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Úvod 

V súčasnosti sa kladie dôraz na rozvíjanie technologických zručností ako súčasti počíta-

čovej gramotnosti. Považujeme však za potrebné zdôrazniť aj význam kompetencií tzv. mo-

rálnej gramotnosti, ktorá usmerní využívanie technických zručností tým správnym smerom, 

t. j. pre dobro spoločnosti. Spolu s technologickými zručnosťami je potrebné rozvíjať aj schop-

nosti ako empatia, starostlivosť, tolerancia, zodpovednosť a predstavivosť, a to už v detskom 

veku (Clouder 2015). Nedostatočne rozvinuté alebo využívané schopnosti morálnej gramot-

nosti sa negatívne prejavujú nielen v offline prostredí, fyzickom svete, ale aj v internetovom 

online prostredí. S negatívnymi prejavmi, ako sú útočné vyjadrenia, nenávistné komentáre, 

napádanie, kyberšikana, sa v online prostredí stretávame na dennej báze. Online prostredie je 

prepojené s offline prostredím, vychádza z neho, ale má svoje špecifiká, ktoré ho od offline 

sveta odlišujú. Tieto špecifiká (a iné príčiny, ktoré sú napr. psychologického charakteru) spô-

sobujú, že používateľ sa v online prostredí môže správať negatívnejšie než v offline prostre-

dí. Rozdiely v správaní používateľa v online prostredí v porovnaní s jeho offline verziou 

poukazujú na fenomén tzv. depersonalizácie, ktorý je hlavnou témou článku. Depersonalizá-

cia bola skúmaná predovšetkým v kontexte psychológie, nie však v kontexte informačnej 

etiky. Cieľom výskumu, realizovaného ako súčasť dizertačnej práce (Nováková 2018), bolo 

fenomén depersonalizácie čo najucelenejšie opísať. Na tomto mieste prezentujeme hlavné 

zistenia predovšetkým druhej časti výskumu, a to fenomenografickej analýzy. 

1 Etický kontext výskumu 

S problémom depersonalizácie sme sa stretli v knihe Luciana Floridiho The Ethics of In-

formation (2013). Autor knihy rozoberá negatívne javy, ktoré sa vyskytujú v online prostredí 

v kontexte oblasti informačnej etiky. Informačná etika je z hľadiska životného cyklu infor-

mácie oblasťou „morálky uplatňovanej pri vzniku, šírení, transformácii, ukladaní, vyhľadá-

vaní, využívaní a organizácii informácií“ (Janoš 1993); Buchanan a Henderson ju definujú 

ako aplikáciu etickej teórie na informácie (2009); podľa Steinerovej (2014) sa týka informač-

ného správania tvorcov, používateľov a informačných profesionálov, ktoré je založené na 

systéme hodnôt pri rozhodovaní a riešení problémov v oblasti využívania informácií. Môže 
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sa skúmať na teoretickej úrovni alebo na úrovni aplikovanej vedy. Informačná etika je oblas-

ťou, ktorá sa týka etických aspektov súvisiacich s informáciami, preto s ňou úzko súvisí aj 

depersonalizácia, ktorá v sebe zahŕňa aj neetické správanie používateľa v online prostredí. 

Podľa Floridiho spočíva depersonalizácia v tom, že používateľ môže vnímať svoje akti-

vity v online prostredí ako hranie počítačovej hry alebo ako intelektuálnu výzvu, „role-play“ 

a nie ako čin s vážnymi následkami, ktorý potenciálne môže mať negatívny vplyv na ostat-

ných používateľov. Depersonalizáciu vníma predovšetkým ako výsledok anonymity činností, 

kedy je správanie používateľa vnímané iba ako mikroskopický okrajový komponent akcií, 

ktoré sú širšie a komplexnejšie (Floridi 2013, cit. podľa Nováková 2018). Príčinou je podľa 

neho nemateriálny charakter online prostredia, virtuálna interakcia s používateľmi, ktorí sú 

„bez tváre“. 

