošlej práci venovali výskumu opačného sociologického 

fenoménu, asimilačného skreslenia, z ktorého sa štúdium pôsobenia EHM vyvinulo. 

S hostilným vnímaním médií ďalej úzko súvisí teória sociálnej identity, teória 

sebakategorizácie a efekt tretej osoby. V tejto kapitole predstavím všetky spomínané pojmy. 

2.1 Asimilačné skreslenie 

Ako poukazuje Watson a Riffe (2013:462), vnímanie médií podlieha subjektívnemu 

poznaniu, ktoré môže byť zhodné so skutočnosťou, ale naopak sa aj líšiť, pričom hodnotiaci 

si tohto rozdielu nie je vedomý. Ľudia vo všeobecnosti posudzujú informácie podľa toho, čo 

si myslia, že je pravda. Hovoríme tiež o ilúzii poznania. Sociálna psychológia poukazuje na 

fenomén, kedy ľudia majú sklon vopred hodnotiť, čo sa im bude páčiť a čo nie. Vytvárajú si 

domnienky, na základe ktorých odvíjajú svoje budúce rozhodnutia. Pokiaľ sa ich očakávanie 

naplní, dochádza k asimilácii predpokladu hodnotenia a skutočného hodnotenia vnemu. 

Domnienky a predpokladaný efekt okolitých vnemov sú prirodzenou súčasťou nášho bytia. 

Jedná sa o tzv. adaptívnu kognitívnu stratégiu, ktorú v nás vyvoláva obranný mechanizmus. 

Táto tendencia má za následok upevňovanie domnienok a zosilnenie názoru na danú tému. 

Predpokladom skreslenia je prehnaná generalizácia vecí, ľudí alebo javov, kedy dochádza k 

hodnoteniu celku na základe malého množstva pozitívnych alebo negatívnych charakteristík. 

Jedna zmienka môže podnietiť sieť asociácií a emócií, ktoré vedú práve k zovšeobecňovaniu 

a vzniku stereotypov (Lord a Taylor, 2009:827–831). 

Súhlasné vnímanie mediálneho pokrytia s názormi konzumentov neovplyvňuje iba to, 

ako hodnotia obsah, ale aj ako posudzujú verejnú mienku. V prípade, že mediálny obsah 
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pokladajú za konzistentný s ich presvedčením, majú sklon predpokladať, že verejnosť je 

takisto naklonená k ich názorovej strane. Tento jav pomenúva teória projekcie alebo tiež 

zrkadlový efekt, kedy jednotlivci projektujú vlastné názory a presvedčenia do ostatných. Pri 

projekcii dochádza k nadhodnoteniu percenta populácie, ktoré zdieľa názory hodnotiaceho 

(Gunther et al., 2001:300). 

Pozoruhodné zistenia ukázala štúdia od autorov prvej štúdie EHM, ktorí sa v svojej 

predošlej práci venovali opačnému efektu vnímania mediálneho obsahu, kedy médiá 

nerozvíjajú hostilné reakcie, ale naopak vyvolávajú názorovú asimiláciu. Lord, Ross a 

Lepper (1979) vo svojom výskume o názoroch na trest smrti nielen potvrdili tendenciu 

asimilačného skreslenia, kedy respondenti polarizovaných skupín vnímali argumenty 

zastávajúci ich vlastný postoj ako silnejšie, ale ukázalo sa, že po prečítaní argumentov oboch 

strán hodnotili ich názor na danú problematiku ako silnejší v porovnaní s rovnakým 

hodnotením pred začiatkom výskumu. Okrem toho štúdia zisťovala, aký je podľa 

respondentov názor výskumníkov na trest smrti. Tí uvádzali konzistentné odpovede s 

vlastnými vnímaním, pričom niektorí poznamenali, že boli pri čítaní obsahu zvlášť opatrní, 

aby nehodnotili obsah zaujato. Výskum potvrdil predpoklad, že sa jedná o nevedomé 

skreslenie. 

Asimilačné skreslenie je teda mediálny efekt stojaci v kontraste s EHM. Ich 

spoločným znakom je konsenzus, že polarizovaní jedinci analyzujú relevantné informácie, 

týkajúce sa kontroverznej témy, ku ktorej zastávajú extrémne postoje, neobjektívne a 

zaujato. Sú to teda opozitné prejavy rovnakých kognitívnych procesov, pričom oba zastávajú 

opačnú stranu spektra vnímania mediálneho obsahu, kedy pri asimilačnom skreslení 

dochádza k pozitívnej percepcii v súlade s vlastným názorom hodnotiaceho, a pri 

kontrastnom skreslení, akým je EHM, naopak k negatívnym a nesúhlasným pocitom 

(Gunther, Miller a Liebhart, 2009:748). Pri asimilačnom skreslení si mediálni konzumenti 

interpretujú prijatú informáciu ako podporujúcu ich názorovú stranu, pričom argumenty 

svojej strany hyperbolizujú a naopak protistranu opomínajú (Gunther a Schmitt, 2004:56). 

2.2 Teória sociálnej identity 

Teória sociálnej identity popisuje jav, kedy sa členovia akejkoľvek sociálnej, rasovej 

alebo politickej skupiny definujú na základe charakteristík tejto skupiny a identifikujú sa s 

jej názormi a ostatnými príslušníkmi, čo ovplyvňuje vnímanie ich samotných. V prípade 

pozitívneho zobrazenia sa vnímajú kladne, no negatívne pokrývanie ich skupiny v médiách 



 

 

13 

vedie k ohrozeniu sociálnej identity. Pocit hrozby zosilňuje EHM a jedinci z polarizovaných 

skupín častejšie prejavujú defenzívne reakcie, pričom sa snažia obhájiť svoju stranu a 

ovplyvniť tak názor ostatných. Polarizácia na základe sociálnej identity spôsobuje, že 

jednotlivci nazerajú na spoločnosť optikou my verzus oni, teda jedna uzavretá skupina voči 

druhej  (Cohen et al., 2020:265–266). 

Takéto vnímanie je prepojené s emóciami, pretože identifikácia so skupinou sa spája 

s psychickou pohodou na základe pocitu spolupatričnosti, prijatia a sociálnej podpory. 

Potreba niekam patriť je väčšia pri významných sociálnych zmenách, preto sa výrazne 

prejavuje práve pri kontroverzných témach, či už týkajúcich sa politiky, zdravia alebo 

spoločenských udalostí, ako migrácia alebo práva minorít (Watson a Riffe, 2013:461).   

Hartmann a Tanis (2013:536–538) EHM definujú ako reakciu na hrozbu pre vlastnú 

skupinu. Kontroverzné témy totižto zvýrazňujú sociálnu identitu a spôsobujú vysokú 

angažovanosť. Silno zapojení jedinci vidia svoju skupinu ako hodnotovo nadradenú oproti 

iným zoskupeniam a v prípade názorového konfliktu ju vnímajú ako morálneho a 

ideologického víťaza. Obsah v masových médiách, ktorý nefavorizuje ich názor, preto 

predstavuje ohrozenie. Výsledkom toho je spochybňovanie dôveryhodnosti a správnosti 

mainstreamových médií. Zástancovia názorovej skupiny vyžadujú rovnomerné 

zaobchádzanie a na nespravodlivosť reagujú negatívne, až agresívne. 

Angažovanosť v skupine a jej hodnotenie sa uskutočňuje na základe porovnania 

charakteristík vlastnej skupiny s cudzou, tzv. skupinová a mimoskupinová identifikácia 

(angl. in-group a out-group). Pokiaľ sú členovia druhej skupiny podobní členom tej vlastnej, 

či už na základe demografie alebo z hľadiska rasy, či náboženstva, definovanie názorových 

odlišností je pre nich o to dôležitejšie. Iniciátorom diferenciácie skupín môžu byť aj médiá. 

Pokrytím dvoch skupín v rovnakom obsahu spúšťajú u jej členov proces komparácie a 

odlišovania sa (Trepte a Loy, 2017:3–4). Islam (2014:1782) správne poznamenal, že jedinec 

sa identifikuje do viacerých navzájom nezávislých skupín, nejedná sa len o názorové 

skupiny, ale aj sociálne zoskupenia, ako rodina, pracovný kolektív alebo občania jedného 

mesta. Charakteristiky každej zo skupín, s ktorou sa jedinec stotožňuje, vystupujú v rámci 

kognitívnych procesov pri iných vnemoch a je dôležité definovať a rozlišovať, aké podnety 

vyvolávajú jednotlivé identity. 

Jedna zo štúdií zaoberajúca sa vzťahom EHM a teóriou sociálnej identity (Hartmann 

a Tanis, 2013) potvrdila hypotézu, že na EHM má vplyv miera identifikácie so skupinou, 
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teda akou silou sa jedinec radí k určitej názorovej strane. Ďalšie zo zistení ukázalo, že nielen 

identifikácia, ale aj vnímaný status danej skupiny ovplyvňuje hodnotenie hostility médií. 

Čím respondenti vnímali nižší status svojej skupiny v rámci spoločnosti, tým väčšiu cítili 

zaujatosť vyváženého obsahu. Výskum naznačil, že  EHM sa neodohráva na úrovni 

jednotlivcov ako zástancov názorových skupín, ale jedná sa o medziskupinový fenomén. 

Súvis medzi silou EHM a mierou skupinovej identifikácie potvrdili aj ďalšej výskumy 

(Watson a Riffe, 2013; Kim a Hwang, 2019). 

2.3 Teória sebakategorizácie 

Teória sociálnej identity a sebakategorizácie sa javia ako dva navzájom zameniteľné 

pojmy, no ich definície a teoretický rámec sa mierne líšia. Obe pojednávajú o príslušnosti 

jednotlivca k sociálnej alebo názorovej skupine, pričom prvá sa zameriava na vysvetlenie 

vzájomného konania a vystupovania medzi jednotlivými skupinami a ich členmi (my verzus 

oni), a druhá, teória sebakategorizácie, sa sústreďuje na jednotlivcov a kontext, na základe 

ktorého sa identifikujú s rôznymi skupinami. Zatiaľ čo teória sociálnej identity pokladá 

osobnú a sociálnu identitu, teda našu predstavu o tom kým sme a kam patríme, za zlúčené 

mechanizmy, teória sebakategorizácie nevylučuje, že tieto koncepty sa môžu nezávisle od 

seba premieňať a v dôsledku toho podnecovať kognitívnu zmenu, a navzájom sa 

ovplyvňovať. Keď identifikácia s určitou skupinou zosilní a jednotlivec sa začne pokladať 

za člena, začne sa zároveň odosobňovať od osobnej identity a pri vnímaní seba samého 

u neho dominuje sociálna identita (Trepte a Loy, 2017:6–7). 

Na základe skupiny, do ktorej sa radíme, si vytvárame subjektívny konštrukt sociálnej 

reality v súlade s ostatnými členmi skupiny. Teória sebakategorizácie je postavená na 

predpoklade, že sociálna identita je v skutočnosti zhlukom relatívne nezávislých čŕt 

osobnosti, ktoré je možné spájať do skupín. Preto sa dokážeme identifikovať s viacerými 

skupinami naraz. Začlenenie sa do skupiny a stotožnenie sa s ňou iniciuje rôzne spoločenské 

javy ako stereotypizáciu, efekt tretej osoby alebo skupinovú polarizáciu, pričom každý 

jedinec má subjektívnu mieru poddania sa skupine (Reid, 2012:382–385). 

Teória naznačuje, že sebakategorizácia má vplyv na polarizáciu názorov, a to z 

dôvodu zdôrazňovania sociálnej identity so skupinou, zveličovania jej noriem a asimilácie s 

týmito normami v rámci mimoskupinových interakcií. Najmä pri konflikte s inou skupinou 

majú jej členovia tendenciu konať konzistentne, používať rovnaké argumenty a 

stereotypizovať zástancov opačnej strany. V prípade mediálneho pokrytia 
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medziskupinových tém má identifikácia so skupinou tendenciu narastať (Han a Yzer, 

2020:71). 

2.4 Efekt tretej osoby 

Pri hodnotení mediálneho obsahu dochádza k rozdielom vnímania vlastných názorov 

s názormi väčšiny. Tento jav sa tiež nazýva disparita vnímania. V súvislosti s ním hovoríme 

o efekte tretej osoby, ktorá opisuje tendenciu jednotlivca domnievať sa, že médiá alebo 

konkrétny obsah, majú väčší vplyv na ostatných než naňho (Jang a Kim, 2018:296). 

Dochádza teda k nadhodnocovaniu vplyvu médií na druhých, a naopak podceňovaniu 

mediálnych efektov na hodnotiteľa. K efektu tretej osoby dochádza za účelom udržania si 

pozitívneho obrazu, kedy sa konzument vyhraňuje voči masovým vplyvom. Zároveň pocit 

takejto nadradenosti vyvoláva v ľuďoch nutkanie konať a upozorňovať ostatných na 

negatívne vplyvy médií (Stefanita, Corbu a Buturoiu, 2018:7). Rojas (2010) vo svojom 

výskume potvrdil, že užívatelia, na ktorých vplýva EHM a zároveň efekt tretej osoby, 

komentujú vo vyššej miere príspevky týkajúce sa kontroverznej témy a zapájajú sa do 

verejných diskusií na internete, a to z toho dôvodu, že cítia nutnosť obhájiť vlastnú stranu a 

argumentačne vyvážiť mediálny obsah, o ktorom si myslia, že je zaujatý. 

Teoretický rámec popisuje, že pri pôsobení efektu tretej osoby vplývajú na úsudok 

hodnotiaceho dva mechanizmy, ktoré spôsobujú predpoklad, že nezávislá strana sa prikloní 

k opačnému názoru. Prvým je náchylnosť zástancu polarizovanej skupiny obhajovať svoj 

názor a upozorňovať na zaujatý obsah, teda nutkanie zdieľať svoje vedomosti, ktoré druhá 

strana nemá, aby príjemca poznal rovnaké fakty za účelom „objektívneho“ ohodnotenia 

informácie. Druhý mechanizmus núti zástancov nadhodnotiť efekt mediálneho obsahu na 

ostatných, kedy predpokladajú ľahkú ovplyvniteľnosť a nedostatok kritického prístupu u 

iného konzumenta (Perloff, 1989:293).  

Súvisiacim teoretickým modelom, ktorý vychádza z efektu tretej osoby a popisuje 

vnímanie verejnej mienky u zaujatých jedincov v kontroverznej téme, je tzv. dôsledok 

persuazívnej tlače (angl. persuasive press inference). Ten hovorí o tendencii posudzovať 

verejnú mienku na základe individuálneho vnímania mediálneho pokrytia. Ľudia zvyknú 

generalizovať vplyv masových médií na ostatných, teda proklamujú, že „čo médiá dnes 

hovoria, to si verejnosť bude zajtra myslieť“ (Gunther, 1998:487). Táto teória vychádza z 

predpokladu, že mediálny obsah, ktorému je daný jedinec vystavený, je dostatočne 

reprezentatívny v rámci všeobecného pokrytia témy a reflektuje názory, ktoré o 
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problematike prechováva široká populácia. Na základe toho, ako podľa ľudí vnímajú médiá 

ostatní, odvodzujú zároveň vlastný úsudok o mediálnom pokrytí (Gunther et al., 2001:299). 

Rozsah efektu tretej osoby je determinovaný sociálnou vzdialenosťou hodnotiaceho s 

väčšinou. Pokiaľ má jedinec pocit väčšej vzdialenosti od ostatných a je viac nekonformný s 

väčšinovým názorom, má tendenciu vnímať citeľnejší rozdiel medzi sebou a „nimi“. 

Podobný koncept funguje pri EHM. Sociálna vzdialenosť je v tomto prípade opísaná 

opozitnými termínmi určujúcimi príslušnosť k akémukoľvek zoskupeniu, teda spomínaná 

skupinová a mimoskupinová identifikácia. Členov mimo našej skupiny vnímame odlišne aj 

v prípade, že ich osobne nepoznáme. Môže sa jednať o menšiu skupinu ľudí, napríklad 

pracovný kolektív, ale aj väčšiu skupinu, akou je národnostná menšina (Wei, Chia a Lo, 

2011:171). 

Štúdie efektu tretej osoby vo sfére médií porovnávajú percepciu mediálneho pokrytia 

na respondenta s predpokladaným vplyvom toho istého obsahu na druhých. Niektoré 

výskumy testujú očakávaný vplyv na podobné skupiny, kedy sa respondent s neznámou 

druhou osobou má stotožniť, napríklad pri výskumnej vzorke študentov zisťuje, aké 

vnímanie toho istého obsahu by sa prejavilo u iného študenta. Ďalšie štúdie sa zameriavajú 

na hodnotenie pravdepodobnej reakcie na mediálny obsah u väčšiny spoločnosti. Výsledky 

ukazujú, že v prípade masy, s ktorou sa jednotlivec neidentifikuje, dochádza k väčšej 

odchýlke vnímania vlastného názoru a názoru druhých. Čím viac je skupina druhých 

respondentovi vzdialená, tým viac uňho pôsobí efekt tretej osoby (McKeever, Riffe a 

Carpentier, 2012:423). 

