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Crowdsourcing: Referenčný dokument

Sedenie 1: Úvod do témy

Čo je to crowdsourcing a krátka história jeho vzniku:

 Termín crowdsourcing prvýkrát použil Jeff How v roku 2006 v článku v časopise 
Wired , kde ho definoval ako nový spôsob získavania pracovných síl, ktorý 
umožňuje internet. Odvtedy sa objavili rôzne typy komerčného a nekomerčného 
crowdsourcingu. 

 Napríklad Wikipedia je najlepším príkladom kolektívneho získavania znalostí, 
KICKSTARTER je príkladom crowdfundingu projektov, Ushahidi je populárna 
platforma na hromadné mapovanie informácií. 

 Platforma Ushahidi je vyzdvihovaná za to, že bola jednou z prvých platforiem, ktoré 
umožnili „aktivistické mapovanie“ alebo typ aktivizmu, ktorý kombinuje 
crowdsourcing, občiansku žurnalistiku a geografické informácie na účely sociálnej 
zmeny alebo verejnej zodpovednosti. Najčastejšie sa Ushahidi používa na 
hromadné mapovanie informácií o krízach. 

 Crowdsourcing čoraz častejšie využívajú aj novinári. 

Výhody a nevýhody crowdsourcingu:

Klady Zápory

1. Umožňuje využívať rozsiahly súbor 
údajov, ktoré sú inak pre organizátorov 
nedostupné. 

2. Umožňuje diverzitu zapojených 
prispievateľov.. 

3. Môže pomôcť ušetriť čas a náklady..

4. nové možnosti spolupráce 
s prispievateľmi a/alebo inými subjektmi
pracujúcimi v rovnakom priestore..

1. Prináša so sebou nebezpečenstvo 
manipulácie..

2. Môže vyžadovať veľa know-how a 
zdrojov (napr.  na nastavenie technických
nástrojov, overenie zozbieraných údajov 
a iné).

3. Nesie so sebou nebezpečenstvo, že sa 
vrátite s prázdnymi rukami (úspech 
crowdsourcingu veľmi závisí od 
efektívneho zapojenia prispievateľov).

4. Môže predstavovať potenciálne riziko pre
organizátorov a prispievateľov (napr. pri 
crowdsourcingu citlivých údajov).



Zmiernenie rizika manipulácie:

 Vzhľadom na problémy, ktoré vznikajú pri overovaní údajov získaných z 
crowdsourcingu, a na riziko poškodenia údajov protistranou (napr. prostredníctvom 
botov alebo zlomyseľného úsilia používateľov) sa mnohé organizácie rozhodli 
používať crowdsourcing nie ako primárnu, ale ako doplnkovú metódu zberu údajov. 

 Napríklad pri pomoci pri katastrofách sa nezriedka kombinujú údaje vytvorené 
používateľmi sociálnych médií so zábermi z dronov alebo satelitnými snímkami. 

 Pri pozorovaní volieb môžu správy voličov ďalej skúmať profesionálni volební 
pozorovatelia alebo novinári a slúžiť ako podporný dôkaz o nezrovnalostiach v 
procese volieb. 

Alternatívy, ktoré treba zvážiť: 

 Crowdsourcing si často vyžaduje veľa know-how a zdrojov, ktoré budú bližšie 
preskúmané v ďalšej časti. 

 Preto je niekedy vhodnejšie použiť iné metódy, ktoré by mohli priniesť podobné 
výsledky, ako napríklad postupy spadajúce pod open source intelligence (OSINT), 
ktoré sa zameriavajú na využívanie otvorených nástrojov a zdrojov. 

Príklady, kedy môžu crowdsourcing využiť novinári, v krízových situáciách alebo pri
lepšej správe vecí verejných, zodpovednosti alebo ochrane ľudských práv: 

Crowdsourcing v žurnalistike 

Centrum Tow pre digitálnu žurnalistiku na Columbia's Graduate School of Journalism, 
ktoré skúma vplyv technológií na žurnalistiku, skúma využívanie crowdsourcingu médiami 
v tejto príručke z roku 2015. 

Centrum TOW definuje crowdsourcing v žurnalistike ako „akt vyzvania skupiny ľudí, aby sa
zúčastnili na spravodajskej úlohe – napríklad na zhromažďovaní správ, zbere údajov alebo
analýze – prostredníctvom cielenej, otvorenej výzvy na predloženie príspevkov, osobných 
skúseností, dokumentov alebo iných príspevkov“. 

 V roku 2018 uskutočnila televízia ABC Australia najväčšie crowdscourcované 
vyšetrovanie v krajine v oblasti starostlivosti o starých ľudí prostredníctvom 
štruktúrovanej výzvy na získanie informácií. 

 Nemecký investigatívny spravodajský portál CORRECTIV vyvinul účinný spôsob, 
ako zapojiť verejnosť do hromadného získavania informácií o rôznych témach 
prostredníctvom svojej overenej platformy CrowdNewsroom. Jedným z ich doteraz 
najúspešnejších crowdsourcingových vyšetrovaní bol projekt „Komu patrí 
Hamburg?“. (dostupné v nemčine), ktorý vyzval občanov Hamburgu, aby otvorene 
preskúmali, kto skutočne vlastní a kontroluje nájomné nehnuteľnosti na 
netransparentnom trhu s nehnuteľnosťami v meste.