Ako už bolo spomínané, L. Floridi opisuje depersonalizáciu v kontexte informačnej  

etiky, vníma ju ako fenomén úzko súvisiaci predovšetkým s etickou rovinou celého problé-

mu: depersonalizáciu úzko prepája s morálnymi problémami, depersonalizácia je výsledkom 

neuvedomovania si možných následkov morálnych činov. Obeťou alebo aktérom depersona-

lizácie je podľa neho tzv. morálny agent, ktorý definuje ako „interaktívny, autonómny a pri-

spôsobiteľný systém, ktorý môže vykonať morálne činy“. Interaktivitu vníma ako situáciu, 

kedy systém a jeho okolie na seba navzájom pôsobia a autonómnosť vysvetľuje ako schop-

nosť systému zmeniť svoj stav nezávisle od svojho okolia. Prispôsobivosť znamená, že mo-

rálny agent je systémom schopným učiť sa na základe vlastných skúseností. Dôsledkom 

morálneho činu je morálne dobro alebo zlo“ (Floridi 2004, cit. podľa Nováková 2018). Za 

morálnych agentov považuje aj „umelých agentov“, teda digitálnych agentov, sociálnych 

agentov (spoločnosti, firmy), a hybridné systémy, ktoré môžu tvoriť technologické systémy 

a ľudia. Vo výskume a dizertačnej práci sme sa však zaoberali ľudským morálnym agentom, 

ktorý je zároveň používateľom a dennodenne trávi svoj voľný čas v online prostredí. Zároveň 

sme na skúmaný problém depersonalizácie nahliadali z pohľadu informačnej etiky, zaoberali 

sme sa teda aj jej morálnym kontextom. Otázky pološtruktúrovaných rozhovorov boli formu-

lované tak, aby odrážali aj etickú rovinu celého problému. 

Depersonalizácia poukazuje na rozdiely v správaní morálneho agenta v online prostredí 

v porovnaní s offline prostredím z morálneho hľadiska (Nováková 2018). Joinson (2007) 

tieto rozdiely v správaní popísal nasledovne: „Keď sú... online, tak dokážu bez hanby flirto-

vať, zatiaľ čo offline sú neuveriteľne hanbliví.“ Tento koncept sa v odbornej literatúre v oblasti 

psychológie vyskytuje aj pod názvami ako online disinhibícia alebo online disinhibičný efekt. 

Jeho skúmaním sa zaoberajú napr. Suler (2004) a Joinson (2007). V oblasti sociálnej psycho-

lógie sa zase môžeme stretnúť s príbuzným pojmom tzv. morálneho odpútania, ktorý zahŕňa 

morálne činy, pri ktorých môžu, ale nemusia byť zahrnuté sebaregulačné mechanizmy (Ban-

dura 2002). V oblasti informačnej etiky sa používa už spomínaný pojem depersonalizácie, 

ktorý naznačuje odpútanie aktéra, morálneho agenta od morálneho činu a jeho následkov. 

Medzi morálnym agentom a morálnym činom sa vytvára vzdialenosť, ktorú podľa Dreyfusa 

(2009) nie je možné prekonať nijakými technologickými prostriedkami. Interakcia a neustála 

spätná väzba na internete môžu spôsobiť, že morálny agent má pocit, že je priamo v kontakte 

s objektmi, s ktorými komunikuje, aj napriek tomu je však stále na pozadí pocit nereálnosti, 

ktorá podkopáva pocit „priamej prítomnosti“. 

Na základe Floridiho (2013) modelu morálneho činu v infosfére sme vytvorili model 

depersonalizácie morálneho agenta od následkov činu v online prostredí, ktorý je zobrazený 

na obr. 1. Depersonalizáciu vnímame aj ako vzdialenosť/bariéru medzi morálnym agentom, 

ktorý je pôvodcom morálneho činu a príjemcom morálneho činu alebo jeho následkami. 

Kľúčovým pojmom je aj otázka zodpovednosti. Morálny čin je tak zobrazený ako informač-
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ná interakcia, ktorej entity sú: morálny agent (1), príjemca akcie (2), informačná interakcia, 

charakteristiky agenta a príjemcu morálneho činu (3), kontext, ktorým je (relatívne anonym-

né) online prostredie (4) a bariéra medzi nimi, ktorou je depersonalizácia (5). Depersonalizá-

cia je tak zobrazená ako súčasť morálneho činu. Vo výskume sme sa zaoberali predovšetkým 

interakciou medzi morálnym agentom a príjemcom morálneho činu, následkami jeho činov, 

v smere od morálneho agenta k príjemcovi. 

 

Obr. 1 

Zobrazenie depersonalizácie morálneho agenta v online prostredí (Nováková 2018) 

2 Metodológia výskumu 

Cieľom výskumu bolo čo najucelenejšie analyzovať fenomén depersonalizácie, ale nie-

len jeho negatívnych, ale aj možných pozitívnych prejavov v kontexte informačnej etiky. 

