
Workshopy „Odhaľ neviditeľné“

Crowdsourcing informácií pre investigatívu

Crowdsourcing – Hárok s tipmi pre školiteľov

Definícia

 Crowdsourcing je postup získavania informácií alebo vstupov do úlohy alebo 
projektu prostredníctvom využitia služieb veľkého počtu ľudí, či už platených alebo 
neplatených, zvyčajne prostredníctvom internetu (zdroj: 
https://www.lexico.com/definition/crowdsourcing.)

 Crowdsourcing čoraz častejšie využívajú novinári a aktivisti na vykonávanie 
vyšetrovaní, zhromažďovanie informácií o krízach, zlepšenie zodpovednosti a 
dokumentovanie porušovania ľudských práv.  

Kľúčové kroky a tipy

Nižšie uvádzame zoznam kľúčových prvkov a tipov, ktoré musia aktivisti a organizácie 
zvážiť pri zapojení sa do crowdsourcingu.

1. Definujte účel

 Chcete napríklad vyrozprávať príbeh, zvýšiť povedomie o nejakom probléme, 
zozbierať údaje, ktoré pomôžu iným aktivistom alebo organizáciám v ich práci, 
zapojiť občanov do dôležitého procesu alebo udalosti alebo uskutočniť 
investigatívu?

 Účel bude definovať ďalšie prvky crowdsourcingu.

2. Zvážte etické a bezpečnostné aspekty

 Pred zapojením sa do crowdsourcingu môžete zvážiť tieto aspekty:

◦ presnosť informácií, ktoré ste schopní zhromaždiť, 

◦ súkromie a bezpečnosť prispievateľov, 

◦ vlastníctvo zhromaždených údajov, 

◦ prístupnosť vášho úsilia. 

 V závislosti od kontextu by niektoré z týchto aspektov mohli mať aj právne 
dôsledky, takže pred spustením projektu crowdsourcingu by bolo vhodné vyhľadať 
právnu radu.

3. Definujte publikum, formát a trvanie

 A) Kto sú vaši hlavní prispievatelia? 

https://www.lexico.com/definition/crowdsourcing


◦ Žiadosť o konkrétne príspevky od vyškolených aktivistov môže vyzerať inak ako 
snaha o zapojenie bežných používateľov sociálnych médií.

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

◦ Zvážte, či na vytvorenie úplného obrazu potrebujete údaje z rôznych podskupín 
populácie. 

 B) Čo by ste chceli urobiť so zhromaždenými dôkazmi?

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

◦ Je rozhodujúce, aby sa zistenia okamžite zverejnili? 

◦ Týmto sa môže definovať formát údajov, ktoré chcete zhromažďovať.

 C) Koľko času potrebujete?

◦ Trvanie crowdsourcingu závisí od toho, či ho chcete organizovať okolo 
konkrétnej udalosti alebo procesu.

4. Identifikujte najlepšiu metódu

 V otvorenej výzve je verejnosť vyzvaná, aby sa obrátila na organizátorov s 
informáciami prostredníctvom rôznych kanálov (e-mail, telefón, SMS, online 
prieskumy atď.) a prispela spätnou väzbou, hlasmi, tipmi, fotografiami alebo 
akýmkoľvek iným materiálom, ktorý chce predložiť. Tento formát sa zvyčajne riadi 
formátom otvoreného zberu údajov. 

 Pri špecifickej výzve sa organizátori 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. 

 Niekedy je potrebná kombinácia  rôznych metód, najmä v prípade rozsiahlych 
projektov spolupráce alebo v prípadoch, keď je potrebné porovnať dôkazy vo 
viacerých prúdoch údajov.

5. Efektívne zapojte cieľovú skupinu (cieľové skupiny)

 Úspešné zapojenie členov komunity, ktorí chcú prispieť údajmi, je polovica 
úspechu vášho crowdsourcingového úsilia. Je oveľa pravdepodobnejšie, že 
zareagujú a pomôžu, ak sa cítia motivovaní a sú oslovení relevantnými 
informáciami.

 Pri uvažovaní o zapojení komunity zvážte sociálne a politické podmienky, v ktorých 
pôsobíte, vrátane rizík, ktorým môžu vaši prispievatelia čeliť. 

 Premyslite si, ako môžete členov komunity zaujať a nadchnúť pre účasť na vašom 
crowdsourcingu. 

 Niekedy to môže znamenať, že crowdsourcingu by mala predchádzať určitá práca 
na zvyšovaní povedomia a budovaní dôvery a kampane.

6. Identifikujte správne nástroje

 Je ľahké cítiť sa ohromený alebo sa príliš nadchnúť pre používanie konkrétneho 
technického nástroja na crowdsourcing. 



