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Predslov: nas pedagogicky
pristup ku kognitivnym
skresleniam a ich ulohe pri
radikalizacii
Čo je to „radikalizácia“?
Európska komisia definuje „radikalizáciu“¹ ako postupný a komplexný proces, v ktorom jednotlivec alebo skupina prijíma radikálnu ideológiu alebo presvedčenie, ktoré akceptuje, používa alebo schvaľuje násilie vrátane teroristických činov na dosiahnutie
konkrétneho politického alebo ideologického cieľa. Počas tohto
procesu sa odmieta dominantný politický poriadok, ako aj dialóg,
kompromis a tolerancia ako prostriedky na dosiahnutie zmeny. Namiesto toho sa násilie čoraz viac prijíma ako vhodná metóda na
dosiahnutie určitých cieľov. Radikalizácia tak v určitom momente
môže (ale nemusí) viesť k násilnému extrémizmu alebo terorizmu.²
Existuje mnoho ciest, ktoré môžu viesť k radikalizácii, vrátane sociálneho vylúčenia, polarizácie názorov v spoločnosti, stigmatizácie
rozmanitosti a odlišnosti, konšpiračných teórií, nenávistných prejavov a zločinov z nenávisti. Proces radikalizácie je podobný pre
všetky extrémizmy: náboženský, nacionalistický, fašistický a niektoré ľavicové prúdy. Výber závisí najmä od prostredia, v ktorom je
jednotlivec vychovávaný alebo sa denne stretáva s extrémistami.

¹ Európska

komisia: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
policies/counter-terrorism/radicalisation_en

² Young

H., Holsappel
J., Rooze M., de Wolf
A., Russel J., Hasan U.,
(2014), "TerRa Toolkit.
Komunitný prístup k radikalizácii", s. 3, https://
terratoolkit.eu/

³ Tamže, s. 4.
⁴ Purski J., "Radikalizácia"

(2019), Medzinárodný
inštitút občianskej spoločnosti, https://camiso.
org.pl/

Jedným z najuznávanejších modelov vysvetľujúcich radikalizáciu je
„model schodiska k terorizmu“, ktorý v roku 2005 navrhol Fathali
Moghaddam, psychológ iránskeho pôvodu, ktorý sa zaoberá kultúrou a medziskupinovými konfliktami, pričom sa zameriava najmä
na psychológiu globalizácie, radikalizácie, ľudských práv a terorizmu. Podľa Moghaddamovho modelu existuje päť štádií, ktorými
človek prejde, kým sa dostane na najvyššie poschodie, ktorým je
skutočné spáchanie teroristického činu. Táto koncepcia sa zameriava na myšlienku, že jednotlivec v procese radikalizácie hľadá možnosti, ako prekonať (domnelú alebo skutočnú) nespravodlivosť. Ak
nevidí iné legitímne možnosti alebo voľby, ktoré sa mu ponúkajú
alebo sú k dispozícii, stúpa ďalej do ďalšieho štádia radikalizácie, aj
keď to znamená spôsobenie škody sebe a iným.³
Radikalizácia môže mať rôzne podoby. Od ideologického extrémizmu cez trestné činy až po náboženský fundamentalizmus. Konečným štádiom radikalizácie môže byť násilný čin alebo dokonca
terorizmus. V každom štádiu je možné reagovať a zabrániť ďalšej
radikalizácii jednotlivca alebo skupiny.⁴ Z tohto dôvodu je nevyhnutné zvyšovať povedomie o tomto fenoméne a rozvíjať odolnosť
voči radikalizácii, najmä u mladých ľudí.
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Prečo hovoriť o kognitívnych
skresleniach a radikalizácii na
hodinách?
Kontakt s extrémistickým alebo radikalizovaným obsahom je v
našej spoločnosti pomerne rozšíreným javom. Podľa európskeho
prieskumu⁵ sa už 77 % dospievajúcich stretlo s výzvami na násilné
správanie na online platformách. To poukazuje na to, ako je dnes
proces radikalizácie úzko prepojený s online médiami. Paradoxom
je, že aj keď sú techniky kontroly obsahu čoraz sofistikovanejšie, prítomnosť extrémistov na sociálnych sieťach je stále kľúčovým problémom. Napríklad nezisková organizácia Avaaz so sídlom v USA po
analýze toho, ako krajne pravicové a protieurópske skupiny šíria
nepravdivý a nenávistný obsah, nahlásila Facebooku pred voľbami
do EÚ v máji 2019 viac ako 500 podozrivých stránok a skupín, ktoré sledovalo takmer 32 miliónov ľudí.⁶ Zatiaľ čo niektoré extrémne
obsahy prepadávajú medzi sieťami kontrolórov obsahu sociálnych
sietí, iné zostávajú online vzhľadom na to, že ich obsah je príliš implicitný. Tieto stratégie mainstreamingu, teda prispôsobovaniu sa
„pravidlám“, naznačujú, nakoľko hranice medzi tým, čo sa považuje
za prijateľné alebo neprijateľné, nie sú statické.
Sociálne siete môžu zohrávať významnú úlohu pri radikalizácii online. Aj ľudské mozgy. Vedci sa zhodujú, že ľudia majú obmedzené
kognitívne schopnosti. Naše mozgy sú neustále zaplavované tonami informácií a my jednoducho nedokážeme dôkladne a rozsiahlo
spracovať každú časť. Namiesto toho naše mozgy často využívajú
mentálne skratky, ktoré uľahčujú rýchle, efektívne a ľahké spracovanie informácie a spravenie si rýchleho úsudku. To nám umožňuje
vyhnúť sa kognitívnej námahe, ktorá spočíva v dôkladnej analýze
každej informácie. A práve tu sa objavujú kognitívne skreslenia (z
angl. „cognitive bias“): sú to takéto skratky, vďaka ktorým mozog
rýchlo a automaticky vyhodnocuje obsah, ktorý vidíme, bez toho,
aby sme si to plne uvedomovali. Práve kognitívne skreslenia možno považovať za ďalší dôležitý faktor v „kaleidoskope faktorov“,
ktorý vytvára nekonečné množstvo individuálnych kombinácií, ktoré môžu prispieť k radikalizácii a viesť k násilnému extrémizmu.⁷
Kognitívne skreslenia sa považujú za „deformácie uvažovania“⁸ a
spôsobujú, že sa náš mozog odchyľuje od racionality. Pri skratke
náš mozog vynecháva časť, v ktorej musí informácie dôkladne spracovať a zvážiť všetky ich aspekty, čo má negatívny vplyv na kvalitu
našich rozhodnutí. A nebezpečenstvo spočíva v tom, že my, ľudia,
si tieto kognitívne skreslenia zväčša neuvedomujeme. Okrem toho
kognitívne skreslenia nie sú výnimočným javom: doteraz bolo vymenovaných viac ako 200 rôznych skreslení.⁹ Sociálne siete, kde sa
myšlienky väčšinou redukujú na niekoľko slov a vyjadrujú sa prostredníctvom (emocionálneho) vizuálneho obsahu, spúšťajú práve
kognitívne skreslenia. Tento pedagogický materiál obsahuje aktivity pre desať z nich, aplikované na extrémistický obsah.

⁵ Bécuwe,

N., Goudet, S.
&
Tsoulos-Malakoudi,
D. (2018), Správa z
prieskumu
"Európska
mládež a radikalizácia
vedúca
k
násiliu",
analýza a odporúčania
na
účely
tvorby
politiky.
https://efus.
eu/files/2019/03/D2.3Survey-PRACTICIESPdfLIGHT.pdf

⁶ https://secure.avaaz.

org/campaign/en/
disinfo_network_report

⁷ Magnus

Ranstorp a
Peder
Hyllengren,
Förebyggande
av
våldsbejakande
extremism I tredjeland
(Švédska
univerzita
obrany 2013) in: Magnus
Ranstorp, "RAN Issue
Paper: The Root Causes
of Violent Extremism",
Radicalisation
Awareness Network, 4.
januára 2016

⁸ Tobena, A., Marks, I., &

Dar, R. (1999). Výhody
zaujatosti a predsudkov:
Predsudky:
skúmanie
ich neurokognitívnych
šablón.
Neuroscience
and
Biobehavioral
Reviews, 23(7), 10471058. (strana 1084)

⁹ https://ritholtz.
com/2016/09/cognitivebias-codex/
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Cieľom tohto pedagogického materiálu je pomôcť učiteľom a učiteľkám zvýšiť sebavedomie študentov a študentiek tým, že im pomôžu
odhaliť ich vlastné mentálne procesy a kognitívne skreslenia, ktoré
sú základom ich interpretácií a analýz obsahu (sociálnych) médií, s
ktorým sa stretávajú. Cieľom tohto prístupu zameraného na používateľa je dlhodobo predchádzať radikalizácii. Samozrejme, tento
materiál nezmení a nevyrieši všetko za okamih. Pevne však veríme
v kľúčovú úlohu, ktorú môžu zohrávať učitelia. Sú dôležitými aktérmi v sieťach ďalších odborníkov z praxe, ktorí môžu spoločne prispieť k prevencii a boju proti radikalizácii a násilnému extrémizmu,
ako sú sociálni pracovníci a pracovníci s mládežou, orgány činné v
trestnom konaní, komunitní a náboženskí lídri a tvorcovia politík
na miestnej a národnej úrovni. Učitelia a učiteľky majú schopnosť
denne vplývať na mladých ľudí, ktorí môžu byť vedome alebo nevedome uväznení v informačných bublinách sociálnych sietí, denne
vystavovaní rôznemu typu obsahov, vrátane extrémistického.

Ako tento pedagogický materiál
funguje?
Cieľovou skupinou používateľov tohto súboru nástrojov sú učitelia
a učiteľky na stredných školách, ktorí/é pracujú so študentmi vo
veku 15 - 20 rokov. Vytvorili sme aj ďalší materiál pre sociálnych
pracovníkov, ktorý je tiež k dispozícii na stránke www.precobias.eu.
Pomocou týchto dvoch materiálov sme sa snažili poskytnúť odborníkom konkrétne aktivity, ktoré môžu so študentmi prejsť. Aby ste
sa s kognitívnymi skresleniami a ich súvisom s radikalizáciou cítili
komfortne, nájdete tu aj niekoľko základných teoretických poznatkov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o kognitívnych skresleniach a ich úlohe pri radikalizácii, srdečne vás pozývame na bezplatný online kurz
PRECOBIAS s názvom „Prevencia radikalizácie mládeže cez pochopenie vlastných kognitívnych skreslení“ na www.precobias.eu. Náš
kurz je určený pre ľudí pracujúcich s mládežou, ktorí sa zaujímajú
o radikalizáciu. Obsahuje časti o extrémizme, radikalizácii, kognitívnej psychológii a 10 vybraných kognitívnych skresleniach, ilustrované mnohými príkladmi z každodenného života a z extrémistického
kontextu. Môžete začať kedykoľvek chcete a postupovať vlastným
tempom. Ak dokončíte 10-hodinový program kurzu, získate medzinárodný univerzitný certifikát, ktorý udeľujú dve z popredných
európskych univerzít (Univerzita v Gente, Belgicko a Ludwig-Maximilians-University Mníchov, Nemecko).
Tento pedagogický materiál obsahuje jedenásť lekcií: úvodnú jednotku o automatickom myslení a kognitívnych skresleniach, desať
lekcií pre desať vybraných skreslení, ktoré sú podľa výskumu relevantné v radikalizácii. Každú z desiatich lekcií venovaných konkrét-
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nemu skresleniu je možné použiť nezávisle od ostatných.
Každá lekcia má rovnakú štruktúru:

Poznámky učiteľa, ktoré poskytujú základné poznatky na

riešenie témy na hodine. Ak sa chcete dozvedieť viac, srdečne
vás pozývame sledovať bezplatný online kurz PRECOBIAS na
stránke www.precobias.eu.

Pedagogické ciele lekcie, ktoré sa zameriavajú aj na pria-

mu skúsenosť žiakov s predmetným kognitívnym skreslením a
pomáhajú zlepšiť ich zručnosti kritického myslenia v súvislosti
s online obsahom v každodennom živote.

Pokyny k aktivitám, ktoré sa zameriavajú na participatívnu pedagogiku a aktívne učenie v štvorstupňovom procese:
•
•
•

•

Zahrievacie aktivity s príkladmi z každodenného života, ktorých cieľom je, aby si študenti empiricky uvedomili skreslenia a ich všadeprítomnosť v našom živote.
Teória je odvodená z reálnych študijných prípadov.
Skreslenia sa ďalej skúmajú na explicitných prípadoch extrémistických štúdií, ktoré boli zverejnené v rôznych krajinách, aby sa zdôraznilo, že tieto javy sú univerzálne a že
online extrémizmus nepozná hranice.
Diskutuje sa o jemnejších príkladoch alebo implicitnom obsahu, aby sa zdôraznilo, že skreslenia sa netýkajú len zjavných prípadov.

Pracovné hárky pripravené na použitie, ktoré sa
dajú skopírovať a rozdávať v triede.

Je dôležité poznamenať, že každé cvičenie v navrhovaných lekciách
je zamerané na štúdium a pochopenie kognitívnych skreslení, nie na
politické udalosti, problémy alebo ideológie ako také. Samozrejme,
je dôležité vysvetliť pozadie politickej situácie alebo konkrétnych
politických otázok v jednotlivých cvičeniach. Odporúčame vám, aby
ste to vysvetlili študentom tak, aby ste sa nezameriavali na samotné politické otázky, ale na to, ako sa môžu skreslenia spúšťať v rôznych situáciách bez ohľadu na tému. Ak na hodine vznikne diskusia
o politických otázkach obsiahnutých v tomto materiáli, neváhajte
sa k nim vyjadriť, ak sa na to cítite. Napriek tomu vám odporúčame,
aby ste sa namiesto toho zamerali na mechanizmy automatického
myslenia a kognitívnych skreslení a na to, ako môžu narušiť naše
uvažovanie, čo je jadrom týchto hodín.
Ak sa študenti vyjadrujú netolerantne, zraňujúco, nenávistne alebo
ideologicky k určitým otázkam, môžete sa im venovať a napríklad
ich v triede prediskutovať z iného uhla pohľadu tým, že sa študentov opýtate, ktoré skreslenia, ktoré ste už videli, mohli ovplyvniť takéto názory.
Na záver by sme chceli dodať jednu poznámku: odpovede na otáz-
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ky, ktoré navrhujeme použiť v triede, uvádzame spravidla preto,
aby sme usmernili a podporili učiteľov a učiteľky pri vedení diskusií
a ukázali smer, ktorý sme pre jednotlivé aktivity predpokladali. Odporúčame vám však, aby ste niektoré aspekty aktivít prehĺbili alebo
sami pridali ďalšie otázky a aktivity podľa toho, čo považujete za
vhodné podľa svojich skúseností s konkrétnou triedou alebo skupinou. Dúfame, že tento materiál bude pre vás užitočný a pomôže
vám začať proces reflexie s mladými ľuďmi o ich vlastnom automatickom myslení.