Ako metódu zberu dát sme využili pološtruktúrované rozhovory. Túto metódu sme zvolili 

kvôli možnosti odhaliť ňou postoj respondenta do hĺbky, overiť ho vhodne zvolenými otáz-

kami, ktoré nemusia byť vždy presne štruktúrované, ale priamo reagujú na odpovede respon-

denta. Otázky rozhovorov sme rozdelili do nasledujúcich základných okruhov: otázky zame-

rané na získanie faktografických údajov (č. 1 – 3), otázky týkajúce sa negatívnych javov na 

internete (č. 4 – 5), otázky týkajúce sa negatívnych a pozitívnych prejavov depersonalizácie 

(č. 6 – 8) a otázky týkajúce sa morálnych hodnôt na internete (č. 9 – 10). 

Rozhovory boli zaznamenávané na diktafón so súhlasom všetkých respondentov a boli 

anonymizované, následne prepísané v plnom znení. Získané dáta boli spracované dvojakou 

analýzou: obsahovou a fenomenografickou. Na tomto mieste predstavíme predovšetkým 

výsledky fenomenografickej analýzy. Obsahová analýza poskytla zaujímavé zistenia, hlavne 

o pozitívnych prejavoch depersonalizácie, ktoré sa tak potvrdili. Bližšie sú opísané v spomí-

nanej dizertačnej práci (Nováková 2018). Fenomenografická analýza zase poskytla ucelený 

obraz skúmaného fenoménu, a to pomocou určenia jeho rozličných koncepcií, spôsobov jeho 

vnímania respondentmi. Vo výskume sme sa zaujímali predovšetkým o subjektívne chápanie 

následkov činov morálnym agentom v online prostredí a jeho vzťah k zodpovednosti za svo-

je činy v online prostredí. Výskumný problém bol skúmaný predovšetkým v prostredí sociál-

nych sietí (väčšinou Facebook, YouTube) a diskusných fór, ktoré boli respondentom bez-

prostredne blízke. Podmienkou bolo, aby na týchto sociálnych sieťach trávili respondenti 

svoj voľný čas každý deň (min. 1 hodinu denne). 
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2.1 Fenomenografická analýza 

Považujeme za vhodné venovať istú pozornosť aj zvolenej metóde, pomocou ktorej sme 

analyzovali získané dáta, a to fenomenografickej analýze, keďže je metódou, ktorá je menej 

známou a menej využívanou v domácom kontexte. Cieľom fenomenografickej analýzy je 

„skúmanie rozličných spôsobov, ktorými ľudia zažívajú aspekty svojho sveta“, skúmanie 

kvalitatívnych rozdielov ľudskej skúsenosti rozličných aspektov okolitého sveta (Bruce 1999, 

cit. podľa Nováková 2018). Podľa Limberga (2008) je fenomenografia o opise vecí, t. j. ako 

sa nám javia. Táto metóda sa zameriava na skúmanie toho, ako vnímajú respondenti infor-

mácie, dôraz sa pritom kladie na skúsenosť používateľa s určitým fenoménom, na to, ako ho 

zažíva. Informácia je tak vnímaná ako dimenzia skúsenosti používateľa. Skúsenosť s feno-

ménom naznačuje schopnosť respondenta rozlíšiť objekt od jeho prostredia alebo kontextu 

a priradiť mu tak význam (Limberg 2000). „Fenomenografia sa tiež sústreďuje na vzťah me-

dzi ľuďmi a ich svetom. V rámci tohto vzťahu, vnútorného vzťahu, sa tvorí význam; a práve 

variabilita charakteru týchto vnútorných významov je objektom fenomenografického výsku-

mu“ (Bruce 1999, s. 10, cit. podľa Nováková 2018). Význam sa tvorí na základe skúsenosti, 

preto je to tzv. skúsenostný význam (angl. experienced meaning). 

Bruce (1999) odporúča túto metódu využiť predovšetkým vtedy, keď je cieľom výskum-

níka porozumieť svetu z pohľadu niekoho iného a zároveň opísať rozličnosť v chápaní feno-

ménu, a tak ho definovať. Zameraním sa na rozličnosť fenoménu je možné určiť jeho rozlič-

né dimenzie, ako sa javí ľuďom, fenomenografia tak poskytuje holistický pohľad na skúma-

ný fenomén (Limberg 2008). Výhodou tejto metódy je možnosť odhaliť rozličné stránky 

skúmaného fenoménu v závislosti od toho, ako sa javí ľuďom alebo ako ho ľudia prežívajú. 

Je to kvalitatívny prístup, ktorý popisuje rozličné spôsoby vnímania aspektov okolitého 

sveta. Vznikol v 70. rokoch na University of Gothenburg vo Švédsku skupinou výskumní-

kov vedených F. Martonom (Bruce 1999). Táto metóda má potenciál pre uplatnenie v praxi 

knižničnej a informačnej vedy, napr. pri dizajne používateľsky prívetivých počítačových roz-

hraní, ďalej na zlepšenie služieb v oblasti knižničnej a informačnej vedy, na ich rozvoj, hod-

notenie a vo vzdelávacej oblasti – pri školeniach, či už informačných profesionálov alebo 

koncových používateľov. Všetky tieto aplikácie si vyžadujú potrebu skúmať rozdiely v chá-

paní alebo prežívaní určitého fenoménu (Bruce 1999). 