 Bellingcat je organizácia zameraná na online občiansku investigatívu a často 
využíva crowdsourcing na sociálnych sieťach na zhromažďovanie informácií, 
dokumentovanie a overovanie udalostí v rámci svojich príbehov a správ. Napríklad 

https://www.abc.net.au/news/redirects/backstory/investigative-journalism/2018-04-27/how-abc-news-crowdsourced-an-aged-care-investigation/9700858
https://correctiv.org/top-stories/2018/11/23/wem-gehoert-hamburg/
https://correctiv.org/top-stories/2018/11/23/wem-gehoert-hamburg/
https://correctiv.org/en/crowdnewsroom/


jedno z ich hlavných vyšetrovaní zostrelenia osobného lietadla Malaysia Airlines 17 
(MH17) na Ukrajine v roku 2014 sa vo veľkej miere opieralo crowdsourcing.

 Producenti dokumentárneho filmu o rodinách postihnutých mexickou drogovou 
vojnou – “Anyone's Child Mexico“ – zbierali príbehy prostredníctvom bezplatnej 
telefónnej linky miestnych organizácií a požiadali ľudí z celého Mexika, aby zavolali 
a vyrozprávali svoje príbehy.

Crowdsourcing na mapovanie kríz

Použitie platformy Ushahidi počas zemetrasenia na Haiti v roku 2010 sa považuje za prvý 
prípad využitia crowdmappingu pri pomoci pri katastrofách. Odvtedy bolo vyvinutých a 
nasadených viacero ďalších platforiem hromadného mapovania pre humanitárnu pomoc, a
to aj v kombinácii s inými technológiami, napríklad s využitím dronov alebo satelitných 
snímok. 

 Tu je príklad využitia crowdsourcingu na mapovanie staníc na umývanie rúk v roku 
2019 v Indonézii s cieľom zabrániť šíreniu nákazy COVID-19, ktorý podrobne 
opisuje stratégie použité na prilákanie používateľov.

Crowdsourcing pre lepšiu správu vecí verejných, zodpovednosť a ľudské práva

Crowdsourcing využívajú aj aktivisti a ochrancovia ľudských práv na mapovanie 
úplatkárstva a korupcie, pomoc občanom pri nahlasovaní miestnych problémov úradom a 
odhaľovanie porušovania ľudských práv. 

 Tu je príklad spoločného vyšetrovania organizácií Amnesty International a Airwars z
roku 2017, ktoré sa týkalo bombardovania Rakky v Sýrii, do ktorého sa zapojilo viac
ako 138 000 dobrovoľníkov zo 124 krajín.

 ProPublica je nezávislá nezisková redakcia, ktorá sa zaoberá investigatívnou 
žurnalistikou. V roku 2020 zorganizovala spoločné mediálne pokrytie problémov v 
deň volieb v reálnom čase v USA s názvom ElectionLand, a to prostredníctvom 
crowdsourcingu údajov z webových formulárov voličov, textových správ, čísla 
WhatsApp a spolupráce s horúcou linkou elektronickej ochrany. 

https://www.propublica.org/electionland
https://decoders.amnesty.org/projects/strike-tracker
https://decoders.amnesty.org/projects/strike-tracker
https://www.ushahidi.com/blog/2021/04/09/mapping-handwashing-stations-in-indonesia-to-prevent-the-spread-of-covid
http://mexico.anyoneschild.org/
https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2015/08/07/shadow-of-a-doubt/
https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2015/08/07/shadow-of-a-doubt/


Sedenie 2: Nastavenie crowdsourcingu 

Predtým, ako sa rozhodnete zapojiť do crowdsourcingu, je dôležité položiť si niekoľko 
otázok. Otázky na diskusiu sú uvedené nižšie:

 Prečo chcete využívať crowdsourcing? 

◦ Napríklad na vyrozprávanie príbehu/zvyšovanie povedomia o nejakom 
probléme, zhromažďovanie údajov, ktoré pomôžu iným aktivistom alebo 
organizáciám v ich práci, zapojenie občanov do dôležitého procesu alebo 
udalosti alebo iné. Napríklad:

▪ Hromadná online petícia vyzývajúca na celosvetovo dostupnú vakcínu proti 
koronavírusu

▪ Živá mapa kvality ovzdušia na celom svete

▪ Platforma na nahlasovanie problémov od občanov miestnym orgánom

 Aké sú hlavné etické aspekty crowdsourcingu dôkazov?

◦ Možno budete chcieť zvážiť také aspekty, ako je presnosť informácií, súkromie 
prispievateľov, vlastníctvo zhromaždených údajov a dostupnosť vášho úsilia. 

◦ Niektoré z týchto aspektov môžu mať aj právne dôsledky, takže pred začatím 
tohto úsilia môže byť rozumné poradiť sa s právnikom.

 Do akej miery sú zozbierané údaje overiteľné? 

◦ Crowdsourcing môže byť užitočným nástrojom na zhromažďovanie údajov, ktoré
možno nepoznáte. 

◦ Môže tiež predstavovať výzvu na overenie, najmä ak stojíte proti väčším 
subjektom, ktoré môžu organizovať botov a používateľov, ktorí môžu skresliť 
vaše údaje. Preto si pred zapojením sa do crowdsourcingu dôkladne premyslite,
či a ako by bolo možné overiť údaje, ktoré budete zbierať. 