Viaceré štúdie zameriavajúce sa na EHM potvrdili tendenciu efektu tretej osoby u 

respondentov, ktorí mali pocit silnej zaujatosti názoru protistrany v médiách. Tieto výskumy 

poukázali na to, že pokiaľ respondent vníma nerovnomerné pokrytie témy na úkor vlastného 

presvedčenia, má tendenciu predpokladať priklonenie neutrálneho konzumenta bez 

vyhraneného postoja k opačnej názorovej strane (Gunther et al., 2001; Feldman, 2011; Wei, 

Chia a Lo, 2011; Jang a Kim, 2018; Stefanita, Corbu a Buturoiu, 2018). 

3 Faktory ovplyvňujúce pôsobenie efektu hostilných médií 

V nasledujúcej kapitole sa venujem faktorom, ktoré vplývajú na silu pôsobenia 

EHM. Ako poznamenali Vallone, Ross a Lepper (1985) ešte pred dokázaním EHM, nie 

každý jednotlivec musí byť nutne vystavený tomuto efektu vždy, keď konzumuje mediálny 
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obsah. S jeho pôsobením sa spájajú určité podmienky. V prvom rade je efekt závislý od toho, 

ako vníma spoločnosť médiá ako celok. Ďalším dôležitým aspektom je mediálny obsah, 

ktorý pôsobí na konzumenta, a tiež jeho zdroj. Spomínané faktory sú dôležité z hľadiska 

kontextu výskumov EHM a sú nezávislé od hodnotiaceho publika. Preto ich označujem ako 

vonkajšie. 

Výskum EHM sa však sústreďuje najmä na aktívne publikum a na to, prečo majú 

konzumenti tendenciu vnímať mediálny obsah zaujato v prípade nestranného pokrytia 

kontroverznej témy. Za týmto účelom je potrebné definovať faktory, ktoré vplývajú na 

percepciu hostility médií. Eveland a Shah (2003) ich rozdeľujú na individuálne a 

interpersonálne. 

3.1      Vonkajšie faktory 

3.1.1  Obsah 

Hodnotenie mediálneho obsahu a percepcia jeho vplyvu sú založené na množstve a 

charaktere informácií, ktoré konzument prijíma. Pozitívne vnímanie je závislé na tom, čo 

jedinec očakáva od spravodajských médií a či týmto požiadavkám zodpovedajú dostupné 

možnosti. Na základe svojich preferencií si volí médiá s relevantným obsahom, čo má za 

následok selektívne zobrazovanie podobného obsahu a zároveň upevňovanie si 

jednostranného názoru na rovnaké témy (Tewksbury a Riles, 2015:382). 

Dôležitým faktorom pre negatívne vnímanie pokrytia je kontroverzný obsah. EHM 

naberá tendenciu pri vystavení polarizovaným názorom, ktoré viac angažujú konzumentov 

prejaviť ich názorovú stranu a obhájiť svoje presvedčenie (Gunther, 2016:478). V prípade, 

že mediálny obsah narúša očakávanie publika, je vnímaný negatívne bez ohľadu na predošlý 

vzťah k zdroju či autorovi tejto správy (Feldman, 2011:412). Kontroverzný mediálny obsah 

zároveň vyvoláva silnejšiu identifikáciu so skupinou, a to z toho dôvodu, že jej členovia 

vnímajú nedostatočné pokrytie ich názoru a pociťujú väčšie ohrozenie. Polarizovaní jedinci 

sa s touto hrozbou môžu vyrovnávať tak, že spochybňujú kredibilitu médií a správnosť 

obsahu (Hartmann a Tanis, 2013:537). 

Predošlé štúdie EHM pokrývajú široké spektrum kontroverzných tém. Najčastejším 

predmetom štúdie je politika, od volieb a preferencií politických strán, až po medzinárodné 

konflikty a postoj k zahraničným záležitostiam (Vallone, Ross a Lepper, 1985; Perfloff, 

1989; Giner-Sorolla a Chaiken, 1994; Eveland a Shah, 2003; Hwang, Pan a Sun, 2008; 
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Stalder, 2009; Huge a Glynn, 2010; Wei, Chia a Lo, 2011; Reid, 2012; Lee, Kim a Coe, 

2018; Soontjens, Remoortere a Walgrave, 2021). Výskum sa však venoval aj ďalším témam, 

napríklad výskumy na primátoch (Gunther et al., 2001), geneticky modifikované organizmy 

(Gunther a Schmitt, 2004; Gunther a Liebhart, 2006), šport (Arpan a Raney, 2003), 

interrupcie (Hartmann a Tanis, 2013; Kim, 2019), povinné očkovanie detí (Gunther et al., 

2012), náboženské rozdiely (Herbert a Hansen, 2018) alebo asistovaná samovražda (Abril, 

2018). 

Pre skúmanie HME je zároveň nevyhnutnou súčasťou neutrálny, nestranný obsah. 

Ďalším problematickým aspektom pri výskume je proklamovaná objektívnosť článkov a 

textov, ktoré sú respondentom predstavené. Novinári tvrdia, že sú profesionálni a nezaujatí, 

avšak ich formulácie kontroverzných tém sa širokému publiku nemusia zdať objektívne. 

Objektívnosť je vo všeobecnosti veľmi subjektívna záležitosť. Skúmaniu EHM by teda mal 

ideálne predchádzať výskum vybraných textov, napríklad prostredníctvom kvantitatívnej a 

kvalitatívnej obsahovej analýzy, pre overenie neutrálnosti správ. Jednoduchším riešením, 

ktorý využívam aj v mojom dotazníkovom šetrení v praktickej časti, je zahrnúť do 

výskumnej vzorky ako kontrolnú skupinu neutrálnych respondentov, ktorí nevykazujú 

významné zaujatie k jednej ani k druhej strane. V prípade, že neutrálni respondenti pokladajú 

obsah za nestranný, pričom polarizovaní respondenti cítia zaujatosť, potvrdzuje to trend 

EHM a naznačuje nestrannosť obsahu (Gunther et al., 2001:297–298). 

3.1.2 Zdroj 

Predošlé štúdie ukazujú, že na vplyv EHM má vplyv aj potenciálny zásah informácie. 

Premennou v týchto štúdiách je novinový článok s vysokým zásahom a študentská esej, 

prípadne regionálny týždenník s nízkym zásahom (Gunther & Schmitt, 2004; Gunher a 

Liebhart, 2006; Gunther, Miller a Liebhart, 2009, Huge a Glynn, 2010; Gunther et al., 2012; 

Reid, 2012). Zistenia naznačujú, že v prípade média s nízkym zásahom, akým je študentská 

esej, je tendencia vnímania zaujatosti proti vlastnému presvedčeniu nižšia. U niektorých 

respondentov sa dokonca vyskytol opačný trend, kedy študentskú esej s neutrálnym 

obsahom hodnotili pozitívne, ako zastávajúcu ich názorovú stranu, teda prejavilo sa u nich 

asimilačné skreslenie. Výskumníci sa domnievajú, že v prípade predpokladu o malom 

publiku správy hodnotia zástancovia názorových skupín obsah objektívnejšie, a to s malou 

alebo žiadnou predpojatosťou. Tento trend súvisí s celkovým negatívnym vnímaním médií, 

ktoré ovplyvňujú verejnú mienku. Zároveň u zástancov polarizovaných skupín pretrváva 
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presvedčenie, že nerozhodnutí ľudia, vystavení názoru mainstreamových médií, nie sú 

schopní kriticky spracovať obsah, pretože nemajú o problematike dostatok informácií ako 

oni. Negatívne vnímanie mediálneho článku ako zdroja dotvára efekt tretej osoby, kedy 

hodnotiaci prechováva pocit, že informácia bude mať oveľa väčší vplyv na iného 

konzumenta v porovnaní so študentskou esejou (Gunther a Lierbhart, 2006:449–450). 

Gunther a Lierbhart (2006) vo svojej štúdií potvrdili silnejšie vnímanie zaujatosti 

obsahu v prípade média s vysokým zásahom. Okrem zdroja tu však manipulovali aj s 

autorom textu. Výsledky priniesli zaujímavé zistenia. Nielen že respondenti pokladali obsah 

za viac zaujatý proti ich názorovej strane v prípade novinového článku v porovnaní s 

rovnakým obsahom prezentovaným formou študentskej eseje, ale okrem toho sa ukázalo, že 

rovnakú tendenciu vnímania u respondentov vyvoláva manipulácia autora. Cieľom bolo 

zosobniť tvorcu článku a esej a potvrdiť, že hostilné vnímanie obsahu súvisí s negatívnym 

vzťahom k médiám aj v prípade novinára ako zástupcu média. Respondenti hodnotili 

zaujatosť obsahu podobne v prípade novinového článku ako zdroja a novinára ako autora. 

Pri študentskej eseji a jej autorovi z nemenovanej univerzity bolo hodnotenie zaujatosti 

obsahu miernejšie. 

V rámci vnímania zdroja je okrem potenciálneho zásahu pre konzumentov podstatné, 

či je pokrytie skupiny a témy v médiách dostatočné a či je vierohodné. Masovým médiám je 

vo všeobecnosti pripisovaná nižšia kredibilita, pretože konzumenti predpokladajú, že 

nedokážu dôkladne pokryť potreby menších skupín alebo lokálne udalosti, a ich cieľom je 

uspokojiť potrebu väčšiny. Túto hypotézu potvrdila štúdia, zaoberajúca sa mapovaním 

reakcií na pokrytie univerzitného futbalového zápasu v národnom denníku a regionálnom 

médiu. Respondenti vnímali totožný obsah v národnom médiu negatívnejšie ako v prípade 

regionálneho plátku (Arpan a Raney, 2003). 

3.1.3 Vzťah k médiám 

V neposlednom rade má na tendenciu EHM vplyv aj celkový vzťah médií a 

spoločnosti. V prípade, že mediálny obsah narúša očakávanie publika, je vnímaný negatívne 

bez ohľadu na predošlý vzťah k zdroju či autorovi tejto správy (Feldman, 2011:412). Dôvera 

v médiá je dôležitým aspektom pre demokratickú spoločnosť. Médiá sú zároveň hlavným 

zdrojom informácií a kľúčovým bodom komunikačnej infraštruktúry v spoločnosti (Schranz, 

Schneider a Eisengger, 2018:73). Ľudia majú tendenciu dôverovať im aj napriek tomu, že 

často nie sú schopní alebo iba motivovaní overiť si mediálny obsah. Dôvera v médiá je 
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nevyhnutná a najviac citeľná práve v prípadoch, kedy široké publikum nemá dostatok 

vedomostí na verifikáciu správy (Tsfati a Cohen, 2005:29). Súčasná situácia pandémie 

Covid-19 je toho dobrým príkladom. Takmer na dennej báze sledujeme reportáže alebo 

čítame články, ktoré pojednávajú o hrozbách šírenia novej formy koronavírusu, no iba časť 

populácie má dostatok odborných vedomostí, aby dokázala bez pomoci ďalších zdrojov 

posúdiť, či je mediálna informácia pravdivá alebo nie. 

Konzumenti svoj vzťah k médiám najčastejšie prehodnocujú práve v prípade obsahu, 

ktorý sa dotýka im príbuzných tém a pri posúdení neférového pokrytia vlastného názoru 

majú tendenciu stratiť v médiá dôveru. Vďaka širokému spektru možností si však 

konzumenti môžu vybrať, ktoré spravodajské zdroje budú sledovať a k dispozícii majú aj 

alternatívne médiá (Tsfati a Cohen, 2005:29). Pocit zaujatosti a nerovnomerného pokrytia 

osobných názorov, či názorov skupiny, do ktorej sa jednotlivec radí, vyvoláva pocit 

odcudzenia. Ten má za následok celkovú apatiu k mainstreamu, vrátane mainstreamových 

médií, s cieľom odčleniť sa od väčšinového názoru v spoločnosti (Tsfati, 2007:633). 

Jeden z výskumov EHM (Arceneaux a Johnson, 2015) potvrdil, že to, aké médiá 

zvyknú ľudia konzumovať, vplýva na ich hodnotenie zaujatosti. Respondenti preferujúci 

jednostranne zamerané názorové médiá vnímali mainstreamový nestranný obsah ako viac 

zaujatý v porovnaní s bežným publikom mainstreamových médií. Názory na médiá, ktoré 

publikum prechováva, majú preukázateľný vplyv na mieru pôsobenia EHM. V prípade 

negatívnych postojov, teda pri mediálnom skepticizme, má hodnotenie zaujatosti väčšiu 

tendenciu. Skepticizmus voči médiám je jedným z predpokladov pre vznik fenoménu (Choi, 

Yang a Chang, 2009:61). 

Hwang, Pan a Sun (2008:78–79) upozorňujú na to, že predošlé štúdie nevenujú 

dostatočnú pozornosť emočnému aspektu tendencie vzniku EHM, ktorý sa detailnejšie 

venuje subjektívnemu posudzovaniu obsahu alebo jeho tvorcov. Podľa týchto autorov sa 

nejedná o jednorazový prejav negatívneho postoja voči pokrytiu danej témy, ale opakované 

zavrhnutie, ktoré vychádza z predošlých skúseností a rozvíja sa. Túto tendenciu definuje 

pojem mediálna indignácia (angl. media indignation), teda pobúrenie alebo rozhorčenie. 

Indignácia je systematická a popisuje morálne odmietnutie určitých normatívnych princípov, 

ktoré sú pre jednotlivca významné  a vychádzajú zo silného presvedčenia. Reakcie 

indignácie však môžu byť rôzne, od hnevu, či opovrhovania, až po miernejšie prejavy 

odporu. K podobnému spracovaniu mediálneho obsahu dochádza pri EHM, kedy zástanca 
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jednej skupiny cíti poškodenie vlastnej strany na úkor opačného názoru, ktorý respondent 

vníma ako normu a verejnú mienku. 

3.2 Individuálne faktory 

3.2.1 Sila presvedčenia 

Jedným z faktorov, ktoré potvrdila prvá štúdia EHM (Vallone, Ross a Lepper 1985), 

je tendencia vnímania väčšieho zaujatia v prípade silno polarizovaných jednotlivcov, ktorí 

majú krajne vyhranený názor na danú kontroverznú tému. Pôsobenie EHM je teda závislé 

od miery zaujatosti k téme, respektíve kde na názorovom spektre sa nachádzajú postoje 

jednotlivca. Ďalšie štúdie potvrdili hypotézu, že efekt sa prejavuje vo väčšej miere u 

extrémnych zástancov polarizovaných názorových skupín (Perloff, 1989; Gunther et al., 

2001, Gunther, Miller a Liebhart, 2009). Preto je dôležité v rámci metodológie výskumu 

testovať silu presvedčenia a mieru stotožnenia sa so skupinou. 

Existujúce presvedčenia, ktoré jedinec prechováva, vplývajú pri posudzovaní 

mediálneho obsahu na kognitívne procesy, čo bolo preukázané aj vo výskume týkajúceho sa 

vzťahov na Blízkom východe. Nezávisle od ostatných faktorov, názor na problematiku, 

ktorý respondenti uviedli v prvej časti výskumu, bol konzistentný s hodnotením zaujatosti 

článku v závere dotazníka (Giner-Sorolla a Chaiken, 1994:177). 

Polarizovaní konzumenti zvyknú totiž hodnotiť mediálny obsah subjektívne a preto 

sa u nich prejavuje tendencia vnímať kontroverzné témy ako zaujaté. Na základe 

nesprávneho hodnotenia nestranného obsahu majú tendenciu neadekvátne posudzovať aj 

verejnú mienku. Skreslenou percepciou médií spôsobenou neobjektívnym hodnotením 

dochádza k nadhodnocovaniu vplyvu mediálneho pokrytia na ostatných (Gunther et al., 

1998:489–490). 

Polarizácia nastáva najmä pri konzumentoch, ktorí v médiách vyhľadávajú pomerne 

úzke spektrum tém, čím sa u nich vyvíjajú silné jednostranné presvedčenia. Nové médiá 

polarizáciu ešte viac podnecujú. Dochádza tu k selektívnemu zobrazovaniu podobného 

obsahu na rovnakých užívateľov za účelom relevantnosti obsahu. Taktiež interaktivita 

internetových fór a sociálnych sietí prispieva k zosilňovaniu názorov na základe zapájania 

sa do diskusie a konfrontácie so zástancami rozdielnych názorov (Tewksbury a Riles, 
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2015:384). 

