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Úvod 

V posledných desaťročiach prilákal internet mnoho ľudí a prenikol do ich každodenné-
ho života. Charakter získavania informácií sa zmenil, zrýchlil, zjednodušil a je menej náklad-
ný. Ako hovorí Ziming (2004), mnoho ľudí sa spolieha na informácie v online médiách, no 
nie je celkom isté, či online médiá plnia očakávania používateľov. Napriek skutočnosti, že 
na internete stúpa množstvo dezinformácií, počet online používateľov sa neustále zvyšuje. 
Vzhľadom na povahu internetu, ako je anonymita, miesto odosielateľa, rola, identita odosie-
lateľa, existujú bariéry, ktoré mnohým bránia publikovať v tomto prostredí. Ak ľudia chcú 
tieto médiá používať, musia do nich vložiť určitú dôveru. 

Hoci sa rečník, podľa Aristotela, javí ako dôveryhodný, nestačí, aby len odprezentoval 
vierohodný príhovor (Griffin 2008). Príjemca hľadá informácie pre rôzne účely, napríklad  
pohodlie, posilnenie, učenie, poznanie, vedúce ku konaniu, no nie všetky informácie sú uži-
točné a dôveryhodné. Príjemca filtruje informácie a ponecháva si len tie, ktoré sa mu zdajú 
byť užitočné a dôveryhodné. Kredibilita je jedným z kritérií používaných pri filtrovaní ťažko 
uveriteľných informácií (Wathen a Burkell 2002). 

Od skorých akademických obáv o zvýšení miery dezinformácií v online prostredí, cez 
neskoršie diskusie o zmene autoritatívnych úloh vydavateľov a knihovníkov, až po nástup 
webu 2.0 a sociálnych médií nachádzame v odbornej literatúre množstvo dôkazov vyjadru-
júcich znepokojenie nad kredibilitou informácií na internete. Priepasť vo vnímaní kredibili-
ty leží medzi poprepájanými jednotlivcami v sieťovej spoločnosti a množstvom digitálneho 
a zdigitalizovaného obsahu, ktorý majú k dispozícii. Odborníci v diskusiách o popkultúre 
pomenúvajú nový typ používateľa, ktorý sa „vzdáva vo svete, v ktorom sú online fakty len 
„dostatočne pravdivé” na to, aby im uveril” (Manjoo 2008), no v skutočnosti nemusia byť 
pravdivé vôbec. 

Príspevok má charakter analytickej štúdie, terminológie, teórie, konceptov a modelov 
kredibility v prostredí sociálnych médií, ktoré sú zosyntetizované v kapitole o aspektoch 
kredibility. Cieľom príspevku je zistiť, čomu sa odborníci v zahraničí venujú, ktoré aspekty 
kredibility ešte nie sú dostatočne prebádané a akým smerom sa uberať v budúcom aplikova-
nom prieskume. Práve na to odpovedá posledná kapitola o kognitívnych, zdrojových a sie-
ťových aspektoch kredibility sociálnych médií. 
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Terminologické vymedzenie problematiky 

Kredibilita 

Každý deň získavame viac informácií, ako dokážeme použiť. Priatelia, kolegovia, kni-
hy, noviny, televízia, rozhlas a webové stránky tvoria len určitú časť informačných zdrojov. 
Nie všetky informácie majú rovnakú hodnotu. Niektoré sa posudzujú ako „lepšie“ a „dôve-
ryhodnejšie“. Hilligos a Rieh (2007) hovoria o výzve, ktorej musia ľudia čeliť pri výbere 
a posudzovaní informácií.  

Kredibilita nie je v súčasnej informačnej spoločnosti novým pojmom. Pojem existoval 
dokonca už za čias Sokrata a Aristotela, ktorí kredibilitu ponímali veľmi stroho.„Zdroje  sú  
kredibilné,  pretože  ich správnosť  je  pochopená  publikom“ (Rieh a Danielson 2007). Ve-
novali sa aj kredibilite komunikátora, v tých časoch rečníka, ktorý sa snaží zaujať a presvedčiť 
svojich poslucháčov. „Už vtedy bolo jasné, že prezentátor si musí vytvoriť reputáciu a zvy-
šovať dôveryhodnosť, ak chce zaujať viac a viac poslucháčov.“ (Buzová 2012). 

Američan Heritage Dictionary popisuje kredibilitu ako “kvalitu, schopnosť alebo moc 
vyvolať dôveru” (Reference 2011 v Buzová 2012). Barron’s Marketing Dictionary vysvet-
ľuje kredibilitu širšie. Berie do úvahy stupeň vnímania kredibility používateľa, jeho sklon 
dôverovať a tiež autoritu komunikátora. Podľa tohto marketingovo orientovaného slovníka 
je kredibilita “stupeň, podľa ktorého je komunikátor alebo komunikácia uveriteľná recipien-
tom. Kredibilita je obzvlášť dôležitá, ak sa správa výrazne líši od aktuálnej dôvery a prístupu 
recipienta. Kredibilita takejto správy sa signifikantne zvýši, ak je komunikátor na dostatočne 
vysokej expertnej, dôveryhodnej a príťažlivej úrovni.” (Reference 2011 cit. podľa Buzová 
2012). Berúc do úvahy účel hodnotenia kredibility zdrojov a informácií, môžeme kredibili-
tu definovať ako „rozhodnutia príjemcu, ktorý berie do úvahy vierohodnosť komunikátora“ 
(O'Keefe 1990). Iní autori si myslia, že táto definícia by mala zahŕňať aj inštitúcie, nielen 
osoby a komunikátorov (Gass a Seiter 2007). 