Fenomenografia je metódou, ktorá kladie vysoké nároky na výskumníkove analytické 

schopnosti, keďže je interpretačným výskumným prístupom. Výskumník by sa mal v procese 

realizácie výskumu zamerať na odhalenie rozličnosti v koncepciách (Bruce 1999). 

Je však potrebné rozlišovať medzi fenomenografiou a fenomenológiou: aj keď sa obe 

výskumné metódy zameriavajú na popis ľudskej skúsenosti, významným rozdielom je, že 

fenomenografia sa zameriava na rôznorodosť, kým fenomenológia sa sústreďuje na podstatu 

skúmaného fenoménu (Limberg 2008). 

Cieľom fenomenografického skúmania je odhaliť rozličné koncepcie fenoménu, ktoré 

majú skupiny používateľov v určitých kontextoch. Koncepcia je skúsenostným, zažitým vý-

znamom, teda tým, že určíme, ako vnímajú respondenti skúmaný fenomén, môžeme tak do-

spieť k jeho opísaniu. Medzi jednotlivými koncepciami sú logické vzťahy, ktoré tvoria štruk-

turálny rámec fenoménu (Bruce 1999). Popis koncepcie môže obsahovať aj konkrétne citáty, 

ktorými respondenti opisujú rozličné koncepcie skúmaného problému (Bruce 1997). 

Výstupom fenomenografického výskumu by mala byť tabuľka obsahujúca kategórie  

fenoménu alebo tzv. „výsledný priestor“ (z angl. outcome space) zahŕňajúci kategórie opisu 

fenoménu, ktoré vyjadrujú hlavné znaky významu a skúsenosti s určitým fenoménom a zá-
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roveň vyjadrenie vzťahov medzi jednotlivými kategóriami (Limberg 2008). Tento výsledný 

priestor je tak vyjadrením kolektívnej skúsenosti s fenoménom výskumu (Limberg 2000). 

Každá kategória (koncepcia) má tzv. štrukturálny a referenčný komponent. Kategórie 

obsahujú význam, teda referenčný komponent toho, čo je chápané. Zároveň obsahujú zá-

kladné vzťahy medzi časťami koncepcií, ktoré tvoria štrukturálny komponent toho, ako je 

niečo chápané. Na základe štrukturálnych komponentov koncepcií je potom vytvorený vý-

sledný priestor (Bruce 1997). 

Validitu fenomenografického výskumu je možné zabezpečiť napr. jasným opisom po-

stupu výskumníka pri analýze dát a zároveň uvádzaním citátov z rozhovorov, ktorých cieľom 

je identifikovať významné charakteristiky určitej kategórie a poukázať na rozdielnosť medzi 

jednotlivými kategóriami a koncepciami (Nováková 2018). 

3 Výsledky fenomenografickej analýzy 

V rámci fenomenografickej analýzy dát sme viacnásobne čítali a analyzovali prepísané 

rozhovory, potom sme identifikovali významné časti odpovedí respondentov so zreteľom na 

výskumný cieľ. Analýze sme podrobili výpovede respondentov, ktorí v rozhovoroch potvrdi-

li svoju skúsenosť (ktorá je podmienkou fenomenografického výskumu) s odlišným správa-

ním v online priestore, či už u seba alebo vo svojom najbližšom okolí. Bolo ich dokopy 16. 

Vo výpovediach respondentov sa postupne črtali odlišné kategórie popisu fenoménu, v kto-

rých respondenti opisovali depersonalizáciu zo svojho subjektívneho pohľadu. Identifikova-

né koncepcie sa u jednotlivých respondentov prelínali, navzájom sa dopĺňali. Výsledkom 

analýzy je výsledný priestor na obrázku 2, v ktorom sú jednotlivé koncepcie zobrazené. 

Koncepciami sú (Nováková 2018): 

 koncepcia informačnej etiky (koncepcia, kedy je depersonalizácia vnímaná ako prob-

lém úzko súvisiaci s oblasťou informačnej etiky); 

 koncepcia vnímania informačného prostredia morálnym agentom (koncepcia, kedy je 

depersonalizácia vnímaná predovšetkým ako fenomén online prostredia, ktorého je 

súčasťou); 

 psychologická koncepcia (koncepcia, kedy je depersonalizácia vnímaná predovšetkým 

ako online disinhibičné správanie); 

 situačná koncepcia (koncepcia, kedy je depersonalizácia vnímaná prostredníctvom 

konkrétnych situácií, v ktorých sa odohráva, a ich špecifík); 

 sociálna koncepcia (koncepcia, kedy je depersonalizácia vnímaná ako problém, ktorý 

je potrebné riešiť na globálnej úrovni). 