3.2.2 Miera angažovanosti 

Predošlé štúdie (Vallone, Ross a Lepper, 1985; Gunther et al., 2001; Tsfati a Cohen, 

2005; Matthes, 2011) potvrdili, že angažovanosť respondentov musí byť vysoká, aby sa 

prejavilo hostilné vnímanie, no nezaoberajú sa tým, z čoho ich angažovanosť vychádza. 

Choi, Yang a Chang (2009:56–57) vo svojej štúdii skúmajú, či majú na angažovanosť väčší 

vplyv hodnoty, ktoré respondent prechováva alebo potenciálny dôsledok mediálneho 

obsahu. Pri hodnotách hovoríme o egocentrickej angažovanosti, kedy je hodnotenie založené 

na názoroch respondenta, ktoré si buduje dlhšiu dobu, vychádzajú teda z minulých 

skúseností. Angažovanosť kvôli potenciálnemu dôsledku mediálneho obsahu zahŕňa budúce 

skúsenosti a v tomto prípade je pre respondenta relevantné, ako by obsah mohol ovplyvniť 

ostatných konzumentov. Výsledky ich štúdie ukázali, že mechanizmus angažovanosti na 

základe hodnôt verzus na základe potenciálneho dôsledku nie sú vo vzťahu a pôsobia 

separátne. Ukázalo sa, že na hodnotenie zaujatosti a pocit hostilných médií majú väčší vplyv 

nadobudnuté názory a presvedčenia ako následný vplyv obsahu. 

Vo všeobecnosti sú jednotlivci viac zapojení do témy, pokiaľ je pre nich relevantná 

alebo s ňou majú asociované zážitky a emócie. Tento level angažovanosti je založený na 

osobnej skúseností. Perloff (1989:241) definoval rozdielnu formu angažovanosti na základe 

ega, ktorá nie je závislá od predošlej skúsenosti, ale vychádza z vlastných hodnôt a postojov 

jednotlivca. Ego vyvoláva reakcie a emócie na obsah, ktorý sa nás dotýka, máme potrebu sa 

voči nemu vyhraniť a je v súlade s osobnou identitou. Jedná sa napríklad o zapojenie v 

otázkach politickej príslušnosti alebo náboženstva. 

Angažovanosť je často spájaná s rastúcou polarizovanosťou názoru, teda že silno 

zaujatí zástancovia pre a proti sú zároveň viac angažovaní, je však nutné si uvedomiť, že 

tento vzťah nie je samozrejmosťou. Angažovanosť v rámci výskumu EHM by sa mala 

odvíjať od toho, akú kognitívnu aktivitu polarizovaný zástanca vynaloží pri danom obsahu. 

Okrem sily názoru a presvedčenia by sem mali spadať znalosti, ktoré zástanca o téme má, 

ako veľmi sa s názorovou skupinou identifikuje a do akej miery sa k nej hlási. Pôsobenie 

EHM sa spája s afektívnou angažovanosťou, čo znamená, že reakcie sú vyvolené emóciou, 

v prípade EHM negatívnymi emóciami na daný obsah. Afektívna angažovanosť vychádza z 

kognitívnej angažovanosti, nie však naopak. Nie každý zástanca, ktorý je kognitívne 

zapojený do obsahu, musí nutne prejaviť aj emócie. Afektívna angažovanosť sa u každého 
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kognitívne zapojeného respondenta môže prejaviť v inej miere, je automatická a 

individuálna, podobne ako pri teórii asociačnej siete, ktorá popisuje vytváranie vzájomných 

vzťahov medzi objektami a javmi ovplyvňujúcimi naše myslenie (Matthes, 2011:363–365). 

3.3 Interpersonálne faktory 

3.3.1 Medziskupinové vzťahy 

Pri vnímaní obsahu médií je nutné brať do úvahy nielen intrapersonálne individuálne 

vplyvy, ale aj interpersonálne. Silným faktorom pri percepcii médií a zároveň 

frekventovaným zdrojom informácií jednotlivca sú sociálne skupiny, v ktorých sa 

najčastejšie vyskytujeme, teda rodina, priatelia, susedia alebo kolegovia. Uzavreté sociálne 

skupiny majú za následok upevnenie vyhranených názorov, kedy dochádza k stretu rovnako 

zmýšľajúcich jednotlivcov (Eveland a Shah, 2013:106). 

Medziskupinové vzťahy vychádzajú z teórie sociálnej identity a sebakategorizácie. 

Sociálna identita ako koncept ľudského vnímania úzko súvisí s osobnou identitou, kedy 

vlastnú identitu dotvárame práve tým, do akých skupín sa radíme, teda kam sa 

kategorizujeme. Čím viac sa pokladáme za členov nejakej skupiny, tým väčšiu máme 

potrebu podieľať sa na jej kultivácii a prispievať k pozitívnemu vnímaniu tejto skupiny. S 

tým súvisí proces porovnávania s vonkajšími skupinami za účelom definovania 

charakteristík, ktorými je naša skupina nadradená nad ostatnými. Tento proces komparácie 

sa nazýva teória sociálneho porovnania. Jej výsledkom je zosilnenie pozitívnych atribútov 

skupiny, do ktorej sa radíme, a naopak zvýraznenie odlišností a nedostatkov druhej skupiny, 

tzv. mimoskupinová diskriminácia. Hlavným predpokladom tejto teórie je odosobnenie. 

Jednotlivci prestávajú vnímať členov druhej skupiny ako individuality, ale pokladajú ich za 

prototypy skupiny, ktoré sa v niektorých charakteristikách môžu líšiť, avšak sú nositeľmi 

spoločných znakov skupiny (Schulz, Wirth a Müller, 2020:204). 

Hodnotenie vonkajších skupín podlieha abstraktnému spoločenskému rámcovaniu, 

ktoré je založené na sociálnej vzdialenosti zástupcov jednotlivých skupín. Jedinec si teda 

predstaví prototyp vonkajšej skupiny a na základe individuálnych podobností z hľadiska 

sociálnej, ale aj psychologickej entity vyhodnotí vlastnú podobnosť alebo odlišnosť od 

skupiny (Kim, 2019:37). Tsfati (2007:632) poukazuje, že predpoklad toho, čo si o nás alebo 

o skupine, či menšine, do ktorej sa radíme, myslia ostatní, má veľký vplyv na to, ako 

vnímame samých seba a tiež na náš vzťah k spoločnosti ako celku. Tento vzťah je podľa 
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neho výrazne definovaný nielen vnímaním našej skupiny voči ostatným, ale aj percepciou 

mediálneho pokrytia o našej skupine vzhľadom k jeho očakávanému vplyvu na verejnú 

mienku. 

3.3.2 Vnímanie verejnej mienky 

Vnímanie verejnej mienky podlieha efektu tretej osoby, teda skreslenému vnímaniu, 

že médiá majú väčší vplyv na ostatných ako na nás. Pôsobenie EHM je závislé od tohto 

faktoru. Čím viac majú zástancovia pocit zaujatosti obsahu, tým majú väčšiu tendenciu 

myslieť si, že verejnosť je naklonená proti ich názoru. Takisto predpokladajú, že väčšina 

čitateľov sa nakloní k opačnému názoru, ku ktorému sa podľa nich prikláňa aj daný obsah 

(Choi, Yang a Chang, 2009:62). 

Tento pohľad na percepciu médií podporuje teória špirály mlčania, ktorá opisuje 

tendenciu zastávať sociálne normy a nevyjadrovať menšinový názor na verejnosti zo strachu 

zo sociálnej izolácie a celkového odmietnutia. V prípade diskusie so silno zaujatými členmi 

názorových skupín tendencia narastá. Špirála mlčanlivosti sa uplatňuje aj u názorových 

vodcov, napríklad politikov, ktorí sa často vyhýbajú komentovaniu kontroverzných tém 

(Eveland a Shah, 2003:105–106). Nejasnými vyjadreniami k témam ako klimatická kríza, 

registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, či interrupcie, zosilňujú tento efekt, 

a zároveň posilňujú presvedčenie polarizovaných zástancov o vplyve na verejnú mienku. 

Takúto rétoriku môžeme pozorovať na politikoch na Slovensku, v Českej republike, i v 

zahraničí (CNN, 2012; Kaliba, 2019; Kovačič, 2020). 

Gunther (1998:486–489) popisuje, že médiá sú hlavným zdrojom informácií pre 

masy, a preto ich spoločnosť vníma ako distribútora širokého názoru. Ľudia odhadujú 

mienku verejnosti na základe toho, čo počujú vo svojom okolí a na základe tém a názorov, 

ktoré prezentujú názoroví vodcovia, napríklad politici, ale aj iné prominentné osobnosti. Na 

základe toho potom generalizujú vyjadrenia na celú spoločnosť a hyperbolizujú vplyv 

mediálneho pokrytia na verejnú mienku. Jedná sa o dôsledok persuazívnej tlače, teda 

predpokladu, že spoločnosť si vytvára názory na základe aktuálneho mediálneho diania, 

ktorý som predstavila v predošlej kapitole pri teórii efektu tretej osoby. Podobné domnienky 

spôsobujú skreslené vnímanie a vedú k zvýšeniu zaujatosti voči médiám. Tomu, ako takéto 

skreslenia vplývajú na kognitívne procesy, sa venujem v nasledujúcej kapitole. 
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4 Pôsobenie efektu hostilných médií na kognitívne procesy 

Hodnotenie mediálneho obsahu a následný vývoj názorov na široké spektrum tém je 

závislé od kognitívnych procesov. Tie určujú, ako analyzujeme a hodnotíme okolité stimuly. 

V rámci kognitívnych procesov hovoríme o mentálnych operáciách, ktoré nám pomáhajú 

spracovávať informácie, od vnímania, argumentácie, rozhodovania, učenia a uchovávania v 

pamäti, až po citové prejavy. Môže to byť vedomá i nevedomá funkcia mozgu. Napríklad 

príprava na test v škole je proces vedomého učenia a spracovania informácií. Nevedome sa 

môžeme naučiť cudzie slová pri počúvaní hudby od zahraničných interpretov. Jedná sa 

zároveň o individuálny proces, kedy každá spracovaná informácia má pre jednotlivca iný 

význam a pri ďalšom spracovaní je viac alebo menej dostupná. Predošlá skúsenosť uchovaná 

v pamäti je pre nás súčasne podkladom pre spracovanie nových informácií, čo znamená, že 

na jednej strane pomáha rýchlo reagovať a vyhodnocovať neznáme situácie, no na strane 

druhej vytvára domnienky a podnecuje predsudky a názorové zaujatie (Wegener a Carlstron, 

2005:494–495). 

Významnú funkciu pri hodnotení a rozhodovaní má asociačná sieť, vďaka ktorej 

spájame informácie do súvislostí. Každý jedinec má však vlastnú asociačnú sieť vytvorenú 

na základe predošlého procesu učenia, osvojovania vedomostí a zapamätateľnosti. Ten istý 

vnem sa môže rôznym ľuďom asociovať s inou situáciou, čo spôsobuje rozdielne 

dekódovanie a pochopenie významu aj v prípade totožného obsahu. Kognitívne funkcie sú 

základným predpokladám pre pôsobenie heuristík a skreslení, a zásadným faktorom 

skúmania vplyvu mediálnych efektov (Shrum, 2002:53). 

Vallone, Ross a Lepper (1985) v záveroch svojej štúdie navrhli dve možné 

vysvetlenia, prečo HME pôsobí na polarizovaných zástancov. Jedným mechanizmom by 

mohla byť chyba v hodnotení, pri ktorej dochádza k predpokladu, že zástanca hodnotí 

použité argumenty v médiách na základe vlastných názorov a predpojatosti, pričom 

nepokladá prezentované informácie oboch strán za rovnako reprezentatívne a vníma 

zaujatosť v prospech druhej strany. Druhou možnosťou je chyba v percepcii, kedy 

zástancovia polarizovaných skupín vnímajú a pamätajú si pri hodnotení menšie množstvo 

použitých argumentov podporujúcich ich názor a na základe toho pociťujú zaujatosť k 

protistrane. Giner-Sorolla a Chaiken (1994) testovali tieto dva mechanizmy vo svojej štúdií 

s polarizovanými zástancami a potvrdili pôsobenie chyby v hodnotení. Výskum Gunthera a 

Schmitta (2004) o dekádu neskôr ukázal rozdielne výsledky, kedy respondenti vnímali 
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zaujatosť na základe argumentačne nevyváženého pokrytia za obe názorové strany, teda 

chybu v percepcii. Výsledky týchto štúdií naznačujú, že navrhované mechanizmy z prvej 

štúdie EHM (Vallone, Ross a Lepper, 1985) nie sú v antagonistickom vzťahu, ale že pri 

pôsobení efektu môžu pôsobiť obe kognitívne chyby nezávisle od seba. Túto hypotézu 

testoval výskum zaoberajúci sa polarizovanými názorovými skupinami v téme výstavby 

kasína v Singapure (Chia et al., 2007). Závery štúdie potvrdili pôsobenie oboch 

mechanizmov. Respondenti na jednej strane vnímali viac argumentov protistrany ako 

informácií zastávajúcich ich postoje (chyba v percepcii), zároveň sa však ukázala aj 

pozitívna korelácia medzi silou presvedčenia polarizovaných zástancov a hodnotením 

zaujatosti mediálneho obsahu (chyba v hodnotení). 

4.1    Tendencie vnímania efektu hostilných médií 

Pôvodná štúdia EHM (Vallone, Ross a Lepper, 1985) definovala tri tendencie, z 

akého dôvodu majú polarizovaní zástancovia sklon k hodnoteniu zaujatosti a ako tieto 

mechanizmy vplývajú na kognitívne procesy, pričom spôsobujú chybu v percepcii a/alebo 

chybu v hodnotení, ktoré ústia do negatívneho vnímania mediálneho pokrytia danej 

kontroverznej témy a celkového záporného vzťahu členov názorových skupín voči médiám. 

Jedná sa o rozdielne štandardy, selektívnu kategorizáciu a selektívnu pamäť. 

4.1.1 Rozdielne štandardy 

Neutrálny obsah by mal byť z objektívneho pohľadu vnímaný ako vyvážený. 

Predošlé štúdie potvrdzujú, že v prípade zaradenia neutrálnej skupiny bez extrémnych 

názorov na kontroverznú tému predmetu výskumu, táto skupina hodnotí vyvážený obsah ako 

neutrálny (Gunther et al., 2001; Chia et al., 2007; Gunther et al., 2012). Polarizovaní 

zástancovia posudzujú obsah na základe rozdielnych kritérií. Na ich rozhodovanie vplývajú 

osvojené presvedčenia a predsudky, čo má za následok odlišné vnímanie vlastnej názorovej 

skupiny a protistrany vo vyváženom mediálnom obsahu. Rozdielne štandardy sú 

predpokladom pre chybu v hodnotení. Respondenti s extrémnym názorom nepokladajú 

opačné názory za rovnako relevantné a platné ako argumenty vlastnej strany. Zároveň, 

argumenty opačnej strany sú  v protiklade s ich vlastným presvedčením, preto je pre nich 

pokrytie opozitných názorov celkovo neprijateľné. Pokiaľ médium pripustí platnosť 

opačných názorov vo vyváženom spravodajskom obsahu, polarizovaní zástancovia pociťujú 

hrozbu vlastnej identity a presvedčenia, a cítia väčšiu zaujatosť voči protistrane v porovnaní 
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s nepolarizovanými respondentami (Gunther a Liebhart, 2006:452). 

Zástancovia, ktorí sú silno vyhranení voči danej téme, pristupujú k hodnoteniu 

pokrytia o tejto téme s jasne zaujatým postojom. Použité argumenty dávajú do vzťahu k 

informáciám, ktoré v minulosti o téme nadobudli a ku ktorým si vyhranili názor. Na druhej 

strane neutrálni respondenti nemajú voči téme predsudky a argumenty oboch strán 

posudzujú ako rovnako validné. Rozdielne štandardy predikujú, že pri striktnej 

jednostrannosti jednotlivca nie je možné vyvážený obsah pokladať za objektívny (Gunther 

er al., 2001:296). Tendencia rozdielnych štandardov bola potvrdená v začiatkoch skúmania 

efektu EHM (Vallone, Ross a Lepper, 1985; Giner-Sorolla a Chaiken, 1994; Gunther a 

Liebhart, 2004). Tieto výskumy ukázali, že respondenti vnímajú rovnaký počet použitých 

argumentov oboch strán, no rozdielne pristupujú k hodnoteniu toho, či médium vyvážene a 

spravodlivo pokrýva ich názor, čo spôsobuje vnímanie zaujatosti opačnej strany. Čím 

vyhranenejší názor respondenti prechovávajú, tým extrémnejšie hodnotia zaujatosť 

mediálneho obsahu. 