Všeobecne sa kredibilita považuje za kvalitatívny atribút posudzovania informácií, zdro-
jov a médií, za atribút informačnej architektúry. Je tiež jedným z aspektov tvoriacich vzťah 
dôvery k technológiám, inštitúciám a k jednotlivcom. Najčastejšími synonymami sú dôvery-
hodnosť, dôvera, vierohodnosť, uveriteľnosť, spoľahlivosť, erudovanosť, čiastočne aj odbor-
nosť, istota a pravdivosť.  

Sociálne médium 

Sociálne médium je termín používaný pre popis rôznych kanálov, ktoré sú založené na 
myšlienke kolaboratívnej tvorby a diseminácie informácií a obsahu. Sú postavené na základ-
nom princípe webu 2.0 – využívajú kolektívnu inteligenciu (Westerman, Spence a Heide 
2012). Ak web 2.0 reprezentuje ideologický a technologický základ, obsah tvorený používa-
teľmi možno chápať ako súhrn všetkých spôsobov, ktorými používatelia využívajú sociálne 
médiá. Na základe tejto myšlienky formulovali Kaplan a Haenlein (2010) nasledovnú defi-
níciu. „Sociálne médiá sú skupinou internetových aplikácií, ktoré sú postavené na ideolo-
gickom a technologickom základe webu 2.0. A to dovoľuje tvorbu a výmenu používateľmi 
vytvoreného obsahu“. 

Sociálne médiá poskytujú používateľom nielen platformu na vytváranie obsahu, ale tiež 
na diskusiu o danom obsahu s kolaboratívnym úmyslom tento obsah zlepšiť a dospieť tak  
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k zdieľanému pochopeniu vytvoreného obsahu. Príkladmi takýchto médií sú sociálne siete, 
napríklad Facebook, Twitter, YouTube, Wikipédia a Flickr. 

Tieto príklady sociálnych médií spĺňajú vlastnosti, ktoré sú popísané vo vyššie uvede-
ných definíciách. Vytvoriť univerzálnu klasifikáciu týchto médií je však zo systematického 
hľadiska veľmi zložité. Dôvodom je ich počet, ktorý sa neustále zvyšuje, často hybridný 
charakter a neustály vývoj v oblasti webu, ktorý prináša nové možnosti v rámci funkciona-
lity, interakcie, dizajnu a pod. Kaplan a Haenlein (2010) sa pokúsili vytvoriť takúto klasifi-
káciu. Vychádzali z teórií v oblasti výskumu médií (sociálna prítomnosť a bohatosť médií) 
a z teórií z oblasti sociálnych procesov (sebaprezentácia a sebaodhaľovanie). Typy a príkla-
dy jednotlivých kategórií sú uvedené v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1 

Klasifikácia sociálnych médií (Kaplan a Haenlein 2010) 

Sociálna prítomnosť / bohatosť média 
 

nízka stredná vysoká 

vysoké blogy 
stránky 
sociálnych sietí 
(napr. Facebook) 

virtuálne sociálne 
svety (napr. 
SecondLife) sebaprezentácia/ 

sebaodhaľovanie 

nízke 
kalaboratívne 
projekty  
(napr. Wikipédia) 

obsahové 
komunity  
(napr. YouTube) 

virtuálne herné 
svety (napr. World 
of Warcraft) 

Kredibilita sociálnych médií 

Základnú definíciu vytvorili Metzger a spol., odborníci, ktorí sa dlhodobo zaoberajú 
oblasťou kredibility v tradičných aj nových médiách. Podľa nich je kredibilita sociálnych 
médií „aspektom informačnej kredibility, ktorá môže byť hodnotená len v rámci informácií 
prístupných prostredníctvom platformy sociálnych médií“ (Metzger 2004). 

Dôveryhodnosť sociálnych médií môže byť vysvetlená z troch perspektív komunikácie: 
kredibility média, kredibility zdroja a kredibility správy alebo obsahu (Metzger 2004; Kang 
2010). Kredibilita média je vnímaná úroveň dôveryhodnosti, ktorú majú jednotlivci voči 
konkrétnym médiám (noviny, televízia, internet a pod.), ako aj voči konkrétnym typom so-
ciálnych médií. Kredibilita zdroja sa zameriava na odbornosť, expertízu a dôveryhodnosť 
zdrojov a ich autorov, ako predpoklad poskytovania vierohodných informácií. Kredibilita 
správy je vnímanie dôveryhodnosti samotnej komunikovanej správy, teda jej informačná 
kvalita, presnosť a aktuálnosť. 

Faktory správy alebo obsahu sa môžu stať vplyvnejšími ako faktory zdroja, keď miera 
zapojenia sa do problému, znalosti a osobný význam informácií sú pre používateľa vysoké. 
Deje sa to z dôvodu zvýšenej motivácie ku kontrole obsahu danej správy a tiež v situáciách, 
kedyje k dispozícii málo informácií o zdroji a používatelia na základe konkrétnych stôp 
v správe nedokážu posúdiť mieru jej dôveryhodnosti. Nepresné informácie a správy, ako 
napríklad „chýry“, neustále sa vyskytujúce v internetovom prostredí, znižujú vnímanie spo-
ľahlivosti a dôveryhodnosti online informácií. Ochota a schopnosť zdroja, média napraviť 
prípadné chyby, je dôležitou regulačnou metódou proti takémuto typu výzvy na dôveryhod-
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nosť. Preukázalo sa, že použitie dôkazov, napríklad citácií, odkazov na pôvodné zdroje, fo-
tografií a pod., pomáha zvýšiť kredibilitu správ v sociálnych médiách (Metzger 2004). 