O projekte PRECOBIAS
PRECOBIAS (Prevencia radikalizácie mládeže cez pochopenie vlastných kognitívnych skreslení) je kampaňový projekt, ktorý sa zameriava na mentálne procesy a kognitívne skreslenia, ktoré sa môžu
spúšťať, keď sú mladí ľudia konfrontovaní s extrémistickými alebo
teroristickými diskurzmi na sociálnych sieťach.
Zvyšovaním digitálnej odolnosti a kritického myslenia našej cieľovej
skupiny chceme dlhodobo predchádzať radikalizácii a bojovať proti nej. PRECOBIAS pomáha mladým ľuďom lepšie porozumieť sebe
samým tým, že odhaľuje základné mentálne procesy a kognitívne
skreslenia, ktoré formujú ich interpretácie a analýzy obsahu sociálnych sietí.
Na dosiahnutie týchto cieľov je projekt PRECOBIAS zameraný na:
zraniteľných a zradikalizovaných mladých ľudí. Ako? Prostredníctvom kampane na sociálnych sieťach s videami, súťažou na
Instagrame a testom na zvýšenie povedomia o kognitívnych
skresleniach.
učiteľky a sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú s mladými
ľuďmi ohrozenými radikalizáciou. Ako? Ponukou bezplatného
online kurzu s názvom „Prevencia radikalizácie mládeže cez
pochopenie vlastných kognitívnych skreslení“, ako aj dvoch
materiálov s aktivitami pripravenými na použitie.
Do projektu PRECOBIAS sú zapojení partneri zo šiestich krajín EÚ
(Belgicko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko a Slovensko). Projekt zahŕňa vedecký výskum kognitívnych skreslení a radikalizácie
na sociálnych sieťach, ktorý vykonávajú výskumníci z Univerzity
v Gente (Belgicko) a Univerzity Ludwiga Maximiliána (Nemecko).
Učebné zdroje vytvorené vďaka projektu sa zameriavajú na desať skreslení, ktoré boli vybrané na základe vedeckého výskumu,
okrem mnohých iných skreslení, ktoré by mohli byť relevantné pre
prístup k radikalizácii u študentov.
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1.
Poznamky ucitela
Kognitívne skreslenia a
automatické myslenie
Vedci sa zhodujú, že ľudia majú obmedzené kognitívne schopnosti.
Náš mozog je neustále zaplavený množstvom informácií a my jednoducho nie sme schopní dôkladne a komplexne spracovať každú
z nich. Nie sme schopní analyzovať všetko, premýšľať o každej alternatíve, zvažovať výhody a nevýhody, posudzovať možné prínosy alebo výsledky a pristupovať ku každej informácii zo všetkých
možných uhlov pred prijatím rozhodnutia. Náš mozog na to nemá
kapacitu. Aby bolo spracovanie informácií menej náročné, náš mozog má dve rôzne cesty, ktorými sa informácie spracúvajú: vedomú
cestu a automatickú cestu. Keď spracúvame informácie prostredníctvom vedomého myslenia, znamená to, že o informáciách
vedome premýšľame, venujeme im pozornosť a zvažujeme široký
súbor faktorov s cieľom prijať dobre informované, racionálne rozhodnutie. Keď spracúvame informácie prostredníctvom automatického myslenia, nepremýšľame o nich aktívne, venujeme
im menej pozornosti. Naše rozhodovanie nebude založené na racionálnych úvahách. Namiesto toho sa spoliehame na svoju intuíciu,
asociácie a automatické procesy. Emócie často zohrávajú kľúčovú
úlohu v automatickom myslení. Vedci rozlišujú šesť rôznych
základných emócií: radosť, prekvapenie, smútok, hnev, strach
a znechutenie.¹
Pri automatickom myslení má náš mozog k dispozícii mentálne
skratky, ktoré uľahčujú rýchle, efektívne a bezproblémové spracovanie informácií a vytváranie úsudkov. Tieto skratky nám umožňujú vyhnúť sa kognitívnemu úsiliu pri dôkladnej analýze každej
informácie. Väčšinou sú to veľmi pohodlné mechanizmy. V skutočnosti by bolo ťažké fungovať bez nich a v mnohých situáciách nám
môžu poskytnúť správne riešenie alebo rozhodnutie. Majú legitímnu funkciu a sú pevne zabudované v našich mozgoch. Má to však aj
svoju nevýhodu. A práve tu sa objavujú kognitívne skreslenia.
Čo sú kognitívne skreslenia? Keď počujete slovo skreslenie, možno si predstavíte predsudky alebo zaujatosť. Ak je človek zaujatý,
z definície nie je neutrálny ani objektívny. A to je dôležitý pojem,

¹ Hoci

je toto rozlíšenie
všeobecne akceptované, niektorí výskumníci
predložili odlišné návrhy
a požadujú jemnejšie
rozlíšenie
základných
emócií, napríklad na
základe modelov, ktoré
rozlišujú viac ako 20 základných emócií.
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ktorý si treba uvedomiť, keď hovoríme o kognitívnych skresleniach.
Oxfordský slovník definuje pojem "cognition" (poznávanie) ako duševnú činnosť alebo proces získavania vedomostí a porozumenia. Z
tejto definície vyplýva, že kognitívne skreslenie je skreslenie, ktoré
vzniká alebo sa prejavuje pri spracovaní informácií.
Kognitívne skreslenie možno považovať za úskalia automatických
procesov myslenia. Sú to chyby v myslení, ktorých sa dopúšťame
v dôsledku mentálnych skratiek. Kognitívne skreslenia nie sú priateľmi racionality alebo logiky. Považujú sa za „narušenie uvažovania“² a spôsobujú, že sa náš mozog odchyľuje od racionality.
Keď sa rozhodneme pre skratku, náš mozog vynechá časť, v ktorej
musí informácie dôkladne spracovať a zvážiť všetky ich aspekty, čo
má negatívny vplyv na kvalitu našich rozhodnutí. Ku kognitívnym
skresleniam sme náchylní najmä v situáciách, keď má náš mozog
obmedzenú kapacitu na spracovanie informácií, napríklad pri multitaskingu, v strese, pod tlakom, keď sme rozptýlení alebo sme v
časovej tiesni.
Nebezpečenstvo spočíva v tom, že my ľudia si tieto kognitívne
skreslenia zväčša neuvedomujeme. Nie je náhoda, že sa týkajú skôr automatických procesov myslenia ako procesov vedomého
myslenia. Neexistuje žiadny poplašný zvonček, ktorý by zazvonil
zakaždým, keď sa v našom mozgu aktivuje kognitívne skreslenie,
ani vyskakovacie okienko, ktoré by sa spýtalo „ste si istí, že chcete
urobiť toto rozhodnutie?" Skreslenia sa jednoducho stávajú a my
všetci, každý z nás, sme ich obeťou. Dokonca ani tí najchytrejší alebo najinteligentnejší ľudia nie sú voči nim imúnni. Aj keď si myslíme,
že informácie spracúvame racionálne. Aj keď vieme o kognitívnych
skresleniach a uvedomujeme si ich existenciu a fungovanie. Kognitívne skreslenia nie sú výnimočným javom: doteraz bolo zdokumentovaných viac ako 200 rôznych skreslení.³

PRECOBIAS

² Tobena, A., Marks, I., &

Dar, R. (1999). Advantages of bias and prejudice: An exploration
of their neurocognitive
templates. Neuroscience
and Biobehavioral Reviews, 23(7), 1047–1058.
(page 1084)

³ https://ritholtz.

com/2016/09/cognitive-bias-codex/

Automatické myslenie a
extrémistická propaganda
Extrémistické skupiny chcú, aby ich publikum videlo, posudzovalo a chápalo svet cez ich extrémistickú optiku. Ako to extrémistická propaganda robí? Ingram identifikuje tri konštrukty, ktoré
formujú spôsob, akým ich publikum vníma svet: identita človeka
a skupiny je konštruovaná ako reakcia na pocit krízy spôsobenej
inou skupinou, do ktorej nepatríme („out-group“) a riešenia tejto
krízy ponúka vlastná skupina, do ktorej patríme („in-group“). Tieto konštrukty spúšťajú najmä kognitívne skreslenia a automatické
myslenie: mentálne skratky a emocionálny obsah sa uprednostňujú pred racionálnymi argumentmi, najmä na sociálnych sieťach, kde
sa myšlienky väčšinou skracujú na niekoľko slov a vyjadrujú sa prostredníctvom (emocionálneho) vizuálneho obsahu. V tomto procese podnecujú skôr emocionálne a intuitívne myslenie než uvážlivé
a reflexívne myslenie založené na argumentácii.

⁴ Ingram,

H. J. (2016).
Deciphering the Siren
Call of Militant Islamist Propaganda. International Centre for
Counterterrorism,
7.
Ingramovo rozdelenie
na tri konštrukty sa
týka džihádizmu, ale je
v súlade s inými výskumami zameranými na
populizmus a iné formy
extrémizmu, najmä pravicového extrémizmu.
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Konštrukty krízy
Hnev, smútok, strach a znechutenie sú základné negatívne emócie, ktoré sa môžu spustiť najmä pri vnímaní krízy. Vnímanie krízy
je úzko späté s konštruktom identity, pretože extrémistická propaganda často naznačuje, že identita publika, napríklad náboženská
identita alebo národná identita, je ohrozená, a preto sa nachádza
v kríze. Propaganda zdôrazňuje rozdiely medzi identitou vlastnej
skupiny a identitou inej skupiny, zameriava sa na negatívne vlastnosti inej skupiny a vytvára pocit strachu a ohrozenia. Konštrukt krízy môže byť zameraný aj na jednotlivca. Osoby, ktoré
sú neisté alebo zažívajú pocity neistoty, sú náchylnejšie podporovať
extrémizmus. Naratívy a propaganda extrémistických skupín majú
za cieľ vyvolať u publika pocity neistoty, napríklad tým, že spochybňujú zmysel života a vyvolávajú existenciálne otázky alebo podnecujú obavy o svoje miesto vo svete. Ďalším prejavom konštruktu
krízy je rozpad tradícií. Extrémistická propaganda bude tvrdiť,
že tradičné presvedčenia, rituály alebo praktiky, ktoré si ctí ich vlastná skupina, sú ohrozené inou skupinou ľudí.

Konštrukty riešení
V podstate ide o to, že členstvo v skupine vás zbaví vašich problémov. Všetko, čo vyvoláva pocit krízy, sa rieši v ideológii vlastnej
skupiny. Konštrukt riešenia v istom zmysle propaguje opak konštruktu krízy.
Zatiaľ čo konštrukt krízy sa zameriava na negatívne aspekty inej
skupiny, konštrukt riešenia zdôrazňuje pozitívne dôsledky príslušnosti k vlastnej skupine.
Tam, kde konštrukt krízy podnecuje pocity neistoty, sa konštrukt riešenia používa na nalákanie ľudí pod zámienkou istoty. V skupine extrémistov prevláda stabilita, jednoduchosť a
predvídateľnosť. Skupina vie, čo presadzuje, čo chce dosiahnuť
a ako vidí svet. Pridajte sa do skupiny a budete si istí, kto ste a
čo chcete.
Zatiaľ čo konštrukt krízy sa zameriava na to, ako sú tradície
narušené a ohrozené inou skupinou ľudí, konštrukt riešenia ponúka ocenenie, ochranu a posilnenie týchto
tradícií.

		

Ak sa chcete dozvedieť viac o kognitívnych skresleniach a radikalizácii,
sledujte bezplatný online kurz PRECOBIAS na www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie

Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú študenti vedieť:
zažiť a kriticky zreflektovať automatické a vedomé
myslenie.
zažiť a kriticky zreflektovať
existenciu
kognitívnych
skreslení (všeobecný prístup).

Štruktúra lekcie a
pokyny
Približné trvanie: dve až štyri 45-minútové hodiny v závislosti od toho, či
prejdete so študentmi všetky aktivity
alebo nie.
Ďalšie potrebné materiály: žiadne.

rozlišovať medzi vlastnými
procesmi automatického a
vedomého myslenia, najmä keď konzumujú (sociálne) siete a narazia na extrémistický obsah.
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10-20 min
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Pripravne cvicenie
Aktivita 1
Na tabuľu zaveste vytlačené obrázky dvoch čiar vo formáte A4

(pozrite príslušný pracovný hárok na konci plánu lekcie) a požiadajte študentov, aby povedali, ktorá z nich je najdlhšia.

Samozrejme, je to zložitá otázka, pretože sú rovnako dlhé. Mnohí študenti si pravdepodobne intuitívne myslia, že dolný riadok
je kratší ako horný. Vysvetlite im, že aj keby ste ich požiadali, aby
zmerali obe čiary a zistili by, že sú v skutočnosti rovnako dlhé, aj
keby vedeli, že ide o vizuálny klam a spodná čiara vyzerá kratšia,
pretože šípky smerujú iným smerom, aj keby vedeli, že sa mýlia,
keď si myslia, že nie sú rovnako dlhé, ich mozog by stále trval na
tom, že spodná čiara vyzerá kratšia. Bolo by neintuitívne tvrdiť, že
sú rovnako dlhé. Nazýva sa to kognitívna ilúzia. Prostredníctvom
automatického myslenia náš mozog vyvodzuje rýchle a intuitívne
závery na základe zložitých vizuálnych vnemov.

Aktivita 2
Položte študentom nasledujúce otázky:
Akej farby je ľadový medveď? (Odpoveď: bielej)
Akej farbu má šľahačka? (Odpoveď: bielu)
Akú farbu má sneh? (Odpoveď: bielu)
Čo pijú kravy? (Odpoveď: voda, ale niektorí študenti pravdepodobne odpovedia „mlieko“).
Odpoveď „mlieko“ je dôsledkom kognitívneho skreslenia, konkrétne efektu ukotvenia, skreslenia, ktoré spôsobuje, že sa ľudia zameriavajú na prvú dostupnú informáciu („kotvu“), ktorá im bola predložená. V tomto prípade je mozog zaujatý opakovaním bielej farby
v predchádzajúcich otázkach, čo vedie k podvedomým a chybným
spojeniam medzi bielou farbou, nápojom pre kravu a mliekom.

Aktivita 3
Rozdajte pracovné listy a požiadajte jedného študenta, aby prečítal
opis Štefana (pozrite pracovný hárok). Spýtajte sa študentov, či je pravdepodobnejšie, že Štefan bude knihovníkom alebo
farmárom.⁵ Väčšina z nich sa pravdepodobne na základe vlastností
opísaných v texte bude domnievať, že Štefan je pravdepodobnejšie
knihovníkom. Opísané vlastnosti si okamžite spájame so stereotypným knihovníkom. Vysvetlite im, že robíme závery príliš rýchlo, náš
mozog využíva kognitívne skratky: zabúdame brať do úvahy štatis-

⁵ Zdroj:

Kahneman, D.
(2011). Thinking, Fast and
Slow. Farrar, Straus and
Giroux.
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tiku. Na svete je oveľa viac farmárov ako knihovníkov. Vieme to s istotou. Z toho vyplýva, že zo všetkých ľudí na svete bude viac tichých
a poriadkumilovných farmárov ako tichých a poriadkumilovných
knihovníkov. Štatisticky je teda oveľa pravdepodobnejšie, že Štefan
bude farmárom. Ale náš mozog takto neuvažuje. Prostredníctvom
automatického myslenia sa rýchlo rozhodujeme len na základe
asociácií, riadime sa intuíciou a vynechávame dôležité vecné a logické úvahy.

2.2.
15-20 min

Brainstorming: def inicia
procesov automatickeho a
vedomeho myslenia
Napíšte na tabuľu výraz „automatické myslenie“ a povedzte študentom, že tri vyššie uvedené príklady patria pod „automatické myslenie“. Opýtajte sa ich, čo tento pojem môže znamenať a analyzujte
ich myšlienkové procesy z úvodných cvičení, ktoré si už prešli.
Položte im otázky ako napríklad:
Ako dlho vám trvalo premýšľať nad odpoveďami?
Veľmi ste sa sústredili, aby ste odpovedali na tieto otázky?
Na čom je založená bežná odpoveď na otázku 1 (Aktivita 1. s
čiarami)?
Na čom je založená bežná odpoveď na otázku 2 (Aktivita 2. s
kravami)?
Na čom je založená bežná odpoveď na otázku č. 3 (Aktivita 3.
Farmár vs. knihovník)?
Na základe týchto otázok spolu so študentmi spravte brainstorming
a induktívne vytvorte nasledujúcu definíciu: Automatické myslenie
je rýchly, bezproblémový a intuitívny kognitívny spôsob spracovania informácií, pri ktorom aktívne nemyslíme. Venujeme mu menej
pozornosti a spoliehame sa na intuíciu, asociácie a automatické
procesy (napríklad stereotypy).
Po tom, ako študenti určia tieto prvky, nechajte ich porovnať charakteristiky automatického myslenia s charakteristikami vedomého
myslenia vyplnením porovnávacej tabuľky.
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Zopakujte im, že automatické myslenie je prirodzený proces, ktorý
nemá vplyv na inteligenciu človeka.

2.3.
5-10 min

Empiricka analyza
automatickeho a
vedomeho myslenia (+ 6
zakladnych emocii). Emocie v
automatickom mysleni
Vysvetlite študentom, že existuje šesť základných emócií, ktoré
často zohrávajú kľúčovú úlohu v automatickom myslení. Skúste ich
uviesť spoločne. Potom požiadajte študentov, aby si pozreli pracovný hárok a priradili šesť piktogramov k šiestim emóciám⁶ (pozrite
pracovný hárok).
Odpovede: prekvapenie, znechutenie, hnev, smútok, strach, radosť.

2.4.
10-15 min

⁶ Zdroj

obrázka: https://
mespetitesperegrinationsculturelles.home.
blog/2019/01/04/
cest-pas-sorcier-joie-peur-tristesse-colere-que-demotions/amp/

Automaticke a vedome
myslenie prostrednictvom
reklam
Aktivita 1
Požiadajte študentov, aby porovnali dva obrázky o globálnom otepľovaní⁷ (pozrite pracovný hárok) a odpovedali na nasledujúce
tázky: Ktorý z týchto obrázkov má na nich väčší vplyv? Prečo? Vyvolávajú vo vás tieto reklamy nejaké emócie? Ak áno, aké druhy? Ktorý
z nich vedie skôr k automatickému mysleniu a ktorý k vedomému
mysleniu? Prečo? Začnite s emóciami študentov a potom analyzujte
obsah dvoch reklám a diskutujte o tom, ktoré z nich skôr vyvolajú
automatické alebo vedomé myslenie.
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Obrázok 1 (ľadový medveď): automatické myslenie založené na
emóciách strachu (z globálneho otepľovania), negatívneho prekvapenia (ľadový medveď bez srsti), smútku. Žiadne racionálne informácie, text sa obmedzuje na slogan a výzvu k akcii.
Obrázok 2 (kľúčové zistenia NASA): vedomé myslenie založené na
štyroch racionálnych zisteniach. Obrázok Zeme ako pozadie, ale zameranie na textové prvky.