Reid (2012:382) správne poznamenal, že rozdielne štandardy sú predpokladom 

nielen EHM, ale aj opačného vnímania médií, asimilačného skreslenia, kedy zástancovia 

polarizovaných skupín naopak hodnotia mediálny obsah ako súhlasný s ich vlastným 

presvedčením. Nie sú teda dostatočným vysvetlením tendencie negatívneho vnímania a je 

nutné skúmať ďalšie faktory za účelom objasnenia, pri ktorých stimuloch a za akých 

okolností vnímajú polarizovaní jedinci obsah priateľsky, a kedy naopak hostilne. 

4.1.2 Selektívna kategorizácia a selektívna pamäť 

Selektívna kategorizácia hovorí, že polarizovaní zástancovia vnímajú zaujatie 

totožného obsahu na opačnú stranu z dôvodu rozdielnej interpretácie jednotlivých pasáží v 

prospech opačného názoru. V rámci selektívnej pamäte majú zástancovia názorových skupín 

tendenciu vybaviť si viac argumentov zastávajúcich opačnú stranu. Obe sú kategorizované 

ako chyby v percepcii a reflektujú nerovnomerné vnímanie súhlasného a nesúhlasného 

názoru. Pri selektívnej kategorizácii dávajú členovia názorových skupín rovnakému obsahu 

rozdielnu hodnotu a význam, vplyvom selektívnej pamäte hodnotia v rovnakom obsahu 

rozdielne zastúpenie argumentov oboch strán (Giner-Sorolla a Chaiken, 1994:166). 

Gunther a Liebhart (2006:451) poukazujú na to, že testovať kognitívne procesy 

respondentov je náročné a kritizujú predošlé výskumy za príliš rozdielnu metodológiu pri 
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ich výskume. To má za následok nekonzistentné odpovede a slabú podporu výsledkov 

pôsobenia jednotlivých mechanizmov. Vallone, Ross a Lepper (1985) sa pýtali respondentov 

na pomer obsahu, ktorý argumentačne zastáva ich stranu k informáciám podporujúcim 

opačnú názorovú skupinu. Výsledky ukázali, že respondenti vnímali viac obsahu v prospech 

protistrany. Giner-Sorolla a Chaiken (1994) nepotvrdili selektívnu kategorizáciu. Vo svojom 

výskume respondentov nechali hodnotiť pasáže mediálneho pokrytia témy, na ktoré si v 

poslednej časti dotazníku sami spomenuli. Výsledky ukázali opačnú tendenciu, asimilačné 

skreslenie, teda výber a hodnotenie argumentov v prospech názoru respondenta. Gunther a 

Liebhart (2006) zdôrazňujú, že pri skúmaní týchto mechanizmov je nutné ísť hlbšie a 

zisťovať, prečo polarizovaní zástancovia vnímajú viac argumentov v prospech protistrany. 

Je zároveň nutné testovať rovnaké argumenty u všetkých respondentov a pýtať sa na ich 

hodnotu, nie iba na pomer zastúpenia oboch strán. 

Novšie výskumy s dôslednejšou metodológiou na výskum týchto mechanizmov 

poukazujú na pravdepodobnosť pôsobenia selektívnej kategorizácie (Gunther a Liebhart, 

2006; Reid, 2012). Selektívna kategorizácia vychádza z teórie sociálneho úsudku. Táto 

teória popisuje, že rozhodovanie a formulácia záverov podlieha názorom a postojom 

jednotlivca, pričom sa môže jednať o vedomý, ale aj nevedomý proces. Je nutné si zároveň 

uvedomiť, že postoj polarizovaných zástancov ku kontroverznej téme nie je konkrétny bod 

na názorovej škále, ale rozmedzie toho, čo pokladajú za prijateľné a čo už nie. Hovoríme o 

tzv. rozsahu prijatia a rozsahu odmietnutia. Tie sa môžu líšiť aj u členov rovnakej názorovej 

skupiny (Maccoby, 1962:126–127). 

4.2 Heuristiky a afektívne reakcie na vnímanie hostilných médií 

Shrum (2002:52–53) poznamenal, že na to, ako vnímame médiá a ako na pokrytie 

reagujeme, vplýva okrem spomínaných individuálnych a interpersonálnych faktorov aj 

frekvencia konzumácie médií. Pri definícii sa síce zameral na televíziu, je však možné 

generalizovať to na všetky médiá, tradičné aj digitálne. Častým sledovaním spravodajstva v 

médiách si jednotlivci osvojujú sociálny konštrukt reality vytváraný médiami, ktorý môže 

byť realite vzdialený a prezentovaný živšie ako skutočné udalosti za účelom vytvorenia 

senzácie a zapojenia divákov. Napríklad médium použije ilustračné zábery prírodnej 

katastrofy z minulosti, ktorá však tentokrát nie je tak ničivá. Tento jav pomenúva teória 

kultivácie.  

Predovšetkým polarizovaní zástancovia so silnými presvedčeniami vnímajú silu 
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konštruktu reality vytvorenú v médiách, voči ktorej sa vyhraňujú. Pri hodnotení mediálneho 

obsahu hovoríme o rozdielnych normách, ktoré používajú ľudia z  názorových skupín pri 

spracovaní informácie. Jedná sa o tzv. heuristiky, teda vzorce rozmýšľania, ktoré si časom 

vyvíjame pre uľahčenie kognitívnych procesov. Prostredníctvom heuristík sme schopní 

rýchlo spracovať vonkajšie vnemy, keďže ľudský mozog nemá kapacitu detailne analyzovať 

každý zmyslový vnem (Eveland a Shah, 2003:107). Millerov zákon definuje, že naša 

krátkodobá pamäť, ktorú využívame pri analyzovaní okolia, dokáže uchovať v jednom čase 

5-9 jednotiek informácie. Práve heuristiky nám pomáhajú spracovať a vyhodnotiť čo najviac 

vnemov, avšak takéto automatizované spracovanie informácií vedie k odchýlkam, a rozvíja 

predpojatosť a stereotypy (Mathy a Feldman, 2012:346). 

Opakom dekódovania prostredníctvom heuristík je systematický proces alebo 

analýza. Tú využívame pri náročných logických úlohách, ktoré sú pre nás nové, vyžadujú 

premyslenie riešenia a vysokú motiváciu pre zapojenie. Heuristiky sú naopak využívané pri 

automatických, opakujúcich sa situáciách, kde je naša motivácia nízka. V prípade 

konzumácie mediálneho obsahu sú zapájané oba procesy a náchylnosť k vplyvu efektov 

médií je závislá od miery zapojenia systematického procesu a kritického myslenia (Shrum, 

2002:62–67). EHM nevyvoláva iba čiastkové a náhodné chyby v kognitívnom procese, 

respektíve v úsudku, ale má dopad na názory a presvedčenia, ktoré v sebe ďalej uchovávame 

a rozvíjame. Tento mediálny fenomén má teda kumulatívny charakter (Tsfati a Cohen, 

2005:44). 

EHM je dôkazom, že odchýlky vo vnímaní médií oproti vlastnému presvedčeniu 

konzumenta sú spájané s negatívnymi emóciami ako hnev, pobúrenie, či nepochopenie a 

reflektujú diskrepanciu verenej mienky, ktorá je závislá od individuálnych i 

celospoločenských faktorov (Hwang, Pan a Sun, 2008:77). Súvis polarizovaného názoru s 

hodnotením zaujatosti je teda možné vyvodiť z teórií zaoberajúcich sa emóciami, ktoré 

sledujú, aké akcie vyvolávajú jednotlivé emócie. Emočné reakcie nie sú pevne dané, ale je 

ich možné generalizovať. Napríklad pocit hnevu alebo neprávosti v nás vzbudzuje podľa 

teoretikov motiváciu, teda cítime potrebu riešiť situáciu ako reakciu na spustenie obranného 

mechanizmu našej identity a vyhraniť sa voči názoru protistrany (ibid, 2008:80). 

Sapolski (2017:289–292) tento jav nazýva teóriou my verzus oni. Jedná sa o 

automatickú reakciu mozgu spojenú s hormonálnou činnosťou. Z hľadiska neurobiológie 

dochádza pri interakcii s blízkymi a nám podobnými jedincami k vyplavovaniu oxytocínu 
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na základe vonkajších podnetov, a ten v nás stimuluje pozitívne reakcie. Oxytocín sa však 

vyplavuje aj pri negatívnych pocitoch spojených so stretom vonkajšej skupiny. Nejedná sa 

teda o „hormón šťastia“ ako sa ľudovo skloňuje, oxytocín má za následky širokú škálu 

emočných reakcií a pôsobí aj pri prejavoch etnocentrizmu či xenofóbie. Keď sme vystavení 

emočne príznačnému podnetu, ako to je práve pri kontroverzných témach, proces 

spracovania týchto informácií je rýchly a impulzívnejší, no na úkor jeho presnosti. 

Hormonálna reakcia k emotívnemu podnetu potláča racionalitu, posilňuje chyby v úsudku a 

zveličuje presvedčenia vedúce k stereotypizácii a negatívnym sociálnym prejavom. 

5 Štúdie pojednávajúce o efekte hostilných médií 

Väčšina výskumov na fenomén hostilných médií bola vykonaná v americkom 

prostredí. Jedná sa o demokratickú krajinu s veľmi špecifickým politickým systémom, kde 

sú výrazné dve politické strany – demokratická a republikánska. To spôsobuje silnú 

polarizáciu obyvateľov k jednej alebo druhej strane. Z hľadiska médií sa USA radí k 

slobodným, diverzifikovaným mediálnym systémom, s viac ako tisíckou spravodajských 

denníkov, ktorý je zároveň chránený ústavou (BBC, 2019). Z hľadiska médií je však nutné 

dodať, že Spojené štáty americké sa v poslednom hodnotení rebríčku slobody médií 

umiestnili na 44. mieste za Slovenskom (35) aj Českou republikou (40). Za mandátu Donalda 

Trumpa, ktorý verejne kritizoval médiá a novinárov, je možné pozorovať v USA pokles 

dôvery v mainstreamové médiá. Taktiež tu zaniklo mnoho lokálnych spravodajských domov 

na úkor posilnenia tých národných. Americký mediálny systém je však bezpochyby 

demokratický a vzťah politického a mediálneho systému sa od nástupu Josepha R. Bidena, 

ktorý sa zaviazal prehlbovať slobodu médií, zlepšuje (RSF, 2021). 

Zistenia EHM, podobne ako u väčšiny štúdií na poli sociálnych vied, je možné 

zaradiť pod tzv. WEIRD výskumy. Tento pojem označuje skreslenie sociologických a 

psychologických výskumov uskutočnených v západných demokraciách implikujúcich 

výsledky na celú spoločnosť. Samotný názov je akronymom výskumnej vzorky týchto 

výskumov, ktoré reprezentujú západné (Western), vzdelané (Educated), industrializované 

(Industrialized), prosperujúce (Rich) a demokratické (Democratic) spoločnosti (Henrich, 

Heine a Norenzayan, 2010). Skúmanie fenoménu môže byť podmienené viacerým 

sociálnym faktorom, od aktuálnej verejnej mienky, cez vzťah spoločnosti k médiám, po 

politický systém krajiny. V tom prípade by sa jednalo o kultúrne determinovaný fenomén 

(Gunther et al., 2001:298). EHM sa v posledných rokoch potvrdil aj mimo USA, napríklad 
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v Izraeli (Tsfati a Cohen, 2005), Singapure (Chia et al., 2007), Južnej Kórei (Choi, Yang a 

Chang, 2009), Dánsku (Herbert a Hansen, 2018) alebo Belgicku (Soontjens, Remoorter a 

Walgrave, 2021). Výsledky teda naznačujú, že pôsobenie EHM nemusí byť podmienené 

kultúrou a mohlo by sa jednať o globálny fenomén, avšak na takúto generalizáciu je nutné 

uskutočniť viacero výskumov v prostredí mimo USA, najmä v európskych pluralitných 

systémoch a taktiež krajinách so silnou reguláciou médií ako Čína, Rusko alebo Severná 

Kórea. 

5.1    Krátky prehľad významných štúdií 

Tabuľka č. 1: Súhrn významných štúdií efektu hostilných médií a ich zistení od definície 

pojmu po súčasnosť 

 

Rok Autori Téma štúdie Hlavné zistenia 

1985 Vallone, Ross 

a Lepper 

Konflikt Blízkeho 

východu 

Definícia efektu hostilných médií na 

základe zaujatého vnímania nestranného 

obsahu u polarizovaných zástancov 

1994 Giner-Sorolla 

a Chaiken 

Konflikt Blízkeho 

východu 

Potvrdenie EHM a pôsobenia rozdielnych 

štandardov ako predpokladu pre chybu v 

hodnotení 

2001 Gunther et al. Laboratórny výskum 

na primátoch 

Definícia relatívneho efektu hostilných 

médií  pri hodnotení zaujatého obsahu 

a pôsobenie efektu tretej osoby pri 

hodnotení vplyvu na nezaujatého 

konzumenta 

2004 Gunther  

a Schmitt 

Geneticky 

modifikované 

organizmy 

Na hodnotenie zaujatosti obsahu má vplyv 

potenciálny zásah média; pri hodnotení 

médií vplýva na polarizovaných zástancov 

chyba v percepcii 

2005 Tsfati  

a Cohen 

Konflikt Blízkeho 

východu 

Efekt hostilných médií a vnímanie 

zaujatosti súvisí s celkovou nedôverou v 

médiá  

2007 Chia et al. Výstavba kasína v 

Singapure 

Efekt hostilných médií pôsobí aj v krajine 

so silnou reguláciou mediálnej sféry zo 

strany vlády; chyba v percepcii 

a v hodnotení sú nezávislé a môžu pôsobiť 

súčasne 

2008 Hwang, Pan  

a Sun 

Politické aktivity 

prezidenta Georgea 

Busha Jr. 

Polarizovaní zástancovia, ktorí vnímajú 

zaujatosť mediálneho obsahu, majú väčšiu 

tendenciu zapojiť sa do aktivít spojených s 

podporou ich názorovej strany 

2009 Stalder Politická orientácia 

(v USA, demokrati 

verzus republikáni) 

Polarizovaní zástancovia si formujú 

názory na mediálne pokrytie na základe 

toho, čo počuli od známych 
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2011 Matthes Závery 

zhromaždenia 

Svetového 

ekonomického fóra 

Hodnotenie zaujatosti mediálneho obsahu 

je konzistentné s afektívnou 

angažovanosťou respondentov 

2012 Reid Politická orientácia 

(v USA, demokrati 

verzus republikáni) 

Potvrdenie súvisu EHM a teórie 

sebakategorizácie; čím viac sa respondent 

stotožňuje so skupinou, tým väčšiu vníma 

zaujatosť obsahu 

2012 Gunther et al. Povinná vakcinácia 

detí 

Polarizovaní zástancovia vnímajú 

argumenty nestranného obsahu ako viac 

favorizujúce protistranu v porovnaní 

s neutrálnou skupinou 

2015 Arceneaux  

a Johnson 

Pokrytie tém 

v mainstreamových 

a názorových 

médiách 

Preferencia zdroja spravodajských 

informácií má vplyv na vnímanie 

zaujatosti obsahu v mainstreamových 

médiách 

2018 Herbert  

a Hansen 

Náboženská otázka Vnímanie hostilných médií je závislé na 

skupinovej identifikácii a reflektuje 

názorovú zmenu jednotlivca  

2021 Soontjens, 

Remoortere  

a Walgrave 

Pokrytie názorov 

politikov 

Efekt hostilných médií pôsobí aj v menej 

polarizovanom pluralitnom politickom 

systéme 

5.2 Súhrn doterajších poznatkov 

Prvý výskum EHM (Vallone, Ross a Lepper, 1985), na základe ktorého bol pojem 

definovaný, som detailne predstavila v prvej kapitole. Nasledujúce dve štúdie zvolili 

rovnakú tému výskumu a sledovali vplyv EHM na polarizovaných zástancov v rámci 

vzťahov na Blízkom východe. Perloff (1989) potvrdil, že na EHM vplýva sila angažovanosti 

zástancov a to, do akej miery sa stotožňujú so  skupinou. Giner-Sorolla a Chaiken (1994) sa 

detailnejšie zamerali na hypotézy, ktoré Vallone, Ross a Lepper (1985) vyslovili v závere 

svojej štúdie, a skúmali, či tendencia negatívneho hodnotenia mediálneho obsahu vychádza 

z chyby v hodnotení na základe rozdielnych štandardov alebo chyby v percepcii, teda zo 

selektívnej kategorizácie alebo selektívnej pamäte. Výsledky ich štúdie naznačili, že väčší 

predpoklad na vplyv EHM majú rozdielne štandardy. Zistenie však vyvrátila štúdia Gunthera 

a Schmitta (2004), ktorí sa priklonili k pôsobeniu selektívnej kategorizácie pri hostilnom 

vnímaní médií. Tento rozpor napokon zamietla novšia štúdia (Chia et al., 2007), ktorej autori 

zistili pôsobenie oboch efektov nezávisle od seba. Na EHM teda vplýva chyba v hodnotení, 

aj chyba v percepcii, pričom tieto skreslenia môžu pôsobiť samostatne, ale aj súčasne. 