Používatelia a kredibilita sociálnych médií 

Kredibilita je komunikovaná v sociálnych médiách prostredníctvom vlastností, reputá-
cie, sociálnych väzieb, správania a kvalít jednotlivcov. Vnímanie dôveryhodnosti jednotliv-
cov v sociálnych médiách ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, napríklad minulé skúsenosti 
s jednotlivcom, inštitúciou, firmou, značkou a s asociovanými sociálnymi kontaktmi (online 
alebo v reálnom živote), miera sklonu k dôvere, psychologické faktory, udalosti z minulosti, 
reputácia, názory ovplyvnené tretími osobami, motívy a účel používania sociálnych médií 
atď. 

Prítomnosť na sociálnych médiách je prezentovaná prostredníctvom zverejnených osob-
ných  informácií (informácie na profile, usporiadanie profilu, fotografia v profile, zdieľané 
fotografie, statusové správy, blogy, fóra, odkazy a pod.), sociálnym kontextom (sociálne 
vzťahy používateľa, členstvo v komunitách, skupinách), interakciou s ostatnými používateľmi 
(komunikácia, vzťahy, komentáre od iných používateľov a o iných používateľoch, obsah 
verejných interakcií) (Kate 2009). 

Modely kredibility sociálnych médií 

Na to, aby sme pochopili fenomén kredibility sociálnych médií komplexne, je potrebné 
systematicky analyzovať existujúce teórie a koncepty, ktoré vychádzajú z empirických vý-
skumov. Je dôležité poznať kvalitatívne stupne, ktorými disponuje sociálne médium, obsa-
hové, kontextové, funkcionálne a interaktívne vlastnosti zdroja alebo média a tiež vplyvy 
pôsobiace na percepciu kredibility používateľov. Ak poznáme vlastnosti subjektu a objektu, 
môžeme skúmať samotný proces hodnotenia kredibility informácií v sociálnych médiách. 
Následne sa pozrieme bližšie na zložky dôvery (inštitučná, kognitívna a afektívna dôvera)  
a kategórie znakov kredibility v sociálnych médiách v modeli dvojfázového prístupu k hod-
noteniu dôveryhodnosti. Najaktuálnejšie výskumy dopĺňajú teóriu kredibility autenticitou  
a problematikou diskontinuity sociálnych médií. 

Faktory ovplyvňujúce kredibilitu elektronických médií 

Nadine Wathenová a Jacquelyn Burkellová (2002) vo svojej štúdii uvádzajú príklady 
faktorov, ktoré ovplyvňujú kredibilitu elektronických médií (obrázok 1). Vychádzajú z Olai-
sena (1990), ktorý kognitívne kvality a technické kvality hodnotí rôznorodými faktormi  
z hľadiska dôležitosti kognitívnej  autority. 

Model Wathenovej a Burkellovej je rozdelený na dve hlavné kategórie: na faktory zdroja 
alebo média a na faktory používateľa. Faktory zdroja alebo média rozlišujú autorky na zá-
klade ich kognitívnych, inštitucionálnych a technických kvalít. Za kognitívne vlastnosti po-
važujú vplyv (certifikáty, kvalifikácie, expertízy), spoľahlivosť (erudovanosť alebo tradícia), 
kompetencie (odbornosť, znalosti), hodnovernosť a relevanciu, udávané kognitívnou auto-
ritou. V rámci technických kvalít sú kľúčovými faktormi typ a forma zdroja alebo média, 
pôvodnosť, flexibilita, dizajn, jednoduchosť používania, funkcionalita a miera interakcie. 
Kombináciou kognitívnych a technických vlastností sa tvoria inštitucionálne kvality. Zaují-
mavé je, že inštitucionálne kvality môžu ovplyvňovať vnímanie kognitívnych kvalít a zvýšiť 
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tak hodnotenie kognitívnej autority zdroja alebo média. Ak sú technické kvality zdroja ale-
bo média slabé, vysoká inštitucionálna a kognitívna kvalita zatienia technické faktory a po-
užívateľovi nebude prekážať slabá povrchová atraktívnosť, formát alebo použiteľnosť média. 

Faktory, ktoré vplývajú na hodnotenie kredibility z pohľadu prijímateľa, sú v prvom 
rade jeho motivácia, určité predstavy o zdroji alebo médiu (súvisia s odhadovaným, reputač-
ným typom kredibility a tiež jeho informačnou a mediálnou gramotnosťou), znalosti o prob-
léme a technologickej platforme a tiež jeho sociálne zaradenie.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 1 

 Faktory, ktoré ovplyvňujú kredibilitu elektronických médií (Wathen a Burkell 2002) 

Proces hodnotenia kredibility online informácií 

Cynthia Corritoreová a Beverly Kracher (2003) zostavili ďalší model, ktorý predstavu-
je správanie používateľov pri hodnotení kredibility online informácií na webových sídlach. 
Model je interpretovateľný a aplikovateľný aj do prostredia sociálnych médií, lebo sú zalo-
žené na platforme webu alebo mobilných aplikácií. Vidíme aj paralelu s vyššie uvedenou 
Metzgerovou (2004) teóriou kredibility sociálnych médií, ktorej tri hlavné zložky sú kredi-
bilita média, zdroja alebo správy a obsahu. 