PRECOBIAS

⁷

Zdroj obrázka 1: https://
onextrapixel.com/40-creative-and-funny-advertisements-using-animals/;
zdroj obrázka 2: https://
climate.nasa.gov/climate_
resources/26/graphic-theipccs-four-key-findings/

⁸

Zdroj
obrázka
3
(Viking):
https://onextrapixel.com/40-creative-and-funny-advertisements-using-animals/
Zdroj obrázka 4 (Gravely): https://www.pinterest.com/
pin/529102656197127162/

Aktivita 2
Položte študentom rovnaké otázky o dvoch reklamách na kosačky
na trávu⁸ (pozrite pracovný hárok).
Obrázok 1 (Viking): automatické myslenie založené na emóciách
pozitívneho prekvapenia a radosti (zábavy). Žiadne racionálne informácie, text sa obmedzuje na slogan a výzvu k akcii.
Obrázok 2 (Gravely): vedomé myslenie, racionálne vlastnosti kosačiek Gravely. Firma Gravely dáva dôraz na životnosť svojich kosačiek
na trávu, nesnaží sa podporovať emócie ani impulzívne nákupy.

2.5.
15-20 min

Automaticke myslenie a
populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Analyzujte so študentmi obrázok, ktorý vytvorila belgická krajne
pravicová politická strana v roku 2018 (pozrite pracovný hárok), aby
ste im predstavili súvislosti medzi konštruktmi identity, krízy a riešenia na jednej strane a automatickým myslením na strane druhej.
Začnite tým, že im položíte rovnaké otázky ako v prípade štyroch
vyššie uvedených príkladov: Ako sa cítite, keď vidíte tento obrázok
(mediálny „obsah“)? Aké emócie sa vyvolávajú? Spúšťa jeho obsah
automatické alebo vedomé myslenie? Ako?
Text v tomto obrázku: Chráňte našich ľudí! „Krimigranti“ preč!
Potom sa opýtajte žiakov, ako sú tu zahrnutí migranti, aby ste z ich
odpovedí získali nasledujúce prvky:
Spustené emócie: intenzívne negatívne emócie ako napríklad
hnev na „krimigrantov“, smútok kvôli zobrazenej pani, strach
o našich ľudí
Konštrukt krízy: Automatické spojenie medzi zločinom a migrantmi vo výraze „krimigranti“: toto spojenie sa zdá byť prirodzené a samozrejmé, ale nezakladá sa na žiadnych skutočných
faktoch + vizuálna ilustrácia krízy, zobrazujúca zranenú ženu
so zraneniami, ktorá sa na nás pozerá (čo nás symbolicky vyzýva konať, pomôcť jej)
Konštrukt identity: naši ľudia, naša identita verzus oni. Ľudia
sú rozdelení na dve skupiny, na čiernu a bielu
Konštrukt riešenia: zjednodušené riešenie - vyhodiť migrantov
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Pri diskusii na tému obrázkov so študentmi zdôraznite, že 1) automatické myslenie je prirodzený proces, ktorý v žiadnom prípade nie
je znakom nedostatku inteligencie, 2) ich názory sú rešpektované a
pravdepodobne majú pochopiteľné pozadie (ktoré stojí za to preskúmať, aby sme zistili, aký vplyv má na ich myslenie): je pochopiteľné, že sa človek môže cítiť ohrozený niektorými skupinami, ak
majú jeho rodičia problém nájsť si prácu, je pochopiteľné cítiť hnev,
keď sú napríklad zranení alebo zabití ľudia a 3) boj proti automatickému mysleniu si vyžaduje určité úsilie od každého z nás. Určite
nejde o to, aby sa študenti cítili vinní alebo hlúpi, keď sa nechajú
vtiahnuť do automatického myslenia, ani o to, aby sme odmietli automatické myšlienky, ale aby sme zistili, ako proti nim bojovať vedomým myslením, pretože automatické myslenie nám bráni v uvažovaní. Teraz, keď sme skryté stratégie extrémistickej propagandy
do určitej miery odhalili študentom, pokúste sa im dať dobrý pocit,
pocit posilnenia, keď dekonštruujú svoje vlastné automatické myslenie a pomôžte im kompenzovať ho vedomým myslením. Môžete
ich napríklad požiadať o vyplnenie tabuľky⁹ (pozrite pracovný
hárok), aby si lepšie uvedomili rozdiel medzi automatickým a vedomým myslením. Stačí vyplniť len riadky o spúšťačoch, na ktoré
reagovali v procese automatického myslenia, nemusia použiť všetky riadky.
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⁹

https://positivepsychology.
com/challenging-automatic-thoughts-positive-thoughts-worksheets/

¹⁰ h t t p s : / / w w w . h u f f p o -

st.com/entry/kansas-abortion-markgietzen_n_3762079?

¹¹ https://www.facebook.
com/focusonlife/photos
/a.214486535240976/30
59531960736405/

¹² h t t p s : / / w w w . k r q e .

com/news/albuquerque-metro/billboard-urges-public-to-rethink-restricting-abortion/

Potom im položte nasledujúce otázky:

1.

2.

Existuje iný možný spôsob, ako sa na túto problematiku pozrieť? Existujú nejaké fakty na podporu alternatívneho názoru?
Čo by ste potrebovali vedieť, aby ste si mohli vytvoriť názor na
túto otázku?
Aké výsledky môžem očakávať, ak budem veriť svojmu automatickému mysleniu bez toho, aby som ho spochybňoval/a?

Aktivita 2
Na príkladoch z rôznych ideológií poukážte na to, ako sa môže
spustiť automatické myslenie pri akejkoľvek problematike. Spýtajte
sa ich na to isté ako pri aktivite 1.
Príklad: Porovnajte, ako kresťanský extrémizmus vyvoláva automatické myslenie na obrázku 1,¹⁰ zatiaľ čo postoj proti potratom (pozri
obrázok 2¹¹) a za potraty (pozri obrázok 3¹³) sa prejavuje skôr prostredníctvom racionálnych argumentov, o ktorých možno diskutovať prostredníctvom argumentov založených na vedomom myslení
(pozrite pracovný hárok). Porovnajte to s tým, ako je konštrukt
krízy zintenzívnený na obrázku 1. Zdôraznite, že striktné oddelenie
procesov automatického a vedomého myslenia v podstate nie je
možné, naše kognitívne procesy nie sú nikdy na 100% automatické
alebo na 100% vedomé.
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Aktivita 3
Ukážte študentom obrázok západu slnka, ktorý ISIS zdieľal na sociálnych sieťach v roku 2018, počas rozkvetu kalifátu v Sýrii (pozrite
pracovný hárok). Tento príklad poukazuje na to, že extrémistické skupiny nezdieľajú vždy negatívny extrémistický obsah založený na strachu alebo hneve a často zdieľajú neextrémistický obsah,
ktorý vzbudzuje pozitívne emócie (súvisiace s konštruktmi identity
a riešenia) a/alebo pozitívne mentálne skratky. Napríklad obrázok
západu slnka, ktorý osvetľuje iba mešitu vo Wilāyat al-Baraka (v
tom čase administratívny obvod ISIS v Sýrii), môže vyvolať pozitívne
emócie a romantické automatické spojenia medzi kalifátom ISIS a
mocou, ktorú môže symbolizovať slnko žiariace na mešitu. Ako sa
dozvieme v ďalších častiach tohto pedagogického materiálu, takýto
obsah môže tiež posilniť skreslenia, ako je uprednostňovanie vlastnej skupiny a/alebo efekt nadradenosti obrazu.

2.6.
15-20 min

Automaticke myslenie a
dvojznacne prispevky na
socialnych siet ach
Aktivita 1
Ukážte študentom príspevok na Facebooku¹³ (pozrite pracovný
hárok) a opýtajte sa ich, prečo si myslia, že Facebook tento príspevok odstránil. Odpoveď je takáto:

¹³ https://www.huffpost.
com/entry/facebook-nazi-clothing-extremism_n_5b5b5cb3e4b0fd5c73cf2986

Člen klanu v kapucni je odkazom na nenávistnú organizáciu
(Ku-Klux-Klan). Je zakázané odkazovať na násilné organizácie
na sociálnych sieťach bez kontextu, ktorý takúto organizáciu
odsudzuje alebo o nej neutrálne diskutuje
Na sociálnych sieťach je zakázané podnecovať k násiliu
Vysvetlite študentom, že Zásady používania Facebooku sú súborom
pravidiel, ktoré sa týkajú typov obsahu, ktorý môžu používatelia na
Facebooku zdieľať. Medzi inými sú zakázané nenávistné prejavy a
podnecovanie k násiliu. Aby takéto zákazy obišli, extrémisti (amatérski aj profesionálni), ako aj populisti majú tendenciu zdieľať skôr
implicitný obsah. Ich posolstvá sú dostatočne vágne na to, aby sa
vyhli zákazu nenávistných prejavov, ale zároveň sú dostatočne jasné na to, aby boli chápané ako extrémistické myšlienky.
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Aktivita 2
Nalepte šesť obrázkov¹⁴ vytlačených farebne na tabuľu. Tieto obrázky vytvorila Europa Invicta, čo je francúzska pravicová organizácia, ktorá podporuje základy európskej kultúry a identity. Zameriavajú sa na atraktívne vizuály, ktorými prezentujú svoje chápanie
európskej identity. Tieto obrázky zdieľané na Facebooku a Instagrame dokonale ilustrujú proces mainstreamingu: nenávistný jazyk a
jazyk strachu (konštrukt krízy) bol nahradený sebaláskou k cenenej
histórii a kultúre bielej civilizácie (konštrukt identity). Okrem toho
tieto obrázky vyvolávajú najmä automatické myslenie. Hoci väčšina
príspevkov graficky pripomína skôr reklamu na parfumy ako extrémistickú propagandu a vyvoláva pozitívne emócie a pocity hrdosti
(konštrukt identity), príspevky ako ten so sloganom "Heil Europe" s
európskou dedinou v pozadí nám pripomínajú, že ide o kódovanie
nacistického repertoáru (nacistický pozdrav „Heil Hitler“). Ukazujte
im tieto zväčšené obrázky postupne, po dvoch, aby ste im ukázali,
ako sú tieto obrázky čoraz menej nevinné, ale stále nejasné a implicitné.
Opýtajte sa študentov, aké pri týchto obrázkoch majú pocity a ako
v nich Europa Invicta vyvoláva pravdepodobne pozitívne emócie.

¹⁴

www.europainvictaa.eu

Možné odpovede:
krásna, hipsterská grafická úprava (vizuálne kódy podobné reklamám na luxusné a mimoriadne atraktívne produkty)
atraktívni ľudia, modelky
krásne európske pamiatky (hrady, mestá, krajiny atď.)
samozrejmé pozitívne tvrdenia
zámeno „my“ na vyvolanie pocitov skupinovej identity
slovná zásoba súvisiaca s emóciami (láska).
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Cognitive biases and radicalisation - Toolkit for teachers

2.7.
1 h (domáca úloha)
+
čas potrebný na
zdieľanie zistení v
triede

2.8.
1 h (domáca úloha)
+
čas potrebný na
zdieľanie zistení v
triede

PRECOBIAS

Obsah (socialnych) medii na
Slovensku
Zadeľte študentom úlohu: individuálne alebo v skupinách po 2-3
nech vyhľadajú príklady politického/spoločenského obsahu (vyjadrení, príspevkov) u nás na Slovensku, ktoré cielia hlavne automatické myslenie. Študenti sa môžu podeliť o svoje zistenia pred triedou
a zapojiť sa do diskusie.

AKTIVNE UCENIE: VYTVORENIE
VLASTNEHO MEDIALNEHO
OBSAHU (NA SOCIALNYCH
SIETACH)
Vyberte jednu alebo niekoľko kontroverzných spoločenských tém,
najmä tých, ktoré vyžívajú extrémisti a požiadajte študentov, aby
samostatne alebo v tímoch po 2 - 3 študentoch vytvorili príspevok
na sociálnych sieťach. Požiadajte ich, aby svoje príspevky predstavili ostatným študentom a vyzdvihli techniky, ktoré použili na vyvolanie automatického myslenia namiesto vedomého myslenia.
Pri tejto aktivite sa študenti aktívne dozvedia, ako tieto kódy fungujú
a môžu si vyskúšať, aké ľahké je vytvoriť extrémistický obsah, ktorý
vyvoláva negatívne emócie a automatické myslenie. Problematické
na tom je, že môžu vytvárať skutočný extrémistický obsah, aby si z
neho robili srandu, ale tým zároveň propagovať extrémistické naratívy. V závislosti od študentov a vašich preferencií a s cieľom vyhnúť
sa riziku nepriamej podpory extrémizmu môžete toto cvičenie zmeniť na paródiu a dať im za úlohu pracovať na fiktívnych problémoch,
ako je napríklad „kríza mačiek“ namiesto „utečeneckej krízy“.
Alternatívou môže byť aj, aby vyhľadali príklady obsahov, ktoré
spúšťajú automatické myslenie a pokúsili sa pre ne vytvoriť alternatívny príbeh.
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1.

Úvod do automatického myslenia a kognitívneho skreslenia

Pripravne cvicenie
Aktivita 1
Pozri sa na dve vodorovné čiary nižšie. Ktorá z nich je podľa teba najdlhšia?

Na čom je v tomto prípade založený náš proces myslenia?

Aktivita 2
Prečítaj si nasledujúce otázky, ktoré vám práve položil učiteľ/-ka: Akú farbu majú ľadový
medveď, šľahačka a sneh? Čo pijú kravy? Aká bola tvoja odpoveď na otázky 1 a 2? Čo
ľudia pravdepodobne odpovedia na otázku 2? Prečo?

Aktivita 3
Prečítajte si opis Štefana. Čo je pravdepodobnejšie, že Štefan bude knihovníkom alebo
farmárom?
„Štefan je veľmi plachý a uzavretý, vždy ochotný pomôcť, ale málo sa zaujíma o ľudí alebo o svet reality. Je to jemná a organizovaná duša, potrebuje poriadok a štruktúru a má
vášeň pre detail."
Na čom je v tomto prípade založený náš proces myslenia?

2.

Automaticke a vedome
myslenie: def inicie
Ako môžeme definovať automatické myslenie na základe našich myšlienkových procesov v troch uvedených príkladoch?
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Vyplň nasledujúcu tabuľku a porovnaj automatické a vedomé myslenie.

3.

sest zakladnych emocii
Existuje 6 základných emócií. Ktoré sú to?

Priraď šesť základných emócií k šiestim piktogramom nižšie.

4.

Automaticke a vedome
myslenie v reklamach
Aktivita 1
Pozri si dva príklady vizuálneho obsahu o globálnom otepľovaní nižšie. Ktorý z nich má
na teba väčší vplyv? Prečo? Vyvolávajú v tebe tieto reklamy nejaké emócie? Ak áno, aké?
Ktorá reklama vedie k automatickému mysleniu a ktorá k vedomému? Prečo?
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Text na obrázku vľavo: „Zem sa zohrieva. Podpíšte petíciu na stránke thebigask.be a požiadajte
belgickú vládu o prijatie prísneho klimatického zákona.“
Text na obrázku vpravo: „4 kľúčové zistenia Medzivládneho panelu pre zmenu klímy. 1) Existuje
95%-ná istota, že ľudské činnosti sú zodpovedné za globálne otepľovanie. 2) Obsah oxidu uhličitého je na „bezprecedentnej“ úrovni, aká nebola zaznamenaná najmenej za posledných 800
000 rokov. 3) Hladina morí bude naďalej stúpať rýchlejšie ako za posledných 40 rokov. 4) V posledných dvoch desaťročiach sa ľadová pokrývka Grónska a Antarktídy topí a ľadovce na väčšine
územia sveta ustupujú.“

Aktivita 2
Pozri si tieto dve reklamy na kosačky na trávu. Ktorá z nich má na teba väčší vplyv? Prečo? Vyvolávajú v tebe tieto reklamy nejaké emócie? Ak áno, aké? Ktorá reklama vedie k
automatickému mysleniu a ktorá k vedomému mysleniu? Prečo?

