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TÉZY HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY 

_________________________________________________________________________ 

DIGITÁLNY OPTIMIZMUS VERSUS DIGITÁLNY PESIMIZMUS: TEORETICKÉ 

A PRAKTICKÉ ASPEKTY ON-LINE KOMUNIKÁCIE V KONTEXTE 

SPOLOČENSKÝCH ZMIEN. 

 

Habilitačná prednáška prezentuje rôzne aspekty odlišných prístupov k on-line 

komunikácií a pokúša sa hľadať spoločné styčné body a prieniky na prvý pohľad 

úplne protichodných pohľadov na svet internetu.  Prednáška reflektuje fakt, že 

dynamické rozšírenie internetu a sociálnych sietí bezprostredne ovplyvňuje prakticky 

každú oblasť spoločenského života. Nové médiá priamo či nepriamo ovplyvňujú 

vzorce správania, postoje i rytmus každodenných aktivít jednotlivcov i celých 

sociálnych skupín.  Ich vplyv môžeme pozorovať na úrovni kognitívnej, 

psychomotorickej i afektívnej. V rámci spoločenských vzťahov pôsobia na celé 

spektrum segmentov – od vzdelávacieho systému, cez ekonomiku, politiku, správu 

vecí verejných až po praktické fungovanie mediálnych organizácií.  Reflexia tohto 

fenoménu v oblasti mediálnych štúdií, sociológie, psychológie a ďalších odborov, sa 

často pohybuje v rámci dvoch extrémne vyhranených pozícií. Odborný diškurz a 

epistemologické východiská zohľadňujú pozíciu narastajúcej digitalizácie verejnej i 

individuálnej sféry predovšetkým v kontexte tzv. „digitálneho pesimizmu“ alebo 

„digitálneho optimizmu“.  Habilitačná prednáška sa venuje analýze a následnej 

diskusii o týchto dvoch protichodných pohľadoch na sféru on-line komunikácie. 

Zohľadňujeme pritom ich štruktúrovaný charakter, nakoľko aj v oboch prípadoch sa 

vyskytujú rôzne varianty postojov ku kyberpriestoru a digitálnym technológiám.   

 

Tézy:  

 Kultúrne a sociálne aspekty a s nimi súvisiace diferencované pohľady na on-

line prostredie. 



 Ekonomické a personálne aspekty narastajúcej digitalizácie verejnej i 

individuálnej sféry. 

 Vplyv internetu na profesionálne médiá. 

 Reflexia fenoménu  digitálneho optimizmu a pesimizmu v oblasti mediálnych 

štúdií, sociológie, psychológie a ďalších vedných odborov. 

 Silné a slabé stránky kolektívnej inteligencie v on-line prostredí.  

 Etické dimenzie týkajúce sa technologického pokroku, morálny relativizmus, 

vplyv na kultúru, medziľudské vzťahy, rodinný život.  

 Kyberpriestor ako dokonalý nástroj kontroly, Sofistikované spôsoby kontroly 

internetu prostredníctvom technológií, regulácií,  právnych noriem, persuázie 

a manipulácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