Používateľ si v prvom rade všíma povrchové vlastnosti  a technické kvality média. Na 
základe vzhľadu, prezentácie, použiteľnosti, dizajnu a organizácie informácií v konkrétnom 
médiu odpovedá na vnútorné otázky, napríklad Vyzerá stránka profesionálne?, Dokážem 
nájsť informáciu, ktorú hľadám jednoducho a rýchlo? Percepcia kredibility je v tomto prí-
pade ovplyvnená najmä médiom samotným. Ak používateľa nepresvedčí ani vnímaná úro-
veň kredibility média a nie je ochotný prekonať ťažkosti spojené s technickými vlastnosťa-
mi média, nastáva zlyhanie a používateľ opúšťa médium. Ak zlyhanie nenastalo, prechádza 
do druhej fázy, ktorou je hodnotenie dôveryhodnosti zdroja. Pýta sa: Ak sa tu nachádzajú 
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informácie, ktoré hľadám, budem im dôverovať? Zisťuje to na základe jeho odbornosti, kom-
petencie, spoľahlivosti, uvedených certifikátov a pod. Ďalej na základe relevancie obsahu, 
správnosti zdroja a pod. Pokiaľ tieto vlastnosti znížili vnímanie kredibility, nastáva zlyhanie 
a opustenie média. Ak zvýšili, prechádza do poslednej fázy, ktorou je hodnotenie samotného 
obsahu. Tu sa používateľ introspektívne pozerá na svoje schopnosti, znalostia motiváciu. 
Kladie si nasledujúce otázky. Do akej miery zodpovedá nájdený obsah mojim predošlým 
vedomostiam? Ako naliehavo potrebujem informácie? Ako môžem aplikovať informácie 
do mojej situácie?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hodnotenie kredibility 
zdroja 

Obr. 2 

 Model hodnotenia kredibility online informácií  
(Corritore, Kracher a Wiedenbeck 2003) 

Zložky online dôvery v sociálnych médiách 

Stephen Kate (2009) vo svojom výskume popisuje niekoľko hlavných kategórií, podľa 
ktorých sa posudzuje a hodnotí “dôveryhodnosť entity, ktorá po splnení určitých subjektív-
nych kritérií, nastavených dôverujúcim, vyústi do dôvery” (Kate 2009 cit. podľa Zápražný 
2011).   

Model online dôveryhodnosti (obrázok 3) pozostáva z troch hlavných zložiek. Prvou 
je afektívna dôvera, ktorá predstavuje všeobecný sklon k dôvere (viac v Buzová 2012), čiže 
dispozíciu dôverujúceho dôverovať. Môže byť ovplyvnená kultúrou, miestom, predchádzajú-
cimi skúsenosťami a psychickým stavom dôverujúceho. Druhou zložkou je inštitučná dôve-
ra. Je spojená s dôverou  k tretím stranám – osobám, inštitúciám, značkám alebo odbornosti 
a profesionalizmu. Treťou zložkou je kognitívna dôvera. Predstavuje prvotné ohodnotenia, 
podnety, dojmy a pod. 
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Obr. 3 

Zložky online dôvery v sociálnych médiách (Kate 2009) 

V modeli sa nachádzajú aj veličiny medziľudské (schopnosti, bezúhonnosť, dobročin-
nosť) a sociálne (vonkajšie veličiny, sociálny kontext). Pod schopnosťami rozumie Stephen 
Kate znalosti, zručnosti, postoje, inteligenciu, odbornosť a kvalifikáciu používateľa. Prostred-
níctvom schopností je možné vykonať skutok alebo preukázať vplyv a dôležitosť v určitej 
oblasti. Dobročinnosť  predstavuje priamočiarosť, oddanosť, povahu konať dobro, podporo-
vať iných používateľov a predovšetkým prístupnosť a ochotu zdieľať informácie a idey s ostat-
nými. Do kategórie bezúhonnosti zaraďuje etiku, morálku, čestnosť. Tieto prejavy je veľmi 
ťažké merať, preto sa používateľ musí spoľahnúť na skúsenosti tretích strán, reputáciu zdro-
ja alebo na vlastné skúsenosti z interakcie a komunikácie s autorom informácií. Môžu ju pod-
poriť aj predvídateľnosť, konzistencia, spoľahlivosť, istota a reciprocita.  

Sociálny kontext je veľmi dobre viditeľný a merateľný v mnohých sociálnych médiách. 
Ide o sociálne štruktúry, zobrazovanie a zdieľanie sociálnych väzieb – kontakty, priatelia, 
sledovanie autoritatívnych profilov a tiež aktivita, ktorá z týchto väzieb vychádza. Hodnot-
ným indikátorom na odhadnutie dôveryhodnosti a kvality používateľov sú informácie obsiah-
nuté v interakciách medzi používateľmi. Kvantita sociálnych spojení môže síce ovplyvniť 
vnímanie kredibility subjektu, no ako Stephen Kate uvádza, nie je to správne. Tento faktor 
determinuje atraktívnosť, nie dôveryhodnosť. Dôležitejšie sú zverejnené informácie v pro-
file používateľa, ktoré sa dajú overiť na iných miestach a informácie vytvorené tretími oso-
bami o jednotlivcovi.  

Dvojfázový prístup k hodnoteniu kredibility sociálnych médií 

Moturu a Huan (2010) sa vo svojom výskume pozreli na zložky a kategórie znakov dô-
veryhodnosti a popísali dvojfázový prístup k ich hodnoteniu. Vychádzali z faktu, že v pro-
stredí sociálnych médií je zložitejšie hodnotiť dôveryhodnosť ako v reálnom prostredí. Obme-
dzenie vyplýva z charakteru prostredia internetu tak, ako sa o tom hovorí v úvode tohto prí-
spevku.  
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Kategórie ich modelu sú postavené na viacerých všeobecných základoch prejavov dô-
very, napríklad na kvalite komunikovaného obsahu, metainformáciách o používateľoch, na 
sociálnom kontexte. Tromi hlavnými kategóriami sú vzhľad, aktivita a reputácia. Do kate-
górie vzhľadu patria charakteristiky a symboly vyjadrené v profile používateľa (status, iden-
tita, ukazovatele osobnosti) a viditeľné vlastnosti obsahu, ktorý používateľ vytvoril (vyjad-
rovanie, štýl písania, aktuálnosť obsahu, myšlienky, charakter, dĺžka príspevkov a pod.). Do 
kategórie aktivity zaraďujú autori činnosti a činy používateľov, ktoré súvisia s vytváraním 
obsahu v médiách (frekvencia publikovania príspevkov, komentáre na iné príspevky a pod.) 
alebo s prítomnosťou na konkrétnych sociálnych médiách (na akých typoch sociálnych mé-
dií sa používateľ nachádza). Kategória reputácie je vyjadrená prostredníctvom povesti pou-
žívateľa, jeho sociálneho statusu, spojení a interakcie, spätnej väzby od iných používateľov 
a pod. Nie je dobré a neodporúča sa hodnotiť iba jednu kategóriu. Je potrebné vziať do úvahy 
všetky zložky a prejavené vlastnosti, aby sme dostali komplexný obraz o dôveryhodnosti 
používateľa v sociálnych médiách. 