◦ Pri zverejňovaní svojich zistení uveďte jasné vysvetlenie, do akej miery ste 
schopní overiť údaje. Ak máte náznaky, že údaje boli úmyselne skreslené, 
dôkladne zvážte, či by sa vôbec mali zverejniť. Napríklad:

▪ Ruská crowdmappingová platforma https://www.kartanarusheniy.org/ na 
mapovanie volebných incidentov obsahuje vyhlásenie o odmietnutí 
zodpovednosti, v ktorom sa uvádza, že správy o volebných priestupkoch sú 
dobrovoľne poskytované používateľmi a sú zverejňované bez ďalšieho 
overovania správcami webovej stránky s cieľom urýchlene upozorniť na 
údaje orgány volebnej správy a orgány činné v trestnom konaní (obsah v 
ruštine). 

 Kto sú vaši prispievatelia? 

◦ Získavanie príspevkov od vyškolených aktivistov môže vyzerať inak ako snaha o
zapojenie bežných občanov. 



◦ Možno budete chcieť zvážiť aj demografické charakteristiky, ako je vek, pohlavie
alebo geografická poloha prispievateľov. 

◦ Ak nechcete, aby vaše údaje pochádzali len od jednej podskupiny obyvateľstva, 
položte si otázku, či sa informácie o vašom úsilí môžu dostať k 
marginalizovaným skupinám alebo či sú nástroje, ktoré používate, rovnako 
prístupné pre všetkých, alebo či pravdepodobne rozšíria existujúce digitálne 
rozdiely. 

◦ Nakoniec, aj keď údaje nemusia byť reprezentatívne v sociologickom zmysle, 
stále môžete chcieť, aby pochádzali z rôznych miest a rôznych skupín, aby ste 
svojimi zisteniami prezentovali presnejší obraz situácie. 

 Kto sú vaši príjemcovia? 

◦ Nezabúdajte, že tí, ktorí poskytujú údaje, a koneční príjemcovia vašej práce sa 
môžu líšiť. 

◦ Pokúste sa prezentovať svoje zistenia vo formáte, ktorý bude prístupný publiku, 
s ktorým sa o ne chcete podeliť. To môže ovplyvniť formát, v ktorom chcete 
údaje z crowdsourcingu získať. Napríklad:

▪ Webová stránka projektu „Dal som úplatok“, ktorý sleduje korupciu v Indii, 
zvýrazňuje mapu krajiny podľa hustoty správ prichádzajúcich z jednotlivých 
regiónov, zverejňuje jednotlivé správy v reálnom čase, sumarizuje ich podľa 
kategórií a poskytuje prehľad následných spravodajských publikácií.

 Aké sú riziká? 

◦ Dôležité je tiež myslieť na všetky riziká alebo bezpečnostné aspekty, ktoré môžu
ovplyvniť vás alebo vašich prispievateľov, a na to, či sú si ich vedomí. 

◦ V prípade potreby prijmite všetky opatrenia na ochranu ich súkromia a 
anonymity. Niekedy to môže znamenať prijatie ďalších krokov na 
deanonymizáciu údajov pred ich ďalším spracovaním. 

 Kto by sa mohol stať vaším partnerom alebo spolupracovníkom? 

◦ Premýšľajte o ďalších skupinách alebo samostatných aktivistoch, ktorí by mohli 
mať záujem o podobnú prácu alebo sa jej už venujú. Existujú skupiny, ktoré 
majú skúsenosti s crowdsourcingom dôkazov alebo ktorých údaje môžete použiť
na porovnanie svojich zistení? 

◦ Zvyčajne je dobré spolupracovať s inými subjektmi, aby ste efektívnejšie rozložili
svoje úsilie alebo sa vyhli duplicite. 

◦ Okrem toho sa v rámci vašej spolupráce môžu objaviť zaujímavé zmiešané 
prístupy k zberu údajov. Napríklad:

▪ Projekt Electionland spoločnosti ProPublica predstavoval spoločné 
novinárske úsilie zamerané na prístup k hlasovaniu, kybernetickú 
bezpečnosť, dezinformácie a integritu volieb v USA v roku 2020. S cieľom 
zdokumentovať prekážky pri hlasovaní v reálnom čase organizácia vytvorila 
koalíciu viac ako 150 redakcií po celej krajine a zároveň vyhlásila výzvu 
voličom, volebným pracovníkom a volebným administrátorom, aby 



prostredníctvom rôznych kanálov nahlasovali akékoľvek problémy, ktoré 
zažili alebo ktorých boli svedkami počas hlasovania.

 Čo sa stane s údajmi potom? 

◦ Chcete napríklad otvorene zdieľať nespracované údaje alebo napísať a šíriť 
správu založenú na vašich zisteniach? 

◦ Je rozhodujúce, aby boli zistenia k dispozícii okamžite? 

◦ V akom formáte musia byť údaje? Napríklad:

▪ Služba FixMyStreet v Spojenom kráľovstve zverejňuje súhrnné údaje o 
problémoch nahlásených občanmi na živom informačnom paneli, kde uvádza
aj hlavné kategórie, sleduje, koľko hlásení už bolo vyriešených, a hodnotí 
miestne úrady podľa ich reakcie. 

 Majú sa udeliť nejaké zásluhy a ako? 

◦ Dôležité je vždy oceniť tých, čo si to zaslúžia. 

◦ Môže to zahŕňať poďakovanie spolupracujúcim organizáciám, uvedenie 
použitých nástrojov a softvéru, a dokonca aj uvedenie mien prispievateľov 
(skupín alebo najaktívnejších jednotlivcov v obzvlášť rozsiahlom úsilí), ak 
nepotrebujú/nechcú zostať v anonymite. 

