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Úvod: Psychologické aspekty vzniku filtračných bublín 

Termín „filtračná bublina“ (filter bubble) ako prvý rozpracoval Eli Pariser, ktorý ho 

opisuje ako jeden z dôsledkov personalizácie výsledkov vyhľadávania na internete a obsahu 

na sociálnych sieťach. Pri tomto procese dochádza k algoritmickej filtrácii systémom zobra-

zovaného obsahu tak, aby čo najpresnejšie zodpovedal predpokladaným informačným potre-

bám používateľa. Hoci sa o fenoméne filtračných bublín začalo intenzívnejšie diskutovať až 

s príchodom sociálnych médií, ide o teóriu, ktorej podstata má korene v psychológii a javy 

vplývajúce na intelektuálnu izoláciu boli predmetom výskumov už v tridsiatych rokoch mi-

nulého storočia. Patria medzi ne najmä teórie konfirmačného a diskonfirmačného skreslenia, 

selektívnej expozície, efekt falošného konsenzu a skupinovej polarizácie. Cieľom príspevku 

je vymedziť základnú terminológiu, popísať teórie súvisiace s problematikou informačných 

filtračných bublín a tiež technologické a kognitívne faktory a skreslenia vplývajúce na ich 

vznik. 

Pre utváranie racionálnych rozhodnutí je dôležité poznať rôznorodé aspekty problému. 

Ľudské intelektuálne schopnosti sú však v spracovávaní informácií obmedzené. Nie je mož-

né, aby používateľ dokázal porovnať všetky dostupné zdroje. Mutz a Young (2011) upozor-

ňujú, že zvyšujúce sa množstvo zdrojov informácií je dôvodom zväčšujúceho sa sklonu 

k selektívnej expozícii. Hovoria, že používatelia sa vyhýbajú informačnému preťaženiu tým, 

že sa obrátia na také zdroje, na ktorých sú umiestnené informácie v súlade s ich doterajšími 

znalosťami, alebo ktoré odzrkadľujú ich názory či postoje. Hilbert (2012) hovorí, že 

v prípade priveľkého množstva informácií a možností sa tiež významne znižuje ľudská pro-

duktivita. 

Selektívna expozícia je jav, kedy človek sústreďuje pozornosť len na také informácie  

zo svojho okolia, ktoré sa zhodujú s jeho dovtedajším postojom k určitej téme (subjektívne 

konsonantné informácie) s cieľom eliminovať efekt kognitívnej disonancie
1 

(Bobok 2016; 

Williams, Kern a Waters 2016). 

                                                           
1
 K súvzťažným pojmom selektívnej expozície a otázkam kognitívneho skreslenia patria aj kognitívna disonancia 

(vnútorný nepokoj, ktorého príčinou je kontakt s protichodným tvrdením na zaujaté stanovisko) či vyhýbanie sa 

informačnému preťaženiu redukovaním dostupných zdrojov a informácií, unáhleným spracovávaním informácií 
alebo stránením sa nových informácií vôbec (Bozdag 2015). 
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Skladá sa z troch procesov (Williams, Kern a Waters 2016): 

a) selektívna expozícia – jedinec sa snaží vyhnúť komunikácii informácií nekorelu-

júcich s jeho postojmi, 

b) selektívna percepcia – konfrontácia s antipatickými informáciami a ich následná 

indiferencia, prípadne ich čiastočné vkomponovanie do existujúceho názoru, 

avšak bez jeho zmeny, 

c) selektívna retencia – zabudnutie tých informácií, ktoré sú voči zaujatému stano-

visku protichodné. 

Podľa Festingera (1962) ľudia venujú viac pozornosti informáciám, zhodujúcim sa s ich 

postojmi, z toho dôvodu, že im to zaručuje viac vnútornej istoty v správnosť ich rozhodnutí 

alebo názorov. Naopak, informácie, vyvolávajúce pochybnosti o vlastných presvedčeniach, 

sú zdrojom vzniku vnútornej neistoty a psychologických konfliktov, a preto sa im ľudia 

vyhýbajú. 

Bobok (2016) uvádza, že čím viac človek verí svojim presvedčeniam, tým väčšie sklony 

má vystavovať sa informáciám s nimi súhlasiacimi (napríklad vyberať si prostredie, do kto-

rého vstúpi). Zároveň (podobne ako Festinger) naznačuje, že dôvodom môže byť pocit veľ-

kého vnútorného napätia z pripustenia si možnosti, že myšlienky, ktorým verí ( „zakorenené“ 

postoje či emočne nabité otázky), sú v skutočnosti nepresné alebo nepravdivé. 

Aj Karlsen et al. (2017) poznamenáva, že percepcia viacerých uhlov pohľadu na určitú 

tému nie je zárukou utvárania nezaujatého úsudku. Pri procesoch tvorby postojov a rozhod-

nutí dochádza vplyvom našich motivácií (či vedomých alebo nevedomých želaní) a my-

šlienkových pochodov k rôznym druhom kognitívnych skreslení, ktoré vplývajú na vznik 

informačných filtračných bublín. 

Pojem konfirmačné skreslenie (confirmation bias) pochádza z psychológie a je prí-

buzný apofénii – spontánnemu nachádzaniu spojitostí v nesúvisiacich javoch (Houran 

a Lange 2001). Ide o dezinterpretáciu percipovaných informácií vplyvom doterajších názo-

rov a postojov (Lockwood 2015). Inými slovami – jeden článok v novinách si viacerí ľudia 

môžu vysvetliť odlišným spôsobom. Kúsky informácií si pospájajú tak, aby podporovali ich 

mienku o danej problematike, zatiaľ čo údajom, ktoré protirečia zaujatému stanovisku, neve-

nujú pozornosť
2
. 

Diskonfirmačné skreslenie (disconfirmation bias alebo tiež prior belief effect) označu-

je jav, keď naše doterajšie postoje či presvedčenia určujú, akým spôsobom budeme nahliadať 

na cudzie argumenty alebo dôkazy iných tvrdení. Tento jav môže spôsobiť neschopnosť 

dospieť k spoločnej zhode medzi jednotlivcami alebo skupinami ľudí s odlišnými postojmi, 

pretože pre obe strany budú subjektívne dôležitejšie a podstatnejšie iné dôkazy (tie, ktoré 

podporujú práve ich tvrdenia). V určitých prípadoch môže byť výsledkom takejto interakcie 

ešte hlbšie utvrdenie sa v pôvodnom presvedčení (Edwards a Smith 1996). 

Ďalším typom kognitívneho skreslenia a vnútorným faktorom vzniku informačnej fil-

tračnej bubliny je efekt falošného konsenzu (false consensus effect). Ide o jav, kedy človek 

predpokladá, že rovnaké názory, hodnoty či presvedčenia ako má on, zdieľajú aj ľudia v jeho 

                                                           
2
 Pre upresnenie je dôležité poznamenať, že konfirmačné skreslenie (známe aj ako cherry picking) je užšie poňatie 

selektívnej expozície v tom zmysle, že ide o aktívny proces vyhľadávania, rozpamätávania sa či interpretácie len 

takých informácií, ktoré umožňujú prísť k okamžitému záveru. Rovnako ide o zastavenie prijímania informácií 
v prípade, že subjekt si už záver vyvodil (Bozdag 2015). 
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okolí, teda dochádza k ilúzii spoločného konsenzu
3
. Rovnako ide o skreslenú predstavu jed-

notlivca, že názory ľudí v ideovo homogénnej skupine (napríklad aj vo virtuálnej skupine 

v prostredí sociálnej siete), ktorej je členom, musia odrážať postoje celého národa, prípadne 

ľudstva. Súbežne dochádza k skreslenej predstave o ľuďoch s opačnými postojmi v zmysle, 

že takí jednotlivci sú určitým spôsobom abnormálni (Dean 2007; Ross, Greene a House 

1976). 