Dvojfázový prístup k hodnoteniu kredibility týchto kategórií začína identifikačnou fá-
zou, v rámci ktorej sa určia relevantné informačné kategórie a vhodné znaky. V hodnotiacej 
fáze dochádza k procesu rozhodovania sa na základe identifikovaných prvkov, či používa-
teľovi alebo zdroju bude prejavená dôvera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Obr. 4 

 Zložky dôveryhodnosti kredibility sociálnych médií (Moturu a Huan 2010) 

Autenticita sociálnych médií – kredibilita, kvalita a realita 

Ismail a Latif (2013) sa vo svojom výskume zaoberali autenticitou sociálnych médií, 
na ktorú vplýva diskontinuitný (prerušený) charakter týchto médií. Diskontinuita mediálne-
ho obsahu (napr. ak autor prestane publikovať, má dlhšiu prestávku, presunie sa na iný typ 
sociálneho média a pod.) pozostáva z niekoľkých hlavných aspektov: kontinuity pôvodného 
mediálneho obsahu, mediálneho obsahu s vysokým odporúčaním od verejnosti a sociálno-
mediálnym obsahom, ktorý by mal mať kontinuálne odpovede od verejnosti, aby bol spo-
ľahlivý. 
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Autorov zaujímalo, prečo by nemal byť prerušený používateľmi tvorený obsah (obsah 
médií) bez akéhokoľvek dôvodu alebo záložného plánu. Nehľadiac na stratu zapojených 
čitateľov, prerušený obsah by mohol mať zlý vplyv na šírenie a dosažiteľnosť obsahu pre 
správne publikum. Mohol by ďalej ovplyvniť aj hlavný účel, ktorým je existencia daného 
obsahu a zdieľanie odborných znalostí. 

Ismailov a Latifov model obsahuje tri oblasti súvisiace s autenticitou sociálnych médií: 
kredibilita autorov obsahu na sociálnych médiách, kvalita poznatkov zdieľaných cez sociál-
ne médiá a diskontinuita mediálneho obsahu (obrázok 5). Spoločne tvoria rámec s doména-
mi ako nezávislé premenné. Autenticita je závislá premenná. Obsah médií je prezentovaný 
jasnejšie a explicitnejšie v porovnaní s kvalitou znalostí a dôveryhodnosťou autora. Tie vy-
žadujú sústrediť pozornosť na detaily a väčšiu snahu o porozumenie toho, čo je predložené 
a zdieľané pre používateľov, ktorí na ich základe zhodnotia, či je autor dôveryhodný a či 
zdieľa znalosti určitej kvality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 

 Model autenticity sociálnych médií – kredibilita, kvalita a realita (Ismail a Latif 2013) 

Dôveryhodnosť autorov, ktorí chcú byť „videní a sledovaní“ a chcú držať krok s potre-
bami používateľov sociálnych médií, sa môže zvýšiť tým, že budú pravidelne informovať 
o témach, o ktorých tvrdia, že sú ich expertízou alebo záujmom. Vďaka dobrým hodnoteniam 
a odporúčaniam môžu autori dosiahnuť požadovanú mieru dôveryhodnosti, na základe kto-
rej budú považovaní za odborníkov vo svojej oblasti.  

Výsledky výskumu prezentované na modeli autenticity dokazujú, že kredibilita autorov 
a kvalita zdieľaných poznatkov sú faktormi, ktoré ovplyvňujú diskontinuitu mediálneho 
obsahu. Tieto vzťahy ovplyvňujú autenticitu sociálneho média ako celku.  

Tri základné aspekty kredibility sociálnych médií  
– kognitívny, zdrojovo-orientovaný a sieťový 

Výskum kredibility v rámci filozofických a epistemiologických skúmaní je už niekoľko 
dekád oblasťou záujmu viacerých disciplín sociálnych vied. Rozvíjajú sa navrhované kog-
nitívne modely a rigorózne popisy kritérií hodnotenia a vnímania dôveryhodnosti zdrojov. 
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Výstupy výskumov kredibility z oblasti informačnej vedy a tiež komunikačných vied, často 
viedli k vzniku teoretických modelov a heuristických metód riešenia problémov, ktoré vy-
svetľujú, prečo ľudia dôverujú informáciám. Existujúce modely pomohli v napredovaní vý-
skumu kredibility, no ešte stále nedokázali plne zachytiť povahu interakcií v digitálnom svete. 
Odborníci z oblasti komunikačných vied skúmajú psychológiu interpersonálnych interakcií, 
aby vysvetlili dôveru a kredibilitu. Odborníci informačných vied inklinujú k nazeraniu na 
kredibilitu ako na atribút samotného zdroja cez jeho organizačný a sociálny pôvod a tiež 
cez spoľahlivosť a odbornosť autora. 