Popri štúdiu HME sa vyvinul príbuzný pojem, relatívny efekt hostilných médií, ktorý 

vychádza z rovnakej teórie, avšak v hodnotení zaujatosti pri extrémnych názoroch je 



 

 

33 

benevolentnejší. Relatívny HME rozšíril poznatky o vnímanie zaujatého obsahu, teda ako 

polarizované skupiny hodnotia obsah, ktorý zjavne favorizuje jednu stranu. Aj v prípade 

nerovnomerného pokrytia sa u polarizovaných zástancov objavujú rozdiely v hodnotení 

totožného obsahu, pričom obe skupiny vnímajú zaujatosť v prospech jednej strany, ale s 

výrazne inou intenzitou (Gunther et al., 2001:298). Relatívny EHM bol preukázaný aj v 

ďalších štúdiách zameraných na výskum EHM (Gines-Sorolla a Chaiken, 1994; Gunther a 

Schmitt, 2004; Feldman, 2011). 

Gunther a Schmitt (2004) boli na začiatku nového tisícročia prvými autormi, ktorí 

sledovali tendenciu EHM v prípade manipulácie zdroja. V rámci svojej štúdie vyslovili 

hypotézu, že na pôsobenie EHM má vplyv potenciálny zásah média. Premetom štúdie boli 

zástancovia a odporcovia využívania geneticky modifikovaných organizmov. Do 

metodológie zaradili nestranný obsah v podobe novinového článku z mainstreamového 

média s vysokým zásahom a študentskú esej s nízkym potenciálnym zásahom. Výsledky 

potvrdili vyššie hodnotenie zaujatosti v prípade novinového článku. Pri hodnotení 

študentskej eseje zástancovia hodnotili zaujatie iba jedným smerom, takže v prípade média 

s nízkym zásahom sa tendencia nepotvrdila. Avšak, autori formulovali dôležitú hypotézu 

vzťahu EHM a zdroja nestranného obsahu, ktorá bola replikovaná vo viacerých štúdiách 

(Gunher a Liebhart, 2006; Gunther, Miller a Liebhart, 2009, Huge a Glynn, 2010; Gunther 

et al., 2012; Reid, 2012). Z hľadiska zdroja informácie zas Arceneaux a Johnson (2015) 

potvrdili vo svojej štúdii vplyv preferovaných médií na vplyv EHM. Respondenti, ktorí 

sledovali spravodajstvo v názorových médiách hodnotili vyššiu zaujatosť v 

mainstreamovom nestrannom obsahu ako bežné publikum mainstreamových médií. 

Ďalším z potenciálnych faktorov vplyvu EHM je celková dôvera v médiá. Tsfati a 

Cohen (2005) zaradili hypotézu o súvise nedôvery médií a vplyvu EHM do svojej štúdie, v 

ktorej tematicky nadviazali na prvé výskumy EHM zaoberajúce sa kontroverznou témou 

vzťahov Blízkeho východu, a zamerali sa na vnímanie témy konfliktu medzi Izraelom a 

Palestínou v Pásme Gazy, pričom respondentami v ich výskume boli práve obyvatelia tejto 

oblasti. Štúdia teda na jednej strane potvrdila pôsobenie EHM mimo americkej spoločnosti, 

keďže predošlé štúdie testovali konflikty Blízkeho východu na respondentoch z USA. 

Zároveň sa však ukázalo, že EHM má súvis s celkovou dôverou v médiá. Čím viac 

respondenti hodnotili článok ako zaujatý voči vlastnému názoru, tým menšiu vykazovali 
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dôveru v izraelské médiá.  

Skupina singapurských výskumníkov podnikla v roku 2007 experiment na overenie 

EHM v novom prostredí (Chia et al., 2007). Médiá v Singapure sú regulované vládou, preto 

ich zaujímalo, či na vnímanie zaujatosti obsahu bude mať vplyv verejné povedomie o vládnej 

kontrole médií. Výskum potvrdil, že EHM pretrváva aj v prostredí s vysokou reguláciou 

médií od vlády. Predmetom štúdie bola kontroverzia v rámci výstavby kasína v hlavnom 

meste. Kasína boli v Singapure dlho zakázané zákonom, no začiatkom 21. storočia sa začalo 

hovoriť o ich povolení kvôli podpore turizmu. Prieskumy ukázali, že verejnosť je v rámci 

tejto témy polarizovaná. Respondentom bol predstavený nestranný článok o výhodách a 

nevýhodách znovuotvorenia kasín. Hodnotenie zaujatosti článku bolo v súlade s tým, aké  

stanovisko mala podľa polarizovaných zástancov v danej téme vláda, pričom respondenti s 

neutrálnym názorom nevnímali žiadnu zaujatosť. Respondenti z oboch názorových skupín 

boli zároveň presvedčení o tom, že ich osobné stanovisko je opačné od názoru vlády a teda 

od názoru, ktorý článok prezentoval. 

Výskum z amerického prostredia, ktorý sledoval vzťah k politickým rozhodnutiam 

vtedajšieho prezidenta Georgea Busha a pokrytie tejto témy v médiách, potvrdil vyššiu 

motiváciu a angažovanosť v skupine pri silno polarizovaných zástancoch. Štúdia dokázala, 

že čím extrémnejšie názory respondenti k téme prechovávali, tým väčšiu vykazovali 

náchylnosť pripojiť sa k relevantným hnutiam alebo organizáciám, ktoré pojednávali o téme, 

napríklad podpisom petície, účasti na verejnej debate alebo pripojením sa k dobrovoľníkom 

(Hwang, Pan a Sun, 2008). Fascinujúce výsledky ukázala aj štúdia Daniela Staldera (2009), 

ktorý skúmal rozdiely vnímania nestranného obsahu u republikánov a demokratov v USA. 

Respondenti vo výskume označili, že svoje hodnotenie zaujatosti odvíjali od toho, čo počuli 

od rodiny a známych viac ako od názoru prezentovaného v článku. Výsledky naznačujú, že 

pri hodnotení obsahu je nutné brať do úvahy aj externé faktory, kedy respondenti dávajú 

obsah do vzťahu k relevantným informáciám, ktoré pri danej téme zachytili, a nehodnotia 

ho ako samostatnú nezávislú informáciu. 

Matthes (2011) skúmal vplyv afektívnej angažovanosti na pôsobenie EHM. Jedná sa 

o prvý výskum, ktorý sa zaoberá vzťahom EHM a emócií. Výsledky potvrdili, že hodnotenie 

zaujatosti je priamo úmerné afektívnej angažovanosti, teda respondenti, ktorí prejavili 

negatívnejšie emócie voči obsahu ho hodnotili ako viac zaujatý. Táto hypotéza bola 

potvrdená naprieč tromi nezávislými experimentami, kde dochádzalo k manipulácii 
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kognitívneho zapojenia prostredníctvom rozdielnych mediálnych kanálov a moderátorov, 

respektíve autorov obsahu. Reid (2012) dokázal vplyv ďalšieho faktoru na pôsobenie EHM. 

Výsledky jeho výskumu, do ktorého tiež zahrnul tri nezávislé experimenty, ukázali súvis 

medzi EHM a teóriou sebakategorizácie. Čím väčšiu príslušnosť k názorovej skupine 

respondenti označili, tým väčšiu hodnotili zaujatosť nestranného obsahu. 

Herbert a Hansen (2018) upozornili na zaujímavé zistenie. Ich štúdia sa zameriavala 

na dánskych občanov, ktorí konvertovali na islamské náboženstvo. Na základe hĺbkových 

rozhovorov autori vypozorovali, že respondenti zmenili svoj postoj k médiám od doby 

konvertovania. Začali vyhľadávať iné médiá a obsah, pretože pokrytie mainstreamových 

dánskych denníkov sa im už nezdalo adekvátne. EHM sa u nich teda začalo rozvíjať až po 

stotožnení sa s náboženskou skupinou. Niekoľkí respondenti potvrdili, že pravidelne 

zdieľajú cez sociálne siete články, ktoré negatívne vykresľujú moslimov, za účelom nápravy 

a prejavenia nesúhlasu. Zistenia tejto štúdie poukazujú, že vnímanie hostilných médií je 

závislé na skupinovej identifikácii a podnecuje reakcie na obsah, s ktorým zástanca skupiny 

nesúhlasí. 

Skupina výskumníkov z Katedry politických vied na Univerzite v Antverpách 

testovala efekt hostilných médií na belgických politikoch z Flámskeho regiónu. Jedná sa o 

jednu z prvých štúdií, ktorá sa zaoberá fenoménom v európskej krajine s pluralitným 

politickým systémom (Soontjens, Remoorter a Walgrave, 2021). Tento výskum zvolil 

nezvyčajnú výskumnú vzorku kvôli netypickému vzťahu medzi politikmi a novinármi. 

Mnoho politikov na jednej strane verejne znehodnocuje kredibilitu médií a ich objektívnosť, 

pravdepodobne za strategickým účelom oslabenia v prípade budúcej kritiky daného 

politického predstaviteľa alebo jeho strany, no na strane druhej je pre nich pozitívna 

prezentácia v médiách nevyhnutná. Autorov štúdie zaujímalo, či sú vyjadrenia o zaujatosti 

médií účelové alebo sú o nich politici skutočne presvedčení. Výsledky ukázali, že aj v 

pluralitnom politickom systéme Belgicka, ktorý nie je tak výrazne polarizovaný ako 

napríklad v USA, prechovávajú politici z rôznych strán hostilné pocity k rovnakému 

mediálnemu pokrytiu. 
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II. PRAKTICKÁ ČASŤ 

6 Výskum efektu hostilných médií na slovenskej internetovej populácii 

V rámci praktickej časti diplomovej práce uskutočním výskum za účelom potvrdenia 

pôsobenia EHM v prostredí slovenského internetu. Výskumné otázky, hypotézy 

i metodológia je do veľkej miery inšpirovaná americkou štúdiou (Gunther et al., 2012), ktorá 

sledovala rozdielne vnímanie nestranného obsahu u polarizovaných zástancov v téme 

povinnej detskej vakcinácie. Pre svoj výskum som zvolila rovnakú tému. 

6.1    Kontext výskumu 

Aj napriek tomu, že očkovanie je preukázateľne účinným spôsobom prevencie 

chorôb a nevyhnutným nástrojom pre udržanie kolektívnej imunity, spoločnosť je voči tejto 

téme silno polarizovaná. V rámci výskumu sa zameriavam na povinné očkovanie detí, 

konkrétne vakcínu MMR (osýpky, rubeola, mumps), ktorú dieťa dostáva od 15. mesiaca 

života. Medzinárodnú kontroverziu v spoločnosti ohľadom očkovania MMR vakcínou 

vyvolala štúdia doktora Andrewa Wakefielda z roku 1998, v ktorej proklamoval súvis medzi 

touto vakcínou a rozvojom poruchy autizmu u detí. Ukázalo sa však, že Wakefield pracoval 

s veľmi malou vzorkou dvanástich detí a okrem tejto skutočnosti odborníci spochybnili aj 

použitú výskumnú metódu. Navyše sa preukázalo, že výskum bol financovaný právnymi 

obhajcami rodičov v súdnom konaní proti výrobcom vakcín. Za tento podvod bola 

Wakefieldovi v roku 2010 odobraná lekárska licencia (Prikner, 2020).  

Obava z prejavov autizmu po podaní vakcíny MMR však u niektorých rodičov 

pretrváva. Podľa tlačovej správy Ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2019 vakcínu MMR odmieta najviac rodičov 

spomedzi povinného očkovania. Pod bezpečnú hranicu 95% zaočkovaných klesli až tri 

krajské mestá (z ôsmych), konkrétne 27 okresov. Nepodstúpenie povinného očkovania, 

okrem výnimiek, je na území Slovenskej republiky sankcionované (ÚZVSR, 2019). 

Skupina slovenských odborníkov publikovala v roku 2018 štúdiu zaoberajúcu sa 

dôvodmi odmietania očkovania. Autori zozbierali odpovede zo štyroch focus groups 

tvorených 34 slovenskými matkami. Výsledky poukázali na to, že matky majú problém 

získať dostatok informácií o vakcinácii z dôveryhodných zdrojov. Mnoho z nich sa stretlo s 

odmietavým prístupom pediatrov odpovedať na ich otázky. Zároveň sa v tejto téme nechcú 

spoľahnúť na rady svojich rodičov, ktorí očkovali svoje deti v zdravotnom systéme 
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kolektivistického komunistického režimu. Z vyššie uvedených dôvodov väčšina matiek 

čerpá informácie na internete a radí sa na webových fórach (Hatoková, Masaryk a Túnyiová, 

2018). 

Téma vakcinácie je všeobecne v súčasnej dobe pandémie Covid-19 relevantná, kedy 

v spoločnosti pozorujeme, že nový druh očkovania vyvolal nové kontroverzie. Vzhľadom k 

tomu, že téma je vysoko medializovaná, objavili sa viaceré hoaxy, ktoré prispievajú k 

polarizácii, napríklad falošné správy o úmrtiach zdravotníkov po vakcinácii, „miznúce“ 

bezpečnostné striekačky, ktoré sú podľa niektorých dôkazom, že očkovanie je podvod, alebo 

podozrivo krátky časový vývoj vakcíny (Goodman a Carmichael, 2020; TASR, 2021). 

Cieľom praktickej časti diplomovej práce je overenie pôsobenia efektu hostilných 

médií na slovenskej internetovej populácii. Predlohou pre metodológiu výskumu sa stala 

americká štúdia (Gunther et al., 2012), ktorá sleduje vnímanie mediálneho pokrytia povinnej 

vakcinácie detí MMR u polarizovaných skupín voči tejto téme. 

6.2 Účel výskumu a stanovenie hypotéz 

Podľa doterajších zistení je výskyt efektu hostilných médií podmienený 

potenciálnym zásahom média, ktoré publikuje informáciu. Masové médiá s vysokým alebo 

médiá s nízkym zásahom, akými je napríklad študentská práca, podnecujú v prípade 

nestranného obsahu rozdielne hodnotenia. Na základe tohto predpokladu je vyslovená prvá 

výskumná otázka. 

VO1: Vnímajú zástancovia polarizovaných názorových skupín nestranný a  

vyvážený obsah v prípade manipulácie zdroja ako viac zaujatý v porovnaní  

s neutrálnou skupinou?  

 Podmienkou EHM je práve nestranný a vyvážený obsah. Výskum v tomto prípade 

pracuje so správou obsahujúcou informácie z oboch názorových pólov, teda argumenty 

provakcinačnej aj antivakcinačnej strany. Predpokladám, že zástancovia protichodných 

názorových skupín budú nestranný obsah pokladať za zaujatý voči svojej strane, na rozdiel 

od neutrálnych respondentov. Zároveň očakávam rozdielne hodnotenia v prípade média s 

vysokým zásahom oproti médiu s nízkym potenciálnym zásahom. Za týmto účelom je do 

výskumu zaradená premenná zdroja. Respondenti sú náhodne vystavený spravodajskému 

článku z nemenovaného média alebo študentskej eseji. Výskum sleduje rozdielne vnímanie 
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správ u oboch polarizovaných skupín, zástancov antivakcinačnej aj provakcinačnej strany, 

v porovnaní s názorovo neutrálnymi respondentami, ktorí slúžia ako kontrolná skupina. 

H1a: V porovnaní s neutrálnou skupinou budú zástancovia oboch polarizovaných 

skupín vnímať vyvážený obsah ako viac zaujatý v prospech opačného názoru. 

 

H1b: Zástancovia oboch polarizovaných skupín budú vnímať vyvážený obsah 

prezentovaný formou študentskej eseje ako relatívne menej zaujatý v  

prospech opačného názoru v porovnaní s novinovým článkom. 

Druhá výskumná otázka slúži ako kontrola tendencie zaujatosti voči názorom 

protistrany a sleduje vnímanie opačného presvedčenia v médiách aj z hľadiska manipulácie 

zdroja. 

VO2: Vnímajú zástancovia polarizovaných skupín opačný názor prezentovaný 

 formou mediálneho článku s vyšším potenciálnym zásahom ako viac zaujatý? 