Jednotlivé koncepcie sú úzko prepojené, naznačuje to aj tvar päťuholníka, ktorý konce-

p-cie vytvárajú. Tvoria jeden celok. Koncepcia informačnej etiky je úzko prepojená s kon-

cepciou informačného prostredia, ale aj s psychologickou koncepciou. Situačná koncepcia 

zase hraničí s koncepciou informačného prostredia, pretože vzťahy medzi nimi sú asi najuž-

šie. Hranice medzi nimi sú prítomné, ale zároveň sú do istej miery prepojené. 

Identifikovali sme zároveň dva základné prejavy depersonalizácie: pozitívny a negatív-

ny prejav, ktoré sú prítomné vo všetkých koncepciách. Okrem pozitívnych prejavov považu-

jeme za dôležité zdôrazniť aj význam emócií, ktoré sa objavovali vo všetkých koncepciách, 

ale obzvlášť v koncepcii informačnej etiky. Preto sú emócie vymedzené osobitne ako kompo-

nent informačnej etiky. Prítomnosť emócií sme však zaznamenali vo všetkých koncepciách, 
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preto sú emócie podložím päťuholníka, ktorý zobrazuje koncepcie depersonalizácie morál-

neho agenta v online prostredí. 

 

Obr. 2 

Koncepcie depersonalizácie morálneho agenta v online prostredí (Nováková 2018) 

3.1 Koncepcia informačnej etiky 

Koncepcia informačnej etiky bola prítomná v odpovedi každého respondenta. Odpove-

de respondentov boli často aj citovo zafarbené a naznačovali tak význam, ktorý etickej kon-

cepcii pripisujú. Koncepcia informačnej etiky obsahuje tieto komponenty: 

 zodpovednosť; 

 absencia negatívnych sankcií; 

 dodržiavanie odlišných morálnych zásad v online prostredí; 

 anonymita; 

 neuvedomovanie si negatívnych následkov činov na príjemcu; 

 prisudzovanie malej váhy činom v online prostredí; 

 vnímanie človeka ako „entity“ a nie ako ľudskej bytosti; 

 tvorba online identít; 

 rola emócií 

 pri dodržiavaní morálnych zásad; 

 nevnímanie emócií príjemcu morálneho činu; 

 citové zapojenie. 

Komponenty tvoria štrukturálny rámec koncepcie. Referenčným (významovým) rámcom 

koncepcie je vnímanie depersonalizácie v online prostredí respondentmi ako komplexného 

etického problému, ktorý v sebe zahŕňa vyššie uvedené komponenty. Komponent zodpoved-
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nosti je základným komponentom koncepcie informačnej etiky. Tak, ako sa to ukazuje aj 

v odbornej literatúre, zodpovednosť úzko súvisí s depersonalizáciou morálneho agenta v on-

line prostredí, je akoby v jadre celej koncepcie, ostatné komponenty sú na ňu úzko naviazané. 

Respondenti sa v súvislosti so zodpovednosťou vyjadrovali najmä k negatívnym sankciám, 

ktoré pôvodcu činu v online prostredí môžu alebo nemusia postihnúť, čo má vplyv na jeho 

odlišné správanie. Zodpovednosť za činy v online prostredí je podľa respondentov veľmi 

úzko prepojená buď s negatívnymi sankciami, ktoré hrozia (alebo nehrozia) zo strany spoloč-

nosti, alebo s morálnymi zásadami jednotlivca. Odpovede respondentov naznačujú, že zodpo-

vednosť je ďalej prepojená aj s anonymitou v online prostredí, následkom ktorej môže mať 

pôvodca činu dojem, že zodpovednosť za svoje činy nenesie. Neuvedomenie si možných 

negatívnych následkov činu na príjemcu je komponent etickej koncepcie, kedy sa morálny 

agent v online prostredí správa odlišne aj v dôsledku toho, že si neuvedomuje, aký negatívny 

dopad môže mať jeho konanie na okolie. Zároveň prisudzuje svojim činom v online prostredí 

iba malú váhu. Online prostredie je špecifické, čo sa potvrdzuje aj v tomto prípade, kedy mo-

rálny agent nemusí vnímať, že komunikuje s ľudskou bytosťou – tento komponent respondent 

R4 opísal nasledovne: „Keby si ľudia uvedomili, že debatujú s človekom a nielen s entitou, 

tak to by bolo veľmi dobré.“ Komponent tvorby online identít naznačuje to, že online identita 

ovplyvňuje správanie morálneho agenta v online prostredí a môže byť tak prostriedkom reali-

zácie depersonalizovaného správania. 