Poznáme tiež vonkajšie dôvody vzniku skreslení pri rozhodovaní a utváraní záverov či 

postojov. Jedným z nich je skupinová polarizácia (group polarization), ktorou sa začal 

intenzívnejšie zaoberať Cass Sunstein, v súčasnosti profesor na Právnickej fakulte Harvardo-

vej univerzity. Vo svojej štúdii (1999, s. 3) tvrdí, že ide o prirodzený jav, kedy „členovia 

skupiny, v ktorej prebieha dialóg, dospejú k spoločnému stanovisku, ktoré je radikálnejšie, 

než boli pôvodné postoje jednotlivcov daného kolektívu“. Za príčiny vzniku tohto javu ozna-

čil sociálne vplyvy na ľudské správanie (napríklad jednotlivci bez jednoznačného stanoviska 

sa radšej pripoja k ostatným) a predovšetkým nedostatok nesúrodých argumentov (nedosta-

točná názorová heterogenita). Typickými príkladmi celkov, v ktorých možno pozorovať pre-

javy skupinovej polarizácie, sú podľa neho napríklad záujmové skupiny, pouličné gangy, 

náboženské skupiny a organizácie, politické strany, sudcovské a zákonodarné zbory, ale do 

určitej miery môže k tomuto javu dochádzať aj naprieč celými národmi. 

Sunstein (1999) upozorňuje, že tento typ sociálnej homogenity môže byť živnou pôdou 

pre vznik neodôvodneného extrémizmu či dokonca fanatizmu a tvrdí, že práve skupinová 

polarizácia je častým dôvodom vzniku politického extrémizmu. Dodáva, že jedným zo spô-

sobov vytvorenia extrémistickej skupiny či sekty je izolovanie (fyzické alebo psychické) jej 

členov od okolitej spoločnosti. Tak možno názory okolia ľahko zdiskreditovať a efekt skupi-

novej polarizácie umocňovať. 

1 Filtračné bubliny v online prostredí: Vzostup adaptívnych 

systémov 

Vyhľadávacie nástroje a sociálne médiá sú v súčasnosti hlavnou bránou k informáciám. 

Vyhľadávač Google spracováva približne 50-tisíc dopytov za sekundu a je tiež jedným 

z najnavštevovanejších webových sídiel na svete. Aj množstvo obsahu na internete sa neustá-

le zväčšuje, každé dva dni vznikne toľko informácií, koľko bolo vyprodukovaných pred 

rokom 2003 (online aj offline dohromady) (Bringing 2011). 

Jedným z riešení informačného preťaženia je poskytovanie informácií s pridanou hod-

notou. Takých, ktoré boli zozbierané, spracované, vyfiltrované a personalizované pre každé-

ho používateľa jednotlivo, čím možno predísť nadmernej kognitívnej stimulácii (Lu 2007). 

Takýmto spôsobom možno zvýšiť relevanciu poskytnutého obsahu pre používateľov a šetriť 

im čas a energiu. Aby takýto systém fungoval, musí byť schopný „vytvoriť si obraz“ 

o konkrétnom webovom používateľovi, na základe ktorého ďalej rozhodne, aký obsah bude 

pre neho vhodnejší a aký ho, naopak, nebude zaujímať. Existuje množstvo meraných hodnôt, 

ktoré sú podkladmi pre rozhodnutia vyhľadávacích systémov, napríklad fyzická lokalita, 

jazyk, predchádzajúce dopyty vyhľadávania, prepojenia s inými používateľmi a mnohé ďal-

šie (Gauch et al. 2007; Bozdag 2015). 

                                                           
3
 Podtypom falošného konsenzu je napríklad pseudokonsenzus, pri ktorom dochádza k vnútornému pocitu, že 

jednotlivec by sa mal prikloniť k tomu stanovisku, ktoré zastáva väčšina, a jeho názor nič nezmení (napr. pri voľ-
bách) (Robert 2011). 
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V prípade, že používateľ zadá dopyt do tradičného vyhľadávacieho nástroja, ktorý vý-

sledky vyhľadávania nepersonalizuje (napríklad DuckDuckGo), dostane tie isté informačné 

zdroje ako všetci ostatní používatelia, ktorí použili rovnaký dopyt. Následne si musí používa-

teľ spomedzi obrovského množstva výsledkov vybrať, ktorý zdroj je pre neho vhodný. Aj 

Google pred zavedením personalizácie pracoval ako deterministický zoraďovací systém. 

V súvislosti s týmto prechodom hovorí David Lazer (2015) o vzniku novej paradigmy – 

vzostupe takzvaných sociálnych algoritmov. Zároveň však tvrdí, že sociálne algoritmy sú 

netransparentné a z dôvodu ich vysokej komplexnosti sa im dá len veľmi ťažko porozumieť. 

V mnohých prípadoch je personalizácia užitočná, napríklad keď používateľ potrebuje 

nájsť najbližšiu reštauráciu či nemocnicu (Kliman-Silver et al. 2015). No v iných kontextoch 

môže byť zdrojom skreslení, čo vytvára otázky o rovnosti, spravodlivosti a demokracii (La-

zer 2015). Hovoríme o takzvaných filtračných bublinách, kedy sa používateľ ocitá obklope-

ný ideologicky totožnými alebo podobnými informačnými zdrojmi či informáciami. Algo-

ritmus zároveň „rozhodne“, že niektoré potencionálne užitočné zdroje nie sú pre používateľa 

podstatné a na prvých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania mu ich nezobrazí. Používateľ 

pritom nevie, aké informačné zdroje a informácie boli odfiltrované. Teda obsahy vyhodnote-

né pre daného používateľa ako atraktívne budú zvýraznené a potencionálne nezaujímavé zas 

„skryté“. To vplýva na vznik tzv. monokultúry, kedy sú používatelia uväznení vo vlastnej 

informačnej bubline (Pariser 2011; Sunstein 2001). 

Problematika sa netýka len vyhľadávacích nástrojov, ale tiež sociálnych sietí a odporú-

čacích nástrojov. Rizikové je predovšetkým filtrovanie informácií týkajúcich sa politiky 

a spravodajstva. Keď napríklad na výsledky vyhľadávania vplýva politické presvedčenie, 

používateľ sa môže ocitnúť v komnate ozvien, v ktorej sú umocňované jeho dovtedajšie 

politické názory (Pariser 2011). 

2 Komnaty ozvien v prostredí virtuálnych komunít 

Pod vplyvom kognitívnych skreslení, predovšetkým konfirmačného skreslenia a selek-

tívnej expozície, majú používatelia tendenciu vyhľadávať a vstupovať do tematicky vyhrane-

ných virtuálnych skupín – komnát ozvien
4
. Ide o celky, ktoré sú relatívne uzavreté a vzájomne 

medzi sebou neinteragujúce. Vzhľadom na možný počet zastúpených členov a jednoduchosť 

formovania týchto skupín sa teória skupinovej polarizácie dostáva na novú, nebezpečnejšiu 

úroveň (Bessi 2016). Diskusia v prostredí absolútnej názorovej homogenity môže spôsobo-

vať okrem intelektuálnej izolácie a skupinovej polarizácie aj ďalšie negatívne javy, ako na-

príklad efekt falošného konsenzu, diskonfirmačné skreslenie aj zhoršený emocionálny stav 

(Zollo et al. 2015). Vplyv kognitívnych skreslení sa dokonca pri vzniku komnát ozvien preu-

kázal ako výraznejší než algoritmické techniky (Vicario et al. 2016). Navyše sa potvrdilo, že 

v prostredí virtuálnych komunít sú používatelia ochotní prijať aj nepravdivé informácie, 

pokiaľ sa zhodujú s ich postojmi, a tiež to, že konfrontácia s iným uhlom pohľadu môže 

skupiny polarizovať ešte výraznejšie (Bessi 2016). Väčšina psychologických aspektov, ktoré 

sme definovali v úvode, sa teda premieta aj do online prostredia. 