Text v reklame vľavo: „kosačky na trávu od spoločnosti Viking. Nič nepokosí trávu lepšie.“
Text v reklame vpravo: „Na cintoríne nenájdete veľa Gravelys. V dobe, keď väčšina Američanov očakáva predčasnú smrť svojich strojov, sú Gravelys príjemným prekvapením.
Každý rok dostávame listy o strojoch Gravelys vo veku 10, 15, dokonca 24 rokov, ktoré
sú stále v prevádzke. Možno vás to prekvapí. Ale nás to neprekvapuje. Pretože my sme
sa nikdy nesnažili len šetriť a vyrábať naše kosačky tak, aby sa predávali za nižšiu cenu.
Vždy sa snažíme, aby fungovali lepšie a vydržali dlhšie. Preto na strojoch Gravelys náj31
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dete niečo, čo na iných kosačkách nenájdete: celoprevodový pohon priamo od motora
cez prevodovky až po prídavné zariadenia. Neexistujú tu teda žiadne remene, ktoré
by sa mohli pretrhnúť, skĺznuť alebo opotrebovať. Precízne vyrobené sú aj ozubené
kolesá, ktoré pracujú v olejovom kúpeli, čo znižuje trenie a predlžuje ich životnosť. Pre
väčšiu odolnosť používame liatinu na výrobu skrine prevodovky, ako aj otočnú prednú
nápravu. Na zvýšenie účinnosti sme motor pripevnili priamo k prevodovke v zadnej
časti. Skrátka, našu kosačku sme skonštruovali tak, aby kosila trávu ešte dlho po tom,
ako väčšina strojov v jej veku bude tlačiť sedmokrásky. Najbližšieho predajcu nájdete v
Zlatých stránkach.“

5.

Automaticke myslenie a
populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Čo cítiš, keď sa pozeráš na nasledujúci obrázok? Aké emócie sa vyvolávajú? Spúšťa tento
obsah automatické alebo vedomé myslenie? Ako?
Text na obrázku: „Chráňte našich ľudí!
Preč s „krimigrantmi“! (Obrázok vytvorila flámska krajne pravicová politická strana Vlaams Belang. Ich program
sa zameriava hlavne proti imigrácii, za
flámsku nezávislosť a flámsku identitu.
Vo voľbách v roku 2019 bola Vlaams Belang druhou najväčšou politickou stranou vo Flámsku).
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Vyplň nasledujúcu tabuľku. Stačí vyplniť riadky o spúšťačoch, na ktoré ste reagovali v
procese automatického myslenia.
Spúšťače,
mentálne skratky

Opis spúšťačov

Čierno-biele
zdôvodňovanie
"všetko alebo nič"

Vnímanie vecí ako
čiernych alebo
bielych, prehliadanie
možnosti, že veci
môžu byť rôznorodé
alebo mať rôzne
odtiene

Ľubovoľný záver

Vyvodzovanie
záverov bez všetkých
faktov.

Minimalizovanie/
Zväčšovanie

Nadmerné
zdôrazňovanie
negatívnych
vlastností a
bagatelizovanie
pozitívnych
vlastností.

Nadmerné
zovšeobecnenie

Vyvodenie príliš
širokých
záverov z jednotlivých udalostí.
Používanie jednotlivých prípadov
na vyvodenie záverov
o všetkých ostatných
udalostiach.

Selektívna
abstrakcia

Používanie jednej
alebo malej
negatívnej vlastnosti
na vyvodenie záveru
týkajúcich sa celej
problematiky.

Automatické
myslenie, pociťované
emócie, intenzita

Vedomé adaptačné
myslenie, ktoré pôsobí
proti spúšťačom

Odpovedz na nasledujúce otázky:

1.
2.

Existuje iný možný spôsob, ako sa na túto problematiku pozrieť? Existujú nejaké
fakty na podporu alternatívneho názoru? Čo by si potreboval/-a vedieť, aby si si
mohol/-la vytvoriť názor na túto otázku?
Aké výsledky môžem očakávať, ak budem veriť svojmu automatickému mysleniu
bez toho, aby som ho spochybňoval/-a?

Aktivita 2
Porovnaj, ako je problematika potratov zobrazená na obrázkoch 1, 2 a 3. Čo pociťuješ,
keď vidíš nasledujúce obrázky? Aké emócie vyvolávajú? Spúšťa tento obsah automatické
alebo vedomé myslenie? Ako?
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Obrázok 2

Obrázok 3
Text na týchto obrázkoch:
Obrázok 1: „Vrah detí do pekla.“ „Boh poslal strelca.“
Obrázok 2: „Ak sa skutočne usilujeme o sociálnu spravodlivosť a vytvárame prostredie, kde sa s
ľuďmi zaobchádza rovnako a kde majú rovnaké práva, musí to zahŕňať aj nenarodené deti.“
Obrázok 3: „Znásilnenie je o moci a kontrole. Rovnako ako úplný zákaz potratov. Nechajte ukončenie nechceného tehotenstva bezpečné a legálne.“

Uvedený príklad potratov poukazuje na to, že automatické myslenie a kognitívne skreslenia sa netýkajú len pravicových hnutí alebo islamského extrémizmu, o ktorých sa v
médiách píše častejšie, ale môžu sa týkať všetkých citlivých spoločenských otázok: kresťanský extrémizmus v kontexte potratov, ale aj krajne ľavicový extrémizmus namierený
proti kapitalizmu, resp. akejkoľvek politickej komunikácie.
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Aktivita 3
Pozri sa na obrázok nižšie. Aké vizuálne prvky obsahuje tento obrázok? Ako sa cítiš, keď
sa naň pozeráš? Aké emócie vyvoláva?

Text na obrázku: „západ slnka vo Wilāyat al-Baraka [vtedajšia administratívna oblasť ISIS v Sýrii],
2. októbra 2018“

Túto fotografiu zdieľal na sociálnych sieťach ISIS, samozvaný Islamský štát, počas rozkvetu kalifátu. Aké emócie a konštrukty pravdepodobne vyvolávajú u cieľových skupín
ISIS? Ako tento obsah podnecuje automatické myslenie? Aký je rozdiel medzi týmto
obsahom a príspevkami, ako je príspevok ženy so zraneniami (pozri vyššie)?
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Automaticke myslenie a dvojznacne
prispevky na socialnych siet ach
Aktivita 1
Pozri si obsah nižšie a skúste zistiť, prečo Facebook takéto príspevky odstraňuje.

Text v obrázku: „Prihláste sa ešte dnes. Pridajte sa k impériu.“
Text vpravo = charakteristiky trička s nálepkou vpravo, ktoré sa
dá objednať cez tento príspevok.

Aktivita 2
Na rozdiel od odstráneného príspevku na Facebooku sa teraz pozri na príspevky na
Instagrame, ktoré vytvorila pravicová organizácia Europa Invicta. Čo pociťuješ, keď vidíš
tieto obrázky zväčšené? Aké emócie vyvolávajú? Spúšťa tento obsah automatické alebo
vedomé myslenie? Ako?
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Text na obrázkoch: „Európa patrí Európanom“, „Máme všetku rozmanitosť, ktorú potrebujeme“,
„Nech žije Európa“, „Bojujte za vec“

Odpovedz na nasledujúce otázky:

1.
2.

Existuje iný možný pohľad na tieto otázky? Existujú nejaké fakty na podporu alternatívnych názorov? Čo by si potreboval/a vedieť, aby si si mohol/la vytvoriť názor
na túto otázku?
Aké výsledky môžem očakávať, ak budem veriť svojmu automatickému mysleniu
bez toho, aby som ho spochybňoval/a?
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1.
Poznamky ucitela
Čo je sklon preceňovať autoritu?
Sklon preceňovať autority je definovaný ako „tendencia poslúchať
tých, ktorých považujeme za legitímne autority“. Táto definícia je
citáciou Stanleyho Milgrama, výskumného pracovníka známeho
svojimi experimentami, ktoré preukázali existenciu sklonu preceňovať autority, vrátane známeho experimentu, v ktorom „učitelia“
podávali „šoky“ elektrickým prúdom „študentom“ za nesprávne odpovede. Definícia na Wikipédii dodáva, že sklon preceňovať autority
predstavuje našu tendenciu pripisovať názoru autority väčšiu presnosť bez ohľadu na jej obsah a byť týmto názorom viac ovplyvňovaný. Máme tendenciu pripisovať väčšiu váhu názorom ľudí, ktorí sú
podľa nášho názoru odborníkmi, bez toho, aby sme robili dôkladnú
analýzu toho, čo presne táto osoba hovorí, a hodnotiť kvalitu toho,
čo hovorí.

¹ Szatmari,

B. (2016, 16.
december). We are (all)
the champions: The
effect of status in the
implementation of innovations (Všetci sme šampióni: Vplyv postavenia
pri implementácii inovácií) (č. EPS-2016-401LIS). ERIM Ph.D. Výskum
v rámci manažmentu.
Erasmus University Rotterdam. Zdroj http://hdl.
handle.net/1765/94633

Mnoho ľudí tiež dáva veľkú mieru autority známym osobnostiam
(celebritám). Naše obľúbené filmové hviezdy sú ľudia, ku ktorým
vzhliadame a obdivujeme ich, a radi by sme si od nich nechali poradiť, pretože sú v našich očiach takí dobrí. Podobná je popularita
influencerov. Naše vnímanie autority určitej osoby môže závisieť aj
od toho, koľko má táto osoba nasledovníkov alebo fanúšikov. Čím
viac sledovateľov majú, tým väčšiu dôveryhodnosť im pripisujeme
a tým viac počúvame, čo hovoria.
Sklon preceňovať autoritu sa vyskytuje aj v pracovnom živote.
Výskum ukázal, že inovatívne nápady od ľudí, ktorí majú menej skúseností, sa nebudú brať tak vážne, ako keď pochádzajú od zamestnancov s väčšími skúsenosťami alebo právomocami, napríklad od
„starších členov tímu“. Podľa inej štúdie je pravdepodobné,¹ že projekty vedené senior manažérmi budú menej úspešné ako projekty
vedené junior manažérmi. Ako totiž v tíme máte otvorene dať niekomu kritiku, pravdepodobne ju dáte skôr niekomu, kto má menej
právomocí, ako keď hovoríte s vysoko postaveným manažérom.
Preto mladí vedúci projektov dostávajú viac spätnej väzby a kritiky,
čo následne vedie k silnejšiemu a lepšiemu projektu.
Sklon preceňovať autority je výsledkom prirodzenej náchylnosti a
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poskytuje ľuďom veľa výhod. Podľa Roberta Cialdiniho, autora knihy
Vplyv: Psychológia presvedčenia (Influence: The Psychology of Persuasion), „umožňuje produkciu zdrojov, obchod, obranu, expanziu a
sociálnu kontrolu, ktoré by inak boli nemožné“. Vodcovstvo a autorita môžu byť pre spoločnosti a kultúry nevyhnutné pre fungovanie
ako systém, pomáhajú štruktúrovať naše spoločnosti a udržiavať
spoločenský poriadok. Sme učení rešpektovať a vnímať autority už
od útleho veku - u učiteliek, rodičov, starších súrodencov, trénerov,
manažérok, politikov, celebrít atď. Na individuálnej úrovni nám tento sklon pomáha učiť sa a rozvíjať sa, čo znamená, že nemusíme
robiť všetky svoje hlavné rozhodnutia sami. Vo väčšine prípadov je
dôvera známej autorite, ktorá je odborníkom vo svojom odbore,
dobrým rozhodnutím. Lekárky, zubári, právnici a podobne vo všeobecnosti vedia, o čom hovoria. Je to cenná skratka, ktorá nám šetrí
čas. Ale podobne ako pri mnoho z týchto kognitívnych skreslení,
akonáhle sa vplyv autority stane automatikou, môže to spôsobiť
problémy.

Sklon preceňovať autority
v kontexte populistických a
extrémistických hnutí
Podľa Haroro Ingrama, špecialistu na terorizmus, chcú extrémistické skupiny dosiahnuť pomocou propagandy tri hlavné ciele: poskytnúť svojmu publiku systém významu, zvýšiť svoju dôveryhodnosť a
podporiť zmenu správania u ľudí, ktorí prijímajú ich propagandu.
S vedomím, že ľudia majú tendenciu prijímať a oceňovať názory
vnímaných autorít, extrémistické skupiny tieto poznatky využívajú
aj na sociálnych sieťach a iných propagandistických platformách.
Svoje posolstvá nechávajú doručovať ľuďmi, ktorí vyžarujú vodcovstvo a autoritu. Vyberajú si charizmatické postavy, zvyčajne mužov,
pretože pri dodržaní prísnych rodových rolí sa mužom pripisuje
viac autority, pôsobia sebavedome a odhodlane a používajú rázny
jazyk. Okrem toho aj odkaz na údajnú (aj keď nie pravdivú) autoritu
alebo vedecké, odborné zdroje informácií môže vyvolať sklon preceňovať autoritu a poskytnúť tak viac dôveryhodnosti inak prázdnym a nepodloženým argumentom.
Konšpiračné teórie sú jedným z nástrojov používaných extrémistickými skupinami, pričom je snaha aktivovať sklon preceňovať aktivitu
s cieľom presvedčiť ľudí, aby im verili a často konali určitým spôsobom. Mnoho konšpiračných teórií sa spolieha na charizmatického
vodcu alebo ako základ uvádza údajný odborný zdroj poznatkov
alebo vedecké poznatky. Európska komisia definuje konšpiračnú
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teóriu ako „vieru v to, že určité udalosti alebo situácie sú v zákulisí tajne manipulované mocnými silami s negatívnym úmyslom“.
Konšpiračné teórie majú šesť spoločných charakteristík: 1) údajné,
tajné sprisahanie, 2) skupina konšpirátorov, 3) „dôkazy“, ktoré sa
zdá, že podporujú konšpiračnú teóriu, 4) nepravdivo naznačujú,
že sa nič nedeje náhodou a že neexistujú náhody; nič nie je také,
ako sa javí, a všetko spolu súvisí, 5) rozdeľujú svet na dobrý a zlý
a 6) nepravdivo obviňujú ľudí a skupiny. Konšpiračné teórie môžu
byť nebezpečné, pretože sa často zameriavajú na diskriminujú celú
skupinu, ktorá je vnímaná ako nepriateľ spôsobujúci skutočnú alebo domnelú hrozbu. Polarizujú spoločnosť a podnecujú násilný
extrémizmus. Konšpiračné teórie často začínajú ako podozrenie a
pýtajú sa, kto má z udalosti alebo situácie úžitok, a tak identifikujú
konšpirátorov. Akýkoľvek „dôkaz“ je následne tlačený tak, aby zodpovedal tejto teórii. Akonáhle sa uchytia, konšpiračné teórie môžu
rýchlo rásť. Je ťažké ich vyvrátiť, pretože každý, kto sa o to pokúsi,
sa považuje za súčasť sprisahania.

PRECOBIAS

² Roozenbeek

J., Schneider
C. R., Dryhurst S., Kerr J.,
Freeman A. L. J., Recchia G.,
van der Bles A. M., van der
Linden S., Susceptibility to
misinformation about COVID-19 around the world (Náchylnosť k dezinformáciám
o COVID-19 na celom svete),
14. október 2020, https://
royalsocietypublishing.org/
doi/10.1098/rsos.201199#d1009245e2085s

Konšpiračné teórie ponúkajú jednoduché vysvetlenia inak zložitých
skutočností, nevyžadujú si dlhé analýzy. Pomáhajú tak obnoviť zmysel vplyvu a kontroly nad mnohými ľuďmi, čo je obzvlášť dôležité v
časoch veľkej neistoty spôsobenej rôznymi prírodnými, finančnými,
sociálnymi a politickými krízami. Ľudia používajú kognitívne skratky
na určenie toho, čomu by mali veriť. A ľudia, ktorí prežívajú úzkosť
alebo pocit nepokoja, sa môžu pri porozumení sveta dokonca viac
spoliehať na tieto kognitívne skratky. Podľa prieskumu zverejneného v októbri 2020,² v súvislosti s pandémiou COVID-19, zatiaľ čo
veľká väčšina ľudí presne identifikovala dezinformácie, 22 až 37
percent respondentov (v závislosti od krajiny) o nich ľahko prijímala
fake news, teda falošné správy - verili tvrdeniu že koronavírus bol
vyrobený v laboratóriu v čínskom Wu-chane.
Ľudia sú často priťahovaní konšpiračnými teóriami, pretože nedôverujú elitám - lekárom, vedcom, profesorom, politikom - a majú k
nim odpor. Aj keď sa zdá byť rozumné byť skeptickým a kritickým
voči vodcom, politikom a expertom a brať ich na zodpovednosť, je
to celkom odlišné od predpokladu, že im nikdy nemožno dôverovať. To, čo tiež spája konšpiračné teórie so sklonom preceňovať autority, je to, že ľudia, ktorí v ne veria, zvyčajne hľadajú „záchrancu“,
silného a vplyvného vodcu, ktorý im môže pomôcť chrániť ich sociálnu skupinu (úzku skupinu) pred konšpiračnými nepriateľmi.
Dobrou správou je, že podľa štúdií o konšpiračných teóriách môže
vzdelávanie ľudí o spôsoboch šírenia fake news a konšpiračných
teórii zmeniť a odradiť ľudí od viery v ne. Ľudia nie sú radi, ak sa vo
veciach nevyznajú a často sa cítia povinní vytvárať si názory na veci,
ktorým nerozumejú. Preto má zmysel zdôrazňovať, že je racionálne
a často žiaduce zmeniť názor, keď sa k človeku dostanú nové informácie.