 Je dôležité vybrať správny nástroj, ktorý bude v súlade s cieľmi a potrebami 
vášho crowdsourcingového úsilia, bez toho, aby ste sa snažili prispôsobiť 
crowdsourcingovú aktivitu tomuto nástroju. 

 Pri výbere zvážte:

◦ A) technické prostredie (high- versus low tech) vrátane technických návykov 
cieľovej skupiny (cieľových skupín). 

◦ B) potreby zachovania bezpečia a súkromia vašich prispievateľov.

◦ C) náklady, čas a technické zručnosti potrebné na nastavenie konkrétnych 
nástrojov. 

7. Nastavte proces overovania údajov

 Overovanie údajov získaných z crowdsourcingu je mimoriadne dôležité. 

 V závislosti od typu a formátu údajov, ktoré chcete zhromažďovať, si dôkladne 
premyslite, aký rozsah overovania budete potrebovať a ste schopní vykonať.

◦ A) Pred vypracovaním procesu overovania si určite, aký rozsah overovania 
považujete za „dostatočný“ na zverejnenie údajov.

◦ B) Niekedy sa údaje nedajú overiť, ale dajú sa „preveriť“. To znamená, že aj
keď môže byť ťažké potvrdiť ich pravdivosť, ak ich nedokážete vyvrátiť, údaje 
môžu byť stále hodné použitia.

◦ C) Ak údaje nemôžete overiť, ale napriek tomu ich chcete zverejniť (t. j. preverili 
ste ich), uveďte jasné vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti označujúce 
vaše údaje ako „neoverené“.

8. Analyzujte údaje a prezentujte zhromaždené dôkazy

 Premyslite si, ako budete analyzovať a prezentovať svoje zistenia. 

 Je dôležité prezentovať údaje získané z crowdsourcingu čestným a pravdivým 
spôsobom:

◦ A) Pri zverejňovaní zistení opíšte metódy zberu údajov aj spôsob, akým ste 
dospeli k záverom.

◦ B) Na svojej webovej stránke a vo všetkých ďalších materiáloch jasne uveďte, či
a do akej miery ste boli schopní overiť údaje získané z crowdsourcingu.

◦ C) Nezabúdajte na udelenie zásluh tam, kde je to potrebné.

◦ D) Zistenia musia byť prezentované zaujímavým a pútavým spôsobom. Jedným 
zo spôsobov, ako to urobiť, je premýšľať o „príbehu“, ktorý sa snažíte 
vyrozprávať pomocou svojich údajov. 

Odporúčané zdroje

na ďalšie čítanie pri príprave workshopu

POZNÁMKA: tieto zdroje sa môžu na záver zdieľať aj s účastníkmi workshopu.



Príručky:

 „Sprievodca Crowdsourcingom“, autori: Mimi Onuoha, Jeanne Pinder a Jan 
Schaffer, 20. novembra 2015, The Tow Center for Digital Journalism (sprievodca 
archivovaný pomocou služby Wayback Machine tu).

 Listening Post Collective  , projekt organizácie Internews, ktorý ponúka zdroje, 
nástroje, vzájomnú podporu a spoločný vzdelávací priestor pre novinárov, vedúcich 
redakcií a komunitné skupiny, ktoré chcú oživiť svoje miestne spravodajské a 
informačné ekosystémy prostredníctvom zapojenia komunity. Poskytuje tiež 
Návod/príručku s konkrétnymi krokmi a tipmi, ako sa spojiť s komunitami 
(archivované pomocou služby Wayback Machine tu).

Články:

 „Crowdsourcing v investigatívnom žurnalizme“, autor: Nils Mulvad, 4. apríla 2011, 
Global Investigative Journalism Network (GIJN).

 „Ako žurnalisti používajú crowdsourcing:  Prípadové štúdie od ProPublica pre The   
Guardian“, Toby McIntosh, 27. novembra 2017, GIJN.

 „5 spôsobov, ako ľahko, legálne a kvalitne získavať zdroje z crowdsourcingu, 
Jeremy Caplan, 9. mája 2010, Poynter.org

 „Mali by ste svoj ďalší projekt financovať cez crowdsourcing?  Pozrite si kontrolný   
zoznam od organizácie ProPublica“, autor: Jess Ramirez, 25. júna 2019, GIJN.

Prípady a projekty vytvorené pomocou crowdsourcingu:

 „Reportérka zverejnila účty za pohotovosť a teraz ju lekári počúvajú“, Christine 
Schmidt, 2. septembra 2019, pre GIJN.