                                                           
4
 V prostredí Facebooku sa používatelia môžu zhlukovať do uzavretých, názorovo homogénnych „skupín“ (napr. 

Hanbím sa za prezidenta Andreja Kisku – vyše 38-tisíc členov, Vaše lepšie Bánovce – Kotleba ĽSNS – 1308 čle-
nov, Nové Spravodlivejšie Socialistické Slovensko – 1062 členov, Priatelia pána JUDr. Vladimíra Mečiara  –  

tvorcu novej Slovenskej republiky! – 1106 členov), prípadne „odoberať“ správy od konkrétnych stránok (napr. 

antiFICO – vyše 121-tisíc odoberateľov, KLAMÁR MATOVIČ – 3000 odoberateľov či Podporujeme Roberta Ka-
liňáka – vyše 5401 odoberateľov) (Facebook 2018). 
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Karlsen et al. (2017) uvádza, že výsledkom môže byť fragmentácia verejnej sféry na 

skupiny ľudí s rovnakými postojmi, v ktorých sa medzi sebou vzájomne utvrdzujú. Zároveň 

upozorňuje na takzvanú teóriu špirály mlčania (spiral of silence), ktorú prvýkrát rozpraco-

vala Elisabeth Noelle-Neumann (1974). Ide o jav, kedy sa ľudia (v internetovom prostredí 

používatelia), nazdávajúci sa, že sú so svojimi postojmi v menšine, neodvážia prejaviť z dô-

vodu obáv zo sociálnej izolácie. Je však potrebné uviesť, že používateľ môže byť uzatvorený 

do komnaty ozvien nielen v prostredí sociálnych sietí, ale tiež v prostredí personalizovaných 

vyhľadávacích nástrojov. Napríklad vtedy, keď dovtedajšie politické presvedčenie jednotliv-

ca ovplyvní výsledky vyhľadávania (Pariser 2011). 

Objavili sa aj ďalšie fenomény ako napríklad „bulímia pozornosti“ (attention bulimia), 

kedy sa používatelia snažia pritiahnuť záujem ostatných používateľov kumulovaním takzva-

ných lajkov alebo zdieľaní. To môže spôsobovať ďalšie skreslenie v tom zmysle, že komuni-

kovaná informácia sa zdá byť dôležitejšia, než v skutočnosti je. Navyše v prostredí sociál-

nych médií sa komunikované informácie často zjednodušujú a priveľmi zovšeobecňujú, čo 

ešte viac vplýva na vznik nepresností a môže viesť k nesprávnym záverom a rozhodnutiam 

(Vicario et al. 2016). 

3 Filtračné bubliny na Facebooku 

Ľudia pri získavaní informácií preferujú osobné kontakty. Preto sú v prostredí sociál-

nych sietí, kde používateľ pociťuje určité začlenenie do spoločnosti, informačné zdroje po-

važované za dôveryhodnejšie a spoľahlivejšie. Obsah, ktorý v tomto type nových médií pou-

žívateľ uvidí, už nezávisí od pracovníkov redakcie určitého časopisu alebo knihy, ale od 

automatickej selekcie obsahu systémom a tiež od manuálneho výberu správy používateľom, 

na čo tiež vplývajú spomenuté kognitívne skreslenia (Bakshy, Messing a Adamic 2015). Sú 

to práve personalizované online služby, na ktoré sa jednotlivci aj organizácie v súčasnosti 

najčastejšie obracajú pri vyhľadávaní informácií, rozhodovaní či pri riešení problémov (na-

príklad výsledky vyhľadávania na Google alebo príspevky na Facebooku). Tieto služby tvo-

ria určitú bránu, pri ktorej sa stretávajú používatelia s informačnými zdrojmi. Hrajú dôležitú 

úlohu v našich každodenných rozhodnutiach (Mowshowitz a Kawaguchi 2002). 

Facebook používa na filtráciu obsahu takzvané sociálne gestá (social gestures), ktoré 

používatelia vytvárajú vzájomnou interakciou. Konkrétne ide o štyri typy prejavov: označe-

nie „páči sa mi“ (like), komentár (comment), odoberanie (subscribe) a zdieľanie (share). 

Systém zaznamenáva akúkoľvek činnosť používateľov v súvislosti s prístupom k informá-

ciám. Následne na základe histórie interakcií dochádza k filtrácii všetkých dostupných obsa-

hov a ich zoraďovaniu v „novinkách
5
“ (v angličtine New´s Feed, v slovenčine tiež „webový 

zdroj“) (Upbin 2011). 

Spôsob vytvárania hierarchie obsahov tiež závisí od intenzity interakcie s konkrétnymi 

používateľmi, frekvencie navštevovania platformy či od toho, ktoré odkazy od ktorých strá-

nok používatelia v minulosti otvorili a na ktoré, naopak, nereagovali (Bakshy, Messing 

a Adamic 2015). Facebook sa takto snaží predvídať atraktivitu obsahu pre daného používate-

ľa. Pokiaľ používateľ nevykazoval interakciu s istým prepojením, jeho uverejnené obsahy 

budú odfiltrované. Na konci hierarchie príspevkov sa budú nachádzať obsahy, ktoré sa 

s identitou daného používateľa a jeho preferenciami zhodujú najmenej. O tieto procesy sa 

                                                           
5
 Ide o časť stránky Facebooku, ale aj iných sociálnych médií, na ktorej sú vyobrazené a aktualizované obsahy od 

dostupných prepojení používateľa. 
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stará filtračný model Edgerank, ktorý prikladá každému zdieľanému obsahu (fotky, komentá-

re, hyperlinky...) a vzťahom medzi používateľmi určitú váhu. Na základe vzájomnej interak-

cie medzi používateľmi mechanizmus určí, koho zdieľaný obsah používateľ uvidí a koho nie. 

Informácie od niektorých prepojení tak môžu byť úplne zneviditeľnené bez toho, aby o tom 

niektorá zo strán vedela (Kincaid 2010). Filtráciu obsahov na Facebooku ovplyvňujú aj fak-

tory ako typ a vek informácie (Kincaid 2010; Bozdag 2015). 

Facebookový algoritmus teda ovplyvňuje jednak to, aký obsah používateľ uvidí a aký 

nie, no tiež to, aké z vlastných vyprodukovaných obsahov uvidia jeho kontakty a ktoré im 

budú skryté (Kincaid 2010). Tak dochádza k vzniku filtračnej bubliny, pretože čím sú obsahy 

v hierarchii všetkých správ nižšie, tým sa zvyšuje šanca, že s nimi používateľ vôbec nepríde 

do kontaktu. Lazer (2015, s. 1090) zas hovorí, že „ak by takéto zoraďovanie obsahu neexis-

tovalo, používatelia by boli zaplavení nezaujímavými príspevkami“. Otázne je, či algoritmus 

vie správne vyhodnotiť, čo je pre daného používateľa nezaujímavé. 

Zásadnou otázkou je najmä to, akým spôsobom personalizácia obsahu ovplyvňuje ve-

rejnú diskusiu, či ju podporuje, alebo skôr „podkopáva“. Pariser (2011) tvrdí, že zoraďovacie 

algoritmy (pôsobiace tak na Facebooku, ako aj v Googli) oslabujú demokraciu, prispievajú 

k polarizácii spoločnosti a ničia vidinu „spoločného dobra“ tým, že zabraňujú stretom 

s opačnými názormi a uzatvárajú používateľov do filtračných bublín. Akú intenzitu má však 

tento jav? Je taký nebezpečný, ako uvádza Pariser? 