U zástancov protichodných názorov sa dá predpokladať vnímanie zaujatosti v 

prípade správy, ktorá jasne zastáva názor protistrany. Je však pravdepodobné, že rozdiel v 

hodnotení zaujatosti nastane pri manipulácii so zdrojom, kedy budú polarizovaní 

respondenti vnímať správu prezentovanú formou článku negatívnejšie z dôvodu vyššieho 

potenciálneho zásahu informácie. 

H2a: V porovnaní s neutrálnou skupinou budú zástancovia oboch polarizovaných 

skupín vnímať obsah favorizujúci protistranu ako viac zaujatý v prospech opačného 

názoru. 

 

H2b: Zástancovia oboch polarizovaných skupín budú vnímať názory opačnej  

strany ako viac zaujaté v prípade novinového článku v porovnaní so študentskou 

esejou. 

Ako posledné výskum sleduje súvis medzi vnímanou zaujatosťou neutrálnej správy 
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a tým, ako presvedčivý sa respondentom zdá názor opačnej strany. 

VO3: Má vnímaná zaujatosť opačného názoru v prípade nestranného obsahu  

vplyv na hodnotenie presvedčivosti argumentov protistrany? 

V hodnotení zaujatosti správy a presvedčivosti argumentov môže byť vzťah. Pokiaľ 

vnímajú zástancovia polarizovaných skupín väčšiu zaujatosť v prípade nestranného 

novinového článku, môže to byť spôsobené obavou zo sily argumentov protistrany a z toho, 

ako ovplyvnia neutrálneho čitateľa bez vyhraneného názoru. 

H3a: V porovnaní s neutrálnou skupinou budú zástancovia oboch polarizovaných 

skupín vnímať vyvážený obsah ako viac presvedčivý v prospech opačného názoru. 

 

H3b: Zástancovia oboch polarizovaných skupín budú vnímať vyvážený obsah  

ako relatívne viac presvedčivý v prospech opačného názoru v prípade 

novinového článku ako pri študentskej eseji, pričom neutrálna skupina nebude  

vnímať rozdiel. 

6.3 Metóda výskumu 

Výskumnou metódou je online dotazníkové šetrenie, podobne ako v originálnej štúdii 

(Gunther et al., 2012). Jedná sa o štandardizovanú metódu výskumu, ktorá poskytuje 

možnosť analýzy dát z veľkého súboru a zaisťuje tým porovnateľnosť získaných dát a vyššiu 

reliabilitu výsledkov. Táto metóda sa bežne využíva pre zachytenie názorov, postojov, 

vedomostí, domnienok alebo úmyslov (Sedláková, 2014:157–158). 

Zber dát v dotazníku sa uskutočnil v období medzi 20.–29.3.2021. Výskum pracuje s 

faktoriálnym 2x3x3 dizajnom. Sleduje závislosť efektu hostilných médií od 2 rozdielnych 

zdrojov informácie (novinový článok alebo študentská esej), 3 rôznych obsahov z hľadiska 

postoja k vakcinácii (provakcinačný, vyvážený alebo antivakcinačný obsah) a 3 názorových 

skupín (neutrálna skupina, provakcinační alebo antivakcinační zástancovia). V rámci 

rozboru dát a interpretácie výsledkov výskumu pracujem so štatistickou metódou ANOVA, 

ktorá slúži na analýzu rozptylu a určenie významnosti pri porovnávaní viacerých 

výskumných skupín (University of Utah, 2021). 

Na meranie postojov všetkých 3 skupín je zostavených 6 dotazníkov s rozdielnym 
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obsahom, ktoré kombinujú zdroj informácie a jej názorový postoj. Jedná sa o pasáž 

novinového článku alebo študentskej práce. V rámci manipulácie zdroja pracuje pôvodná 

štúdia (Gunther et al., 2012) v prípade novinového článku s logom a formátovaním denníka 

USA Today. Z legálnych dôvodov v mojom výskume nevyužívam logá renomovaných 

lokálnych denníkov. Novinový článok je prezentovaný ako obsah nemenovaného denníka, 

pričom v rámci formátovania pracujem s titulkom, perexom a telom správy tak, aby pôsobil 

ako spravodajský internetový článok (viz Príloha č. 1, 2 a 3). V rámci obsahovej tvorby 

článkov pre dotazník som sa inšpirovala viacerými existujúcimi spravodajskými 

príspevkami na internete, konkrétne na weboch tvnoviny.sk, pluska.sk a mamaaja.sk. Použité 

argumenty v textoch sú teda prebrané z iných zdrojov, avšak znenie článku je 

preformulované a aktéri sú fiktívni. Provakcinačný článok jasne zastáva názor pre 

očkovanie, antivakcinačný názor favorizuje organizáciu, ktorá sa snaží dosiahnuť 

dobrovoľnosť očkovania. Nestranný článok je zostavený z 2 argumentov za očkovanie a 2 

argumentov proti očkovaniu. Eseje s nízkym zásahom pracujú s rovnakými argumentami 

ako novinové články, ale formulácia je zmenená, aby text pôsobil ako univerzitná práca (viz 

Príloha č. 4,5 a 6). Ich autorom je fiktívny študent Peter Horanský z Univerzity Komenského. 

Jednotlivé obsahy sú respondentom v dotazníku zobrazované náhodne. Náhodné 

generovanie dotazníkov bolo uskutočnené prostredníctvom kódu vloženého do Google App 

Scripts. Najprv som vytvorila 6 dotazníkov v Google Forms s rôznym obsahom, ktorý sa 

mal zobrazovať respondentom na hodnotenie zaujatosti. Vložením odkazov na jednotlivé 

dotazníky do tohto kódu je možné priamo v Google App Scripts vygenerovať jeden odkaz, 

ktorý bude náhodne meniť zobrazenie dotazníkov po prekliknutí sa do tohto odkazu (GitHub 

Gist, 2021). 

Po prečítaní článku alebo eseje nasleduje záverečný súbor otázok, ktoré sú rovnaké 

pre všetky skupiny respondentov a sledujú, či sa u nich prejavuje vnímanie predpojatosti, a 

teda efekt hostilných médií. Na vyjadrenie bola použitá Likertova 5-stupňová škála, kde 1 

predstavuje pocit silnej zaujatosti proti vakcinácií, 5 silné zaujatie v prospech vakcinácie a 

hodnota 3 slúži ako stredový bod, teda reflektuje nestrannosť. Výroky, na ktoré respondenti 

odpovedajú, sú rovnako ako vstupné otázky prevzaté z pôvodnej štúdie (Gunther et al., 

2012:447): „Myslíte si, že problematika vakcinácie v texte, ktorý ste prečítali, je vykreslená 

neutrálne alebo text zastáva jasný názor pre/proti?“, „Myslíte si, že autor tohto textu má 

neutrálny názor na očkovanie alebo zastáva názor pre/proti?“. Pre overenie štvrtej hypotézy 
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sú do dotazníka zahrnuté nasledujúce otázky s rovnakou škálou merania: „Boli argumenty 

použité v texte podľa vás presvedčivé?“, „Ktorú názorovú stranu použité argumenty 

výraznejšie zastávajú?“, „Ku ktorej strane sa podľa vás po prečítaní textu prikloní čitateľ, 

ktorý má neutrálny názor na očkovanie (teda nie je pre ani proti)?“ 

Súčasťou dotazníka sú aj štandardné demografické otázky týkajúce sa veku, pohlavia, 

bydliska a vzdelania, ktoré respondent vyplní na začiatku. Respondenti boli pred vyplnením 

poučení, že dotazník je súčasťou diplomovej práce, ktorej výskum je zameraný na vnímanie 

kontroverznej témy povinného očkovania detí v online médiách, a že zhromažďované dáta 

sú anonymné a budú použité výlučne za účelom výskumu diplomovej práce. 

6.4 Analyzované dáta 

Pre pozorovanie rozdielov vo vnímaní mediálneho obsahu týkajúceho sa detskej 

vakcinácie je nutné v rámci výskumnej vzorky zahrnúť respondentov z oboch 

polarizovaných skupín – za a proti očkovaniu detí. Ako tretia pozorovaná strana je do 

výskumu pridaná neutrálna skupina, ktorá nemá vyhranené názory na detské očkovanie. 

V pôvodnej štúdii (Guther et al., 2015) výskumníci pre zber antivakcinačných 

zástancov spolupracovali s nemenovanou americkou organizáciou združujúcou niekoľko 

tisíc členov, ktorej cieľom je zastavenie používania očkovacích látok s obsahom ortuti na 

zamedzenie rizika autizmu a informovanie verejnosti o alternatívach. Tá rozposielala 

mailom dotazník svojim odberateľom. Ako neutrálnu skupinu oslovili študentov z 

Midwesternskej univerzity. Autori do svojej analýzy nezahrnuli provakcinačných zástancov. 

Rozdiely hodnotenia sledovali iba medzi neutrálnymi a antivakcinačnými respondentami. Z 

celkovo 569 nazbieraných odpovedí tejto štúdie sa do analýzy dát kvalifikovalo 252 

respondentov, ktorí boli buď silní zástancovia alebo striktne neutrálni voči detskému 

očkovaniu. V rámci môjho výskumu sa však zaujímam aj o provakcinačných zástancov a 

sledujem, ako sa hodnotenie zaujatosti u nich bude líšiť nielen v porovnaní s neutrálnou 

skupinou, ale aj skupinou protistrany. Ako je stanovené v hypotézach, predpokladám, že obe 

polarizované skupiny budú vykazovať vnímanie zaujatosti opačným smerom. Cieľom môjho 

výskumu je zozbierať minimálne 250 respondentov, ktorí budú kvalifikovaní do analýzy dát, 

teda budú striktne neutrálni alebo budú mať extrémny názor na problematiku detskej 

vakcináci. 



 

 

42 

Pre zber respondentov zo všetkých troch skupín výskumnej vzorky používam 

relevantné webové stránky, sekciu komentárov na sociálnej sieti Facebook pod článkami 

týkajúcimi sa danej témy a Facebookové skupiny. Dotazník bol zdieľaný na webovej stránke 

modrykonik.sk v sekcii Ideme očkovať, ktoré je diskusným fórom, kde si užívatelia 

vymieňajú skúsenosti s očkovaním svojich detí a pýtajú sa na názory ostatných. Diskusie 

využívam aj na stránke mamaaja.sk so štítkom Zdravie detí a fórum na 

najamama.aktuality.sk pod kategóriou Zdravie dieťaťa. Tieto stránky navštevujú najmä 

mladé matky. Predpokladám, že tu oslovím zástancov oboch polarizovaných skupín a taktiež 

neutrálnych respondentov. 

Pre zachovanie reprezentatívnosti výskumnej vzorky z hľadiska pohlavia dotazník 

ďalej zdieľam na Facebookových stránkach a skupinách týkajúcich sa témy očkovania a 

očkovania detí, konkrétne Očkovanie, Neverím mýtom o škodlivosti očkovania, Chceme 

dobrovoľné očkovanie, Dobrovoľné Očkovanie a (NE)OČKUJEME a liečime alternatívne. 

A na záver bol dotazník zdieľaný aj v sekcii komentárov na sociálnej sieti Facebook 

pod článkami týkajúcimi sa očkovania vo všeobecnosti, konkrétne na stránkach médií 

Pravda, DenníkN, SME, Aktuality, Refresher a StartitUp. Vzhľadom k tomu, že dotazník na 

základe vstupných otázok rozlišuje respondentov do skupín podľa názoru na povinné 

očkovanie detí, nebolo potrebné obmedziť sa iba na stránky zaoberajúce sa výlučne detskou 

vakcináciou alebo dokonca MMR. U užívateľov komentujúcich články o vakcinácii som vo 

všeobecnosti predpokladala vyššiu mieru zapojenia, preto nebol dotazník zdieľaný pri iných 

nerelevantných témach, pričom odkaz na vyplnenie dotazníku jasne definoval, že sa jedná o 

tému detskej vakcinácie a vývin autizmu. 

Súčasťou dotazníka boli vstupné otázky za účelom rozdelenia respondentov do troch 

sledovaných skupín – zástancovia alebo odporcovia vakcinácie, a neutrálna skupina. 

Respondenti mali ohodnotiť 5 výrokov na Likertovej 5-stupňovej škále, kde 1 predstavuje 

jednoznačný nesúhlas, 5 jednoznačný súhlas a 3 je neutrálny stredový bod, teda respondent 

nemá vyhranený názor alebo nemá žiaden názor na dané tvrdenie, respektíve nevie sa k 

výroku vyjadriť. Vstupné otázky sú kompletne prebrané z pôvodnej štúdie (Gunther et al., 

2012:445). Jedná sa o nasledujúce výroky: „Rodičia by mali mať možnosť slobodnej voľby 

o zaočkovaní dieťaťa“, „Komplikácie spojené s očkovaním detí môžu viesť k autizmu“, 

„Existuje dostatok vedeckých dôkazov, ktoré ukazujú, že vakcinácia spôsobuje autizmus“, 

„Vykonanie viacerých zaočkovaní naraz zvyšuje riziko nepriaznivej reakcie vakcinácie u 
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dieťaťa“, „Som za to, aby očkovanie detí bolo dobrovoľné“. Respondenti, ktorých bodový 

priemer odpovedí predstavoval hodnotu nižšiu alebo rovnú ako 1,8, boli zaradení do 

provakcinačnej skupiny, respondenti s priemerom hodnotenia otázok vyšším alebo rovným 

ako 4,2 predstavujú antivakcinačnú skupinu. Do neutrálnej skupiny spadajú respondenti s 

priemerným hodnotením vstupných otázok v rozpätí 2,6 až 3,4. Zvyšní respondenti, ktorí sa 

nekvalifikovali ani do jednej z výskumných skupín, boli vyradení z analýzy dát z toho 

dôvodu, že ich názory nie sú extrémne a nezaradili sa k polarizovaným zástancom, ani ku 

kontrolnej neutrálnej skupine. Ako uvádzam v literatúre, EHM sa prejavuje u konzumentov 

so silným presvedčením a vysokou mierou angažovanosti k danej téme. 

6.5 Výsledky 

Graf č. 1: Zobrazenie základných demografických údajov všetkých respondentov výskumu 

 

Všetkých 6 dotazníkov zozbieralo 412 odpovedí. Z tejto vzorky sa do troch 

sledovaných skupín kvalifikovalo 304 z nich, s ktorými ďalej pracujem v analýze dát. 68 % 
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kvalifikovaných respondentov vo všetkých skupinách boli ženy, 32 % muži. Najväčšiu 

skupinu z analyzovaných dotazníkov tvoria zástancovia provakcinačnej názorovej skupiny 

(54 %), aktivakcinačná (20 %) a neutrálna (26 %) sú zastúpené pomerne rovnako. Vekovo 

sa 88 % analyzovaných respondentov nachádza v rozmedzí 18–49 rokov. 62 % respondentov 

má vysokoškolské vzdelanie (1., 2. alebo 3. stupeň), 37 % stredoškolské vzdelanie alebo 

vyššie odborné vzdelanie. Výskumu sa zúčastnili respondenti zo všetkých krajov Slovenska, 

najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj (24 %), najmenej respondentov je z 

Banskobystrického kraja (6 %). 

Najväčší podiel žien sa nachádza v antivakcinačnej skupine (81 %), v neutrálnej 

skupine je toto percento o niečo nižšie (72 %). Z hľadiska pohlaví je najviac vyvážená 

provakcinačná skupina (60 % žien a 40 % mužov). Úroveň vzdelania naprieč sledovanými 

skupinami je pomerne konzistentná. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 64 % 

provakcinačných, 58 % antivakcinačných a 61 % neutrálnych respondentov. Úroveň 

základného vzdelania sa vo všetkých skupinách pohybuje okolo 1 %. Zvyšní respondenti 

majú stredné alebo vyššie odborné vzdelanie. Detailné zobrazenie demografických údajov 

respondentov po jednotlivých skupinách vo forme grafov je súčasťou príloh diplomovej 

práce (Príloha č. 7–10). 