Významným komponentom, ktorý, podobne ako zodpovednosť, možno pozorovať na 

pozadí ostatných už spomenutých komponentov etickej koncepcie, je komponent emócií. Vo 

výskume sa ukázalo, že emócie sú úzko prepojené s rozhodovaním morálneho agenta v otáz-

kach morálnych činov. Ďalej nemožnosť vnímať v dostatočnej miere emócie príjemcu činu 

tiež ovplyvňuje správanie morálneho agenta, ktoré tak môže byť negatívnejšie, a napokon je 

dôležité spomenúť aj citové zapojenie, ktoré plní v rámci depersonalizovaného správania 

významnú úlohu. Prítomnosť emócií či citové zapojenie môžeme pozorovať aj v prípadoch 

pozitívnej depersonalizácie. Citové prežívanie, dobrý pocit je motiváciou takéhoto konania, 

ktorého cieľom je zlepšiť psychický a emocionálny stav príjemcu činu. Dobrý pocit z pomo-

ci niekomu, kto to potrebuje, je zároveň aj vnútornou motiváciou. 

3.2 Koncepcia vnímania informačného prostredia morálnym 

agentom 

V rámci tejto koncepcie je depersonalizované správanie vnímané predovšetkým ako 

správanie súvisiace s charakteristikami informačného prostredia, v ktorom sa odohráva. Re-

ferenčným (významovým) rámcom koncepcie je vnímanie depersonalizovaného správania 

v online prostredí ako fenoménu, ktorý je determinovaný predovšetkým online prostredím, 

v ktorom sa odohráva. Zahŕňa v sebe rozličné elementy, ktoré tvoria jej štrukturálny rámec: 

 sloboda v online prostredí; 

 pocit bezpečia a istoty za počítačom; 

 oddelenie reality v online prostredí od reality v offline prostredí; 

 fyzická neprítomnosť v online prostredí: 

 chýbajúca neverbálna komunikácia; 

 chýbajúci pocit prítomnosti a blízkosti; 

 odlišná, skrátená a asynchrónna komunikácia. 
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Komponent slobody v online prostredí je komponent, podľa ktorého sa morálny agent 

v online prostredí „cíti slobodnejšie,“ následkom čoho môže v online priestore napísať sku-

točne to, čo si myslí. Pocit bezpečia a istoty v online priestore dáva morálnemu agentovi 

väčšiu slobodu. Aj v tejto koncepcii nachádzame prvky pozitívnej depersonalizácie, a to 

predovšetkým v súvislosti s komponentom pocitu bezpečia a istoty v online priestore, podľa 

ktorého môže byť správanie morálneho agenta ovplyvnené aj pozitívnym spôsobom. Kom-

ponent oddelenia reality v online prostredí od reality v offline prostredí vyjadruje vnímanie 

týchto dvoch prostredí ako odlišných, akoby virtuálna realita nebola „reálna realita“, ako to 

opísal Slater (2002). R 23 to vysvetlil nasledovne: „Čo dá (používateľ) do tej siete, je iná 

dimenzia, úplne iný svet. Je to svet mimo mňa.“ Ďalším výrazným komponentom je fyzická 

neprítomnosť v online prostredí a jej vplyv na odlišné správanie morálneho agenta. Fyzickú 

neprítomnosť respondenti vnímali často aj v súvislosti s absenciou neverbálnej komunikácie, 

čo opäť spôsobuje odlišné správanie. Fyzickú neprítomnosť nenahrádza online prítomnosť 

z hľadiska vnímania pocitu blízkosti. Respondent R 25 to potvrdzuje: „Človek nie je úplne 

v kontakte s tým človekom, ale tak čiastočne.“ Komponent odlišnej, skrátenej a asynchrónnej 

komunikácie sa tiež nachádza v koncepcii informačného prostredia. Na odlišné správanie 

teda podľa respondentov vplývajú aj špecifiká online komunikácie v porovnaní s offline 

komunikáciou. 