		

Ak sa chcete dozvedieť viac o kognitívnych skresleniach a radikalizácii,
sledujte bezplatný online kurz PRECOBIAS na www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie
Pedagogické ciele
Po ukončení tejto lekcie budú
študenti schopní:

Štruktúra lekcie a
pokyny
Približné trvanie: dve 45-minútové
hodiny

zažiť a pochopiť sklon preceňovať autoritu.
identifikovať príklady sklonu preceňovať autoritu.
pochopiť, ako môže byť
tento sklon použitý v extrémistickom obsahu, napríklad pri konšpiračných
teóriách.
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2.1.
45 min

PRECOBIAS

Na uvod: zazitie sklonu
precenovat autority
Aktivita 1
Oznámte svojim študentom, že urobíte krátky experiment a budete
hovoriť o umení. Vysvetlite, že im ukážete fotokópie štyroch umeleckých diel (obrazov) (pozrite pracovný hárok na konci plánu lekcie)
a že si vyberú ten, ktorý sa im páči najviac. Umiestnite fotokópie v
rámci triedy (napr. na steny, tabuľu, stoly atď.), aby okolo nich mohli
študenti voľne chodiť a pozorovať ich. Všetky štyri fotokópie obrazov majú k sebe pripojené komentáre umeleckých kritikov. Pokiaľ
ich nemôžte vytlačiť a umiestniť po triede, môžete ich premietnuť
alebo nech si ich každý študent pozrie individuálne v pracovnom
hárku a následne sa postavia do štyroch rohov triedy podľa toho,
ktorý sa im páčil, obraz č. 1 až 4.
Následne sa opýtajte študentov, prečo si vybrali konkrétny obraz,
čo sa im na ňom páči atď. Vypočujte si ich názory a nekomentujte
ich výber. Potom sa študentov opýtajte, koľkí z nich si prečítali komentár od kritika umenia, kým si vybrali obľúbený obraz. Predpokladá sa, že aspoň niektorí zo študentov si prečítajú komentár od
kritika umenia, autority pre umenie, a ich výber bude ovplyvnený
názormi kritika.
Vysvetlite študentom, že komentáre pod výtlačkami obrazov boli
vymyslené za účelom tejto aktivity a nepredstavujú názory skutočných kritikov, ale skôr popisujú niektoré charakteristiky obrazov.
Komentáre boli umiestnené pod výtlačkami obrazov na to, aby potenciálne ovplyvnili názory študentov. Opýtajte sa niektorých študentov nasledujúcu otázku:
Do akej miery bol pre vás názor kritika umenia dôležitý? Prečo?
Prediskutujte s nimi názory. Pravdepodobne niektorí študenti povedia, že sa natoľko nevyznajú do umenia a spoľahli sa názor autority – študovaného kritika umenia. Prinútilo ich to možno aj zamerať
sa alebo zamyslieť nad prvkami obrazu, ktoré by si inak nevšimli.
Potom môžete svojim študentom povedať, že pred niekoľkými rokmi sa podobný experiment, alebo skôr žart, uskutočnil v Holandsku, kde bol v múzeu umenia zobrazený obrázok z obchodu Ikea
a návštevníci boli požiadaní, aby ho okomentovali a uhádli, aká je
jeho cena. O tomto experimente si môžete prečítať článok v angličtine dostupný tu a/alebo si pozrieť trojminútové video, ktoré ukazuje experiment a reakcie návštevníkov múzea na obrázok z obchodu
Ikea.
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Aktivita 2
V druhej časti prejdite so študentami samotný sklon preceňovať autority. Rozdiskutujte s nimi pojem autorita, prečo ich v spoločnosti
potrebujeme, ale aj aké sú riziká.
Za týmto účelom rozdeľte svojich študentov do niekoľkých menších
skupín a požiadajte ich, aby v počas 5-10 minút rozdiskutovali otázky napísané v pracovnom hárku. Povedzte im, aby si zapísali svoje
hlavné závery a boli pripravení odprezentovať ich celej triede.
Vedeli by ste menovať nejaké autority? Napríklad z oblasti
športu, kultúry, umenia, politiky, sociálnych médií a pod. Sú
pre Vás autoritou? Prečo?
Čo robí z niekoho autoritu?
Potrebujeme autority? Prečo, prečo nie?
Prečo máme sklon dôverovať autoritám? Aké sú výhody dôvery autoritám? Aké sú riziká?
Následne zavolajte študentov späť do spoločnej skupiny a požiadajte každú zo skupín, aby predstavila odpovede a závery, ku ktorým
vo svojich jednotlivých skupinách dospeli. Potom vyzvite celú triedu,
aby prediskutovala svoje odpovede. Ukončite diskusiu a na základe
toho, čo študenti povedali, s nimi formulujte definíciu sklonu preceňovať autority (napríklad z Poznámok učiteľa: „tendencia poslúchať
tých, ktorých považujeme za legitímne autority“) a požiadajte ich,
aby si ju zapísali do pracovného hárku. Je dôležité podčiarknuť, že
sklon preceňovať autority má a mal zásadné pozitíva na vývoj spoločnosti: nielenže sme vďaka nemu boli schopní vytvoriť veľké celky
a spoločnosti, ale nám napomáha aj v poznaní: nemôžeme vedieť
všetci všetko, závisíme od poznatkov a znalostí ostatných. Ale má aj
svoje negatíva, ku ktorým sa dostaneme.

2.2.
45 min

Sklon precenovat
autority v kazdodennom
zivote
Aktivita 1
Povedzte študentom, že teraz, keď už zažili a definovali sklon preceňovať autority, preskúmajú, ako je možné aktivovať sklon preceňovať autority v rôznych životných situáciách a aké následky to môže
mať. Rozdeľte študentov do menších skupín (4-5 študentov v každej). Každej zo skupín poskytnite dostatok kópií pracovného hárku
2.2. (pozrite pracovný hárok) s tromi rôznymi prípadovými štúdiami
s cieľom prediskutovať, kde a ako sa aktivoval sklon preceňovať autoritu. Toto kognitívne skreslenie nie je len negatívne, má dôležitú
úlohu pri formovaní ľudských spoločností. Požiadajte skupiny, aby
si prečítali o týchto troch situáciách a prediskutovali nasledujúce

45

Kognitívne skreslenia a radikalizácia - Materiál pre stredné školy

PRECOBIAS

otázky týkajúce sa každej situácie:
Ako je sklon preceňovať autoritu aktivovaný v tejto situácii? Je
jeho vplyv negatívny alebo pozitívny?
Aké dôsledky môže mať dôvera v túto autoritu?
Po dokončení skupinovej práce diskutujte o každej situácii a požiadajte každú skupinu, aby predstavila svoje odpovede a myšlienky
ostatným skupinám.
Situácia 1: Spevácka celebrita vedie ľudí k ekologickejšiemu mysleniu. Dá sa povedať, že v tomto prípade sa skreslenie prejavuje
pozitívne a autorita, napriek tomu, že svojim hlavným zameraním
nie je odborníčka v téme, pôsobí na publikum pozitívne.
Situácia 2: Sklon preceňovať autoritu sa prejavuje v tom, že manažéri firmy sa priklonia k názoru a rozhodnutiu šéfa napriek tomu,
že je zjavne škodlivé a nesprávne. Preceňovať rozhodnutia vyššieho manažmentu v hierarchiách bolo predmetom mnohých výskumov a malo aj zásadné negatívne dôsledky. Skutočným prípadom
je príklad nasledujúcej havárie: V roku 1999 havaroval nákladný let
spoločnosti Korean Air 8509 z dôvodu poruchy prístrojov a chyby
pilota krátko po štarte z Londýna. Významnú úlohu pri katastrofe
zohral nedostatok komunikácie medzi pilotom a jeho členmi posádky, ovplyvnený vysoko hierarchickou a autoritatívne založenou
kultúrou, pretože pilot opakovane ignoroval varovania jedného z
členov svojej posádky. Ďalší člen posádky, ktorý bol najmladší a najmenej skúsený, sa na výmene počas diskusie ani nezúčastnil, hoci
mohol chybu signalizovať tiež.
Situácia 3: Mnoho celebrít na celom svete využíva svoju slávu a
popularitu na charitatívne účely a na propagáciu rôznych spoločenských a politických problémov, čo často prináša riziko, pretože
podľa verejnej mienky ich môžu považovať za odborníkov na rôzne
témy, o ktorých nemajú vedomosti, alebo môžu túto úlohu aktívne
prevziať. V tomto prípade sa on odvoláva na údajnú, samozvanú
autoritu v oblasti liečby rakoviny. Dôsledky môžu byť závažné, pretože neskoré nasadenie správnej účinnej liečby rakoviny môže zásadne znížiť šance človeka na prežitie.

Aktivita 2
Opýtajte sa študentov, či im napadnú nejaké iné príklady sklonu
preceňovať autoritu, ktorý mal negatívny vplyv. Môže to byť príklad,
v ktorom samotná „autorita“ nemá žiadne skutočné odborné znalosti v téme alebo vzdelanie alebo naopak, môže to byť síce odborník alebo líder, ktorého alebo ktorej líderstvo malo negatívne
dôsledky.
Môžu to byť príklady z reklamy, napríklad známy príklad herca, ktorý predáva zubnú pastu oblečený ako zubár, alebo príklad influen-
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cerov, ktorí na sociálnych sieťach predávajú kozmetiku alebo iné
výrobky.
Príklady lídrov, ktorého alebo ktorej líderstvo malo negatívne dôsledky, im môžu napadnúť historické príklady s veľmi negatívnymi
dôsledkami, ako napríklad Hitler alebo Stalin, ktorých vodcovstvo
stálo mnoho životov, alebo napríklad rozhodovací proces v Černobyle (tento môžu študenti vidieť v zaujímavom seriáli Černobyľ na
HBO), ktorý viedol k tragickým následkom.
Spýtajte sa študentov:
čo je rizikom sklonu preceňovať autority? Zamýšľame sa nad
tým, prečo niekoho posudzujeme za autoritu vedome? Máme
vždy na to čas zamyslieť sa, či toto je skutočne autorita alebo
autority vnímame podvedome, automaticky? Na základe akých
znakov? Dajú sa tieto znaky zahrať, „fejkovať“?
Rizikom tohto skreslenia, ako každého iného skreslenia, je, že sa
spúšťa bez toho, aby sme si toho boli vedomí, je súčasťou nášho
tzv. automatického myslenia. Nemáme čas a nerozhodujeme sa
zakaždým, či tento niekto je alebo nie je ozajstná autorita a či ho
máme nasledovať. Mozog sa zachytí znakov, ktoré preň znamenajú
autoritu: môže to byť charizma, vyžarujúce vodcovstvo, hierarchická pozícia, agresivita, biely plášť označujúci lekára, počet sledovateľov na sociálnej sieti, ktorý označuje úspech tohto človeka, atď.
Mnohé takéto znaky sa dajú pre mozog ľahko „fejkovať“, teda zahrať. Tak ako napríklad stačí, ak si herec oblečie biely plášť a zahrá
zubára v reklame na zubnú pastu, aj charizma alebo líderstvo sú
pre mozog automaticky znaky autority bez ohľadu na vlastnosti,
úmysly alebo pozadie tejto osoby.

Aktivita 3
Skúste sformulovať niekoľko (najmenej 5) rád, ako predchádzať
sklonu preceňovať autoritu. Môžu sa najprv študenti individuálne
zamyslieť, môžete zadať prácu v skupinách alebo pracujte ako trieda.
Rady môžu vyzerať nasledovne:
Po prvé, je dôležité vedieť, že sklon preceňovať autority existuje,
ako a v ktorých situáciách môže byť vyvolaný.
Je dobré skontrolovať, či je daná autorita skutočne odborníkom vo
svojom odbore.
Môžem tiež skontrolovať alebo preskúmať motiváciu príslušnej autority (napr. finančné zisky v prípade reklamy) a jej pozadie (príslušnosť k politickým stranám, rôznym skupinám a hnutiam atď.).
Môžem tiež preskúmať ďalšie názory na danú tému alebo sa počas stretnutia ubezpečiť, že všetci účastníci stretnutia majú čas a
priestor na vyjadrenie svojich názorov, ktoré sa následne zohľad-
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nia.
Budem sa snažiť zamerať sa viac na logické myslenie, zamyslieť sa
nad argumentmi danej autority a preskúmať, či jej fakty sedia.
Pokiaľ niekoho považujem za dobrého politického lídra alebo líderku, ubezpečím sa, že naozaj poznám praktické kroky a politiky, na
základe ktorých ju alebo jeho za dobrého lídra považujem, a nielen
na základe pocitu, charizmy alebo všeobecného presvedčenia, že
ide o dobrého lídra.
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Pracovný
hárok

Leckia 02

1.

Sklon preceňovať autoritu

Na uvod

„Ja a dedina”, 1911, Marc Chagall.

„Toto je určite jedno zo Chagallových majstrovských diel. Táto zasnená maľba je bohatá na obrazy ruskej krajiny a symboly z ľudových príbehov, najmä židovského folklóru. Predstavuje to
odraz snov a spomienok Marca Chagalla”, Adele Campbell, jedna z najlepších svetových kritičiek
umenia.
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Sklon preceňovať autoritu

“Kizette on the balcony”, 1927, Tamara de Lempicka.
„Tento obraz zobrazuje jediné dieťa Lempickej - jej dcéru. Obraz sa snaží zdôrazniť úlohu, ktorú
žena v spoločnosti zohráva prostredníctvom subjektívnej perspektívy”, James Farago, spisovateľ
v oblasti umenia na voľnej nohe.
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Sklon preceňovať autoritu

„Ambasádori“, 1533, Hans Holbein.
„Existujú obrazy, ktoré sú protikladmi samých seba a predstavujú hlavolamy, nie sú tým, čím sa
zdajú. Toto je jeden z nich, plný prekvapivých symbolov krehkosti našich životov a smrti. Pravdepodobne najdokonalejší renesančný portrét mužov, ktorý bol namaľovaný v severnej Európe,”
Peter van Eyck, časopis Apollo.
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Sklon preceňovať autoritu

„Kvetina života“, 1943, Frida Kahlo

„Z tohto obrazu najslávnejšej a najtalentovanejšej mexickej maliarky cítiť energiu a bujnosť životnej sily.. Jej vášeň pre život a výrazné, žiarivé farby, ktoré väčšinou používala,”
povedala Eva Calderon, odborníčka na umenie od Fridy Kahlo.
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Sklon preceňovať autoritu

Aktivita 2
Vytvorte skupiny po troch a diskutujte o otázkach uvedených nižšie, 5-10 minút. Urob si
poznámky z hlavných záverov z vašej diskusie.
Vedeli by ste menovať nejaké autority? Napríklad z oblasti športu, kultúry, umenia, politiky, sociálnych médií a pod. Sú pre Vás autoritou? Prečo?

Čo robí z niekoho autoritu?

Potrebujeme autority? Prečo, prečo nie?

Prečo máme sklon dôverovať autoritám? Aké sú výhody dôvery autoritám? Aké
sú riziká?

Definícia sklonu preceňovať autoritu:

Leckia 02

2.

Sklon preceňovať autoritu

Sklon precenovat autority v
kazdodennom zivote
Aktivita 1
V skupine si prečítajte si o troch situáciách, keď môže dôjsť k sklonu preceňovať autority,
a spoločne zodpovedzte otázky ku každej situácii.

Situácia 1

Slávna speváčka sa v hudobnom živote venuje rapu a hip-hopu. Vydala niekoľko albumov a pravidelne jej songy patria k najpredávanejším v rebríčkoch. Venuje sa ale aj iným
spoločenským témam, napríklad ekológii a ochrane životného prostredia. Na svojich
sociálnych sieťach pravidelne pridáva príspevky nielen o recyklácii, ale aj o problémoch
plastov v moriach, či prílišným používaním fosílnych palív a otepľovaniu zeme. Organizuje akcie na čistenie pláží, často vyzýva aj politikov a političky, aby konali. Zasadzuje sa
za jazdu v meste na bicykli a vyzýva aj ľudí, aby sa k nej pridali.
Ako je sklon preceňovať autoritu aktivovaný v tejto situácii? Jeho vplyv pozitívny
alebo negatívny?