◦ Vždy sa informujte u prispievateľov, ako si želajú byť uvedení, alebo pridajte 
poznámku a vyhlásenie o tom, ako sa poďakovanie bude vykonávať, vrátane 
spôsobu, akým môžu ľudia odmietnuť verejné poďakovanie, ak to pre nich 
predstavuje nejaké riziko. Napríklad:

▪ Pri zverejňovaní svojich zistení o úmrtiach civilistov počas bombardovania 
Rakky v Sýrii v roku 2017 Amnesty International a Airwars uviedli všetkých 
partnerov, nástroje a hlavných prispievateľov, ktorí poskytli viaceré prúdy 
dôkazov použitých pri vyšetrovaní (pozri sekciu https://raqqa.amnesty.org/ 
=> „Toolkit“ => „Credits“).



Sedenie 3: Výber správneho prístupu ku crowdsourcingu

Výber správneho prístupu závisí od vašich cieľov. 

Niekedy novinári vytvoria zabezpečený kanál, cez ktorý môžu občania anonymne posielať 
tipy, ochrancovia práv môžu vyzvať obete, aby predložili dôkazy o zneužívaní v 
akomkoľvek formáte, zatiaľ čo volební pozorovatelia môžu chcieť, aby sa voliči pokúsili 
kategorizovať typ nezrovnalosti, ktorej sú svedkami, podľa vopred stanovených kritérií. 

Rozsah, v akom potrebujete, aby údaje získané z crowdsourcingu vyhovovali prísnemu 
formátu potrebnému na analýzu, určí, či by ste sa mali zapojiť do zberu štruktúrovaných 
alebo neštruktúrovaných údajov. 

 Príručka pre crowdsourcing   Centra pre digitálnu žurnalistiku (Tow Center for Digital 
Journalism) Kolumbijskej univerzity rozlišuje medzi “otvorenými“ a 
„špecifikovanými“ výzvami na prispievanie nasledovne:

◦ V rámci „otvorených“ výziev je verejnosť vyzvaná, aby sa prostredníctvom 
otvorenej výzvy obrátila na novinárov s informáciami, pričom využíva rôzne 
kanály (e-mail, telefón, SMS, online anketový softvér atď.) a prispela hlasmi, 
výzvami, tipmi alebo akýmkoľvek iným materiálom, ktorý chce spravodajskej 
organizácii/novinárovi predložiť. Tento formát sa zvyčajne riadi formátom 
otvoreného zberu údajov.

◦ Pri „špecifikovaných“ výzvach sa novinári zameriavajú na určité skupiny s 
konkrétnou žiadosťou o informácie. Informácie sa zvyčajne poskytujú vo vopred 
definovanom formáte a sú zaznamenané v databáze, v ktorej sa dá vyhľadávať.

 Medzi výhody crowdsourcingu špecifikovaných údajov štruktúrovaným 
spôsobom patrí sústreďovanie konkretizovaných typov dôkazov v jednotnom 
formáte, ktorý umožňuje jednoduchú analýzu údajov. Prísnejší formát však môže 
obmedziť schopnosť cieľových skupín prispievať údajmi. 

 Otvorené neštruktúrované výzvy umožňujú hromadné získavanie väčšieho 
množstva údajov od potenciálne väčšieho počtu prispievateľov bez toho, aby ste 
seba a svoje publikum obmedzovali typmi správ, ktoré si myslíte, že môžete získať. 
Zároveň môžu byť overovanie a analýza údajov, ktoré prichádzajú rôznymi kanálmi 
vo viacerých formátoch, oveľa prácnejšie a časovo náročnejšie. 

 Niekedy je možné použiť kombinácia prístupov , najmä pri veľkých spoločných 
projektoch alebo v prípadoch, keď je potrebné porovnať údaje z viacerých prúdov 
dôkazov.



Sedenie 4: Práca s cieľovou skupinou (cieľovými skupinami) 
crowdsourcingu 

Úspešné zapojenie členov komunity, ktorí chcú prispieť údajmi, je polovicou 
úspechu vášho crowdsourcingového snaženia. 

Inými slovami, všetko ostatné môžete robiť správne, ale ak nikto neprispeje žiadnymi 
údajmi, všetka vaša práca bude zbytočná. Preto je veľmi dôležité myslieť na zapojenie 
komunity vopred. 

 Tu je niekoľko pomocných otázokod spoločnosti ProPublica:

◦ Kto sú ľudia, ktorým chcete odpovedať? Prečo sú najlepšou komunitou na 
zapojenie?

◦ Čo z toho komunita získa? Aké sú dôvody, prečo by sa niekto mohol zúčastniť?

◦ Aké sú dôvody, prečo by sa niekto nezúčastnil? Ako plánujete zmierniť prípadné
obavy a váhanie?

◦ Koho sa to týka najviac? Aký jazyk používajú na opis problému? Sú nahnevaní?
Kde o tom hovoria? Ako?

◦ Kto sú najvplyvnejší ľudia v tejto komunite? Hovorili ste s nimi? Čo si myslia o 
vašom nápade?

 Nezabudnite tiež zvážiť konkrétne spoločenské a politické podmienky, v ktorých
pôsobíte. 

◦ Ak prispievanie údajmi do vášho úsilia zahŕňa určitú mieru rizika, ľudia by sa 
zdráhali, ak by neverili, že z toho môže vzísť hmatateľná zmena. 

 Premýšľajte o tom, ako môžete vzbudiť záujem členov a nadšenie z účasti na 
vašom crowdsourcingu. 

◦ Niekedy to môže znamenať, že crowdsourcingu by malo predchádzať 
zvyšovanie povedomia a budovanie dôvery. 