Jeden z doteraz najrozsiahlejších výskumov v tejto oblasti realizovali Bakshy, Messing 

a Adamic (2015). Merali mieru separácie používateľa od správ inej ideologickej príslušnosti 

v prostredí Facebooku. Výskumný súbor tvorilo viac ako 10 miliónov používateľov z USA, 

ktorí sa verejne prezentovali ako liberáli, konzervatívci alebo neutrálne. Zisťovalo sa, aký 

podiel z prepojení používateľov tvoria kontakty s rovnakými názormi a do akej miery sa 

používateľ dostáva do ideologicky heterogénneho prostredia – prostredníctvom prepojení 

s „kontrastnými postojmi“ (liberáli s obsahmi od konzervatívcov a naopak). Mieru expozície 

postojovo heterogénnemu prostrediu následne vedci kvantifikovali a ďalej sa hlbšie zamerali 

na návštevu správ systémovo zoradených používateľmi. 

Zistilo sa, že významnými vplyvmi na ideologickú heterogenitu správ, ktoré používateľ 

uvidí, sú jednak identita jeho virtuálnych „priateľov“, ako aj obsahy, ktoré títo ľudia zdieľa-

jú. Napríklad ak by správy, ktoré používateľ na Facebooku uvidí, pochádzali od náhodných 

neznámych, až 45 % z týchto obsahov (politika, svetové dianie, správy z domova...) by ne-

súhlasilo s ideologickými postojmi liberálov a 40 % konzervatívcov. V prípade, že by išlo 

o ľudí, ktorých používateľ pozná (väčšina prípadov), je miera existencie ideologicky kon-

trastných príspevkov 24 % u liberálov a 35 % u konzervatívcov (Kampala 2015). 

Ako sme spomínali, zdieľané obsahy sú ďalej algoritmicky zoraďované. Zistilo sa, že 

tento spôsob personalizácie správ v časti Novinky na Facebooku znižuje šancu na expozíciu 

s kontrastným postojom na 5 % (u liberálov) až 8 % (u konzervatívcov). Avšak podľa mera-

nia interakcie s jednotlivými správami výskumníci ďalej zistili, že reálna miera expozície 

s kontrastným postojom je 6 % u liberálov a 17 % u konzervatívcov, teda je väčšia. Tieto 

výsledky vedci odôvodnili tým, že používatelia „klikajú“ na niektoré kontrastné príspevky 

s ich ideologickým presvedčením aj napriek tomu, že sa ich zoraďovací algoritmus snaží 

skryť (znížením ich pozície v rámci hierarchie všetkých príspevkov). Zistenia výskumu ne-

popierajú jav filtračnej bubliny v prostredí Facebooku, no naznačujú, že určitú rolu v expo-

zícii rôznorodým informáciám či názorom hrá okrem personalizácie taktiež osobné rozhod-

nutie používateľa, akej správe sa rozhodne venovať pozornosť. Výskumníci tiež upozorňujú, 

že Facebook je, na rozdiel od iných sociálnych sietí a sociálnych médií, miestom, kde sa 

prepájajú mnohé sociálne väzby z reálneho života (škola, rodina, práca...), čo zvyšuje šancu 
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na vystavenie sa rôznorodým informáciám a kontrastným postojom (Bakshy, Messing 

a Adamic 2015). 

Už Holt (2004) tvrdil, že práve vďaka internetu dochádza k oživovaniu diskusií a názo-

rových konfrontácií v spoločnosti. Ako však ukázali ďalšie výskumy, k takýmto situáciám 

dochádza aj z dôvodov neúmyselnej expozície informáciám v protirečení so zaujatým stano-

viskom, čomu internet svojou prirodzenou heterogenitou napomáha. 

K týmto neplánovaným vystaveniam dochádza z týchto dôvodov (Brundidge 2010): 

a) nedokonalé taktiky používateľov pri selektívnej expozícii v online prostredí, 

b) nevyhýbanie sa protirečiacim názorom, 

c) vytrácajúce sa sociálne ohraničenia medzi geograficky vzdialenými polohami, 

jednotlivými diskurzívnymi miestami a súkromnou a verejnou sférou (Colleoni, 

Rozza a Arvidsson 2014). 

K expozícii rôznym názorom a uhlom pohľadu na internete podľa tohto prístupu dochá-

dza, avšak skôr nechcene a náhodne. Predovšetkým vtedy, keď sa na jednom mieste stretnú 

dva rôzne predmety diskusie. Dôvodom vzniku konfrontácie rozličných postojov a informá-

cií sú teda skôr rôzne technické skreslenia, ku ktorým na internete dochádza (Colleoni, Roz-

za a Arvidsson 2014). 

Lazer (2015) upozorňuje, že hoci sa kurátorstvo obsahu sociálnych sietí nateraz nepreu-

kázalo ako vyslovene nebezpečné, musíme byť mimoriadne obozretní. Nástroje personalizá-

cie (a súvisiace techniky ako web-data mining
6
) sú mladé a stále vo vývoji. Otázky, ktorým 

je potrebné hlbšie sa venovať, sa týkajú možného zvýhodňovania „jednej strany na úkor 

druhej“ či zabraňovania analýzy skutočne dôležitých tém systematickým zvýrazňovaním 

iných (napríklad viac obsahu o zvieratách ako o politike). Lazer ďalej hovorí, že je potrebné 

adaptívne systémy ďalej skúmať, najlepšie nezainteresovanými vedeckými tímami
7
, ktoré by 

na základe nezávislých meraní vystupovali ako „sociálni kritici“ adaptívnych systémov. 

Počnúc májom 2015 je však nezávislé skúmanie omnoho ťažšie, pretože Facebook (s odô-

vodnením chrániť súkromie používateľov) zásadne „okresal“ množstvo dát, ktoré možno na 

účely výskumu získať. 

4 Používateľské profily a personalizácia 

Väčšina spôsobov personalizácie funguje na princípe vytvárania používateľských pro-

filov, s ktorými ďalej pracuje adaptívny interaktívny systém. Dáta, zbierané do profilov, sú 

napríklad demografické informácie (meno, vek, krajina, vzdelanie), no tiež záujmy a ďalšie 

charakteristiky. Cieľom je získať informácie o témach, ktoré používateľa zaujímajú a o množ-

stve času, ktorý im venuje. Tak možno predvídať budúce úmysly konkrétneho používateľa 

alebo skupiny používateľov (Bozdag 2015). 

                                                           
6
 Web-data mining je zbieranie informácií z dokumentov na webe a z webových služieb za pomoci automaticky 

pracujúcich algoritmov a nástrojov, formulujúcich hypotézy a hľadajúcich relevantné stopy. Delíme ho na:  

a) Content mining – analyzuje obsah stránok (text, obraz, zvuk...),  
b) Structure mining – analyzuje hyperlinky medzi stránkami a vnútornú štruktúru stránok, 

c) Usage mining – analyzuje správanie používateľa na webe podľa údajov ako IP adresa, dátum a čas návštevy 

stránky, kliknutia na podstránky, typ prehliadača a ďalšie (Berendt, Günther a Teltzrow 2011; Prasad 2012; 
Well a Royakkers 2004). 