Aké môžu byť následky? Pre koho?

Situácia 2

Jeden z vašich rodičov pracuje v čistiarni odpadových vôd. Spolu so skupinou ďalších inžinierov nedávno napísali správu o technickom nedostatku jedného z kovových prvkov
nového systému potrubí, ktoré privádzajú odpadové vody určené na čistenie v závode.
Obávajú sa, že časom sa bude tento prvok čoraz viac opotrebovávať, čo môže spôsobiť
únik splaškov do neďalekej rieky. Riaditeľ výrobného závodu je so správou oboznámený,
ale rozhodol sa, že zatiaľ nepodnikne žiadne kroky, keďže výmena prvku stojí peniaze.
Obáva sa tiež, že oprava by mohla narušiť dôveru verejnosti v jeho firmu. Zdá sa, že ostatní manažéri s rozhodnutím riaditeľa súhlasia. Váš rodič je presvedčený, že potenciálna porucha v závode by mohla byť niekoľkonásobne nákladnejšia, mohla by ohroziť
rieku a mať následky na zdravie ľudí, na rastliny a zvieratá žijúce v rieke a v okolí.
Ako je sklon preceňovať autoritu aktivovaný v tejto situácii? Jeho vplyv pozitívny
alebo negatívny?
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Aké môžu byť následky? Pre koho?

Situácia 3

Jeden obľúbený YouTuber sa zaoberá hlavne zábavnými videami, kde si robí vtipy z náhodných okoloidúcich alebo jednoducho sám zo seba a svojich kamošov. Často propaguje značky oblečení. Na YouTube má veľkú sledovanosť. Založil a financoval iniciatívu
zameranú na poskytnutie príležitostí na vzdelávanie deťom z chudobnejších rodín a
často vyjadruje svoje názory na aktuálne spoločenské a politické otázky. Nedávno začal
propagovať alternatívne, homeopatické liečenie chorôb. Spravil video s človekom, ktorý
tvrdil, že je odborník a má výsledky pri liečbe rakoviny kombináciou niektorých bylín a
cibule. YouTuber sa stal tvárou veľkej firmy, ktorá predáva takéto alternatívne homeopatiká.
Ako je sklon preceňovať autoritu aktivovaný v tejto situácii? Jeho vplyv je pozitívny
alebo negatívny?

Aké to môže mať následky? Pre koho?
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Sklon preceňovať autoritu

Aktivita 2
Skús vymyslieť niekoľko príkladov sklonu preceňovať autority, s ktorými si sa stretol/la v
živote a kde tento sklon mal negatívny vplyv. Môže to byť príklad, v ktorom samotná „autorita“ nemá žiadne skutočné odborné znalosti v téme alebo vzdelanie alebo naopak,
môže to byť síce odborník alebo líder, ktorého alebo ktorej líderstvo malo negatívne
dôsledky.

čo je rizikom sklonu preceňovať autority? Zamýšľame sa nad tým, prečo niekoho posudzujeme za autoritu vedome? Máme vždy na to čas zamyslieť sa, či toto je skutočne
autorita alebo autority vnímame podvedome, automaticky? Na základe akých znakov?
Dajú sa tieto znaky zahrať, „fejkovať“?

Aktivita 3
Skús sformulovať najmenej 5 rád, ako predchádzať sklonu preceňovať autoritu.
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1.
Poznamky ucitela
Vnútroskupinové skreslenie
Základom našej sociálnej existencie je to, že patríme do skupiny.
Patríme do istého spoločenstva alebo k istému národu, či je to už
na mikroúrovni, v rámci ktorej napríklad patríme do rodiny alebo
skupiny priateľov, alebo na makroúrovni, v rámci ktorej sme kresťania, moslimovia, židia alebo ateisti. Toto všetko tvorí identitu osoby.
Našu spoločnosť rozdeľujeme, aby sme vytvorili istý zmysel a štruktúru nášho prostredia. Podvedome alebo vedome sa vnímame ako
súčasť istých skupín. Na základe toho máme pocit, že niekam patríme, že sme niečoho súčasťou. Skupinu, s ktorou sa ako jednotlivci
identifikujeme, označujeme výrazom „vlastná skupina“ (skupina,
do ktorej patríme, z angl. „in-group“). Skupiny, do ktorých, naopak,
nepatríme, označujeme výrazom „iná skupina“ (skupina, do ktorej
nepatríme, z angl. „out-group“).
Keď patríme do istej skupiny, môžu sa rozvinúť dva javy. Jedným
je zvýhodňovanie vlastnej skupiny, to znamená, že priraďujeme vyššiu hodnotu ľuďom, o ktorých si myslíme, že patria do
rovnakej skupiny a pozitívnejšie ich vnímame. Zameriavame sa na
pozitívne aspekty a vlastnosti našej vlastnej skupiny.¹ Na druhej
strane to môže viesť ku krivdeniu inej skupine. Máme tendenciu pripisovať nižšiu hodnotu členom inej skupiny, zameriavame sa na negatívne aspekty a môžeme si voči členom inej skupiny
rozvinúť pocity ako nenávisť alebo pohŕdanie. Deje sa tak preto,
lebo staviame vlastnú skupinu do pozitívneho svetla a to definuje
našu vlastnú identitu a zvyšuje našu sebaúctu.² Keď sa pozrieme na
skupinu, do ktorej nepatríme, vnímame ju takmer vždy ako homogénnu skupinu, v ktorej má každý člen rovnaké (negatívne) vlastnosti. Nevnímame ju ako množstvo rozličných jednotlivcov – tak,
ako vnímame skupinu, do ktorej patríme.

¹ Stets, J. E., & Burke, P. J.
(2000). Identity Theory
and Social Identity Theory. Social Psychology
Quarterly, 63(3), 224 –
237. (strana 225)

² Appiah,

O.,
Knobloch-Westerwick,
S.,
& Alter, S. (2013). Ingroup Favoritism and
Outgroup Derogation:
Effects of News Valence, Character Race, and
Recipient Race on Selective News Reading. Journal of Communication,
63(3), 517 – 534. (strana
520)

³ Levin,

S., & Sidanius, J.
(1999). Social Dominance and Social Identity in
the United States and
Israel: Ingroup Favoritism or Outgroup Derogation? Political Psychology, 20(1), 99 – 126.
(strana 99)

Vnútroskupinové skreslenie je kombináciou zvýhodňovania vlastnej skupiny na jednej strane a krivdenia inej skupine na druhej strane. Môžeme ho definovať ako „zvýhodňujúce hodnotenie vlastnej skupiny
na úkor inej skupiny“.³
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Čo sú typické charakteristiky vnútroskupinového skreslenia?
Vnímané rozdiely medzi vlastnou skupinou a inou skupinou
sú prehnané. Máme tendenciu zameriavať sa na jeden aspekt,
ktorý nás odlišuje od skupiny, do ktorej nepatríme a považovať ho za jediné relevantné kritérium. Napríklad z fanúšikov
dvoch futbalových klubov, ktorí sú tradičnými protihráčmi, by
sa mohli stať rivali dokonca aj na život a na smrť, pretože podporujú iné futbalové tímy. Prehliadajú však podobnosti medzi
sebou ako napríklad to, že v oboch skupinách milujú futbal,
radi spolu chodia von s ďalšími fanúšikmi alebo pijú konkrétny
druh piva.
Ak sa fanúšik obľúbeného športového tímu nejakej osoby zapojí do chuligánstva, táto osoba zvyčajne povie: „Veď to bol
len ojedinelý incident, ktorý nevypovedá o nás všetkých.“ Ak
je však chuligán fanúšikom rivala, pravdepodobne by skôr povedal: „Vidíte, všetci títo fanúšikovia sú chuligáni. My takí nie
sme.“ Pozitívne správanie člena skupiny, do ktorej patríme, sa
často generalizuje ako stabilná pozitívna vlastnosť celej skupiny. Podobne sa negatívne správanie člena skupiny, do ktorej nepatríme, generalizuje na celú túto skupinu, do ktorej
nepatríme. Funguje to aj opačne: negatívne správanie člena
skupiny, do ktorej patríme, je vnímané ako ojedinelý incident
prisudzovaný vplyvu okolností alebo situácie a pozitívne správanie člena tej inej skupiny, do ktorej nepatríme, sa vníma
ako výnimočný jav, ktorý nemá nič spoločné s identitou celej
skupiny.⁵ Skupina, do ktorej patríme, sa považuje za heterogénnu skupinu, v ktorej má každý člen osobitnú, individuálnu
identitu, zatiaľ čo skupina, do ktorej nepatríme, je vnímaná ako
homogénna sociálna kategória, inými slovami všetci v nej sú
„rovnakí“.⁶

⁴ Rothbart, M., & Lewis, T.
L. (2006). Attitudes and
beliefs in a marching
band: Stereotyping and
accentuation in a favorable intergroup context. European Journal
of Social Psychology,
36(5), 699 – 719.

⁵ Hewstone,

M. (1990).
The ‘ultimate attribution
error’? A review of the
literature on intergroup
causal attribution. European Journal of Social
Psychology, 20(4), 311
– 335.

⁶ Rothbart, M., & Lewis, T.
L. (2006). Attitudes and
beliefs in a marching
band: Stereotyping and
accentuation in a favorable intergroup context. European Journal
of Social Psychology,
36(5), 699 – 719.

Prečo existuje takéto skreslenie?
Podľa teórie sociálnej identity definujeme skupiny a kategórie
vo svete a v našich sociálnych prostrediach, pretože pomáhajú definovať našu identitu. Naša identita závisí od toho, či patríme do týchto skupín. Z kognitívneho hľadiska je rozdelenie
nášho spoločenského sveta do rozličných kategórií s pozitívnymi alebo negatívnymi atribútmi jednoduchšie, ako keby sme
mali brať do úvahy komplexnú realitu so všetkými jej nuansami. Rovnako ako v prípade iných skreslení nám to zjednodušuje spracovanie informácií. Zamyslite sa nad tým, koľko úsilia
musí vyvinúť mozog na pochopenie toho, že naše postoje alebo vlastnosti môžu byť rovnaké ako u členov skupiny, do ktorej
nepatríme, že skutočne každý jednotlivec patrí do stoviek kategórií a že nás nedefinuje iba jedna z nich. Na druhej strane
často vynakladáme veľké úsilie na racionalizáciu našich skreslených názorov alebo predsudkov (pre viac informácií pozri 4.
lekciu o sklone k sebapotvrdzovaniu).
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Vnútroskupinové skreslenie a
radikalizácia/extrémizmus
Na základe vyššie uvedeného vidíme, ako funguje toto skreslenie.
Zameriame sa však skôr na s ním súvisiace nástrahy. Nebezpečenstvo vnútroskupinového skreslenia spočíva v skutočnosti, že aj
pri náhodných skupinách bez ideológie alebo spoločných vlastností,
s ktorými by sme sa stotožňovali, sa stále uchyľujeme k zvýhodňovaniu vlastnej skupiny a krivdeniu inej skupine. Nemusíme mať
medzi sebou ani odlišné názory, správanie ani medzi nami nemusí
byť už istá história konfliktov a už vôbec nemusí byť ten konflikt
oprávnený. Henri Tajfel, zakladateľ teórie sociálnej identity, spolu s
Michaelom Billigom v roku 1975 vykonali experiment, v rámci ktorého boli účastníci úplne náhodným spôsobom rozdelení do dvoch
skupín.⁷ Medzi týmito skupinami neexistovali žiadne jasné podobnosti ani žiadne jasné rozdiely a účastníci sa pred experimentom
vzájomne nepoznali. Bolo im len oznámené, že na experimente sa
zúčastňuje niekoľko skupín, ale neboli spomenuté žiadne kritériá
ich kategorizácie. Zistilo sa však, že pri vykonávaní danej úlohy (napríklad rozdeľovania zdrojov) ľudia automaticky preferovali členov
vlastnej skupiny a správali sa diskriminačne voči členom inej
skupiny.

⁷ Billig,

M., & Tajfel, H.
(1973). Social categorization and similarity in
intergroup behaviour.
European Journal of
Social Psychology, 3(1),
27 – 52.

V tom spočíva riziko vnútroskupinového skreslenia. U členov vlastnej skupiny môže dôjsť k ospravedlňovaniu diskrimi-

načného konania, otvoreného násilia či pohŕdania
členmi inej skupiny, ak je to v prospech „našej“ vlastnej skupiny. Toto môžeme jednoducho rozpoznať v populistic-

kých a pravicových extrémistických agendách s jasne definovaným
rozdielom medzi „nami“ a „nimi“ ako dobrými a odvážnymi ľuďmi,
ktorí bojujú proti menejcenným skupinám ľudí. Funguje to veľmi
efektívne presne preto, lebo dochádza k vyvolaniu nášho vrodeného kognitívneho skreslenia a ku kategorizácii ľudí v skupinách na
zjednodušenie nášho uvažovania a spracovania informácií. Vnútroskupinové skreslenie je hlavným znakom komunikácie a kampaní
populistických alebo extrémistických politikov. Keď je definovaný
člen skupiny, do ktorej nepatríme, ako „nepriateľ“, populista často
hovorí o celej homogénnej skupine, ktorá má rovnaké (spravidla
negatívne) vlastnosti, a tak či onak pre „nás“, našu vlastnú skupinu
a „naše hodnoty“ predstavuje nebezpečenstvo. Ak sa homogenizácia a negatívne asociácie so skupinami, do ktorých nepatríme, kumulujú, môže následne dôjsť k tomu, že členovia vlastnej skupiny
sa zapoja do násilia voči inej skupine, pretože majú pocit, že násilie
je oprávnené. Ide o jeden zo základov extrémizmu a radikálneho
násilia.

		

Ak sa chcete dozvedieť viac o kognitívnych skresleniach a radikalizácii,
sledujte bezplatný online kurz PRECOBIAS na www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie
Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú študenti schopní:
kriticky vnímať a chápať
vnútroskupinové skreslenie;

Štruktúra lekcie a
pokyny
Približné trvanie: dve až štyri 45-minútové vyučovacie hodiny v závislosti od toho, či so študentmi prejdete
všetky aktivity alebo nie

samostatne určiť a identifikovať skreslenie v príkladoch z reálneho života;
rozumieť spojeniu medzi
vnútroskupinovým skreslením a diskriminačným
správaním;
určiť skreslenie v extrémistickej propagande a rozumieť spojeniu medzi skreslením a extrémistickým
násilím.
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10-15 min
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Pripravne cvicenie
Aktivita 1
Skôr ako sa dozvieme niečo o vnútroskupinovom skreslení, uvedieme si niekoľko jednoduchých príkladov. Cieľom je podnietiť úvahu
nad tým, že sami seba vnímame ako súčasť istých skupín a kolektívov, ktoré sa navzájom odlišujú.
Krátke cvičenie na zamyslenie. Požiadajte študentov, aby sa zamysleli nad tým, do akých skupín patria, a aby napísali zoznam týchto
skupín. Do akých skupín patria na mikroúrovni (t. j. rodina, skupina priateľov, športový tím, trieda)? Do akých skupín patria na makroúrovni (t. j. národnosť, vierovyznanie, kontinent atď.)? Niekoľko
minút venujte tomu, že požiadate niektorých študentov, aby sa podelili o svoje príklady.

Aktivita 2
Požiadajte študentov, aby napísali tri vlastnosti, ktoré sa im vybavia pri každej skupine zapísanej v predchádzajúcom kroku. Ktoré
tri prídavné mená sa im vybavia ako prvé asociácie s týmito skupinami? Niekoľko minút venujte tomu, že sa študentov opýtate na
konkrétne asociácie. Môžete pokračovať s ďalšou aktivitou a vrátiť
sa k odpovediam neskôr. Je dôležité, aby študenti nepoznali žiadne
základné informácie o skreslení predtým, ako prejdete na nasledujúcu aktivitu (2.2.2. aktivita 1), aby sme dokázali simulovať situáciu,
pri ktorej môže dôjsť k skresleniu.