◦ Môžete sa rozhodnúť viesť informačnú kampaň o určitom probléme, 
spolupracovať s mienkotvornými osobnosťami, budovať dôveru u 
najaktívnejších členov komunity a podobne. 

 Premyslite si, ako môžete preukázať výsledky a poskytnúť spätnú väzbu publiku, 
aj keď prispievatelia zostanú anonymní. Napríklad:

◦ môžete sa rozhodnúť zverejňovať živé aktualizácie o priebehu vášho 
crowdsourcingového úsilia alebo dokonca zdieľať niektoré zozbierané údaje 
prostredníctvom rovnakých kanálov, aby ste podporili ďalšie príspevky (pozri 
prípad dokumentu „Anyone's Child:  Mexiko  “, ktorý je popísaný nižšie a je toho 
vynikajúcim príkladom). 



◦ Je tiež užitočné zabezpečiť, aby niektoré príspevky prišli čo najskôr po začatí 
vášho úsilia (to sa dá vopred dohodnúť s niektorými dôveryhodnými zdrojmi, ak 
viete, že už majú čím prispieť). 

◦ Stručne povedané, keď členovia komunity vidia, že sa ostatní aktívne 
zapájajú, je pravdepodobnejšie, že sa sami zapoja. 

 Premyslite si, ako oslovíte svoje publikum. 

◦ Možno budete chcieť presadiť svoju výzvu na zapojenie prostredníctvom 
kanálov a metód, ktoré preferujú vaši cieľoví prispievatelia, nie vy. 

◦ Napríklad cielená online reklama pomocou nástrojov, ako je napríklad nástroj 
Lookalike Audiences na platforme Facebook, môže byť veľmi účinná, ale len ak 
vaša cieľová skupina používa Facebook a ak máte dostatok prostriedkov na 
reklamu na Facebooku.

◦ ProPublica ponúka niekoľko pomocných otázok , ktoré treba zvážiť pri výbere
správnej metódy zapojenia:

▪ Aká je najlepšia a najefektívnejšia forma komunikácie so skupinou? Ako dáte
účastníkom vedieť, čo ste zistili? Ako veľmi chcete/potrebujete, aby sa táto 
komunita zapojila do celého procesu podávania správ?

▪ Čo chcete, aby vám ľudia povedali prostredníctvom angažovanosti? Snažíte 
sa získať údaje, zbierku anekdot, zhromaždiť dôkazový materiál atď.?

▪ Aké konkrétne informácie potrebujete zhromaždiť? Aký je najjednoduchší 
spôsob, ako vám ich môže účastník odovzdať? Vykonali ste používateľské 
testovanie? Ako prebehlo?

▪ Ak sa tento projekt rozbehne a bude mať obrovský ohlas, ako ho 
zorganizujete? Čo je potrebné vopred pripraviť?

▪ Ako chcete použiť alebo zverejniť to, čo účastníci predložia? Aké povolenia 
vám dávajú? Aký je najlepší a najjasnejší spôsob, ako oznámiť svoje 
zámery?

◦ Tu sú niektoré metódy a kanály oslovenia komunity, ktoré môžete zvážiť: (viac 
informácií nájdete v prípadových štúdiách citovaných Global Investigative 
Journalism Network):

▪ Reportér holandskej spravodajskej stránky De Correspondent Jelmer 
Mommers sa prostredníctvom spravodajskej stránky obrátil priamo na 
zamestnancov spoločnosti Shell so žiadosťou o informácie o tom, či 
spoločnosť vie o klimatických zmenách. Vyzval čitateľov, aby mu poslali e-
mail a dostal od nich interné dokumenty spoločnosti a ďalšie informácie. 

▪ Americká reportérka ProPublica Adriana Gallardo spolupracovala s 
korešpondentkou National Public Radio Renee Montagne na rozširovaní 
online dotazníka cieleného na ženy, ktoré zažili život ohrozujúce komplikácie
pri pôrode. Dotazník zverejnený na Facebooku a Twitteri, ako aj na 
netradičných miestach, napríklad na crowdfundingovej stránke GoFundMe, 
priniesol tisíce odpovedí a vyústil do viacerých príbehov. 

▪ Tvorcovia dokumentárnych filmov o drogovom násilí v Mexiku spustili 
bezplatnú telefónnu linku, ktorú zverejnili prostredníctvom miestnych 
partnerov a vyzvali ľudí z celej krajiny, aby sa prihlásili so svojimi príbehmi. 



Keď sa tak stalo, volajúci si mohli vypočuť aj príbehy iných. Výsledkom tohto 
úsilia je multimediálny dokumentárny projekt „Anyone's Child:  Mexiko  “ (k 
dispozícii aj v španielčine). 

 Nezabudnite zohľadniť všetky aspekty ochrany súkromia a bezpečnosti . 

◦ Prináša účasť na vašom crowdsourcingu potenciálne riziká pre vašu cieľovú 
skupinu? Ak áno, je veľmi dôležité, aby ste urobili všetko, čo je vo vašich silách, 
na zabezpečenie bezpečného komunikačného kanála a ochranu identity 
prispievateľov.

◦ Hoci ľudia môžu byť k bezpečnostným aspektom zhovievavejší, než by ste 
očakávali, mali by ste sa snažiť zabezpečiť, aby si boli vedomí rizík a miery, do 
akej ste schopní ich zmierniť.

