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Reprezentatívny prieskum slovenskej a českej populácie realizovaný v spolupráci
so Stredoeurópskym observatóriom digitálnych médií (Central European Digital Media
Observatory, CEDMO) pod vedením Karlovej Univerzity v Prahe.
DOPADY VOJNY NA UKRAJINE NA VNÍMANIE SLOBODY PREJAVU NA SLOVENSKU A V ČESKEJ
REPUBLIKE
Kontext a ciele:
Vojna na Ukrajine zintenzívnila diskusiu o hybridných hrozbách, pričom okrem výraznejšej diskusie o tejto
téme sme svedkami konkrétnych krokov inštitúcií v boji proti dezinformáciám. Spolu so Stredoeurópskym
observatóriom digitálnych médií, ktoré vedie Karlova Univerzita v Prahe sme sa pozreli na to, ako sa populácia
Slovenskej a Českej republiky pozerá na informačnú vojnu súvisiacu s útokom na Ukrajinu a či by občania oboch
krajín privítali zásahy štátu proti dezinformačným webom.
Závery
Na Slovensku menej často súhlasíme s výrokom, že sme súčasťou informačnej vojny, ktorú vedie
Ruská federácia. Myslí si to 40 % z nás, pričom v ČR je to 52 % populácie. Takmer tretina obyvateľov Slovenskej
republiky súhlasí s názorom, že informačná vojna je len zámienkou západných vlád (vrátane tej vlastnej)
k obmedzovaniu slobody prejavu. V Českej republike ide o 15 % populácie. 14 % respondentov na Slovensku
a 16 % respondentov v ČR si myslí, že našich krajín sa informačná vojna netýka pretože súčasný konflikt sa
obmedzuje len na Ukrajinu a Rusko a to vrátane dezinformačných kampaní.
28 % Slovákov si myslí, že nové právomoci Národného bezpečnostného úradu vo vzťahu k blokovaniu
škodlivého obsahu sú neprijateľným krokom, ktorý neprimerane zasahuje do slobody prejavu. 39 % si zase
myslí, že ide o správny krok. V ČR s blokovaním dezinformačných webov súhlasí 41 % populácie a nesúhlasí 22
%.
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Na Slovensku si najčastejšie existenciu informačnej vojny pripúšťajú najmladší respondenti do 29 rokov
(50 %) a vysokoškolsky vzdelaní respondenti (52 %). Opačne ladený výrok väčšinou podporujú respondenti nad
60 rokov (39 %), resp. nad 70 rokov (41 %), s ukončeným základným vzdelaním alebo SŠ bez maturity (33 %)
a s čistým príjmom domácnosti do 800 € (31 %). V Českej republike je to veľmi podobné.

Na Slovensku s blokovaním dezinformačných webov súhlasia najčastejšie respondenti v Bratislave
a na východe krajiny. (43 %, resp. 47 %). Ďalej respondenti s čistým príjmom domácnosti nad 1500 € (47 %)
a vysokoškolsky vzdelaní respondenti (52 %). V ČR je to veľmi podobné avšak v Prahe s podobnými
právomocami štátnych inštitúcií súhlasí až 56 % respondentov.
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Tí z nás, ktorí uviedli, že Slovensko je súčasťou informačnej vojny, častejšie schvaľujú novú právomoc
NBÚ (69 %). Rovnako je to v opačnej časti názorového spektra. Tí, ktorí si myslia, že sa jedná o neprijateľný krok
častejšie uvádzajú, že boj proti dezinformáciám je len zámienkou k obmedzovaniu slobody prejavu (67 %).
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Informácie o Ipsose
Ipsos poskytuje komplexné služby v oblasti prieskumu trhu a verejnej mienky vrátane konzultačnej
činnosti. Spolupracuje s pobočkami siete Ipsos v 90 krajinách sveta. Ipsos disponuje moderným technickým
zázemím pre zber a spracovanie dát a využíva tiež know-how divízií špecializovaných na výskum značky
a komunikácie, mapovanie trhu a segmentáciu, zákaznícku skúsenosť a manažment, kvalitatívny výskum
a výskum verejnej mienky. Je členom organizácií ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, riadi sa ich etickými princípmi
a
metodickými
pravidlami.
Viac na www.ipsos.sk a https://www.linkedin.com/company/ipsos-slovakia/
Prieskum realizovala agentúra Ipsos na reprezentatívnej vzorke 1024 respondentov (SR) a 1031 respondentov
(ČR) starší než 18 rokov v dňoch 31.3. až 6.4.2022 pomocou on-line zberu dát. Vzorka respondentov je
reprezentatívna pre slovenskú a českú populáciu podľa pohlavia, veku, regiónu a veľkosti miesta bydliska.
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