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Úvod Úvod 
ØØ Facebook Facebook  v v  súčasnosti súčasnosti  používa používa  1,86 1,86  miliardy miliardy  užívateľov, užívateľov,  Instagram Instagram 

500 miliónov a Twitter 313 miliónov 500 miliónov a Twitter 313 miliónov ľudí.ľudí.

ØØ Každých Každých  60 60  sekúnd sekúnd  je je  odoslaných odoslaných  510 510  000 000  správ, správ,  293 293  000 000 
aktualizovaných statusov, pridaných 136 000 aktualizovaných statusov, pridaných 136 000 fotiek.fotiek.

ØØ Sociálne Sociálne  siete siete  disponujú disponujú  veľkým veľkým  množstvom množstvom  „Fake-Accounts“, „Fake-Accounts“,  tzn. tzn. 
používateľských účtov, ktoré v skutočnosti používateľských účtov, ktoré v skutočnosti neexistujú.neexistujú.

ØØ Facebook obsahuje 83 mil. falošných účtov, Twitter 48 Facebook obsahuje 83 mil. falošných účtov, Twitter 48 mil. mil. 

ØØ FFalošné alošné účty nie sú tvorené len ľuďmi, ale aj robotmi. účty nie sú tvorené len ľuďmi, ale aj robotmi. 

ØØ 5050% aktivít na sociálnych sieťach tvoria aktivity % aktivít na sociálnych sieťach tvoria aktivity robotovrobotov..





Základné pojmy Základné pojmy 
ØØ Slovo Slovo  robot robot  bolo bolo  po po  prvýkrát prvýkrát  použité použité  u u  českého českého 

spisovateľa Karela Čapeka v jeho diele R.U.R. spisovateľa Karela Čapeka v jeho diele R.U.R. 

ØØ Pojem Pojem  sa sa  často často  spája spája  s s  prístrojmi, prístrojmi,  ktoré ktoré  sú sú  extrémne extrémne 
odlišné odlišné v v tvaroch, tvaroch, typoch, typoch, tak tak aj aj v v ponúkaných ponúkaných funkciách. funkciách. 
Popisuje Popisuje  elektromechanické elektromechanické  zariadenia zariadenia  s s  viacerými viacerými 
stupňami slobody (degree of freedomstupňami slobody (degree of freedom).).

ØØ Social Social  bots bots  predstavujú predstavujú  automatické automatické  alebo alebo 
poloautomatické poloautomatické  počítačové počítačové  programy, programy,  ktoré ktoré 
napodobňujú napodobňujú  človeka človeka  a a  ľudské ľudské  správanie správanie  v v  on-line on-line 
prostredí prostredí sociálnych sociálnych sietí. sietí. Môžu Môžu vykonávať vykonávať všetky všetky online online 
aktivity aktivity  bežných bežných  ľudí, ľudí,  tzn. tzn.  lajkovať lajkovať  a a  zdieľať zdieľať  správy správy  na na 
Facebooku, Facebooku,  retweetovať retweetovať  správy správy z z Twittera, Twittera, komentovať komentovať 
príspevky príspevky  na na  sociálnych sociálnych  sieťach, sieťach,  sledovať sledovať  užívateľov užívateľov  a a 
pod. (pod. (Hingston 2017, s. 34). Hingston 2017, s. 34). 





Technické parametre Technické parametre 

Za Za  Social Social  bb ots ots  nestojí nestojí  vždy vždy  umelá umelá  inteligencia, inteligencia,  ale ale  niekedy niekedy  len len 
komplexný komplexný  algoritmus. algoritmus.  Tieto Tieto  programy programy  môžu môžu  pracovať pracovať  na na  princípe princípe 
vyhľadávania vyhľadávania kľúčových kľúčových slov slov a a hashtagov, hashtagov,  skenovať skenovať nástenky nástenky Twiterru Twiterru 
alebo alebo  Facebooku Facebooku  a a  potom potom  prostredníctvom prostredníctvom  pripravených pripravených  odpovedí odpovedí 
komentovať príspevkykomentovať príspevky..

K fungovaniu Social bK fungovaniu Social bots ots potrebujeme tieto 3 elementy: potrebujeme tieto 3 elementy: 
ØØ používateľský používateľský účet, účet, 
ØØ prístup prístup k automatizovanému rozhraniu sociálnej siete (APIk automatizovanému rozhraniu sociálnej siete (API), ), 
ØØ programprogram, ktorý bot-účty automaticky , ktorý bot-účty automaticky ovláda.ovláda.

httpshttps://apps.twitter.com/app/new ://apps.twitter.com/app/new 
labnol.og/botslabnol.og/bots