Sedenie 5: Výber technických nástrojov pre crowdsourcing

Je ľahké cítiť sa ohromený alebo sa príliš nadchnúť pre používanie konkrétneho 
technického nástroja na crowdsourcing. Existuje množstvo jednoduchých a bezpečných 
nástrojov vyvinutých obhajcami ľudských práv, novinármi alebo občianskymi organizáciami
verejnej kontroly (watchdog), Je dôležité vybrať správny nástroj, ktorý bude v súlade s 
cieľmi a potrebami crowdsourcingu, a nie sa snažiť navrhnúť crowdsourcingovú akciu 
podľa neho. Niekedy to môže znamenať, že nepotrebujete najnovšiu a najúžasnejšiu 
technológiu, ale namiesto toho sa rozhodnete používať jednoduchú telefónnu linku, 
textové správy alebo e-mail. 

Aby ste si vybrali čo najlepšie, je dôležité zvážiť:

 Technické prostredie

◦ Má väčšina ľudí z vašej cieľovej skupiny prístup na internet? Aký druh spojenia 
majú? 

◦ Majú prístup k mobilným zariadeniam alebo smartfónom, ak áno – aký 
typ/modely ľudia najčastejšie používajú? 

◦ Zvážte tiež úroveň ich počítačovej gramotnosti.

 Ochrana súkromia a bezpečnosť

◦ Je dôležité zvážiť, či účasť na crowdsourcingu nepredstavuje pre vašu cieľovú 
skupinu nejaké riziká. Ak áno, je veľmi dôležité, aby ste urobili všetko, čo je vo 
vašich silách, na zabezpečenie bezpečného komunikačného kanála a ochranu 
identity prispievateľov. 

◦ Hoci ľudia môžu byť k bezpečnostným aspektom zhovievavejší, než by ste 
očakávali, mali by ste sa snažiť zabezpečiť, aby si boli vedomí rizík a miery, do 
akej ste schopní ich zmierniť.



 Používanie existujúcich nástrojov oproti vytváraniu/zavádzaniu nových

◦ Ľudia sa zdráhajú meniť svoje zvyky týkajúce sa technológií. Preskúmajte, ktoré
technické nástroje už vaša cieľová skupina používa (napr. sociálne siete, online 
messengery atď.) a zvážte integráciu týchto nástrojov do crowdsourcingu. 

◦ Ak sa rozhodnete vyvinúť a zaviesť špeciálny nástroj na crowdsourcing údajov v
tomto konkrétnom prostredí, zvážte, že napriek vašej snahe môže trvať nejaký 
čas, kým ho ľudia začnú používať, alebo sa vám to vôbec nemusí podariť.

 Niektoré populárne nástroje na bezpečnú komunikáciu a ich výhody a 
nevýhody 

◦ Existuje viacero bezpečných komunikačných nástrojov, ktoré používajú novinári 
a aktivisti. Hoci žiadny systém nie je stopercentne bezpečný, existujú nástroje, 
ktoré sa snažia vytvoriť bezpečnejšie prostredie, než poskytujú bežné 
komunikačné kanály (napríklad telefón, sociálne siete, e-mail). 

◦ Žiadny nástroj nie je najlepší pre každého, preto je dôležité starostlivo zvážiť 
individuálne okolnosti vášho potenciálneho prispievateľa (prispievateľov). 

Medzi bežné komunikačné kanály patria: 

Nástroje Charakteristika Kompromisy Súbory na prevzatie 
a sprievodcovia 
inštaláciou 

Signal 

https://signal.org/

Signál je bezplatná 
aplikácia s otvoreným 
zdrojovým kódom 
preiPhone aAndroid, 
ktorú vyvinula 
spoločnosť Open 
Whisper Systems. 
Šifruje celú komunikáciu
od konca až po koniec, 
takže všetky údaje sú 
prístupné len 
odosielateľovi a 
príjemcovi.

Služba Signal nie je 
taká populárna ako 
WhatsApp alebo iné 
koncové šifrované 
správy a používatelia sa
musia zaregistrovať 
pomocou svojich 
skutočných telefónnych 
čísel. 

Signal však 
nezaznamenáva 
prakticky žiadne 
metadáta o vašich 
kontaktoch alebo 
správach, takže nie je 
možné vyvodiť nič o 
vašej komunikácii na 
základe vášho 
používania aplikácie.

https://signal.org/
download/

WhatsApp

https://
www.whatsapp.com/

WhatsApp je populárna 
aplikácia na zasielanie 
správ preiPhone 
ajAndroid, ktorá využíva
podobné koncové 
šifrovanie ako Signal. V 

Podobne ako Signal, aj 
aplikácia WhatsApp 
ukladá telefónne čísla 
používateľov. Vlastní ju 
spoločnosť Facebook a 
zdieľa s ňou telefónne 

https://
www.whatsapp.com/
download/



súčasnosti ho používajú
viac ako 2 miliardy ľudí 
na celom svete.

číslo používateľa a jeho 
analytické údaje. 
Facebook môže byť tiež
nútený zdieľať 
zhromaždené údaje o 
používateľoch na 
základe súdneho 
príkazu alebo 
predvolania.

WhatsApp môže tiež 
zálohovať vaše 
nešifrované správy do 
služby iCloud alebo 
Disk Google – čo je 
funkcia, ktorú možno 
vypnúť v nastaveniach 
zabezpečenia 
komunikátora. 

