
Různé úhly pohledu
Účastníci se při vyhodnocování informací spojených s tím, jak se na internetu
prezentují oni sami nebo ostatní, přesvědčí o významu úhlu pohledu. Udělají si
přehled o relevantních faktorech souvisejících s kontextem, které mají vliv na to, jak
se na internetu prezentujeme. Může jít o čas, kulturní a sociální prostředí nebo
místní, regionální či globální prostředí. Účastníci si navíc uvědomí dopad informací,
které na internetu sdílí o svých vztazích s rodinou, přáteli a představiteli institucí
(třeba s učiteli nebo zaměstnanci).

Zdroje
Iluze Rubinovy vázy
Podklady Jirkův profil na sociálních médiích



Co je úhel pohledu?

1. část

Obrázek aktivity ve třídě

Na projekční plátno promítněte obrázek s iluzí Rubinovy vázy. Při pokládání otázek
účastníky vyzvěte, aby řekli, jaký obrázek vidí.

Zeptejte se studentů

Co vidíte, když se podíváte na tento obrázek?

Kolik z vás vidí vázu?

A kolik z vás vidí dvě hlavy?

Vidíte oba výjevy současně?

To, co na obrázku vidíte, záleží na vašem úhlu pohledu. Co si představíte pod
pojmem „úhel pohledu“?

Interakce ve třídě

Definice účastníků napište na tabuli.

Řekněte studentům

Perspektiva je konkrétní přístup k něčemu, úhel pohledu.

2. část

Řekněte studentům

Uveďme si další příklad. Řekněme, že náš přítel Tomáš se právě dostal do školního
fotbalového týmu. „Dostal jsem se do fotbalového týmu,“ pochlubí se mamince. Ta je
na něj moc hrdá.

Pak o tom Tomáš řekne příteli Petrovi. Petr Tomášovi řekne, že je moc rád, že je teď
členem týmu.

Tomáš novinku sdělí i kamarádovi Pavlovi. Pavel se ale chtěl do týmu dostat také
a Tomáš zabral její místo. Proto z toho Pavel radost neměl.

Tomáš je také členem vědeckého kroužku. Kvůli fotbalovým tréninkům teď ale
nebude tento kroužek stíhat. Když novinku sdělí Daniele, která je prezidentkou



vědeckého kroužku, také z toho nemá moc velkou radost.

Tomáš řekl všem těmto lidem ve svém životě stejnou informaci: Dostal se do
fotbalového týmu.

Zeptejte se studentů

Proč ale každý z nich zareagoval na novinku úplně jinak?

Proč hraje důležitou roli jejich odlišný úhel pohledu a jiný vztah k Tomášovi?

Napadají vás nějaké další příklady, kdy lidé můžou na stejnou situaci nahlížet jinak?

Proč záleží na úhlu pohledu?



Něco na zamyšlení

1. část

Interakce ve třídě

Rozdělte účastníky do skupin po třech až čtyřech. Každé ze skupin dejte papíry
a pera nebo tužky.

Řekněte studentům

Všem skupinám rozdám zadání. Obsahuje smyšlený Jirkův profil ze sociálního
média. Dostanete také proužek papíru. Na tomto proužku papíru bude uvedené
jméno někoho, kdo se pohybuje v Jirkově životě. Ve skupině si zkuste představit, že
se na tento profil na sociálním médiu díváte očima člověka, jehož jméno jste našli na
proužku papíru. Kdo si myslíte, že Jirka vlastně je? Jaké domněnky můžete
vyvozovat? Co má rád? A co rád nemá? K čemu přidal komentář? Co si ze svého
úhlu pohledu o Jirkovi myslíte? Budete mít deset minut na rozmyšlenou. Na konci se
s ostatními o své postřehy podělíte.

Vyzvěte jednotlivé skupiny, aby se podělily o své postřehy.

Potenciální role nebo lidé v Jirkově životě:

1. Jirkova matka, která si dělá starosti o synovo bezpečí.

2. Nejlepší přítel, pro kterého je Jirka vzorem.

3. Dívka z vedlejší školy, která Jirku nezná.

4. Jirkův učitel.

5. Potenciální nadřízený, který zvažuje, jestli Jirku zaměstná.

Zeptejte se studentů

Uveďte některé z rozdílů, které jste zaznamenali ve vnímání a hodnocení Jirky?