7
 Jeden z doteraz najrozsiahlejších výskumov, ktorý sme popisovali, realizovali zamestnanci Facebooku a nie nezá-

vislí vedci. 

https://www.wiwi.hu-berlin.de/en/professuren/quantitativ/wi/forschung-en/dwm/standardseite-en
http://www.academia.edu/9299932/Comparison_of_Data_Mining_and_Web_Mining
https://pure.tue.nl/ws/files/1901768/612259.pdf
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Poznáme tieto základné formy zberu údajov, respektíve technologické aspekty vzniku 

informačných bublín v online prostredí (Bozdag 2015), znázornené aj na obr. 1: 

a) Explicitné – používateľ má možnosť ovplyvniť výber informačných zdrojov tak, že 

manuálne zadáva údaje o sebe, o svojich záujmoch, hodnotí ponúknuté témy podľa 

miery záujmu o ne a pod. Na základe zadaných podmienok prebehne personalizácia 

(zúženie) výsledkov. 

b) Implicitné – systém sám vyvodí, aké obsahy používateľa zaujímajú, predovšetkým 

technikami web-data miningu alebo aj podľa cookies
8
, IP adresy či podľa informácií 

z webovej „relácie“ (Bozdag 2015). 

 

Obr. 1 

 Proces vytvárania používateľských profilov (Bozdag 2015; Bowen a Filippini 2004) 

Je potrebné poznamenať, že aj webové prehliadače zbierajú o používateľovi množstvo 

technických údajov ako napríklad: typ a verzia prehliadača, operačný systém zariadenia 

a jeho verzia, hardvérová konfigurácia zariadenia, rozlíšenie obrazovky, jazyk, časová zóna, 

podporované fonty a pluginy a ďalšie (ide o takzvaný browser finger print). Kombinácia 

týchto špecifík pomáha personalizovať obsah na internete a zároveň môže slúžiť ako jedno-

značná identifikácia konkrétneho webového používateľa (Prakash 2016). Prakash (2016, s. 

18 323) tiež tvrdí, že „šanca, že budú mať dvaja používatelia totožný virtuálny odtlačok 

prstov, je jedna ku niekoľkým miliónom“. 

Pri explicitnom vytváraní profilu má používateľ kontrolu nad spôsobom filtrovania ob-

sahu. Pri zadávaní informácií je však vyššia šanca, že nadobudne obavy o svoje súkromie. 

Takáto personalizácia tiež vyžaduje vynaložiť čas a energiu zo strany používateľa. Používa-

teľ sa preto môže rozhodnúť, že takúto službu nevyužije. Môže sa tiež stať, že z dôvodu 

chybného vyplnenia údajov bude profil nepresný (Gauch et al. 2007). Používatelia sa tiež 

                                                           
8
 Cookies sú dáta malého objemu ukladané na pevný disk počítača počas interakcie s určitou webovou službou 

prostredníctvom webového prehliadača. Vďaka nim možno pri opätovnej návšteve určitej stránky jednoznačne 

identifikovať konkrétneho webového používateľa, sledovať jeho aktivity a vytvárať používateľský profil bez toho, 
aby o tom vedel (Well a Royakkers 2004). 
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môžu zaujímať aj o také témy, o ktorých netušili, že by ich mohli baviť, čoho príčinou môže 

byť skresľujúca formulácia názvu určitej témy. Lavie et al. (2010) hovorí, že používatelia 

sami nedokážu presne zhodnotiť, nakoľko sa o určitú tému zaujímajú. Ďalší problém expli-

citnej personalizácie je v tom, že podporuje používateľa v selektívnej expozícii tým, že umož-

ňuje dobrovoľne sa vyhnúť určitým témam a oblastiam. Podľa Sunsteina (2001) to môže 

viesť k väčšej náchylnosti vyhľadávať virtuálne komunity, v ktorých vzhľadom na určitú 

tému prevláda názorová homogenita (komnaty ozvien). Hovorí tiež, že tento jav podkopáva 

demokratický systém, pretože umožňuje vyhnúť sa protirečiacim informáciám. Dodáva, že 

pre efektívne fungujúcu demokraciu je potrebné, aby občania disponovali čo možno najpre-

snejšími informáciami, čo si niekedy vyžaduje aj strety s protirečiacimi názormi. 

Implicitná personalizácia funguje odlišne. Adaptívny systém automaticky filtruje obsa-

hy podľa parametrov, ktoré sleduje. Systém dokáže zaregistrovať prípadné zmeny v mera-

ných hodnotách a prispôsobiť im výstupy. Táto forma personalizácie tiež šetrí používateľovi 

čas a energiu, pretože výber informácií realizuje samostatne na pozadí. Podobne ako pri 

explicitnom filtrovaní je problém v tom, že dochádza k selekcii informácií a informačných 

zdrojov tak, aby súhlasili so záujmami, postojmi, názormi a pod. Keďže celý proces prebieha 

automaticky, používateľ nevie, čo systém skryl a z akého dôvodu. Ďalší problém automatic-

kého filtrovania je, že systém nedokáže určiť, či dôvodom neinterakcie s určitým informač-

ným zdrojom je používateľov nezáujem oň (Gauch et al. 2007). 

Sunstein (2001) hovorí, že pri prehnanej explicitnej personalizácii sa používateľ vôbec 

nemusí stretnúť s opačným postojom, čo môže viesť k zásadne nesprávnym úsudkom a roz-

hodnutiam. Pariser (2011), ktorý tento jav nazýva filtračnou bublinou, zas hovorí, že prehna-

ná implicitná personalizácia prispieva k svojským a skresleným vysvetleniam aktuálnych 

udalostí alebo politických problémov. Hovorí tiež, že výsledkom „uzatvorenia“ používateľa 

len medzi tie informácie, s ktorými súhlasí, je zvýšený pocit odporu k opačným názorom, 

teda polarizácia spoločnosti. 

5 Vplyvy na automatické filtrovanie obsahu v internetových 

službách 

Pri automatizovanej selekcii obsahov u novodobých sprostredkovateľov informácií mô-

že dôjsť k dojmu, že takéto médiá sú objektívnejšie než tie tradičné. Zvlášť, keď sa možno 

vyhnúť rôznym výberovým a opisným skresleniam pri ľudskej práci v tradičných médiách. 

Na spracovávaní dát v prostredí online služieb sa však nepodieľajú výlučne algoritmy, ale 

tiež ľudskí operátori spolu s rôznymi technológiami. Teda ide o komplexné systémy, ktoré sú 

navrhované a prevádzkované ľuďmi. Preto sa v online médiách nedá úplne vyhnúť ani tra-

dičným skresleniam vznikajúcim pri ľudskej práci. Personalizácia nedokáže eliminovať ani 

všetky technické skreslenia a navyše vytvára nové (Bozdag 2015). 

Často sa stáva, že softvér systematicky zvýhodňuje určitú skupinu používateľov pred 

inou. Dochádza k rôznym technologickým skresleniam (pri indexovaní, zoraďovaní...), prob-

lémom súvisiacim s obmedzeniami samotného systému alebo tiež k ovplyvneniu dizajnu 

systému existujúcimi skresleniami v spoločnosti (Friedman a Nissenbaum 1996; Diaz 2008; 

Vaughan a Thelwall 2004). V nasledujúcom texte sa budeme venovať faktorom vplývajúcim 

na vznik skreslení pri automatickom filtrovaní obsahu na internete. 
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5.1 Digitálny charakter informačných zdrojov 

Podobne ako pri tradičných médiách, procesy algoritmickej selekcie začínajú výberom 

vhodných zdrojov. Avšak v online prostredí možno selektovať len z elektronických informá-

cií, čo znamená, že všetky tradičné informačné zdroje nemôžu byť ďalej sprostredkované 

(Bozdag 2015). Navyše, rôzne online médiá majú prístup len k určitej časti digitálnych infor-

mácií. Napríklad Google nedokáže indexovať všetky internetové stránky. Tento jav môžeme 

nazvať indexačné skreslenie (coverage bias). Príčin je viacero. Google napríklad zámerne 

neindexuje stránky, ktoré sú si navzájom veľmi podobné, alebo tie, pri ktorých predpokladá, 

že nie sú pre používateľa užitočné. Nezobrazuje tiež stránky s ilegálnym alebo inak nevhod-

ným obsahom. Existujú tiež technické aspekty indexačného skreslenia súvisiace s dizajnom 

stránok. Ten môže byť v niektorých prípadoch nekompatibilný s prieskumovými mechaniz-

mami. Iné stránky môžu ich použitie informačnými prieskumovými nástrojmi zakázať alebo 

sa im zámerne vyhnúť (Goldman 2006; Vaughan a Thelwall 2004). 