3.3 Psychologická koncepcia 

Táto koncepcia vyjadruje vnímanie depersonalizovaného správania respondentmi ako 

správania, ktoré má svoje korene predovšetkým v psychike človeka a prejavuje sa ako odváž-

nejšie, agresívnejšie, otvorenejšie správanie. Referenčným rámcom koncepcie je tak odváž-

nejšie správanie v zmysle otvorenej komunikácie, ktorá je úprimnejšia, prejavuje sa silnejším 

vyjadrením vlastného názoru, komunikáciou aj citlivých tém, ale má aj negatívne prejavy, 

ako sú agresívnejšie správanie a používanie vulgarizmov. Komponenty psychologickej kon-

cepcie sú: 

 odvážnejšie správanie; 

 otvorená komunikácia: 

 úprimnejšia komunikácia; 

 silnejšie vyjadrenie vlastného názoru; 

 komunikácia aj citlivých tém; 

 agresívnejšie správanie; 

 používanie vulgarizmov; 

 osobná frustrácia, potreba pritiahnuť pozornosť okolia. 

V rámci psychologickej koncepcie bolo depersonalizované správanie vnímané respon-

dentmi ako odvážnejšie, sebavedomejšie správanie. V kontexte otvorenej komunikácie ho 

respondenti vnímali ako otvorené, úprimnejšie správanie, kedy ľahšie vyjadria svoj vlastný 

názor, čo súvisí s komponentom odvážneho správania – zahŕňa v sebe schopnosť jednoduch-

šie a silnejšie vyjadriť svoj osobný názor a nechýba ani konverzácia o citlivých, osobných 

témach. Aj v psychologickej koncepcii tak nachádzame prvky pozitívneho depersonalizova-

ného správania. Negatívne prejavy odvážnejšieho správania opísali respondenti ako agresív-

nejšie správanie, ktoré sa nevyhýba ani vulgarizmom. Pôvodca činu si ním ventiluje osobnú 

frustráciu. 
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3.4 Situačná koncepcia 

Situačná koncepcia vyjadruje vnímanie depersonalizovaného správania ako správania 

morálneho agenta v konkrétnej situácii. Analyzované boli situácie, kedy respondenti opísali 

svoju skúsenosť s depersonalizovaným správaním, ktoré vnímali v spojitosti s konkrétnou 

situáciou. Identifikovali sme tieto elementy situačnej koncepcie, tvoriace jej štrukturálny 

rámec: 

 experimentovanie; 

 verejnosť situácie; 

 typ komunikačnej situácie: 

 negatívne až nenávistné komentáre; 

 komunikácia pri hraní počítačových hier; 

 komunikácia pri „četovaní“; 

 kyberšikana; 

 vytvorenie falošného profilu na sociálnej sieti; 

 zdieľanie rozličného materiálu na sociálnej sieti; 

 intenzita situácie: 

 pretvárka; 

 znásobené negatívne správanie (prejavom môže byť napr. „zapáranie“); 

 vplyv situácie v online prostredí na situáciu v offline prostredí. 

Depersonalizované správanie je vnímané ako odlišné správanie, ktoré je verejné, odo-

hráva sa vo verejnom priestore, čo respondenti považovali za veľké negatívum predovšetkým 

v súvislosti s jeho negatívnymi prejavmi. Situačný komponent experimentovania sa prejavil 

vo vnímaní depersonalizovaného správania ako experimentu, ktorého cieľom je „niečo vy-

skúšať“. Komponent typu komunikačnej situácie vyjadruje konkrétne príklady situácií, v kto-

rých sa depersonalizované správanie odohralo, ako napr. negatívne, nenávistné komentáre, 

odlišná komunikácia pri hraní počítačových hier, pri „četovaní“, kyberšikana atď. Kompo-

nent intenzity situácie vyjadruje depersonalizované správanie ako správanie, ktoré môže byť 

úplne odlišné (ako pretvárka) alebo iba čiastočne odlišné, „znásobené“, intenzívnejšie vo 

svojich prejavoch. Posledným situačným komponentom, ktorý sme identifikovali, je kompo-

nent vplyvu situácie (alebo správania) v online prostredí na offline prostredie, respondenti 

vnímajú depersonalizované správanie ako správanie v online prostredí, ktoré ovplyvňuje prí-

jemcu aj v jeho offline prostredí. V situačnej koncepcii opäť nachádzame prítomnosť emócií 

(negatívne emócie pociťuje okolie, ktoré sleduje napr. negatívne komentáre na sociálnej sieti, 

pocit škodoradosti pri experimentovaní). 