Šifrovanie e-mailu 
Pretty Good Privacy 
(PGP)

PGP je šifrovací 
štandard, ktorý je 
populárny medzi 
novinármi na 
zabezpečenie e-mailov. 
Využíva kryptografiu s 
verejným kľúčom, čo 
znamená, že každý 
používateľ má „verejný 
kľúč“, ktorý sa používa 
na šifrovanie správ 
ostatným používateľom.
Verejný kľúč možno 
zdieľať s kýmkoľvek. 
Každý používateľ má aj 
zodpovedajúci 
„súkromný kľúč“, ktorý 
sa používa na 
odšifrovanie správ a 
nikdy by ho nemal 
zdieľať. 

Medzi príklady softvéru 
na šifrovanie e-mailov 
patriaGPG Suite pre 
Mac,GPG4win pre 
Windows a 
Linux,Thunderbird s 
rozšírením 
EnigmailaMailvelope.

PGP si vyžaduje určitú 
úroveň technických 
znalostí a školenia, aby 
ho mohol používať 
bežný majiteľ počítača 
alebo smartfónu. 

Iné zabezpečené 
komunikačné kanály 
môžu poskytovať 
porovnateľnú úroveň 
ochrany a zároveň byť 
používateľsky 
prívetivejšie. 

https://
www.openpgp.org/
software/

Protonmail 

https://proton.me/     

ProtonMail je bezplatná 
plne integrovaná 
bezplatná PGP e-
mailová služba. To 
znamená, že so službou
ProtonMail môže PGP 
používať každý bez 

Hoci je zadarmo (len 
základný účet) a ľahko 
sa používa, ProtonMail 
v predvolenom 
nastavení komunikuje s 
externými e-mailovými 
účtami bez koncového 

https://proton.me/pricing

https://proton.me/pricing
https://proton.me/support/how-to-use-pgp
https://proton.me/support/how-to-use-pgp
https://proton.me/


ohľadu na svoje 
technické znalosti. 
Zabraňuje tiež 
akejkoľvek tretej strane,
vrátane samotnej služby
ProtonMail, čítať alebo 
zdieľať vaše e-maily, čo
je koncept známy ako 
šifrovanie s nulovým 
prístupom.

šifrovania. Externý 
poskytovateľ 
elektronickej pošty na 
druhej strane by teda 
mohol mať prístup k e-
mailom odoslaným zo 
služby ProtonMail, preto
je dobré komunikovať 
citlivé informácie len v 
rámci služby 
ProtonMail. 

SecureDrop

https://securedrop.org

SecureDrop je systém s
otvoreným zdrojovým 
kódom na zasielanie 
informácií 
spravodajským 
organizáciám, ktorý si 
môžu nainštalovať na 
bezpečné a anonymné 
prijímanie dokumentov 
a tipov od zdrojov. 

Je k dispozícii v 20 
jazykoch a používa sa 
vo viac ako 50 
spravodajských 
organizáciách na celom 
svete vrátane The New 
York Times, The 
Washington Post, 
ProPublica, The Globe 
and Mail a The 
Intercept.

Hoci SecureDrop 
umožňuje každej 
organizácii, ktorá si ho 
nainštaluje, úplne 
vlastniť servery, 
minimalizovať 
metadáta, šifrovať údaje
a zavádza množstvo 
ďalších silných 
bezpečnostných 
postupov, jeho 
nastavenie môže byť 
nákladné a náročné.

https://
docs.securedrop.org/
en/stable/

Tella 

https://tella-app.org/

Tella je bezplatná 
aplikácia na zber 
mobilných údajov s 
otvoreným zdrojovým 
kódom navrhnutá pre 
prostredia s 
obmedzeným 
pripojením na internet a 
vysokými 
bezpečnostnými 
rizikami. V súčasnosti je
k dispozícii na Android v
niekoľkých jazykoch. 

Hoci sa aplikácia Tella 
používa pomerne 
jednoducho a je možné 
ju prispôsobiť potrebám 
organizácie, ktorá ju 
používa, jej nasadenie 
si stále vyžaduje 
zaškolenie používateľov
a určité technické 
zručnosti pri 
nastavovaní 
backendového servera. 

https://tella-app.org/

FrontlineSMS

https://
www.frontlinesms.co
m

Softvér, ktorý používajú 
rôzne organizácie na 
distribúciu a zber 
informácií 
prostredníctvom 
textových správ vo viac 
ako 120 krajinách. 

Používa bežne 
dostupný, ale nie 
bezpečný komunikačný 
kanál. Je to platená 
služba s relatívne 
nízkymi poplatkami.

https://
www.frontlinesms.com/
platform

https://proton.me/support/how-to-use-pgp
https://proton.me/support/how-to-use-pgp


Sedenie 6: Overovanie

Overovanie údajov získaných z crowdsourcingu je mimoriadne dôležité. V závislosti od 
typu a formátu údajov, ktoré sa snažíte zhromažďovať, si dôkladne premyslite, aký rozsah 
overovania chcete a môžete vykonať.

Výsledky môžu vyzerať takto:

 Neoverené údaje

◦ Niektoré údaje môže byť nemožné overiť, pretože môžu byť nové a chýba im 
viacero potvrdzujúcich zdrojov. V tomto prípade nemyslite na overovanie, ale na
lustráciu. To znamená, že sa pokúste vyvrátiť údaje pred ich zverejnením.

◦ Ak údaje nemôžete overiť, ale napriek tomu ich chcete zverejniť, uveďte 
jasnú výhradu, že vaše údaje sú „neoverené“.

 Čiastočne overené údaje

◦ Rozhodnite sa, aký rozsah overenia považujete za dostatočný na to, aby sa 
údaje zverejnili. 

 Úplne overené údaje

◦ Zvyčajne ide o údaje, ktoré majú niekoľko potvrdzujúcich zdrojov.