Kognitívne aspekty kredibility sociálnych médií 

V zásade existujú dva dôležité náhľady. Po prvé ľudia spracúvajú informácie a znalos-
ti z prvej ruky (nadobudli ich na základe vlastnej skúsenosti) inak, ako informácie z druhej 
ruky (znalosti, ktoré sa naučili od iných). Tí, od ktorých čerpáme informácie z druhej ruky, 
sú považovaní za kognitívne autority (Bernier 1983 cit. podľa Savolainen 2007). Informácie, 
ktoré od ľudí vyžadujú prisúdenie nejakej autority (znalosti z druhej ruky), sú závislé od kon-
textu a vzťahujú sa na naše sociálne porozumenie a kultúrne normy. Týmto spôsobom je 
podporená tradícia pozitivistickej epistemológie, ktorá pokračuje v ovplyvňovaní toho, ako 
si ľudia myslia, že sa niečo dozvedeli (prostredníctvom skúseností) a zároveň umožňuje ná-
hľad na bohatstvo vstavaných sociálnych kontextov a množstvo názorov na aktivity zhro-
mažďovania znalostí. Ide o užitočný rámec, okolo ktorého je možné ďalej stavať, skúmať 
a pochopiť fenomén kredibility v digitálnom svete. 

Mnoho kognitívne zameraných štúdií o hodnotení kredibility naznačuje, že pri posu-
dzovaní hrá dôležitú rolu úmysel (viac v Buzová 2012) a že nie všetky online informačné 
aktivity sa spracúvajú rovnakým spôsobom. Nie je prekvapením, že problematika kredibili-
ty je skôr otázkou účelných informačných online aktivít (Finn a Zuniga 2011). Dokonca aj 
v rovnakom type zdroja môže akt posudzovania daného zdroja s konkrétnym informačným 
cieľom zmeniť hodnotenie dôveryhodnosti. Napríklad je pravdepodobnejšie, že blogy budú  
používatelia proaktívne hľadajúci informácie považovať za dôveryhodnejšie, ako tí použí-
vatelia, ku ktorým sa obsah dostal cez sociálne siete náhodou (príležitostní čitatelia). 

Finn a Zuniga (2011) tvrdia, že zvýšená expozícia na online informačný zdroj môže 
podporiť a posilniť dôveru používateľa. Na druhej strane Riehov a Belkinov model spoľah-
livosti naznačuje, že opakované vystavovanie sa viacerým online zdrojom umožňuje potvr-
denie informácie. Opakovaná expozícia voči rovnakej informácii z rôznych zdrojov môže 
podporovať pozitívne posudzovanie dôveryhodnosti informácie. Referencie a odkazy z iných 
zdrojov pomáhajú potvrdiť počiatočný úsudok a vyvolať dôveru. Považujú sa za sprostred-
kujúce premenné medzi objavením informácie a účelom jej použitia. 

Zdrojovo orientované aspekty kredibility sociálnych médií 

Zatiaľ čo sa niektorí vedci snažili lepšie pochopiť kognitívne procesy hodnotenia kre-
dibility, iné oblasti výskumu sa zamerali na identifikáciu určitých častí zdrojov informácií 
alebo médií, ktoré korelujú s hodnotením kredibility. Špecifické vlastnosti správ vyjadrené 
v texte, rovnako ako jednotlivé vizuálne a technologické vlastnosti média sa podieľajú na 
posudzovaní kredibility. Mnoho štúdií sa pokúsilo zachytiť (pomocou prieskumov, pozoro-
vaní a ďalších metód), o ktoré konkrétne vlastnosti a prejavy ide. 
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Tradičné ukazovatele autority v reálnom svete majú rovnako veľký vplyv aj na použí-
vateľov vyhľadávajúcich informácie v online prostredí. Dôležitú úlohu môže zohrať naprí-
klad pohlavie. Ak je autorom online informácií muž, je viac ako pravdepodobné, že budú 
považované za dôveryhodnejšie ako keby ich autorkou bola žena (Armstrong a McAdams 
2009). Všeobecne známe značky a populárne logá môžu mať tiež vplyv na hodnotenie dô-
veryhodnosti na stránkach e-obchodov (Buzová 2012) a tiež na stránkach o zdraví (Buzová 
2009). Spravodajské stránky spojené so známymi mediálnymi značkami sú často posudzo-
vané ako dôveryhodnejšie v porovnaní s ich nezávislými náprotivkami (Flanagin a Metzger 
2007). 

Problém objektívneho posudzovania online informácií spočíva v nízkej informačnej 
a mediálnej gramotnosti a nedostatku kritických schopností používateľov hodnotiť relevantné 
ukazovatele autority (Hrdináková 2013). Ako hovoria Finn a Zunig (2011), nie je optimis-
tické a jednoduché spoliehať sa na trénovanie používateľov v hodnotení online informácií. 
Naznačujú, že „kontrolný zoznam“ s faktormi, ktoré si majú všímať, by mal byť krátky a pre 
používateľa po tom, ako si ho zapamätá, takmer neviditeľný. Dôvodom pesimizmu je prí-
tomnosť rozporu medzi precíznym spôsobom hodnotenia zdrojov, ktorý používatelia cítia 
a vedia, že by mali aplikovať v online prostredí a medzi rýchlym, flexibilným spôsobom 
hodnotenia, pri ktorom napokon väčšina používateľov skončí.  

Tento rozpor naznačuje vnútornú zložitosť procesu hodnotenia. Ak je online text pre-
hyperlinkovaný, prekonvertovaný do inej podoby, formátu, do inej sociálnej siete alebo mé-
dia, skonsolidovaný, agregovaný viacerými spôsobmi, koncept „zdroja“ sa v podstate stáva 
bezvýznamným. Príkladom môže byť hypertextový odkaz s krátkym sprievodným textom, 
zverejnený na sociálnej sieti Twitter. Vedie na blog s krátkou novinovou verziou príbehu, 
ktorý bol primárne publikovaný spravodajskou agentúrou v rozšírenom znení. Kde má v ta-
komto prípade čitateľ začať analyzovať a hodnotiť rôzne identity zdrojov? Najprv ho zaujme 
profil používateľa na Twittri – kto to je, či má blízko k téme správy a pod. Možno sa dosta-
ne až na blog, tam ale získa len mierne rozšírené informácie o správe. Opäť ho zaujíma kon-
text blogu a možno mu dané informácie postačia a nebude hodnotiť primárny zdroj a kom-
plexnú správu informácie. 