3.5 Sociálna koncepcia 

Sociálna koncepcia bola vo výpovediach respondentov asi najmenej výrazná, ale neme-

nej významná, pretože presahuje hranice jednotlivca a depersonalizácia je v nej obsiahnutá 

predovšetkým ako celospoločenský problém. Obsahuje komponenty: 

 celospoločenský problém; 

 sociálne vzdelávanie a výchova; 

 komponent skupiny. 
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Ku koncepcii sa vyjadril napr. respondent R 4, ktorý vníma negatívne prejavy deperso-

nalizácie ako problém, ktorý je potrebné riešiť na spoločenskej úrovni, hlavne na úrovni emo-

cionálnej zrelosti, ku ktorej by mali ľudí viesť už v mladosti, resp. čo najskôr, aby sa vedeli 

v online prostredí správať zodpovedne. Druhým komponentom, ktorý sme identifikovali, je 

komponent skupiny, relevantný v prípade napr. skupinovej kyberšikany, keďže kyberšikana, 

do ktorej sa zapojí väčší počet ľudí, má svoje špecifiká. Na pozadí tejto koncepcie tiež na-

chádzame prítomnosť emócií, a to predovšetkým pri komponente skupiny, kedy je emocio-

nálne zapojenie pri depersonalizovanom správaní skupinové a zdieľané. 

Záver 

Cieľom výskumu bolo nielen poskytnúť čo najucelenejší pohľad na výskumný problém 

depersonalizácie v online prostredí, ale zároveň upriamiť pozornosť na problém, už len na 

samotnú jeho existenciu, pomenovať ho. Depersonalizácia je predovšetkým nezvyčajným 

prejavom správania, odchýlkou od bežného správania v online prostredí, nemusí sa teda tý-

kať všetkých používateľov, resp. v rozličnej miere. Môže mať zároveň nielen negatívne, ale 

aj pozitívne prejavy, ktoré sme vo výskume odhalili a bližšie špecifikované sú v dizertačnej 

práci (Nováková 2018). Napriek tomu sa s jej negatívnymi prejavmi stretávame na internete 

dennodenne, preto by bolo potrebné sa ňou zaoberať aj pri rozvoji informačnej, resp. morál-

nej gramotnosti v inštitúciách, ako sú rodina a škola, a to ideálne už od útleho veku. 

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

vanie sa človeka v digitálnom priestore. 
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Resumé 

KVALITATÍVNY VÝSKUM DEPERSONALIZÁCIE MORÁLNEHO AGENTA 

V ONLINE PROSTREDÍ (FENOMENOGRAFICKÁ ANALÝZA) 

Františka Nováková  

Depersonalizácia morálneho agenta v online prostredí je málo skúmaným javom. V oblasti informačnej 

etiky ho stručne charakterizuje napr. Luciano Floridi. Príspevok obsahuje hlavné zistenia fenomenogra-

fickej analýzy výskumu dizertačnej práce. Príspevok zahŕňa aj krátku charakteristiku fenomenografic-

kej analýzy. Depersonalizácia v online prostredí je definovaná ako odlišné správanie v online prostredí 

v porovnaní s offline prostredím z morálneho hľadiska, ktoré môže mať nielen negatívne prejavy (útoč-

né, nenávistné komentáre, kyberšikana), ale aj pozitívne prejavy (vľúdnosť, nápomocnosť, štedrosť). 

Výsledkom fenomenografickej analýzy je výsledný priestor depersonalizácie morálneho agenta, ktorý 

obsahuje 5 základných koncepcií: koncepciu informačnej etiky, koncepciu vnímania informačného pro-

stredia morálnym agentom, psychologickú, situačnú a sociálnu koncepciu. V súvislosťou s depersonali-

záciou je dôležité poukázať nielen na jej vzťah s anonymitou a zodpovednosťou, ale aj na rolu emócií, 

ktoré sú súčasťou každej koncepcie, ktorá bola vo fenomenografickom výskume indentifikovaná. 

Summary 

QUALITATIVE RESEARCH OF DEPERSONALIZATION OF MORAL AGENT IN 

ONLINE ENVIRONMENT (PHENOMENOGRAPHIC ANALYSIS) 

Františka Nováková  

Depersonalization of moral agent in online environment is an under-researched phenomenon. Deperson-

alization is shortly described by Luciano Floridi in the context of information ethics. Article contains 

main findings of phenomenographic analysis which was part of dissertation thesis. Shortly characterized 

in the article is also phenomenographic analysis. Depersonalization in online environment is defined  

as different behaviour in online environment in comparison with offline environment in the ethical con-

text. Depersonalization can have not only negative aspects (aggresive, hateful comments, cyberbullying) 

but also positive aspects (kindness, helpfulness, generosity). The result od phenomenographic analysis 

is an outcome space of depersonalization of moral agent which contains five main conceptions: concep-

tion of information ethics, conception of moral agent’s perception of information environment, psycho-

logical, situational and social conception. It is important to emphasize not only the relation of research 

problem with anonymity and responsibility, but also the role of emotions which are part of every iden-

tified conception. 
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