5.2 Geolokácia 

Fyzická poloha používateľa významne vplýva na spôsob automatického výberu obsa-

hu. Niektoré práce (Garcia-Molina, Koutrika a Parameswaran 2011) uvádzajú, že populárne 

vyhľadávacie nástroje zobrazujú veľmi odlišné výsledky pre Anglicko a pre USA, predo-

všetkým pri vyhľadávaní komerčných termínov. Veľké rozdiely sa dajú pozorovať aj medzi 

jednotlivými mestami. Poloha má pri filtrácii veľkú váhu preto, lebo sa predpokladá, že pou-

žívateľa budú najviac zaujímať obsahy viažuce sa na jeho bezprostredné okolie. Nesmierne 

dôležitý je však kontext vyhľadávania. Napríklad používateľa, hľadajúceho vhodnú reštaurá-

ciu v Poprade, nebude zaujímať motorest v Nových Zámkoch. No pri vyhľadávaní riešenia 

problému s počítačom nebude používateľova lokalita (mesto) až taká dôležitá (Bozdag 

2015). 

Vzťah medzi lokalizáciou a personalizáciou je veľmi dôležitý, pretože geolokácia je 

jedným z najvplyvnejších faktorov pri algoritmickej filtrácii výsledkov vyhľadávania a môže 

vypovedať aj o ďalších demografických údajoch ako rasa, príjem, dosiahnuté vzdelanie, po-

litická angažovanosť a ďalšie. Výskumný tím vedený Chloe Kliman-Silver (2015) zisťoval, 

do akej miery personalizácia na základe polohy uzatvára používateľa do regionálnej filtrač-

nej bubliny. V období 30 dní zaznamenávali výsledky vyhľadávania na Google pre 240 do-

pytov z 59 rôznych lokácií naprieč USA (na úrovni krajov, štátov aj celej krajiny). Súbor 

dopytov bol rozdelený na: 

 33 „miestnych“ výrazov – reštaurácia, banka, Wendy’s, letisko, park, Starbucks, a pod., 

 87 „kontroverzných“ výrazov – vplyv očkovania na autizmus, výskum kmeňových 

buniek, globálne otepľovanie, homosexuálne zväzky, jadrové elektrárne a pod., 

 120 mien politikov pôsobiacich celonárodne (Barack Obama) aj lokálne v jednotlivých 

štátoch. 

Zistilo sa, že čím je fyzická vzdialenosť väčšia, tým odlišnejšie sú výsledky vyhľadáva-

nia pre jeden dopyt. Dôležité však je, aký výraz je vyhľadávaný. Najväčšie zmeny (4 až 5 

odlišných výsledkov na jednu stranu) sa týkajú lokálnych miest (podniky, inštitúcie...). Na-

opak, pri všeobecných termínoch je vplyv lokalizácie na personalizáciu zanedbateľný. Kon-

krétne bolo zistené, že pri menách politikov nehrá lokalita používateľa takmer žiadnu rolu 

(bez ohľadu na to, v akom štáte pôsobia) a pri „kontroverzných“ témach hrá o niečo vyššiu, 

ale tiež stále malú úlohu (vplyvom lokálnych správ) (Kliman-Silver et al. 2015). Tento vý-

skum teda prináša dôkazy, že geolokácia má skutočne veľmi výrazný filtračný efekt na vý-
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sledky vyhľadávania, avšak najmä v prípade termínov vzťahujúcich sa na konkrétne geogra-

fické miesto. Výsledky merania vyvracajú Bozdagovo tvrdenie (2015), že nástroje lokálnej 

personalizácie nerozlišujú kontext. 

5.3 Prepojenia medzi používateľmi 

Ako sme už naznačili, ľudia pri získavaní informácií preferujú osobné kontakty. Každý 

človek je, prirodzene, súčasťou určitého sociálneho zoskupenia. Predovšetkým tzv. primárne 

skupiny (rodina, priatelia, pracovný kolektív...) významne vplývajú na naše životné rozhod-

nutia. Značná časť informačných zdrojov, ale aj názorov a postojov jednotlivca má pôvod 

práve v týchto primárnych skupinách, ktoré definujú jeho „sociálnu realitu“. Nové situácie 

a zložité rozhodnutia konzultujeme s našimi sociálnymi kontaktmi, ktoré nám pomáhajú 

formovať postoje a hľadať riešenia (Granovetter 1981). 

Preto začali personalizačné systémy pri filtrácii obsahu zohľadňovať aj sociálne kontak-

ty jednotlivca. Facebook začlenil niektoré online služby (Spotify, Pandora, Yelp, docs.com) 

do svojho programu „okamžitá personalizácia“. Cieľom je upraviť používateľský zážitok 

v prostredí partnerských služieb pomocou verejných údajov z Facebooku (mená, používateľ-

ské prepojenia, záujmy a pod.). Služba na streamovanie hudby Spotify napríklad od svojich 

používateľov vyžaduje konto na Facebooku. Používatelia tak môžu vidieť, aké skladby po-

čúvajú ich priatelia a utvárať si tak názory, ktoré piesne a skupiny sú v trende a „mali by“ ich 

počúvať tiež. Aj vyhľadávací nástroj Google začal pri filtrácii obsahu zohľadňovať sociálne 

kontakty (zo sociálnych sietí Facebook a Twitter) spustením social search v roku 2009. Od 

roku 2012 Google pri personalizácii využíva aj prepojenia z vlastnej sociálnej siete Google 

Plus. Vo výsledku tak napríklad pri hľadaní nového auta môžeme uvidieť fotografiu vozidla 

niektorého z našich priateľov na Facebooku alebo pri hľadaní vhodnej reštaurácie uvidíme na 

prvých priečkach podnik, ktorý ohodnotil niektorý z našich priateľov. Používateľ sa však 

môže vo výsledkoch vyhľadávania stretnúť s informáciami zo sociálnych sietí aj v prípade, 

že na nich nie je zaregistrovaný. Algoritmus totiž prisudzuje väčšiu váhu informáciám zo 

sociálnych sietí vo všeobecnosti. Vo výsledkoch vyhľadávania tak môže zobraziť akékoľvek 

relevantné údaje zo sociálnych sietí, ktorých súkromie bolo nastavené ako verejné (Knight 

2012). 

5.4 Popularita obsahu 

Spôsob prezentovania informácií používateľovi môže ovplyvniť aj popularita určitej 

témy. Napríklad sociálna sieť Twitter sleduje frekvenciu používania heštegov
9
. Čím rýchlej-

šie sa zvyšuje interval pre určitú frázu, tým má daná téma väčšiu šancu dostať sa do časti 

„Trendy pre Vás“. Ku každému heštegu je zobrazený počet zdieľaní. V automatickej selekcii 

tém však väčšiu rolu hrá zmena frekvencie jeho používania. Do zoznamu sa teda celkom 

jednoducho dostanú nové témy. Čím sú však v zozname zobrazené dlhšie, tým náročnejšie 

je, aby sa v ňom udržali (Trend 2010). Niektorí autori upozorňujú, že tento jav podporuje 

                                                           
9
 Pod slovom hešteg (hashtag) rozumieme reťazec znakov, ktorému predchádza znak hash (#), známy aj ako tzv. 

pound sign alebo number sign. Hešteg neobsahuje interpunkčné znamienka a medzery. Slúži na označovanie tém 
či kontextu zdieľaných príspevkov v prostredí sociálnych médií (predovšetkým Twitter), no môže slúžiť aj na vy-

jadrenie ich kľúčovej myšlienky. Umožňuje kategorizovať všetky zdieľané obsahy, v ktorých bol použitý rovnaký 

hešteg a pristupovať k nim, teda pomáha aj pri vyhľadávaní informácií. Často je využívaný ako prostriedok na vy-
jadrenie humoru (Tsur a Rappoport 2012; Hashtags 2013). 
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používateľov v tom, aby sa zameriavali a diskutovali skôr o menej podstatných záležitostiach 

ako o dlhodobých problémoch. Zoznam populárnych tém sa môže pre každého používateľa 

líšiť v závislosti od jeho lokality a prepojení s ostatnými používateľmi. Presný vzorec výberu 

najpopulárnejších tém je však utajený, čo vyvoláva určité pochybnosti ohľadom ovplyvňo-

vania verejnej mienky (Gillespie 2012). 