▪ V prípade hlásenia porušovania práv v reálnom čase alebo keď je potrebné 
incident rýchlo zverejniť, aby sa predišlo ďalšiemu protiprávnemu konaniu 
alebo ujme, zvážte možnosť mať na mieste mobilný tím kvalifikovaných ľudí, 
ktorí by mohli navštíviť miesto incidentu a zhromaždiť potvrdzujúce dôkazy;

▪ Ak nie je možné overiť príspevky priamo na mieste, organizátori sa môžu 
rozhodnúť spolupracovať s niekým, kto je prítomný priamo na mieste a s kým
môžu porovnať svoje zistenia.

Overovanie údajov získaných cez crowdmapping

Existuje niekoľko prvkov, ktoré sa môžu zohľadniť pri získavaní informácií z 
crowdsourcingu počas kríz. Používatelia platformy Ushahidi identifikovali počas 
zemetrasenia na Haiti v roku 2010 nasledujúce spôsoby overovania údajov, a to aj pri ich 
zaznamenávaní do mapy:

 Lokalita – prichádza správa zo správneho miesta? 

 Reputácia – je zdroj dôveryhodný pre mňa alebo pre ľudí, ktorí sú sami 
dôveryhodní?

 Porovnávanie/agregácia obsahu – pomocou zhlukovania (clustering) alebo iných 
metód na odhalenie vzorov 

 Načasovanie – prichádza správa v správnom čase?



Overovanie informácií na sociálnych sieťach

Existujú rôzne techniky overovania správ zo sociálnych médií, multimediálnych súborov 
atď., ktoré môžete použiť, ak zhromažďujete tento typ údajov (napr. príručka Overovanie 
správ zo sociálnych médií od Európskeho centra pre žurnalistiku). Nezabudnite však, že 
nastavenie procesu overovania nie je jednoduchá úloha a môže si vyžadovať vytvorenie 
zložitého modelu rozhodovacieho stromu a tím ľudí s osobitnými zručnosťami.

 Pozrite si tento príklad snahy novinárov o monitorovanie a overovanie informácií 
počas parlamentných volieb v roku 2012 na Ukrajine.

Sedenie 7: Analýza údajov a prezentácia zistení

Je dôležité prezentovať údaje získané z crowdsourcingu úprimne a pravdivo, ale zároveň 
vymyslieť pútavý formát ich prezentácie.

 Pred zapojením sa do crowdsourcingu si premyslite, ako budete analyzovať a 
prezentovať svoje zistenia. Formát, v ktorom chcete prezentovať svoje zistenia, 
môže ovplyvniť aj formát, v ktorom by ste chceli získať údaje z crowdsourcingu.

◦ Ak chcete napríklad na základe zozbieraných údajov napísať príbeh alebo sériu 
príbehov, najvhodnejšia môže byť otvorená neštruktúrovaná výzva. Ak naopak 
chcete napísať analytickú správu, možno budete potrebovať viac štruktúrované 
údaje, ktoré možno analyzovať systematickejším spôsobom. 

◦ Aj pri práci so štruktúrovanými údajmi premýšľajte o tom, aký dojem by ste 
chceli svojimi údajmi vytvoriť, inými slovami, aký „príbeh“ by ste chceli, aby vaše
údaje rozprávali?

 Pri zverejňovaní zistení opíšte obidve vaše metódy zberu údajov a ako ste dospeli
k záverom (v prípade, že ste vykonali analýzu). 

 Nezabudnite priznať zásluhy tam, kde sú potrebné. Môže to zahŕňať poďakovanie 
spolupracujúcim organizáciám, uvedenie použitých nástrojov a softvéru a dokonca 
aj vymenovanie prispievateľov (skupín alebo najaktívnejších jednotlivcov v obzvlášť
rozsiahlom úsilí) – nie však v prípade, že si želajú zostať v anonymite. 

 Na svojej webovej stránke a vo všetkých ďalších materiáloch, ktoré môžete na 
základe svojich zistení vytvoriť, jasne uveďte, či a do akej miery ste boli schopní 
overiť údaje, ktoré ste získali z crowdsourcingu.



Súvisiace zdroje: Články a príručky zo série Odhaľ neviditeľné

 „Niekedy je potrebný dav...“:  Tipy a príklady využitia crowdsourcingu na zber   
informácií“, článok, doplnený aj o videozáznam z   prednášky   na konferencii Odhaľ 
neviditeľné a videoprezentáciu prípadovej štúdie.)

 „Bezpečnosť na prvom mieste!“  , príručka zo sady Odhaľ neviditeľné.

 „Hodnotenie rizík je spôsob myslenia, nie kontrolný zoznam“  , článok sprevádzaný aj
viedozáznamom z   prednášky   na konferencii Odhaľ neviditeľné.

https://watch.tacticaltech.org/videos/watch/0809dda2-38c3-4901-a353-a5bce7fb8dae?start=1s
https://exposingtheinvisible.org/en/articles/risk-assessment-mindset
https://kit.exposingtheinvisible.org/en/safety.html
https://watch.tacticaltech.org/videos/watch/e99e7771-2cd7-453d-8104-fbceea74ee3f?start=1s
https://watch.tacticaltech.org/videos/watch/b91c7ab1-63c1-4c6e-aaec-b42dd0b80cb2?start=2s
https://exposingtheinvisible.org/en/articles/it-takes-a-crowd
https://exposingtheinvisible.org/en/articles/it-takes-a-crowd
https://exposingtheinvisible.org/en/articles/it-takes-a-crowd
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