6.5.1 Hypotéza 1 

Prvá výskumná otázka a k nej nadväzujúce hypotézy sledujú tendenciu hodnotenia 

nestranného vyváženého obsahu u polarizovaných zástancov oboch strán v porovnaní s 

neutrálnou skupinou. Hypotéza 1a predpokladala, že v porovnaní s neutrálnou skupinou 

budú zástancovia oboch polarizovaných skupín vnímať vyvážený obsah ako viac zaujatý v 

prospech opačného názoru. 
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Graf č. 2: Priemerné hodnotenie zaujatosti nestranného obsahu u všetkých troch sledovaných 

skupín (N=106) 

 

Táto hypotéza bola v mojom výskume potvrdená a tendencia rozdielneho hodnotenia 

v prípade 3 skupín (F(2,103) = 6,97, p < 0,001) sa potvrdila. Zástancovia provakcinačnej 

skupiny (M = 2,66, SE = 0,101) i antivakcinačnej skupiny (M = 3,30, SE = 0,156) vnímali 

u vyváženého obsahu v porovnaní s neutrálnou skupinou (M = 3,07, SE = 0,100) silnejšiu 

zaujatosť voči opačnej názorovej skupine, i keď s veľmi malými rozdielmi voči neutrálnej 

skupine. 86 % provakcinačných zástancov, ktorí hodnotili zaujatosť nestranného článku má 

menej ako 40 rokov a 63 % ukončilo aspoň prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Pri 

antivakcinačnej skupine 60 % respondentov, ktorí cítili zaujatosť v prospech 

provakcinačného názoru, sú vo veku 18–39 rokov a takisto 60 % ukončilo aspoň prvý stupeň 

vysokej školy. Z hľadiska pohlaví sa neukázal signifikantný rozdiel v hodnotení. Tieto 

výsledky naznačujú, že v prípade polarizovaných zástancov je vyššia tendencia zaujatosti u 

mladších ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Vzhľadom k ukončenému vyššiemu vzdelaniu 

môžu mať pocit, že ich argumentačné schopnosti sú dobré a svoj názor si vedia lepšie 

presadiť, na základe čoho je možné, že majú silnejšie presvedčenie a preto cítia vyššiu 

zaujatosť v prospech opačného názoru v prípade nestranného obsahu. Teoretická časť 

podporuje tvrdenie o vyššej tendencii pôsobenia EHM v prípade silnejšieho presvedčenia a 
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vyššej miery angažovanosti. 

Graf č. 3: Priemerné hodnotenie zaujatosti nestranného novinového článku a študentskej esej 

u všetkých troch sledovaných skupín (N=106) 

 

Hypotéza 1b sa zameriavala na rozdielne hodnotenie zaujatosti nestranného obsahu 

v prípade manipulácie obsahu. V dotazníku bol za týmto účelom zaradený rovnaký obsah vo 

forme novinového článku a študentskej eseje. Z dôvodu vyššieho potenciálneho zásahu 

čitateľov pri článku som predpokladala, že zástancovia oboch polarizovaných skupín budú 

vnímať vyvážený obsah prezentovaný formou študentskej eseje ako relatívne menej zaujatý 

v prospech opačného názoru v porovnaní s novinovým článkom. Tento trend sa však 

v mojom výskume nepotvrdil, aj napriek viacerým štúdiám, ktoré hypotézu podporujú 

(Gunther & Schmitt, 2004; Gunher a Liebhart, 2006; Gunther, Miller a Liebhart, 2009, Huge 

a Glynn, 2010; Gunther et al., 2012; Reid, 2012). Rozdielne hodnotenie nestranného obsahu 

pri manipulácii so zdrojom sa preukázalo iba u provakcinačnej názorovej skupiny (t(62) = 

1,609; p < 0,113), antivakcinační zástancovia (M = 3,3) i neutrálna skupina (M = 3,1) 

hodnotili obsah podobne v prípade novinového článku aj študentskej eseje (viz Graf č. 3). 

Všetky spomínané štúdie, ktoré potvrdili rozdielne vnímanie pri manipulácii so zdrojom, sa 

uskutočnili v americkom prostredí. Predpokladám, že respondenti môjho výskumu pri 

študentskej eseji nepokladali potenciálny zásah za dôležitý aspekt, naopak, na študentský 

text pravdepodobne kládli rovnako vysoké nároky ako na novinový článok. Vzhľadom 

k rozsiahlej kauze plagiátorstva na slovenskej politickej scéne poklesla dôvera v kvalitu 
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vzdelávania (Benedikovičová, 2020) a respondenti mohli spochybňovať správnosť 

študentskej esej viac ako pri novinovom článku, pričom správnosť informácií je pre nich 

pravdepodobne dôležitejšia ako potenciálny zásah. 

6.5.2 Hypotéza 2 

Účelom druhej výskumnej otázky bolo pozorovať rozdiely v hodnotení 

polarizovaných zástancov a neutrálnej skupiny pri zjavne tendenčnom obsahu zastávajúcom 

jasný názor pre alebo proti vakcinácii. 

Graf č. 4: Priemerné hodnotenie zaujatosti tendenčných novinových článkov a esejí u 

sledovaných skupín (N=198) 

 

Hypotéza 2a, že zástancovia oboch polarizovaných skupín budú v porovnaní s 

neutrálnou skupinou vnímať obsah favorizujúci protistranu ako viac zaujatý v prospech 

opačného názoru, sa potvrdila u provakcinačného obsahu (F(2,108 = 4,54, p < 0,013) aj 

antivakcinačného obsahu (F(2,84) = 14,99, p < 0,0001), pričom pri antivakcinačnom obsahu 

sú rozdiely v hodnotení názorovej a neutrálnej skupiny signifikantnejšie. V prípade obsahu 

favorizujúceho protistranu hodnotili provakcinační zástancovia antivakcinačný obsah ako 

viac zaujatý (M = 1,64, SE = 0,112) v porovnaní s neutrálnou skupinou (M = 1,96, SE = 

0,213) a naopak, rovnako antivakcinační respondenti hodnotili provakcinačný obsah viac 

zaujato (M = 4,11, SE = 0,176) ako neutrálna skupina (M = 3,68, SE = 0,129). Pri 
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provakcinačnom obsahu hodnotili zaujatie najmä ženy, 74 % u antivakcinančných a 79 % u 

neutrálnych respondentoch pričom pri neutrálnych až 79 % malo menej ako 40 rokov. Pri 

antivakcinačných respondentoch sa nepreukázali významné rozdiely z hľadiska veku a ani 

u jednej skupiny nemalo na hodnotenie vplyv ukončené vzdelanie. V prípade 

antivakcinačného obsahu a hodnotenia zaujatosti prevládali v neutrálnej skupine ženy (82 

%), u provakcinačných zástancov to bolo však relatívne vyrovnané z hľadiska pohlavia (54 

% žien). Až 93 % provakcinačných respondentov má menej ako 40 rokov, u neutrálnych to 

bolo iba 64 %. U oboch skupín prevažujú v hodnotení zaujatosti vysokoškolsky vzdelaní 

respondenti, 68 % pri provakcinačných zástancov a 73 % u neutrálnej skupiny. 

Demografické údaje pri hodnotení tendenčného obsahu nie sú konzistentné, čo značí, že na 

vnímanie zaujatosti nevplýva pohlavie, vek ani dosiahnuté vzdelanie. 

Zaujímavým zistením je aj to, že v prípade obsahu favorizujúceho protistranu sa 

potvrdil relatívny efekt hostilných médií, ktorému sa venujem v poslednej kapitole 

teoretickej časti. Jedná sa o tendenciu, kedy zástancovia oboch polarizovaných skupín 

hodnotia zaujatosť obsahu značne zastávajúceho jednu názorovú stranu ako zaujatý jedným 

smerom, no ich vnímanie zaujatosti sa výrazne líši. Provakcinační zástancovia hodnotili 

provakcinačný názor ako relatívne nezaujatý (M = 3,57, SE = 0,103), pričom antivakcinační 

respondenti ho vnímali ako jednoznačne zaujatý pre vakcináciu (M = 4,1, SE = 0,176). 

Taktiež na aktivakcinačných zástancov pôsobil antivakcinačný obsah relatívne neutrálne (M 

= 2,69, SE = 0,167), no provakcinační stúpenci ho videli ako jasne zaujatý proti vakcinácii 

(M = 1,64, SE = 0,112). 

Hypotéza 2b, ktorá u polarizovaných zástancov predpokladala rozdiely hodnotenia 

zaujatého obsahu v prípade manipulácie zdroja, sa nepotvrdila (viz Graf č. 5). Vyššiu 

zaujatosť medzi hodnotením tendenčného článku a eseje favorizujúcich protistranu je možné 

pozorovať iba v provakcinačnej skupine (t(42) = - 2,091; p < 0,043). Antivakcinační 

zástancovia naopak hodnotili provakcinačnú študentskú esej ako viac zaujatú v porovnaní s 

novinovým článkom, takže ukázala sa tu opačná tendencia ako predpokladala hypotéza, aj 

keď s malými rozdielmi v hodnotení (t(29) = - 0,656; p < 0,517). Pri neutrálnej skupine sa 

potvrdilo väčšie vnímanie zaujatosti v prípade novinového článku u oboch obsahov, 

provakcinačného (t(23) = 0,437; p < 0,667), aj antivakcinačného (t(12) = - 0,864; p < 0,405). 
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Graf č. 5: Priemerné hodnotenie zaujatosti tendenčných novinových článkov a esejí 

u sledovaných skupín (N=198) 

 

V porovnaní s hodnotením neutrálneho článku hodnotili všetky 3 skupiny 

významnejšie rozdiely novinového článku a študentskej eseje pri zjavne tendenčnom 

obsahu, ktorý favorizuje jednu názorovú stranu. Dá sa predpokladať, že vnímanie zaujatosti 

zdroja je posudzované na základe celkovej zaujatosti obsahu. Ako naznačili výsledky prvej 

hypotézy, pri neutrálnom obsahu nehodnotila ani jedna skupina významnú zaujatosť proti 

svojmu názoru, aj keď je možné pozorovať rozdiely provakcinačnej a antivakcinačnej 

skupiny v porovnaní s tou neutrálnou. Takisto rozdiely vo vnímaní zaujatosti článku a eseje 

neboli signifikantné, malý rozdiel sa ukázal iba pri provakcinačnej skupine, no 

antivakcinačná a neutrálna skupina hodnotili obsah rovnako nezávisle od manipulácie 

zdroja. Avšak pri tendenčnom obsahu, kde je hodnotenie zaujatosti pri všetkých 3 skupinách 

signifikantnejšie, dochádza k výraznejšiemu rozdielu hodnotenia aj v prípade manipulácie 

zdroja, tak ako to ukázali výsledky druhej hypotézy. 

6.5.3 Hypotéza 3 

Tretia výskumná otázka sa zameriavala na to, či má vnímaná zaujatosť v prípade 

neutrálneho obsahu vplyv na to, ako presvedčivé sa zdajú byť polarizovaným zástancom 

argumenty protistrany a k akému názoru by sa priklonil čitateľ, ktorý nemá vyhranený názor 
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na vakcináciu. 

Graf č. 6: Priemerné hodnotenie presvedčivosti a zaujatosti argumentov použitých v 

nestrannom obsahu u všetkých sledovaných skupín (N=106) 

 

Prvá časť tretej hypotézy (H3a), že v porovnaní s neutrálnou skupinou budú 

zástancovia oboch polarizovaných skupín vnímať vyvážený obsah ako viac presvedčivý v 

prospech opačného názoru, sa nepotvrdila pri oboch skupinách (F(2,103) = 2,04, p < 0,135). 

Presvedčivosť argumentov sledovala posledná sada otázok dotazníka. Na jednej strane ma 

zaujímalo, ako respondenti vnímajú celkovú presvedčivosť argumentov, no pre 

zodpovedanie hypotéz bolo potrebné zistiť, na ktorú  názorovú stranu sa podľa nich prikloní 

neutrálny čitateľ bez vyhraneného názoru. Provakcinační zástancovia hodnotili v priemere 

mierne priklonenie presvedčivosti argumentov v prospech antivakcinačného názoru (M = 

2,86, SE = 0,138). Antivakcinačná skupina hodnotila presvedčivosť argumentov v prospech 

provakcinačného názoru (M = 3,30, SE = 0,255), no neutrálna skupina označila s miernou 

odchýlkou väčšiu presvedčivosť argumentov k provakcinačnej strane ako antivakcinační 

respondenti (M = 3,32, SE = 0,247). Priemer hodnotenia presvedčivosti argumentov v 

nestrannom obsahu pri antivakcinačnej skupine (M = 3,30) sa zhoduje s priemerným 

hodnotením zaujatosti tohto obsahu z predošlých hypotéz. Provakcinačná skupina vnímala 

vyššiu zaujatosť nestranného obsahu v prospech antivakcinačnej skupiny (M = 2,66) ako 

presvedčivosť argumentov (M = 2,86). Pri neutrálnej skupine pozorujem relatívne neutrálne 

hodnotenie zaujatosti s miernym vychýlením k provakcinačnej strane (M = 3,07), no z 
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hľadiska presvedčivosti argumentov sa táto skupina výraznejšie prikláňa k prevahe 

provakcinačného názoru (M = 3,32). 

Graf č. 7: Priemerné hodnotenie presvedčivosti a zaujatosti argumentov použitých v 

nestrannom novinovom článku a eseji u všetkých sledovaných skupín (N=106) 

 

Posledná hypotéza (H3b), že zástancovia oboch polarizovaných skupín budú vnímať 

vyvážený obsah ako relatívne viac presvedčivý v prospech opačného názoru v prípade 

novinového článku ako pri študentskej eseji, pričom neutrálna skupina nebude vnímať 

rozdiel, sa taktiež nepotvrdila (viz Graf č. 7). Tento trend bol potvrdený u antivakcinačnej 

(t(18) = 1,260; p < 0,224) i neutrálnej skupiny (t(20) = 0,970; p < 0,343). Antivakcinačná 

skupina hodnotila presvedčivosť argumentov v nestrannom článku ako relatívne viac 

favorizujúce provakcinačný názor (M = 3,69, SE = 0,323) v porovnaní s nestrannou esejou 

(M = 3,04, SE = 0,378), ktorú vnímali pomerne neutrálne. Takisto neutrálna skupina vnímala 

argumenty v novinovom článku ako viac presvedčivé smerom k provakcinačnému názoru 

(M = 3,50, SE = 0,389) oproti študentskej eseji, ktorú vnímali absolútne nestranne (M = 

3,00, SE = 0,328). U provakcinačnej skupiny však pozorujeme iný trend s výrazne 

rozdielnym hodnotením článku a eseje (t(62) = 3,025; p < 0,004). V prípade nestranného 

novinového článku hodnotili provakcinační zástancovia presvedčivosť argumentov pomerne 

neutrálne s miernym priklonením na stranu vlastného názoru (M = 3,18, SE = 0,173), no pri 

3,18

3,50
3,69

2,38

3,00 3,04

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

pro neutral anti

článok esej celková presvedčivosť argumentov

1 = málo presvedčivé

5 = veľmi presvedčivé



 

 

52 

študentskej esej vnímali argumenty ako presvedčivé v prospech antivakcinačného názoru 

(M = 2,38, SE = 0,194).  

Aj napriek hodnoteniu presvedčivosti použitých argumentov v prospech protistrany 

hodnotili respondenti argumenty celkovo ako nie príliš presvedčivé, skôr neutrálne (ani 

presvedčivé, ani nepresvedčivé). Najviac presvedčivo argumenty vnímala neutrálna skupina. 

Pri polarizovaných skupinách vidíme trend, kedy predpokladajú priklonenie neutrálneho 

čitateľa k opačnej názorovej strane, no celkovo podhodnocujú presvedčivosť argumentov a 

hodnotia ich ako málo presvedčivé, pravdepodobne z vlastného hľadiska (viz Graf č. 7, 

červený trend). 

Dá sa predpokladať, že pri hodnotení argumentov v študentskej eseji, kedy som sa 

explicitne pýtala na možnosť ovplyvnenia neutrálneho čitateľa, prihliadali respondenti 

neutrálnej a antivakcinačnej skupiny na potenciálny zásah média, a z toho dôvodu hodnotili 

esej ako relatívne menej presvedčivú. Toto sa však nepotvrdilo pri provakcinačnej skupine. 

Jednou z hypotéz, prečo to tak je, môže byť vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných 

provakcinačných respondentov. Z hľadiska demografie tu nie sú významné štatistiky, okrem 

provakcinačnej skupiny, kde respondenti, ktorí hodnotia výraznú presvedčivosť argumentov 

v prospech protistrany, sú z 84 % vo veku 18–39 a 72 % má vysokoškolské vzdelanie aspoň 

1. stupňa. Demografické údaje v antivakcinačnej a neutrálnej skupine sú vyrovnané. 

Vysokoškolsky vzdelaným provakcinačným respondentom pri hodnotení argumentov eseji 

pravdepodobne chýbali v texte zdroje. Pri mainstreamových médiách sme na minimalistické 

alebo dokonca žiadne zdrojovanie faktov zvyknutí, ale v študentskej eseji zdroje nesmú 

chýbať, čo vedia z vlastnej skúsenosti najmä vysokoškolskí študenti. Podľa pôsobenia efektu 

tretej osoby mohli provakcinační respondenti s vysokoškolským vzdelaním predpokladať, 

že bežný neutrálny čitateľ chýbajúce zdroje v eseji neodhalí a prikloní sa teda k 

antivakcinačnej strane. Táto hypotéza je aj v súlade s najnižším hodnotením celkovej 

presvedčivosti argumentov práve pri provakcinačnej skupine (M = 2,50, SE = 0,154). 