2.2.
20-30 min

Skusenost s
vnutroskupinovym
skreslenim
Aktivita 1
Cieľom tejto aktivity je simulovať situáciu, v ktorej môže dôjsť k
vnútroskupinovému skresleniu, aby študenti mohli získať skúsenosť s tým, ako jednoducho k nemu môže dôjsť, a že nie sú voči
nemu imúnni. Skúsenosť so skreslením by tiež mala prehĺbiť vzdelávací proces.
Rozdeľte študentov do dvoch skupín podľa bezvýznamného a
neutrálneho kritéria – na tých, ktorí majú radi pizzu a tých, ktorí
majú radi cestoviny, alebo tých, ktorí majú radi mačky a tých, ktorí majú radšej psy, čokoládu alebo koláč, či iným podobným spôsobom. Zvolené kritérium by sa nemalo týkať žiadnej primárnej
črty alebo materiálneho postavenia, aby ste sa vyhli akýmkoľvek
rozdeleniam na základe rodu alebo negatívnym pocitom z daného
rozdelenia. Členovia každej skupiny si spolu sadnú do kruhu ale-
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bo sa presunú k sebe. Prvú skupinu študentov (skupina tých, ktorí
obľubujú pizzu alebo mačky...) požiadajte, aby uviedli všetky dôvody, prečo ľudia v druhej skupine uprednostňujú iný typ jedla alebo
zviera. Druhá skupina by, naopak, mala uviesť všetky dôvody, prečo
ľudia v prvej skupine uprednostňujú iné jedlo alebo zviera. Obidve
skupiny majú tri minúty na to, aby uviedli čo najviac dôvodov. Môžete ich aj motivovať odmenou pre tých, ktorí uvedú ich viac.
V každej skupine určte jedného alebo dvoch pozorovateľov. Budú
sedieť vedľa skupiny a nebudú sa zúčastňovať na debate. Ich úlohou bude sledovať a zapisovať si na papier, čo bolo povedané v
danej skupine, ktorú pozorovali, a ako sa diskusia vyvíjala. Mali by
sa snažiť zapísať čo najviac skutočností, ktoré budú počuť počas
internej diskusie v skupine.
Po uplynutí troch minút požiadajte zástupcov skupín, aby spísali
zoznam všetkých nápadov, ktoré vymysleli, na tabuľu. Spočítajte
pozitívne a negatívne dôvody a porovnajte, čo jednotlivé skupiny
vzájomne o sebe napísali. Potom požiadajte pozorovateľov, aby potvrdili to, čo je napísané, alebo pridali prídavné mená, ktoré začuli
počas diskusií. Môžu tiež uviesť konkrétne situácie, čo sa dialo v
skupine.
Toto cvičenie sa zvyčajne začína neutrálnymi nápadmi, ale čoskoro
začnú nasledovať negatívne atribúty. Často k tomu prispieva to, že
skupiny sa vzájomne počujú. Počet negatívnych prívlastkov týkajúcich sa inej skupiny s vysokou pravdepodobnosťou prevýši pozitívne alebo neutrálne prívlastky (okrem základných predpokladov
týkajúcich sa štýlu alebo osobného výberu môžu študenti rýchlo
začať hodnotiť „zlý vkus“ druhej skupiny a pod.). Pozorovatelia na
konci uvedú výsledky, ktoré môžu potvrdiť a podporiť pomer pozitívnych a negatívnych prívlastkov.
Táto aktivita priamo nasleduje po prvých prípravných aktivitách.
Spýtajte sa študentov, či postrehli, že pre skupiny, do ktorých patria,
v rámci predchádzajúcej aktivity uvádzali len pozitívne prívlastky.
Keď však boli rozdelení do dvoch skupín na základe úplne irelevantných kritérií (napríklad milovníci pizze), zamerali sa na negatívne
vlastnosti druhej skupiny, vyzdvihli negatívne vlastnosti, v súvislosti s ktorými ich vlastná skupina pôsobila ako „lepšia“, napríklad s
„lepším vkusom“? Zamerali sa na tieto negatívne vlastnosti napriek
tomu, že členmi inej skupiny boli ich blízki priatelia?
Samozrejme, je možné, že negatívne prívlastky nebudú prevládať nad
pozitívnymi alebo nebudú spomenuté žiadne negatívne prívlastky. V
takom prípade môžete študentom povedať, že ste na nich hrdý/-á, že
sa nedali nachytať a že vyhrali nad samotným cvičením. Vysvetlite, že
študenti sa pri prvej aktivite rýchlo zamerali na pozitívne prívlastky týkajúce sa skupiny, do ktorej patria, ale pre skupinu, do ktorej nepatria
(druhá skupina študentov, ktorí majú radi niečo iné), uviedli aj negatíva. Môžete im povedať, že v tomto cvičení zvyčajne prevládajú nega-
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tívna nad pozitívami v pomere 2 : 1. Pokračujte v diskusii týkajúcej sa
základných informácií o skreslení.
Opýtajte sa študentov, či dokážu v tomto prípade rozpoznať kognitívne skreslenie a ktorých vlastností sa týka.
Tento proces je vrodený mechanizmus, ktorý sa nazýva vnútroskupinové skreslenie. Máme tendenciu deliť ľudí do skupín, do ktorých
patríme (vlastná skupina), a do skupín, do ktorých nepatríme (iná
skupina). Toto rozdelenie oklame náš mozog tak, že vlastnú skupinu v našich očiach zvýhodňujeme, zatiaľ čo inej skupine krivdíme.
Je dôležité poznamenať, že skreslenie je také silné, že k nemu dochádza aj vtedy, keď sme na základe irelevantných kritérií zaradení
do skupiny, ktorú nepoznáme. Dajte študentom pokyn, aby si zapísali definíciu skreslenia a mohli ju použiť v budúcnosti. Môže to
byť vaša vlastná definícia vychádzajúca zo spoločnej diskusie alebo
použite definíciu uvedenú v poznámkach učiteľa.

2.3.
30 min in
class

Vnutroskupinove skreslenie
a diskriminacia
Aktivita 1
Rozdeľte študentov do troch skupín, jednoducho napríklad podľa
troch radov, v ktorých sedia. Nezáleží na tom, či vyberiete rady alebo im náhodne pridelíte čísla 1, 2 a 3. Potom ich usaďte spolu do
skupín. Každej skupine prideľte názov: odteraz počas tohto cvičenia bude jedna skupina predstavovať kmeň Legiend, druhá skupina
bude kmeň Predátorov a tretia skupina bude kmeň Bojovníkov. Nahlas im prečítajte príbeh ich kmeňov. Môžete podporiť efekty tak,
že sa počas čítania budete pozerať na konkrétnych členov skupiny,
aby to vyzeralo, že hovoríte o nich.
Na začiatku všetky tri kmene žili spolu v jednom štáte. Každý
kmeň mal 100 koní, 1 kilogram zlata a veľké územie. Kmene
mali medzi sebou dobré obchodné vzťahy, ľudia zo všetkých
kmeňov sa stretávali a boli rodinne prepojení.
Legendy jedného dňa na svojom území našli ropu. Ich majetok
sa strojnásobil. Keďže v tomto štáte neboli zavedené dane, Legendy si nechali majetok pre seba.
Čoskoro bolo zrejmé, že Legendy získali vyšší status. Kúpili si
nové a krajšie oblečenie, nové iPhony. Predátori a Bojovníci
nedostali ani jediný cent a neboli z toho veľmi nadšení. Keď
Predátori a Bojovníci videli bohatstvo a krásu Legiend, začali
sa hanbiť za svoje staršie a jednoduché oblečenie a sociálny
status.
Postupne sa stalo zvykom, že Legendy randili len s Legendami.
Bolo to znakom ich sociálneho statusu.
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Počas nasledujúceho roka mali Predátori zlú úrodu. Z plodín
nevypestovali dostatok potravy. Minuli svoje zlato na to, aby
si mohli kúpiť potravu. Legendy im nepomohli, Bojovníci im
poslali niekoľko koní.
Legendy investovali na území Bojovníkov. Kúpili veľa spoločností, ako noví majitelia Bojovníkom znížili platy a zaviedli dlhší
pracovný čas ako u seba.
Predátori sa prepadli ešte hlbšie do chudoby, niektorí z nich
prišli o domov. Títo bezdomovci sa teraz túlali po území kmeňa
Bojovníkov a Legiend.
Na území kmeňa Bojovníkov sa blížia voľby. Aj keď ich nepostihla žiadna prírodná katastrofa, už sa nemajú tak dobre ako
kedysi. V sociálnych médiách sa objavujú príspevky a mémy,
ktoré tvrdia, že pomoc Predátorom v časoch zlej úrody stojí
Bojovníkov príliš veľa a že ulice Bojovníkov plné špinavých bezdomovcov sú nebezpečné. V príspevkoch sú bezdomovci označovaní ako „spodina, ktorej sa musíme zbaviť“. Každý vie, že sa
tým myslí kmeň Predátorov.
Legendy napredujú, podnikom sa výborne darí. Začali predávať zbrane polícii z kmeňa Bojovníkov. Zakázali aj sobáše Legiend s inými kmeňmi.
Kandidát zameraný proti Predátorom vyhral voľby na území
Bojovníkov. Na území sa vo veľkom oslavuje a niekoľkých bezdomovcov na ulici zbijú.
V reakcii na to sa na území Predátorov objavujú plagáty jasne
zamerané proti Bojovníkom. Bojovníci sú označení za nepriateľov kmeňa Predátorov.
Legendy začnú predávať zbrane ilegálnej nacionalistickej skupine pôsobiacej na území Predátorov. Táto skupina sníva o
tom, že získa pôvodnú slávu svojho územia, ktoré pôvodne pokrývalo územie všetkých troch kmeňov. Kedysi ich klan vládol
štátu a ostatné dva kmene im boli podriadené. Skupina začne
tajne trénovať miestnych ľudí, ktorých môže jednoducho mobilizovať, pretože už nemajú čo stratiť.
Situácia sa zhoršuje. Obrovský krach burzy výrazne zasiahne cenu ropy. Legendy smerujú do obrovskej finančnej krízy.
Krachujú spoločnosti, ktoré vlastnia Legendy na území Bojovníkov. Zástupy Legiend a Bojovníkov žiadajú o dávky v nezamestnanosti.
V týchto strašných časoch dôjde k incidentu, po ktorom sa na
území Bojovníkov nájde mŕtve dieťa. Ľudia ihneď obvinia jedného Predátora, ktorého videli v blízkosti. Na mieste ho zbijú.
Bojovníci nakoniec vyhlásia Predátorom vojnu.
Toto je príbeh štátu študentov. Najprv by študenti mali nechať svoje roly tak a preniesť sa späť do reality a do triedy a zhrnúť si emócie
vyplývajúce z tohto cvičenia.
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Opýtajte sa skupín podľa jednotlivých kmeňov:
Aké to bolo byť súčasťou kmeňa Legiend? Ako ste sa cítili, keď
došlo ku krachu burzy a váš status a pozícia sa naraz zmenili?
Aké to bolo byť súčasťou kmeňa Predátorov? Myslíte si, že bolo
spravodlivé, keď oba kmene utrpeli krach burzy? Alebo keď sa
ukázalo, že ste kedysi vládli štátu?
Aké to bolo byť súčasťou kmeňa Bojovníkov? Závideli ste Legendám, že mali šťastie?
Úlohou pre študentov teraz bude identifikovať vnútroskupinové
skreslenie v príbehu. Povedzte im, aby sa nezameriavali na ekonomické prvky príbehu, ale venovali pozornosť vnútroskupinovému
skresleniu, o ktorom sme sa dozvedeli už v predchádzajúcich aktivitách.
Požiadajte ich, aby si spomenuli na príklady, keď sa objavilo vnútroskupinové skreslenie, teda situácie, pri ktorých sa jeden kmeň
vyvyšoval a inému kmeňu krivdil. Požiadajte jedného alebo dvoch
dobrovoľníkov z triedy, aby tieto informácie zapísali na tabuľu.
Chronologicky môžu odpovede vyzerať takto:

Nemusia spomenúť všetky body, môžu uviesť aspoň niektoré. Študenti tu uvidia, že je možné postrehnúť vnútroskupinové skreslenie
v reálnom živote a že toto skreslenie je silným základom pre diskrimináciu a potenciálne pre násilie medzi rôznymi skupinami.
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Vnutroskupinove skreslenie
vo videohrach
V rámci tejto aktivity sa pozrieme na to, ako môže dochádzať k
skresleniu v prostredí videohier. Na tento účel sa budeme venovať
tomu, ako v priebehu významného časového obdobia populárne
hry s vojenskou tematikou (t. j. hry, ktorých účelom je simulovať
boj, v ktorom je hráč priamo zapojený a stojí na jednej strane konfliktu) zobrazovali západných vojakov verzus postavy z Blízkeho východu, najmä z moslimských krajín.
Bližší kontext: Po útokoch teroristickej skupiny Al-Káida na dvojičky
v New Yorku, ku ktorým došlo 11. 9. 2001, niektoré videohry reagovali na tieto udalosti a atmosféru „vojny proti terorizmu“ vyhlásenej americkou vládou (viac informácií uvádzame v 9. lekcii Efekt
nadradenosti obrazu, časť 2.2.4. týkajúcej sa propagandy). Vo veľmi
populárnych hrách s vojenskou tematikou sa často začala vyskytovať téma terorizmu.
Najprv sa spýtajte študentov, či niekedy hrali hry „Call of duty“ alebo „Battlefield“. Je možné, že niektorí študenti tieto hry poznajú.
Môžete ich požiadať, aby porozprávali triede, aká je dejová línia v
týchto hrách (podľa toho, koľko času chcete stráviť s touto aktivitou). Potom sa osobitne opýtajte, či niekto z nich hral „Call of duty
4: Modern Warfare“ alebo „Battlefield 3“ a či by chceli triede porozprávať hlavné dejové línie. Ak nik tieto hry nepozná, je to v poriadku. Nemusíte venovať čas dejovým líniám, ale mohla by to byť dobrá príležitosť pre študentov, ktorí tieto hry aktívne hrajú, aby ukázali
svoje zručnosti a to, že ich voľnočasová aktivita môže predstavovať
zaujímavú intelektuálnu otázku.

⁸ Zdroj

obrázka č. 1: https://www.giantbomb.
com/john-mactavish/3005-23/images/
Zdroj obrázka č. 2:
http://www.arma2.com/
game-features/oa
Zdroj obrázka č. 3: https://www.trtworld.com/
americas/turkeys-counter-strike-against-islamophobia-in-video-games-225921
Zdroj obrázka č. 4: https://www.youtube.com/
watch?v=S3RdA2dJVeQ&t=1328s
Zdroj obrázka č. 5: https://medalofhonor.fandom.com/wiki/Al-Qaeda?file=MOHAQsoldier.
png

Povedzte študentom, že ďalej budeme analyzovať viacero populárnych videohier s vojenskou tematikou, v ktorých sú zastúpené
arabské alebo moslimské postavy. Pozrieme sa na protagonistov
hier a na to, ako sú stvárnené miesta, kde sa hra odohráva.
Ukážte študentom obrázky a snímky obrazovky z rôznych hier⁸

(pozrite príslušný pracovný hárok na konci plánu
lekcie). Podľa vašich preferencií a skúseností s konkrétnou

triedou môžete pracovať s celou triedou alebo môžete triedu
rozdeliť do skupín.
1.

Protagonisti – vlastná skupina verzus iná skupina
Požiadajte študentov, aby si prezreli obrázky a zapísali hlavné
vlastnosti „dobrých“, teda spojencov a „zlých“, „teda nepriateľov v daných videohrách.
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„Dobrí“ sú belosti, vojaci v uniformách, z vlajok na pleciach je jasné,
že predstavujú amerických a britských vojakov so špičkovými zbraňami.
„Zlí“ nosia šatky, sú tmavšej pleti, v obnosenom oblečení, jeden z
nich má úplne prekrytú tvár, takže nevidíme žiadne črty tváre. Majú
zbrane nižšej kvality (AK-47, bomby), jeden z nich je samovražedný
bombový atentátnik, ďalší má na sebe vestu, ktorá vyzerá ako samovražedná vesta (obrázok č. 3). Majú agresívnejšie, nepriateľskejšie pôsobiace črty ako „dobrí“ vojaci.
2.

Miesta – krivdenie inej skupine

Ďalej sa pozrite na miesta, kde sa niektoré hry alebo misie hier
odohrávajú – sú na obrázkoch a na snímkach obrazovky (screenshots)⁹ (pozrite pracovný hárok). Dejová línia týchto hier sa
odohráva v skutočných krajinách a mestách, obrázky a snímky
obrazovky zobrazujú reálne miesta, kam hráči – vojaci – prichádzajú na plnenie misií. Požiadajte študentov, aby zapísali, ako vyzerajú
„nepriateľské“ miesta, aké hlavné prvky sú zobrazené na týchto miestach? Aké emócie tieto miesta vyvolávajú u študentov?
Požiadajte študentov, aby zapísali, ako vyzerajú „nepriateľské“
miesta, aké hlavné prvky sú zobrazené na týchto miestach?
Aké emócie tieto miesta vyvolávajú u študentov?