Filtračné algoritmy zohľadňujú popularitu určitých zdrojov aj v prostredí Facebooku 

a vyhľadávača Google s cieľom zobrazovať obsahy, ktoré budú zodpovedať záujmom väčši-

ny. To však v určitých prípadoch môže spôsobiť problémy s vyhľadávaním menej populár-

nych alebo menších stránok (Nissenbaum a Introna 2000). 

O popularite určitého zdieľaného obsahu tiež rozhoduje množstvo kontaktov, prípadne 

odberateľov. Väčšie publikum generuje výraznejšiu odozvu, čo ďalej vplýva na zoraďovací 

algoritmus. Témy s malým počtom odberateľov sa preto len veľmi ťažko dostanú na vyššie 

miesta v hierarchii zdieľaných príspevkov a uvidí ich oveľa menšie množstvo ľudí (Klein 

2011). Avšak tento systém možno zmanipulovať, o čo sa pokúšajú mnohé firmy, aby priláka-

li pozornosť na svoje produkty alebo služby. V prostredí Facebooku sa napríklad niektoré 

marketingové spoločnosti špecializujú na predaj určitého počtu „lajkov“, priateľov či odobe-

rateľov (umelo vytvorených profilov) subjektom, ktoré si túto službu zaplatia. Podobne 

možno pre určitú stránku nazhromaždiť hodnotenia či recenzie, ktoré nevytvorili reálni ľu-

dia. Používa sa na to softvér schopný obísť bezpečnostný systém Facebooku. Pokiaľ popula-

rita určitého obsahu závisí od počtu „lajkov“ alebo pozitívnych hodnotení, môže dochádzať 

k skresleniu v personalizácii a k manipulácii úsudku používateľa (Tynan 2012). 

5.5 Čas uverejnenia obsahu 

Na personalizáciu má značný vplyv čas uverejnenia obsahu, čo môžeme pozorovať na-

príklad v prostredí Redditu, agregátora správ zo sociálnych médií. Jeden z rozhodujúcich 

faktorov určujúcich, či sa príspevok zobrazí na titulnej strane, je hodina, v ktorú je zverejne-

ný. Pokiaľ používateľ zverejní príspevok mimo „hlavného času“, kedy je pripojených najviac 

používateľov, osloví menej používateľov a naopak. Napríklad najviac amerických príspev-

kov komentuje americké publikum, keďže používatelia z iných častí sveta sa obvykle pripoja 

o niekoľko hodín skôr/neskôr. Ich komentáre sa medzi tými pôvodnými stratia a je teda oveľa 

menšia šanca, že si ich reakcie niekto prečíta. Čas zverejnenia príspevku vplýva aj na zora-

ďovací algoritmus, ktorý uprednostňuje novšie príspevky a umiestňuje ich vyššie ako tie 

staršie (Salihefendic 2010). 

5.6 Ľudský faktor 

Webové služby, ako napríklad vyhľadávacie nástroje, vo všeobecnosti hlásajú, že ich 

systémy nie sú ovplyvňované rozhodnutiami ľudí a procesy filtrácie obsahu sú plne automa-

tické. Na základe viacerých pozorovaní sa však zistilo, že to nie je pravda. Ľudskí operátori 

totiž môžu podobne ako v tradičných médiách manuálne určovať, na ktoré obsahy sa viac 

zamerať, čo ignorovať či vymazať. Informačné prieskumové nástroje vykonávajú inšpekcie 

indexovania a realizujú rôzne zmeny a úpravy, napríklad aj to, ktoré výsledky sa majú alebo 

nemajú zobrazovať pre určité kľúčové slová (Gans 2004; Goldman 2006). Google tiež môže 

určité stránky manuálne zaradiť do takzvaného blacklistu – zoznamu zablokovaných strá-
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nok
10

 – pri porušení jeho podmienok. No v prípade potreby dokáže tiež určité stránky pridať 

do takzvaného whitelistu, čím možno obísť procesy algoritmickej selekcie. Stránky prvotne 

vyhodnotené ako nevhodné možno týmto spôsobom znova indexovať. Najmä konkurencia 

(napríklad Foundem) obviňovala Google, že manuálne upravuje výsledky vyhľadávania. 

Google bol dokonca podrobený vyšetrovaniu a existenciu týchto výnimiek spočiatku popie-

ral, no neskôr ich existenciu priznal (Metz 2011). 

Facebook tiež využíva manuálne filtrovanie pri nevhodnom obsahu alebo pri porušení 

„noriem komunity“. Problém však môže nastať vtedy, keď si dvaja ľudskí operátori na zá-

klade svojich presvedčení vysvetlia podmienky odlišným spôsobom. Spoločnosť bola totiž 

niekoľkokrát kritizovaná v súvislosti s odstraňovaním obsahu, ktorý zjavne podmienky pou-

žívania neporušil. Išlo napríklad o príspevky obsahujúce odkazy na stránky politických akti-

vistov alebo o reklamy určené pre homosexuálne publikum neobsahujúce nahotu alebo iný 

sexuálny obsah (Facebook 2010). Hovorca Facebooku uviedol, že za takéto chyby je v niek-

torých prípadoch skutočne zodpovedný ľudský operátor, no konkrétne kritériá manuálneho 

filtrovania zatiaľ neboli zverejnené. Toto zistenie je teda jedným z dôkazov, že pri filtrovaní 

obsahu v online prostredí sa nedá úplne vyhnúť skresleniam, spôsobeným ľudským faktorom 

v súvislosti s výberom zdrojov a informácií (Shoemaker a Vos 2009; Bozdag 2015). 

6 Výsledok analýzy: Navrhovaný model informačných 

filtračných bublín 

Model (obr. 2), ku ktorému sme dospeli vďaka analyticko-syntetickému spracovaniu 

uvedenej literatúry, prehľadne zobrazuje najdôležitejšie vplyvy na vznik filtračných bublín 

na internete a ich dôsledky pre používateľov: 
 

 

Obr. 2 

Znázornenie vzniku a dôsledkov filtračných bublín (vlastný model autorov) 

                                                           
10

 Stránky môžu byť zablokované aj pri porušení autorských práv alebo na základe podnetu od štátnej moci (Žiados-

ti [2017]; Bozdag 2015). 
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Diskusia 