6.6 Obmedzenia výskumu 

Cieľom výskumu bolo overiť vplyv fenoménu hostilných médií v rámci slovenskej 

internetovej populácie. Táto podmienka výskumu mala vplyv na vekové zastúpenie 

respondentov a celkovú reprezentatívnosť vzorky. Až 88 % respondentov predstavuje 

užívateľov vo veku 18–49 rokov. Je teda nutné takto nahliadať aj na celkové výsledky a 

negeneralizovať ich na celú populáciu. Zastúpenie vekových skupín výskumu však do 



 

 

53 

značnej miery odzrkadľuje pomer vekových kategórii vo výročnej správe Združenia pre 

internetovú reklamu za rok 2020, kde skupina 25–54 tvorí 75 % celkovej internetovej 

populácie na Slovensku (IAB, 2021:13).   

Ďalším problematickým aspektom skúmania EHM je nestrannosť mediálneho 

obsahu, ktorá je pre potvrdenie tendencie hodnotenia zaujatosti nevyhnutná. Ako naznačuje 

teoretická časť, obsah v médiách sa len ťažko dá pokladať za neutrálny. Médium je 

reprezentované vlastníkmi a novinármi, ktorí sa v spoločnosti hodnotovo profilujú a tým 

ovplyvňujú aj to, ako je vnímané dané médium. Preto je EHM možné pokladať viac za 

teoretický fenomén. Výskum umožňuje manipulovať s vyváženosťou informácií v článkoch 

podľa potreby a skúmať hodnotenie nezávisle od značky akéhokoľvek média, keďže je tu 

možné, podobne ako v mojom dotazníku, prezentovať obsah anonymne. Pri nestrannom 

obsahu je nutné zhodnotiť rovnomerné zastúpenie a silu argumentov oboch strán. Ideálne by 

výskumu mala predchádzať obsahová analýza, ktorá potvrdí vyváženosť názorov. Tento 

krok som v rámci môjho výskumu nerealizovala, no výsledky dotazníka naznačujú, že 

respondenti naozaj vnímali vyvážený obsah ako neutrálny, bez ohľadu na ich názory a 

presvedčenia. Domnievam sa, že na hodnotenie neutrálnosti mohol mať vplyv aj samotný 

formát dotazníka. Respondenti mohli byť pri hodnotení textov pozornejší a menej náchylní 

k skreslenému vnímaniu, ktoré by sa inak možno prejavilo, keby si článok prečítali na 

internete. 

V rámci môjho výskumu som sa z etických a legálnych dôvodov vyhýbala 

menovaniu akéhokoľvek média a taktiež odkazom na konkrétne zdroje v rámci použitých 

argumentov, keďže argumenty boli pre účely výskumu upravené a aktéri, respektíve 

odborníci, ktorí v texte argumenty podporovali, boli pozmenení. Chýbajúce zdroje však 

mohli najmä pri hodnotení študentskej eseje u vysokoškolsky vzdelaných respondentov 

spôsobiť skreslené hodnotenie a ovplyvniť tak výsledky výskumu. Takisto originálna štúdia 

(Gunther et al. 2012), z ktorej som čerpala značnú časť metodológie, predstavovala novinové 

články pod logom a menom renomovaného mainstreamového denníka USA Today. 

Špecifikovanie média by mohlo mať v mojom výskume vplyv na väčšie rozdiely pri 

hodnotení článku a eseje, ktoré sa nepreukázali pri všetkých skupinách. 

6.7 Závery a diskusia 

Tendencia rozdielneho hodnotenia zaujatosti u zástancov názorových skupín bola vo 

výskume potvrdená, i keď s málo signifikantnými rozdielmi v porovnaní s neutrálnou 
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skupinou. Výskum nepreukázal konzistentné rozdiely v hodnotení študentskej eseje a 

novinového článku, ale ako som naznačila v limitoch výskumu, toto môže byť spôsobené 

anonymitou médiá pri novinovom článku a taktiež chýbajúcimi zdrojmi pri študentskej eseji. 

Vo výskume bol zároveň potvrdený relatívny efekt hostilných médií pri hodnotení 

tendenčného obsahu a to u oboch polarizovaných skupín. Provakcinační a antivakcinační 

respondenti vnímali provakcinačný obsah ako zaujatý v prospech provakcinačnej strany, no 

s výrazne rozdielnym hodnotením. Podobný trend sa ukázal pri hodnotení antivakcinačného 

obsahu týmito skupinami. Zároveň výskum naznačil pôsobenie efektu tretej osoby, kedy 

zástancovia polarizovaných skupín predpokladali pri nestrannom obsahu priklonenie 

neutrálneho čitateľa k názoru protistrany. Celkovo však respondenti nehodnotili argumenty 

ako presvedčivé, na čo má pravdepodobne vplyv ich osobný postoj. Túto hypotézu 

potvrdzuje menšie hodnotenie presvedčivosti argumentov pri polarizovaných skupinách v 

porovnaní s neutrálnou, ktorá vnímala argumenty v nestrannom obsahu ako najviac 

presvedčivé. 

Teória naznačuje, že jedným z aspektov vplyvu EHM je celkový vzťah spoločnosti 

k médiám, ktorý by mal byť pri pôsobení efektu negatívny. Z tohto tvrdenia napokon 

vychádzajú aj jednotlivé hypotézy výskumu, ktoré predpokladajú vyššiu mieru zaujatosti v 

prípade článku s vysokým potenciálnym zásahom oproti študentskej esej s nižším dosahom. 

Výsledky dotazníku ale nepoukazujú na signifikantné rozdiely medzi hodnotením článku a 

eseje pri všetkých troch pozorovaných skupinách. Môže to byť okrem limitov výskumu 

spôsobené aj pozitívnym vzťahom slovenskej populácie a médií? Pravdepodobne nie. 

Výskum dôveryhodnosti slovenských médií z minulého roku poukazuje na nízke 

hodnotenie. Tento výskum s názvom Digital News Report pravidelne uskutočňuje Reuters 

Institute z Oxfordskej univerzity a sleduje tu vzťah spoločnosti a médií v 40 krajinách sveta. 

Iba 28 % obyvateľov Slovenska tvrdí, že dôveruje lokálnym médiám, pričom sa jedná o 

pokles o 5 percentuálnych bodov oproti roku 2019. Najmenej ľudia dôverujú informáciám 

na sociálnych sieťach (18 % dôvera), pričom až 54 % uviedlo, že sledujú spravodajstvo na 

sociálnej sieti Facebook (Newman et al., 2020:81). 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prvý výskum EHM na Slovensku, pre interpretáciu 

výsledkov a potvrdenie pôsobenia EHM na slovenských mediálnych konzumentoch je nutné 

výskum tohto fenoménu replikovať a obohatiť ho o ďalšie výskumné otázky a metódy. Pre 

vypozorovanie trendu na slovenskej populácii by bolo vhodné zaradiť do výskumu aj 
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tradičné médiá, ktoré majú vyššie zastúpenie u staršej vekovej kategórie. Taktiež je potrebné 

rozšíriť skúmanie o ďalšie kontroverzné témy a polarizované skupiny, a sledovať EHM v 

závislosti od problematiky. Najčastejšie sú v amerických štúdiách využívané politické témy. 

Politická situácia a jej mediálne pokrytie na Slovenskou ponúka široké možnosti pre výskum 

EHM. V rámci môjho výskumu som sa v tretej hypotéze okrajovo zamerala na efekt tretej 

osoby. Avšak, ako som naznačila v teórii, existuje množstvo hypotéz, ktoré boli potvrdené 

v niekoľkých zahraničných štúdiách, o tom, aké faktory vplývajú na pôsobenie EHM. Ďalší 

výskum by mohol v rámci metodológie doplniť skúmanie miery angažovanosti, vzťahu 

respondentov a médií, vplyvu názorov sociálnych skupín, ktorými sa respondent obklopuje, 

či pôsobeniu rozdielnych štandardov a selektívnej kategorizácie. Až po replikácii týchto 

faktorov bude možné generalizovať vplyv efektu hostilných médií na slovenskú populáciu. 

Zároveň, výskum je nutné uskutočniť ešte vo viacerých krajinách, najmä európskych štátoch 

s pluralitným politickým a mediálnym systémom, a taktiež v krajinách s totalitným režimom, 

aby bolo možné tvrdiť, že sa jedná o globálny, kultúrne nepodmienený fenomén. 

Záver 

Moja diplomová práca priniesla komplexný prehľad o modernom fenoméne 

hostilných médií, ktorý je opísaný ako tendencia rozdielneho vnímania totožného 

nestranného a názorovo vyváženého mediálneho obsahu u polarizovaných zástancov 

rôznych kontroverzných tém. V rámci teórie som predstavila históriu pojmu, ako jej význam 

narástol v kontexte nových médií, ktoré podnecujú väčšiu polarizáciu spoločnosti, a tiež 

súvisiace pojmy, od opačnej tendencie hodnotenia mediálneho obsahu, ktorý definuje 

asimilačné skreslenie a z ktorého sa EHM vyvinul, cez teórie sociálnej identity 

a sebakategorizácie, určujúce vzťah polarizovaných zástancov k vlastnej názorovej skupine 

a k členom opačných názorových skupín, až po efekt tretej osoby, teda tendenciu očakávať 

väčší vplyv médií na ostatných ako na nás.  

Súčasťou teoretickej časti je aj kategorizácia faktorov, ktoré majú vplyv na 

pôsobenie EHM. Tie sa rozdeľujú do troch skupín – individuálne, interpersonálne 

a vonkajšie faktory. Ďalej som sa zaoberala rôznymi tendenciami vnímania hostilných 

médií, ktoré boli predstavené už v prvej štúdii EHM (Vallone, Ross a Lepper, 1985), pričom 

som poukázala na to, že jednotlivé tendencie môžu vplývať na polarizovaných jedincov 

súčasne, ale aj nezávisle od seba. Okrajovo som sa venovala aj tomu, ako na pôsobenie EHM 

vplývajú emócie. 
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Posledná kapitola teoretickej časti ponúka prehľadný súhrn najvýznamnejších štúdií 

a doterajších zistení. Vzhľadom k tomu, že väčšina výskumov na EHM sa uskutočnila 

v americkom prostredí, teda patria pod tzv. WEIRD výskumy reprezentujúce západné, 

vzdelané, priemyselné, bohaté a demokratické krajiny, je nutné pôsobenie EHM skúmať 

v novom prostredí, k čomu som prispela výskumom v praktickej časti diplomovej práce. 

Praktická časť je súhrnom výskumu EHM na slovenskú internetovú populáciu, 

v ktorej som identifikovala polarizovaných zástancov v rámci témy povinnej vakcinácie detí 

a prostredníctvom dotazníkového šetrenia som sledovala a porovnávala rozdielne vnímanie 

nestranného obsahu medzi opačnými názorovými skupinami a neutrálnou kontrolnou 

skupinou. V rámci môjho výskumu som potvrdila tendencie rozdielneho vnímania 

nestranného obsahu u polarizovaných zástancov v porovnaní s neutrálnou skupinou. Takisto 

som dokázala relatívny efekt hostilných médií, teda rozdielne hodnotenie tendenčného 

obsahu favorizujúceho jednu názorovú stranu, kedy polarizovaní zástancovia síce hodnotia 

zaujatosť jedným smerom, no s rozdielnou intenzitou. Zároveň som predpokladala rozdielne 

vnímanie v prípade manipulácie so zdrojom, preto bol do výskumu zaradený novinový 

článok s vysokým potenciálnym zásahom a študentská esej s nízkym zásahom. V tomto 

prípade však rozdielna tendencia hodnotenia obsahu nebola podporená dátami. V poslednej 

hypotéze bol potvrdený efekt tretej osoby, kedy respondenti z názorových skupín 

predpokladali na základe použitých argumentov v nestrannom obsahu priklonenie 

neutrálneho čitateľa k opačnej strane. 

Môj výskum priniesol významné poznatky z oblasti pôsobenia EHM na slovenskú 

internetový populáciu. Avšak, na formulovanie jednoznačných záverov o pôsobení tohto 

efektu v slovenskom prostredí by bolo potrebné uskutočniť ďalší výskum, ktorý by moje 

hypotézy potvrdil alebo vyvrátil, a taktiež obohatiť skúmanie o nové výskumné otázky 

a sledovať vplyv ďalších faktorov ovplyvňujúcich EHM, ktoré som predstavila v rámci 

teoretickej časti. Výskum naznačil, že EHM by mohol byť globálnym mediálnym 

fenoménom, no na potvrdenie týchto záverov je nutné počkať na ďalšie zistenia nielen na 

Slovenku, či v Česku, ale aj v ďalších krajinách s rozdielnym politickým a mediálnym 

usporiadaním. 
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Summary 

My thesis offers a complex overview on the modern phenomenon of a hostile media 

which is defined as a tendency of different perceptions within polarized partisans of various 

controversial topics on the same media content that is neutral and balanced. In the theoretical 

part, I introduced the history of the effect, the increased importance of its research in the 

context of new media that incites more significant polarization in society. Also, 

I summarized related theories such as assimilation bias that describes opposite tendency of 

media evaluation and from which the hostile media effect is developed. Next, theories of 

social identity and self-categorization that determine attitudes of partisans within their own 

opinion groups as well as towards members of out-groups. Last but not least, third person 

effect that defines tendency to estimate greater media influence on others than self. 

Included in theory is also a categorization of important factors that influence the 

hostile media effect. These are divided into three groups – individual, interpersonal and 

external factors. I was also concerned with different tendencies on hostile media perceptions 

that was formulated in the first EHM study (Vallone, Ross a Lepper, 1985) where I pointed 

out the possibility of correlative as well as independent acting of these tendencies on 

partisans. Marginally, I have also included the influence of emotions on EHM in the theory. 

The last chapter of the theoretical part offers a complex summary of major studies 

and findings. Since the majority of research on hostile media effect has been conducted 

within American society, we can argue that these are WEIRD which is an acronym for 

studies representing western, educated, industrialized, rich and democratic countries. 

Therefore, it is crucial to examine the EHM in a different enviroment. I have contribuded 

with that in a research section of my thesis. 

In research part, I summarized an experiment focused on Slovak online population 

where I had identified partisans within controversial topic of mandatory children vaccination 

and based on a questionnaire, I was observing and comparing different perceptions of even-

handed and unbiesed content between partisans and control group of neutral respondents 

with no extreme opinion on the topic. I have cofirmed tendecy of different perceptions of 

netral content within partisans in comparison with neutral group. I have also cofirmed 

relative hostile media effect that describes different perceptions of biased content favoring 

one or another opinion where partisans do perceive the same slant, however with different 

intensity. I had also expected different evaluations in case of a source manipulation as 
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I included news article with high potential reach versus student essay with lower reach in the 

research. This tendency however was not supported. In the last hypothesis, I have confirmed 

a third person effect when respondents of my research expected a neutral reader to adopt 

opposed opinions from even-handed content based on their evaluation of arguments used.   

My research has contributed with new findings of hostile media perceptions within 

Slovak online population. However, to formulate conclusions about the influence of hostile 

media effect within Slovak population, there needs to be conducted another research that 

will follow up on my hypotheses and findings and also enrich findings with new research 

questions and other factors of EHM that were introduced in the theoretical part of the thesis. 

My research has indicated that hostile media effect could be a global media phenomenon but 

we have to wait for such conclusions until further research is done not only in Slovakia or 

Czech republic but also in other countries with different political and media systems. 
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Príloha č. 2: Novinový článok s antivakcinačným obsahom z dotazníku 
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Príloha č. 3: Novinový článok s nestranným neutrálnym obsahom z dotazníku 
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Príloha č. 4: Študentská esej s provakcinačným obsahom z dotazníku 
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Príloha č. 5: Študentská esej s antivakcinačným obsahom z dotazníku 
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Príloha č. 6: Študentská esej s nestranným neutrálnym obsahom z dotazníku 
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Príloha č. 7: Zastúpenie pohlaví respondentov výskumu a jednotlivých skupín výskumu 

 

 

Príloha č. 8: Vekové zastúpenie respondentov výskumu a jednotlivých skupín výskumu 
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Príloha č. 9: Úroveň vzdelania respondentov výskumu a jednotlivých skupín výskumu 
 

 
 

 

Príloha č. 10: Geografické zastúpenie respondentov výskumu a jednotlivých skupín 

výskumu v rámci krajov 
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