 “Príbeh zo zákulisia:  Ako najväčšie crowdsourcované vyšetrovanie ABC odhalilo   
zlyhania v starostlivosti o starých ľudí“, autori Jo Puccini, Flip Prior a Fanou Filali 
pre ABC Investigations, 27. apríla 2018/25. septembra 2018, pre ABC News 
Australia.

 „Podplácanie v Indii:  stránka pre whistleblowerov  “, Mukti Jain Campion, 6. júna 
2011, pre BBC.

 „CrowdNewsroom:  Využívanie komunít na zhromažďovanie neverejných údajov  “, 
Joseph Lichterman, 13. mája 2019, pre GIJN.

 „Ako krízové mapovanie zachránilo životy na Haiti“, Patrick Meier, 2. júla 2012, pre 
National Geographic. 

 „Mapovanie staníc na umývanie rúk v Indonézii s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia 
COVID“, autor: Cecilia Hinga, 9. apríla 2021, pre Ushahidi.

 “Sledovanie mocných:  Poderopedia rozširuje svoje know-how za hranice  “, Miguel 
Paz, 16. mája 2014, pre GIJN.

 „Monitorovanie a overovanie počas ukrajinských parlamentných volieb“, autor: 
Anahi Ayala Iacucci, Príručka overovania 1: Definitívny sprievodca overovaním 
digitálneho obsahu pre núdzové pokrytie: https://verificationhandbook.com/, pre 
Európske novinárske centrum.

 „Tieň pochybnosti:  Overenie času fotografie vypustenia rakety, ktorá zostrelila let   
MH17 pomocou crowdsourcingu“, od Arica Tolera, 7. augusta 2015, pre Bellingcat.
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 “MONITOR NÁLETOV:  Ako bombardovanie pod vedením USA zničilo Rakku  “, 
Sýria, apríl 2019, Amnesty International. 

 „Využitie prieskumu cez mobilný telefón na investigatívu konfliktu v Južnom 
Sudáne“, Carolyn Thompson, 11. mája 2020, pre GIJN (aj vo francúzštine).

 „Wem gehört Hamburg?“ („Komu patrí Hamburg?“), 23. novembra 2018, 
CORRECTIV (dostupné v nemčine) – crowdsourcovaný projekt o vlastníctve 
nehnuteľností v Hamburgu, Nemecko (projekt sa rozšíril aj do ďalších miest).

Platformy a nástroje používané na crowdsourcing údajov:

 CrowdNews  room – crowdsourcingová spravodajská platforma vyvinutá nemeckým 
investigatívnym spravodajstvom CORRECTIV.

 Fixmystreet.org   - open source platforma FixMyStreet umožňuje jednoducho spustiť 
webovú stránku, ktorá pomáha ľuďom nahlasovať problémy na uliciach, ako sú 
výmole a nefunkčné pouličné osvetlenie. Správy o problémoch sa potom posielajú 
orgánom zodpovedným za opravu. 

 FrontlineSMS   – lacný softvér, ktorý používajú rôzne organizácie na distribúciu a 
zber informácií prostredníctvom textových správ.

 Poderopedia   (obsah v španielčine) – platforma pre dátovú žurnalistiku, ktorá 
pomáha pochopiť vzťahy medzi ľuďmi, spoločnosťami a organizáciami v Latinskej 
Amerike. Do platformy sa zapájajú aj občania, ktorí chcú prispieť informáciami.

 Securedrop.org   – open source systém na podávanie informácií o oznamovateľoch, 
ktorý si môžu nainštalovať mediálne organizácie a mimovládne organizácie na 
bezpečné prijímanie dokumentov z anonymných zdrojov.

 Ushahidi.com   - softvérová aplikácia s otvoreným zdrojovým kódom a nezisková 
technologická spoločnosť so zamestnancami v deviatich krajinách, ktorej poslaním 
je pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti zvýšiť ich hlas a tým, ktorí im slúžia, lepšie 
ich počúvať a reagovať na ne. 

Organizácie, ktoré sú známe prácou s údajmi získanými cez crowdsourcing:

 Amnesty International   – medzinárodná mimovládna organizácia pre ľudské práva 
so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá prevádzkuje platformu „Amnesty Decoders“
využívanú globálnou sieťou digitálnych dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri výskume 
a odhaľovaní porušovania ľudských práv.

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

 CORRECTIV   – investigatívne spravodajstvo v Nemecku.

 ProPublica   – nezávislá americká nezisková redakcia, ktorá produkuje investigatívnu
žurnalistiku.

 The Guardian   – britská spravodajská a mediálna webová stránka patriaca skupine 
Guardian Media Group.
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