Oblasť použitia Oblasť použitia 
Sociálni Sociálni  roboti roboti  môžu môžu  nájsť nájsť  svoje svoje  uplatnenie uplatnenie  v rozličných v rozličných 
oblastiach, oblastiach, najmä najmä tam, tam, kde kde hrajú hrajú dôležitú dôležitú úlohu úlohu peniaze peniaze a moc. a moc. 
Preto sa títo roboti najčastejšie angažujú v:Preto sa títo roboti najčastejšie angažujú v:

a)a) EkonomikeEkonomike
•• platená reklama platená reklama 
•• cielená reklama cielená reklama 
•• zisk z reklám, predaj tovaru/ službyzisk z reklám, predaj tovaru/ služby

b)b) PolitikePolitike
•• ovplyvňovanie verejnej mienky/ vyvolanie revolúcií ovplyvňovanie verejnej mienky/ vyvolanie revolúcií 
•• politické kampane politické kampane 

c)c) Súkromnej sféreSúkromnej sfére
•• získavanie nových kontaktovzískavanie nových kontaktov
•• zvýšenie reputácie jednotlivcovzvýšenie reputácie jednotlivcov



Manipulatívne techniky Manipulatívne techniky robotovrobotov

V V  poslednom poslednom  období období  sa sa  ukazuje, ukazuje,  že že  tieto tieto  programy programy  sú sú  použité použité 
hlavne hlavne   na na manipuláciu manipuláciu verejnej verejnej mienky. mienky. Môžeme Môžeme rozlišovať rozlišovať tieto tieto 
3 skupiny Social 3 skupiny Social BotsBots ( (Schönleben 2017): Schönleben 2017): 

a)a) Spam Spam Bot Bot – –  zaplavuje zaplavuje  komentármi komentármi  status status  určitej určitej  stránky stránky 
alebo alebo osoby.osoby.

b)b) Trend Trend Bot Bot – –  produkuje produkuje  statusy statusy  s s  rovnakým rovnakým  hashtagom, hashtagom,  až až 
kým sa neobjaví kým sa neobjaví v v top 10 top 10 hashtagohashtagochch  týždňa.týždňa.

c)c) Auto Auto troll troll – –  udržuje udržuje  používateľov používateľov  soc. soc.  sietí sietí  v v  diskusii, diskusii,  po po 
určitom čase vždy napíše určitom čase vždy napíše nevhodný, urážlivý komentár a pod.nevhodný, urážlivý komentár a pod.



Nebezpečenstvo sociálnych robotov Nebezpečenstvo sociálnych robotov 
ØØ môžnosť môžnosť zmanipulovať zmanipulovať trendy trendy na na sociálnych sociálnych sieťach sieťach – – ovplyvniť ovplyvniť 

rozhodovací rozhodovací  proces proces  v v  politike, politike,  ako ako  aj aj  ekonomike, ekonomike,  ovplyvňovať ovplyvňovať 
názory skupiny názory skupiny 

ØØ cyber-zbraň pri šírení nepravdivých správ, Ddos útoky na servercyber-zbraň pri šírení nepravdivých správ, Ddos útoky na server

Ako rozpoznať Social botsAko rozpoznať Social bots
Profily Profily botov botov často často vyzerajú vyzerajú na na prvý prvý pohľad pohľad ako ako profily profily  reálnych reálnych 
užívateľov. užívateľov. Existujú Existujú niektoré niektoré tipy, tipy, ktoré ktoré pomôžu pomôžu rozlíšiť rozlíšiť reálneho reálneho 
používateľa od robotapoužívateľa od robota::

ØØ serióznosť profiluserióznosť profilu
ØØ počet počet sledovateľov/ priateľov sledovateľov/ priateľov 
ØØ vysoký vysoký počet tweetov/ príspevkov počet tweetov/ príspevkov 
ØØ čas čas reakcie užívateľa reakcie užívateľa 
ØØ reakcie reakcie užívateľa v kontexte správ a spôsob písania užívateľa v kontexte správ a spôsob písania 



Trendy/ Záver Trendy/ Záver 

ØØ Sociálni Sociálni  roboti roboti  budú budú  predstavovať predstavovať  budúcnosť budúcnosť  a a  základ základ  IT IT 
priemyslu.priemyslu.

ØØ Svoje Svoje  uplatnenie uplatnenie môžu môžu nájsť nájsť  v v  komunikácii komunikácii  s s  ľuďmi, ľuďmi,  napr. napr.  pri pri 
poskytovaní poskytovaní  informácií, informácií,  pri pri  spracovaní spracovaní  pohľadávok pohľadávok  alebo alebo  pri pri 
zlepšení zákazníckych zlepšení zákazníckych služieb.služieb.

ØØ Chat Chat  roboti roboti  môžu môžu  komunikovať komunikovať  cez cez  Messenger Messenger  s s  ľuďmi ľuďmi  v v 
zrelšom zrelšom  veku veku  a a  byť byť  nápomocní nápomocní  pri pri  zodpovednom zodpovednom  spôsobe spôsobe 
požívania požívania  služieb služieb  a a  tovaru, tovaru,  prípadne, prípadne,  svoje svoje  uplatnenie uplatnenie  môžu môžu 
nájsť v zákazníckom servise.nájsť v zákazníckom servise.
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