Okrem vnímanej kvality zdroja sú vizuálne a technologické vlastnosti média taktiež 
faktorom posudzovania kredibility prítomných informácií. Experimentálne výskumy často 
potvrdzujú zistenie, že atraktívne vizuálne aspekty digitálnych informačných zdrojov vplý-
vajú pozitívne na hodnotenie kvality a že dobre nadizajnované zdroje budú považované za 
spoľahlivejšie (Fogg 2001; Buzová 2012). Okrem estetických prvkov môžu na vnímanie 
kredibility zdroja vplývať aj iné funkcie sociálnych médií. Najmä medzi mládežou, interak-
tívne prvky vyvolávajú vyššie hodnotenie dôveryhodnosti (Gasser 2012).  

Sieťové aspekty kredibility sociálnych médií 

Vzhľadom na zložitosť formulovania kognitívnych modelov, ktoré môžu heuristicky  
a konštruktívne zachytiť proces hodnotenia kredibility informácií online prostredia a upo-
zorniť na nedostatky pri tvorbe univerzálneho opisu hodnotenia rôznych typov online zdro-
jov (a ich vysoko vizuálne a interaktívne vlastnosti), je plodnejšou cestou analýza sieťového 
chápania dôveryhodnosti. Obsah nových foriem informačných technológií, simultánne s po-
kračovaním využívania tradičných indikátorov autorít naznačujú, že posudzovanie kredibi-
lity, je viac spojené so spôsobom („ako“) informačného správania, než statickým subjektom 
("čo"), (Finn a Zuniga 2011). To znamená, že sociálne konštrukty, ktoré obklopujú výmenu 
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informácií a to, ako sa v priebehu času menia, môže mať oveľa väčší vplyv na posudzovanie 
dôveryhodnosti, než akékoľvek iné čiastkové heuristiky. 

V súčasnej dobe existuje celý rad prieskumov online kolaboratívneho správania, ktoré 
užitočne prispievajú k sieťovému porozumeniu hodnotenia kredibility online informácií. Prí-
kladom môže byť Wikipédia, ktorá neustále priťahuje pozornosť, pretože jej rozsah (v zmysle 
textových zdrojov a účastníkov), ako aj otázky dôveryhodnosti sú jedinečné a inšpiratívne. 
Kultúra kolaborácie okolo Wikipédie naznačuje, že sú to práve normy slušnosti, rešpektu 
a predpokladu dobrej viery, ktoré umožňujú úspešnú informačnú spoluprácu veľkého rozsa-
hu. A ako hovorí Reagle (2010) „Wikipédia sa zdá byť úspešná“. Jej referenčný systém a 
viditeľné odkazy na iné zdroje sú vnímané ako silná stránka, pričom nedostatok informácií 
o prispievateľoch a editoroch je vecou iba malého záujmu. Charakter sociálnych médií, ich 
otvorenosť a interoperabilita, je predpokladom pre novú paradigmu autenticity (Aké množ-
stvo ľudí informáciu zdieľalo alebo označilo ako zaujímavú? namiesto Je informácia naozaj 
pravdivá?). 

Ďalším dobrým príkladom sú blogy. Demonštrujú fungovanie sociálneho kapitálu a dô-
very v online prostredí. Blogy a blogeri sú zapojení do rôznych režimov online aj offline 
kolaboratívneho a participačného správania. Takéto správanie vytvára vzájomnú podporu 
a je zmysluplné. Viditeľnými prejavmi sú napr. spätné odkazovanie, zoznamy odporúčaných 
alebo spriatelených blogov a tiež odkazy na iné blogy priamo v príspevkoch (Marlow 2004).  

Základom sieťového aspektu kredibility sociálnych médií je dynamickosť. Dôvera je 
predpokladom aj výsledkom zapojenia sa do sociálnych médií. Informačné výmeny sú po-
važované za dôveryhodné, pretože sú časté. Môžu sa však stať ešte častejšími, ak sú pova-
žované za spoľahlivé. Finn a Zuniga (2011) tým naznačujú, že „informačná dôvera“ sa nedá 
popísať ako statická definícia, ale ako niečo, čo vzniká počas interakcií medzi používateľmi 
a prebýva v sociálnych sieťach a komunitách. 

Záver 

Zdroje online informácií už nie sú len obyčajným textom na displeji, ale prostredím, 
ktoré podporuje bohatú interakciu s ostatnými používateľmi. Sociálne médiá prinášajú iný 
pohľad na dôveru v informácie. Nejde len o text, ktorým používateľ do siete prispel, ale tiež 
o to, že ním prispel svojim priateľom alebo sledovateľom. Aj keď predpokladáme, že ľudia 
dôverujú svojim vlastným slovám, kolaboratívna kultúra webu 2.0 naznačuje širšie impliká-
cie a modely pre informačnú dôveru a líšia sa od tých, ktoré sú aplikovateľné na reálne pro-
stredie. 

Sociálne médiá poskytujú dáta z prvej ruky (statusy na sociálnych sieťach, autentické 
fotografie a pod.), no napriek tomu ostáva problémom rozlíšenie pravdivých informácií od 
dezinformácií a fám. V mnohých prípadoch sú dáta na sociálnych médiách generované po-
užívateľmi a môžu byť zaujaté, nepresné a subjektívne. Preto informácie v tomto prostredí 
nemajú rovnakú hodnotu a preto je potrebné hodnotiť ich kredibilitu ešte predtým, ako na 
ich základe vykonáme rozhodnutie alebo si vytvoríme úsudok. 