Proč se podle vás tyto rozdíly objevují?

Myslíte si, že jsou všechna tato hodnocení přesná? Proč ano, případně proč ne?

Vybavíte si, jestli se vám někdy v životě také stalo, že si různí lidé stejnou informaci
vyložili jinak?



Zeptejte se studentů

Kolik z vás někdy zažilo neshody s rodiči nebo opatrovníky? Nebo nějaký spor
s přáteli?

Kolik z vás používá platformy sociálních médií? Uvažujete nad tím, jak vaše profily
na sociálních médiích vnímají ostatní lidé?

Odstranili jste někdy nějaký obsah nebo odebrali označení své osoby v obsahu
sdíleném na sociálních médiích (například na fotkách, ve videích nebo textových
příspěvcích)? Uveďte důvod.



Zamyšlení nad úhlem pohledu

1. část

Řekněte studentům

Zamyslete se nad tím, jak různě vás lidé ve vašem životě vnímají.

Zeptejte se studentů

Stává se, že se před různými lidmi chováte jinak? Mluvíte se svými rodiči nebo
opatrovníky stejně jako s učiteli nebo třeba přáteli? Proč ano (případně proč ne)?

Řekněte studentům

Každý z nás se chová trochu jinak podle toho, kde se zrovna nacházíme a s kým
jsme.

V rámci této aktivity probereme, jak se prezentujete na internetu, a to hlavně na
sociálních médiích. Popovídáme si také o tom, jak vás můžou ostatní ze svého úhlu
pohledu vnímat.

Zeptejte se studentů

Prezentujete se na internetu před různými lidmi jinak? Uveďme si příklad. Řekněme,
že na jedné platformě (třeba na Facebooku) používáte svoje skutečné jméno.
Používáte ale své skutečné jméno při všech aktivitách na internetu?

Na jakých platformách vždycky nevystupujete pod svým skutečným jménem. A kde
vystupujete anonymně? Uveďte důvod.

Myslíte, že informace, které o sobě sdílíte na internetu, přesně odrážejí, kdo ve
skutečnosti jste? Domníváte se, že profily, které máte na sociálních médiích,
vystihují váš životní příběh? Chtěli byste, aby tomu tak bylo?

Zeptejte se studentů

Jak by na vás lidé nahlíželi, kdyby měli přístup jen k některým vašim informacím?
Nahlíželi by na vás rodiče nebo opatrovníci jinak, kdyby věděli o všem, co děláte na
jedné platformě, ale nevěděli by o vašich aktivitách na jiné platformě?

Zveřejňujete určité příspěvky jako soukromé? Uveďte důvod.

Zeptejte se studentů

O úhlu pohledu už jsme si toho dnes řekli poměrně dost. Uveďte jeden poznatek,



který jste se dnes o úhlu pohledu dozvěděli.

Jakým dalším způsobem úhel pohledu ovlivňuje, jak vyhodnocujeme informace?
Vybavíte si situaci z nedávné doby, kdy to bylo relevantní? Jak významnou roli hraje
úhel pohledu nejen v našich osobních životech, ale také ve zpravodajství?



Zadání

1. část

Zadání

Požádejte účastníky, aby udělali následující:

1. Vyzvěte je, aby vyfotili nebo pořídili snímek obrazovky jakéhokoli příspěvku na
sociálních médiích (třeba fotky, videa nebo textového příspěvku). Nemusí se
přitom jednat o jejich vlastní příspěvek.

2. Požádejte je, aby identifikovali tři role související s příspěvkem daného uživatele
na sociálním médiu (například přítele, příbuzného nebo učitele) a aby
u jednotlivých rolí napsali krátký popis toho, jak by daný člověk mohl příspěvek
vnímat.

V posledních deseti minutách účastníky rozřaďte do dvojic. Pak jim řekněte, aby si
s partnerem vzájemně sdělili alespoň dva důvody, proč podle nich úhel pohledu
hraje u vybraného příspěvku důležitou roli.
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