Problematika informačných filtračných bublín nie je nová a možno ju spozorovať aj pri 

informačnom správaní používateľov v prirodzenom prostredí – napríklad pri preferencii pria-

teľov a informačných zdrojov stotožňujúcich sa s vytvoreným svetonázorom. V príspevku 

sme sa však zamerali na online prostredie, ktoré túto prirodzenú vlastnosť ľudí vďaka perso-

nalizácii intenzifikuje a prehlbuje. Existujú viaceré smery a možnosti výskumov filtračných 

bublín v informačnej vede. Jedným z nich je metóda analýzy sociálnych sietí, najmä šírenia 

informácií prostredníctvom už spomínaných heštagov. Najväčšia sociálna sieť po rastúcej 

kritike znova otvorila svoje dáta pre vybrané výskumné tímy a ich projekty, ale je vhodné 

zamerať sa aj na ďalšie sociálne siete, ako je napríklad Twitter alebo Instagram. V tomto 

smere by bolo zaujímavé sledovať najmä vplyv filtračných bublín na šírenie dezinformácií 

v internetových službách. Jednak z dôvodu aktuálnosti problematiky, ale aj preto, že cielene 

vytvorené dezinformácie poskytujú istým spôsobom regulované prostredie, ktoré v prostredí 

internetu nájdeme iba veľmi ťažko. Ďalšou možnosťou je porovnanie percepcie informácií 

v personalizovaných a nepersonalizovaných výsledkoch vyhľadávania používateľmi a miery 

ich vplyvu na tvorbu názoru používateľa. Problematickým aspektom oboch výskumov sú 

psychologické a sociologické vplyvy na efekt filtračných bublín, ktoré nemožno vylúčiť, 

a preto by bolo potrebné pri týchto výskumoch spolupracovať s odborníkmi z predmetných 

oblastí. 

Záver 

Na uskutočňovanie racionálnych životných rozhodnutí nevyhnutne potrebujeme dosta-

tok objektívnych informácií. Čím budú informácie, ku ktorým máme prístup, relevantnejšie, 

tým budú aj naše procesy plánovania plnohodnotnejšie. Mať prístup k informáciám je dôleži-

té, pretože to ovplyvňuje kvalitu nášho života. Vďaka dostatku informácií môžeme nájsť 

a vybrať si z rozličných alternatív a naopak, v prípade ich nedostatku o rôznych možnostiach 

nebudeme vedieť. Z toho vyplýva, že ten, kto má moc nad tokom informácií, má moc nad 

celou spoločnosťou. Preto je veľmi dôležité, aby masové aj sociálne médiá poskytovali ľu-

ďom dostatok rôznorodých informácií a podnetov. 

Problematika intelektuálnej izolácie v internetovom prostredí je mimoriadne aktuálna, 

pretože sú to práve personalizované online služby, z ktorých v súčasnosti používatelia zvyk-

nú čerpať nové informácie, a na ktoré sa obracajú pri rozhodovaní alebo riešení problémov. 

Objavuje sa kritika, že personalizované vyhľadávacie nástroje a sociálne siete automatickým 

filtrovaním obsahov uzatvárajú svojich používateľov do informačných bublín, čím dochádza 

k strate kontaktu s inými uhlami pohľadu a celkovo aj s prirodzene heterogénnym interneto-

vým prostredím. 

Vychádzajúc z doteraz uskutočnených meraní však môžeme konštatovať, že problema-

tika filtračných bublín nie je v prípade vyhľadávacích nástrojov a sociálnych sietí taká zá-

važná, ako sa spočiatku predpokladalo. Na druhej strane k určitým skresleniam pri filtrácii 

obsahov dochádza, no ide o veľmi komplexný problém, na ktorý vplýva celý rad faktorov, 

tak technologických, ako aj psychologických či sociologických. Inými slovami možno pove-

dať, že ľudské kognitívne schopnosti ešte nie sú pripravené na nové výzvy informačnej spo-

ločnosti. 

V príspevku sme sa snažili naznačiť, že efekt filtračných bublín narastá, pokiaľ sa pou-

žívateľ chce vystavovať informáciám, ktoré nie sú v protirečení s jeho dovtedajšími názormi. 
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Vtedy sú informácie filtrované dvojnásobne – používateľom pri výbere sledovaných ľudí 

a obsahu a aj automaticky systémom. Psychologické skreslenia, opisované v druhej kapitole, 

sa premietajú aj do online prostredia, čo vzhľadom na nové možnosti komunikácie a prístupu 

k informáciám považujeme minimálne za znepokojivé. 

Technologické riešenia, zabezpečujúce minimalizáciu zbieraných informácií o používa-

teľovi za účelom personalizácie, prípadne špecifické aplikácie a pluginy, vytvorené za úče-

lom zmiernenia efektu filtračných bublín, sú len čiastočnými riešeniami a problém ako taký 

len obchádzajú. Za najdôležitejšie v boji proti intelektuálnej izolácii, nielen v internetovom 

prostredí, pokladáme snahu o aktívne rozširovanie vlastného obzoru, budovanie kritického 

myslenia a celkovo úsilie o zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov. 

Je potrebné realizovať nové výskumy, ktoré budú vykonávať nezávislé vedecké tímy 

a organizácie. Viac pozornosti by sa malo upriamiť na sociálne siete, ktoré sú významnými 

prostriedkami výmeny informácií. Najmä komnaty ozvien na sociálnych sieťach ako Face-

book považujeme kvôli ich jednoduchosti formovania, izolujúcim schopnostiam a potencio-

nálne vysokým počtom členov za živnú pôdu pre vznik extrémizmu či fanatizmu. V prostredí 

virtuálnych celkov, v ktorých prevláda absolútna názorová homogenita, naberajú totiž existu-

júce psychologické skreslenia ako skupinová polarizácia či efekt falošného konsenzu nový, 

závažnejší rozmer. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu APVV 15-0508 HIBER Informačné sprá-

vanie sa človeka v digitálnom priestore. Vznikol tiež vďaka podpore v rámci OP Výskum 

a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave, ITMS 26240220086, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. 
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Resumé 

FAKTORY VZNIKU INFORMAČNÝCH FILTRAČNÝCH BUBLÍN 

Tomáš Mirga,  Andrea Hrčková  

Problematika informačných filtračných bublín rezonuje v zahraničných odborných kruhoch od roku 

2011, kedy sa ňou ako prvý začal zaoberať Eli Parizer. V jeho ponímaní ide o negatívny dôsledok 

implicitnej personalizácie obsahu na sociálnych sieťach a vo vyhľadávacích nástrojoch. K algoritmic-

kej filtrácii obsahu dochádza z dôvodu selekcie a prezentácie informácií na základe predpokladaných 

potrieb a záujmov používateľa. Preto sa začala objavovať kritika, že personalizované webové služby 
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môžu svojich používateľov uzatvárať do takzvaných filtračných bublín ich vlastných presvedčení. Infor-

mačné správanie používateľa tak definuje jeho informačný horizont v rámci určitej personalizovanej 

služby. Riziko negatívnych dopadov na jednotlivca aj spoločnosť rastie najmä pri virtuálnych skupinách 

používateľov debatujúcich o kontroverzných témach. V príspevku vymedzujeme a vizualizujeme zá-

kladnú terminológiu súvisiacu s problematikou informačných filtračných bublín a tiež technologické 

a kognitívne faktory a skreslenia vplývajúce na ich vznik. 

Summary 

THE ORIGIN AND CONSEQUENCES OF INFORMATION FILTER BUBBLES 

Tomáš Mirga,  Andrea Hrčková  

Information filter bubbles are understood as negative consequences of implicit personalization of the 

content on social networks and in search engines. Algorithmic content filtering occurs due to the selec-

tion and presentation of information based on the expected needs and interests of the users. This is why 

criticism has emerged that personalized web services can result in the so-called filter bubbles of users’ 

own convictions. Thus, the user’s information behavior forms his information horizon within a particu-

lar personalized service. The risk of negative impacts on individuals and companies is growing espe-

cially among virtual user groups debating controversial issues. In this paper, we define and visualize 

the basic terminology related to the problem of information filter bubbles, as well as the technological 

and cognitive factors and biases affecting the origin of this phenomenon. 
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