Diskontinuita sociálnych médií prináša ešte väčšie pochybnosti u pravidelných použí-
vateľov, aj príležitostných čitateľov, v porovnaní s nedostatkom kvality zdieľaných znalostí 
alebo dokonca kredibility autorov, ktorí prispievajú k tvorbe obsahu týchto médií. Používa-
telia, ktorí využívajú sociálne médiá aj inak, ako len na udržanie kontaktov s priateľmi a ro-
dinou, aktívne vyhľadávajú a sledujú znalostných expertov konkrétnych oblastí ich záujmu. 
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Pre týchto používateľov sa stáva kredibilita autora a kvalita zdieľaných poznatkov závažným 
faktorom prispievajúcim k autenticite sociálnych médií. 

Kognitívnymi aspektmi sa zaoberajú najmä komunikačné vedy. Na kredibilitu nazerajú 
z pohľadu psychológie medziľudských vzťahov, stretnutí a interakcie na sociálnych sieťach. 
Zdrojovo-orientovanými aspektmi sa zaoberá informačná veda, z pohľadu kredibility ako 
vlastnosti samotného zdroja, cez jeho organizačný a sociálny pôvod. Skúma znaky autority, 
autenticity, kvality, spoľahlivosti, odbornosti, overiteľnosti zdroja, vizuálne a interaktívne 
vlastnosti zdroja a pod. Od kognitívnych a zdrojovo-orientovaných aspektov kredibility so-
ciálnych médií sa plynule prešlo k sieťovo-orientovaným aspektom. Takto orientované vý-
skumy objavujú a vysvetľujú proces posudzovania dôveryhodnosti informácií s ohľadom 
na kolaboratívny a sieťový charakter sociálnych médií. 

Zmena informačného prostredia post-internetového sveta priniesla nové výzvy a otázky, 
ktoré ponúkajú zaujímavé a komplexnejšie pole pre štúdium.  

 

Poznámka: Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumného projektu APVV-
0208-10 s názvom: TraDiCe – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s 
podporou personalizovaných služieb a využitím sociálnych sietí. 
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Resumé 

MODELY A ASPEKTY KREDIBILITY SOCIÁLNYCH MÉDIÍ 

Katarína Buzová 

Obsahom sociálnych médií je obrovské množstvo informácií. Banálnych, osobných, spravodajsky au-
tentických, odborných aj vedeckých. Obsah je tvorený ich používateľmi bez akejkoľvek kontroly. Nie 
všetky informácie majú rovnakú hodnotu a mnohé z nich sú nepravdivé. Kritériom ich rozlíšenia a hod-
notenia je kredibilita. Kredibilita sociálnych médií je aspektom informačnej kredibility, ktorý môže 
byť hodnotený len v rámci informácií prístupných prostredníctvom platformy sociálnych médií. Fak-
tory, ktoré ovplyvňujú kredibilitu elektronického média sa delia na kognitívne, inštitucionálne a tech-
nické kvality. Vplyv má aj motivácia, znalosti a sociálny kontext používateľa. Okrem identifikácie 
faktorov je potrebné poznať aj proces hodnotenia kredibility. Prebieha v troch hlavných fázach. Prvou 
je hodnotenie samotného média, jeho povrchových charakteristík, ďalej hodnotenie zdroja alebo správy 
a napokon hodnotenie samotného obsahu s introspektívnym pohľadom používateľa na dané informá-
cie. Zložkami online dôvery sú inštitučná, afektívna a kognitívna dôvera, spolu so schopnosťami, bez-
úhonnosťou, dobročinnosťou a sociálnym kontextom ostatných používateľov v danom sociálnom mé-
diu. Hodnotenie kredibility prebieha v dvoch fázach. Prvou je identifikácia faktorov a druhou je ich 
samotné vyhodnotenie. Na autenticitu sociálnych médií vplýva diskontinuita mediálneho obsahu, kto-
rá môže byť ovplyvnená kvalitou zdieľaných poznatkov a kredibilitou autora. Odborníci riešili otázku 
dôveryhodnosti médií hlavne z kognitívneho a zdrojovo-orientovaného aspektu. Najnovšie výskumy 
tieto dva aspekty spojili a nazerajú na problematiku posudzovania kredibility online informácií s ohľa-
dom na kolaboratívny a sieťový charakter sociálnych médií. 

Summary 

MODELS AND ASPECTS OF THE SOCIAL MEDIA CREDIBILITY 

Katarína Buzová 

There is a huge amount of information in social media. Trivial, personal, authentic, newsworthy, pro-
fessional and scientific. Content is user-generated, without any control. Not all information are of the 
equal value, and many of them are misinformation. Credibility is the criteria for their identification 
and evaluation. Credibility of the social media is the aspect of information credibility, which can be 
assessed only within the information accessible through social media platforms. Factors affecting the 
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credibility of the electronic media are divided into three groups: cognitive, institutional and technical 
qualities. Impactalso has the motivation, knowledge and social context of the user. In addition to iden-
tifying the factors we need to know the process of assessing credibility. The process has three main 
phases. The first is the evaluation of the medium itself – its surface characteristics, then there is an eva-
luation of the source or message, and finally, evaluation of content itself with user's introspective look 
at the information he found. Components of online trust has threemain coumpounds: institutional, cogni-
tive and affective trust, together with competence, integrity, charity and social context of other users 
in the social media. Evaluation of credibility has two phases. The first is to identify the factors and the 
other is their own evaluation. On the authenticity of social media has impact discontinuity of media 
content, which may be affected by the quality of shared knowledge and credibility of the author. Experts 
addressed the question of the credibility of media mainly on cognitive and resource-oriented aspect. 
Recent research connected these two aspects together and looked upon the issue of assessing the cre-
dibility of online information in relation to the networked and collaborative character of social media. 
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