⁹ Zdroj obrázka č. 6: htt-

ps://www.youtube.com/
watch?v=l-iW97iG6vI
Zdroj obrázka č. 7: https://www.youtube.com/
watch?v=k2QO9Hy7Das
Zdroj obrázka č. 8: https://www.engadget.
com/2016-03-24-shooting-the-arabs-how-video-games-perpetuate-muslim-stereotype.
html
Zdroj obrázka č. 9: https://www.youtube.com/
watch?v=Sr7GqRRrT_Q
Zdroj obrázka č. 10: https://www.youtube.com/
watch?v=FMeQ3ruTojI

Ak študenti namietajú, že Teherán nie je viditeľný, Battlefield 3: Operácia Gilotína v Teheráne sa odohráva v noci, mesto nie je dobre viditeľné.
Na domácu úlohu si môžu pozrieť záznam hry na YouTube a odsledovať celé prostredie. Teherán je prázdny, na uliciach sa nachádzajú
vyhorené karosérie áut, na ošarpaných stenách sú grafitti.
V rámci týchto príkladov sú „nepriateľské“ miesta takmer zničené,
na uliciach sa nachádzajú ruiny a nabúrané autá, náznaky ničenia,
rozbité okná, vyprázdnené ulice. Na obrázku č. 9 je iracké mesto
stvárnené ako piesočnatá, prázdna krajina a žlté, prašné farby tento dojem ešte zvýrazňujú. Odpovede sa budú líšiť. Vyvolané emócie môžu predstavovať smútok až strach, pocit hrozby, nepríjemné
emócie, nebezpečné, nepríjemné pocity, nepriateľstvo
Ukážte študentom tri reálne fotky miest Sulejmánia, Teherán a Karáči (pozrite pracovný hárok). Korešpondujú so
stvárnením v hrách? Aké predsudky vyvolávajú hry o týchto
mestách/krajinách?
Hry jednotne stvárňujú arabské a iné prevažne moslimské mestá
a krajiny ako zničené, nebezpečne vyzerajúce ruiny i napriek tomu,
že tieto mestá sú v reálnom svete plné života, neprebieha v nich
konflikt. Môže to vyvolať negatívne asociácie voči daným krajinám,
strach, predsudky, že tieto krajiny sú zaostalejšie, menej civilizované.
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¹⁰ h t t p s : / / i r . l i b r a r y .
dc-uoit.ca/bitstream/10155/1023/1/
Ibaid_Taha.pdf

Tento príklad poskytuje dva odkazy: Hlavný nepriateľský protagonista zobrazený na obrázku č. 4 je označovaný ako „duchovný“, vyvoláva pocit moslimskej náboženskej autority a ďalším odkazom je
prítomnosť mešít na obrázku č. 5, na ktorom je stvárnené iracké
mesto.
Tieto videohry sa odohrávajú v mnohých prevažne moslimských
krajinách. Hry vyvolávajú predsudok, že moslimské krajiny sú spustošené vojnou a nebezpečné, predsudok, že ľudia pochádzajúci z
týchto krajín sú teroristi. Spájajú identitu Arabov s moslimami a
moslimov priamo s moslimskými bojovníkmi a teroristami a zjednodušujú pohľad na svet na „dobrých“ vojakov a „zlých“ moslimských teroristov.
Povedzte študentom, že podľa výskumu¹⁰ bolo v Spojených štátoch
po roku 2001 vydaných viac ako 15 hier s vojenskou tematikou, v
ktorých boli zahrnuté arabské a moslimské postavy a boli stvárnené tak, ako sme videli v tejto analýze. Keďže západný videoherný
priemysel je populárny po celom svete a tieto videohry sú najpredávanejšie, hrali ich milióny hráčov a hráčok.
Požiadajte študentov, aby rýchlo vyhľadali na Googli, koľko hier
„Call of Duty 4: Modern warfare“ (hra, ktorú sme analyzovali)
sa predalo? (Ak nechcete, aby používali telefón, môžete im toto
číslo povedať alebo im to zadať ako domácu úlohu.)
Wikipedia o Call of Duty 4: Modern warfare uvádza: Je to celosvetovo najpredávanejšia hra za rok 2007, do konca roka 2013 sa jej
predalo okolo šestnásť miliónov kusov.
4.

Vnútroskupinové skreslenie
Spýtajte sa študentov: Vedeli by ste na základe vykonanej analýzy a informácií, ktoré sme získali, povedať, ako môže hra vyvolať u hráčov vnútroskupinové skreslenie?

Odpoveďou môže byť, že ide o jasný rozdiel medzi bielymi a čiernymi – „dobrými“ a „zloduchmi“. „Dobré“ postavy majú všetky dobré
vlastnosti, „zloduchovia“ majú negatívne vlastnosti. Dochádza k jasnému a silnému krivdeniu inej skupine, ktoré vidíme v tom, ako sú
arabskí/moslimskí bojovníci stvárnení ako hrozba, často s prekrytými tvárami, vyzerajú ošarpane, miesta, ktoré obývajú, sú zničené ruiny, ich identita sa spája s moslimami. K vnútroskupinovému
skresleniu môže dochádzať v dôsledku toho, že hráč je súčasťou
tímu „dobrých“ postáv, aktívne hrá proti zloduchom a je zapojený
do dejovej línie. Hráč sám seba identifikuje s dobrými postavami.
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Spýtajte sa študentov, aké účinky môže mať na iných hráčov
jednotné stvárnenie arabských/moslimských hráčov ako negatívnych postáv a prevažne moslimských krajín ako ruín? Vezmite do úvahy, že tu vzniká množstvo asociácií so skutočnými
ľuďmi, s geopolitickými udalosťami a miestami.
Tieto hry vytvárajú asociácie s udalosťami z reálneho života. Dejové línie môžu byť fiktívne, ale existujú tu jasné paralely s realitou: vojaci západných krajín, ktorí vykonávajú misie a bojujú proti
moslimským bojovníkom na Blízkom východe/v afrických krajinách.
Existuje jasné spojenie medzi moslimskými bojovníkmi – teroristami, čiernobiele stvárnenie protagonistov ako „dobrých“ bojovníkov zo západu proti „zlým“ moslimským teroristom. Hráč patrí do
tímu „dobrých“ vojakov a mohol by upadnúť do vnútroskupinového
skreslenia, stotožniť sa s krivdením inej skupine, v tomto prípade
krivdením moslimom stvárneným ako zlým teroristom.
Hry okrem toho jednotne stvárňujú prevažne moslimské mestá a
krajiny ako zničené, nebezpečne vyzerajúce ruiny, napriek tomu, že
tieto mestá sú plné života a neprebieha v nich konflikt. Podporuje
to všeobecne zlé asociácie s týmito konkrétnymi krajinami.
Dôležité je, že by to mohlo presahovať aj do reálneho života, hráči
by sa mohli stať menej citlivými na vojnu, násilie alebo utrpenie,
ktoré sa dejú skupine, do ktorej nepatria – teda ľuďom v daných
krajinách.
Vysvetlite študentom, že to neznamená, že hrať tieto videohry je
vo všeobecnosti zlé. Ak sa niektorí študenti podelili o svoje skúsenosti
alebo hovorili o dejových líniách hier na začiatku hodiny, uistite sa, že
nebudú označení za tých, ktorí majú tendenciu k vzniku skreslenia. Môžete zopakovať, že k skresleniu dochádza podvedome a je prirodzené, o
to viac v uvoľnenej atmosfére pri hraní hry, kde si nik nedáva pozor na
náročné spracovanie informácií alebo hĺbkovú analýzu.
5.

Účinky

Môžete sa spýtať študentov, ako by sa dali posúdiť účinky vnútroskupinového skreslenia v hrách a či im napadá, ako by armáda
mohla používať takéto hry.

¹¹ https://psycnet.apa.org/
record/2012-29075-001

V skutočnosti bol v roku 2019 vykonaný experiment, počas ktorého
bolo 204 účastníkov náhodne rozdelených do troch skupín. Skupiny počas 30 minút hrali rôzne videohry. V jednej skupine hrali hru,
v ktorej bojovali proti arabským teroristom, v druhej bojovali proti
ruským teroristom a v tretej skupine hrali nenásilnú hru (golf). U
tých, ktorí hrali násilné hry, sa prejavovali zvýšené predsudky voči
arabským národom bez ohľadu na to, či hrali proti Arabom alebo
Rusom. Najviac negatívnych asociácií sa vyskytovalo v skupine, ktorá hrala proti arabským teroristom. Tieto asociácie boli posúdené
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pred hrou a po hre. Účastníci mali nakresliť rôzne postavy, jednou z
nich bol Arab. Tí, ktorí hrali proti arabským teroristom, mali tendenciu zakresliť Araba so zbraňami a s nepriateľskými črtami tváre. Videohry preto podporujú negatívne asociácie s Arabmi a s islamom.
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¹² h t t p s : / / w w w . m u s e -

umofplay.org/blog/
chegheads/2012/10/
from-training-to-toy-totreatment-the-manylives-of-full-spectrumwarrior

Americká armáda používala niektoré z týchto videohier na prípravu
vojakov pred nasadením do vojny v Iraku. Videohru Full Spectrum
Warrior navyše vyvinul inštitút, ktorý priamo financuje americká armáda.¹²

Voliteľná domáca úloha
Ak majú študenti záujem o túto tému a chceli by zistiť viac o tom,
ako zobrazenie „dobrých“ postáv a „moslimských teroristov“ skresľuje realitu a o tom, ako by to mohlo prispieť k vyvolaniu vnútroskupinového skreslenia, môžete im zadať voliteľnú domácu úlohu. V
rámci domácej úlohy zistia podrobnosti o tom, ako vybrané videohry vyvolávajú negatívne asociácie a predsudky voči prevažne
moslimským krajinám a ako sú stvárnenia nespravodlivo skreslené
v ich neprospech.
Úlohy:
Zistite, koľko moslimov žije vo svete a ktorá krajina má najväčšiu
populáciu moslimov.
V rozpore s populárnymi predsudkami moslimovia nežijú len v krajinách Blízkeho východu. Najväčšia komunita moslimov žije v Indonézii.
Zistite, akým jazykom sa hovorí v Afganistane, Pakistane a v Iráne (medzi obrázkami z našich príkladov je na snímke obrazovky
z Karáči uvedený zlý jazyk, zistia študenti, kde je chyba?).
V rozpore s populárnymi predsudkami zdôrazňovanými v týchto
videohrách nie každá krajina s moslimskou väčšinou je arabská
krajina a byť moslimom neznamená automaticky hovoriť po arabsky. Úradné jazyky Afganistanu sú paštčina a daríjčina a úradné
jazyky Pakistanu sú angličtina a urdčina. Úradný jazyk Iránu je fársí
(perzština). Ani jeden z nich nie je arabčina. V hre je nesprávne použitý jazyk (obrázok č. 8): na obchode v Karáči sa nachádza arabský
nápis. V skutočnosti je úradným jazykom v Pakistane angličtina a
urdčina.
Urobte si malý prieskum a zistite, ako sú v hre Battlefield 3 zobrazené mestá New York a Paríž (v porovnaní s ošarpaným zobrazením Teheránu a Sulejmánie).
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Aj keď si tvorcovia hry Battlefield 3 dali záležať na stvárnení Teheránu a Sulejmánie ako nebezpečne vyzerajúce miesta s ruinami
i napriek tomu, že v skutočnosti sú plné života a čisté, New York a
Paríž sú stvárnené úplne realisticky ako nádherné veľkomestá.
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¹³ https://medalofhonor.
fandom.com/wiki/The_
Cleric

Zistite, na koho sa podobá Hassan („duchovný”) z hry Medal of
Honor: Warfighter v reálnom živote a v čom?
Podobá sa na Usáma bin Ládina a môže byť jeho fiktívnym zástupcom. Obaja sú starší muži z Blízkeho východu, vedú teroristické organizácie, sú podobne oblečení a boli zabití v Pakistane.¹³

2.5.
60-90 min

Vnutroskupinove skreslenie
a populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Počas nasledujúcich aktivít sa pozrieme na to, ako vnútroskupinové
skreslenie, ktoré máme všetci vrodené, môže byť cieľom politickej komunikácie a najmä populistickej/extrémistickej komunikácie. Cieľom
aktivít nie je diskutovať o konkrétnych ideológiách alebo politikoch, ale
o stratégiách, ktoré vedú k skresleniu v hlavách priaznivcov bez ohľadu
na politickú klasifikáciu konkrétnej strany alebo toho, za čím strana
alebo jej líder stojí. Ak by došlo k diskusii o obrázkoch alebo citátoch
použitých v nasledujúcich cvičeniach, odporúčame upútať pozornosť
späť na to, ako mozog spracúva informácie, triedi ich a zjednodušuje
pomocou rôznych skreslení – v tomto prípade pomocou vnútroskupinového skreslenia. Ak prijímame informácie a správy z obrázkov automaticky a nedávame pozor, automatické procesy v našom mozgu by
ich mohli spracovať chybne bez toho, aby sme o tom vedeli. Preto sa
pozrieme na politické stratégie, ktoré môžu vyvolať skreslenie, nie na
obsah rôznych ideológií. Ak máte pocit, že sa počas cvičenia môžu objaviť nejaké predsudky, rozprávajte o nich. Napríklad počas 1. aktivity
môžete vyzdvihnúť obrázok č. 1 a obrázok č. 5, pretože 1. obrázok negatívne vykresľuje „západnú kultúru“ a 5. obrázok negatívne vykresľuje
„kultúru imigrantov“. Prediskutuje podrobnosti, klaďte otázky, napríklad: Aké prvky sú zobrazené na obrázkoch? Ktoré stereotypy podporujú? Aké ďalšie informácie vidíme na obrázku?

¹⁴ Zdroj obrázka č. 1: www.
facebook.com
Zdroj obrázka č. 2: https://www.peta2.com/
news/shirley-manson-fur-is-garbage/
Zdroj obrázka č. 3: Účet
používateľa Donald J.
Trump na platforme
Twitter
Zdroj obrázka č. 4:
http://www.romea.cz/
en/news/world/slovak-politician-apos-s-bill b o a r d s - r e a ding-stop-lgbt-removed-after-ngo-petition

Vďaka úvodu a cvičeniam založeným na skúsenosti by študenti teraz mali rozumieť základom o vnútroskupinovom skreslení a tomu,
ako rýchlo priraďujeme pozitívne vlastnosti vlastnej skupine a negatívne vlastnosti inej skupine. Ďalším krokom je určiť a pochopiť,
ako sa toto skreslenie prejavuje v politickej komunikácii, aby sme
ho vedeli rozoznať v rasistickej a extrémistickej agende.

73

Kognitívne skreslenia a radikalizácia - Materiál pre stredné školy

Ukážte študentom nasledujúce príspevky v sociálnych sieťach a
jednu kampaň na bilborde¹⁵ (pozrite pracovný hárok) – môžete ich aj vytlačiť, rozdať ich študentom alebo zobraziť na obrazovke.

PRECOBIAS

¹⁴

Zdroj obrázka č. 1: www.
facebook.com
Zdroj obrázka č. 2: https://www.peta2.com/
news/shirley-manson-fur-is-garbage/
Zdroj obrázka č. 3: Účet
používateľa Donald J.
Trump na platforme
Twitter
Zdroj obrázka č. 4:
http://www.romea.cz/
en/news/world/slovak-politician-apos-s-bill b o a r d s - r e a ding-stop-lgbt-removed-after-ngo-petition

¹⁵

Zdroj obrázka č. 5: www.
facebook.com

Položte otázky:
Dokážete identifikovať vnútroskupinové skreslenie v týchto
príspevkoch a na týchto obrázkoch?
Čo je spoločnou črtou na obrázkoch, aký druh rozdelenia je
vždy prítomný?
Opis piatich príkladov:
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Hlavným kódom v uvedených príspevkoch alebo na bilbordoch je
rozdelenie medzi „nami“ a „nimi“ alebo medzi skupinou, do ktorej
patríme, a skupinou, do ktorej nepatríme. Je tiež dôležité, že „my“ je
vnímané pozitívne a „oni“ zasa negatívne.
Každý obrázok kóduje odkaz na rozdelenie: „my verzus oni“, kde
„my“ znamená skupina, do ktorej patrí pozorovateľ, má pozitívne
vlastnosti, nepriamo sa naznačuje, že je lepšia, pretože „oni“, skupina, do ktorej nepatríme, robí niečo zlé. To môže jednoducho viesť
k vnútroskupinovému skresleniu v mysliach pozorovateľov, ktorí
nespracúvajú obsah obrázkov vedome, alebo potenciálne posilniť
existujúce predsudky.
Pokračujte s nasledujúcimi otázkami:
Prečo sa rozdelenie „my verzus oni“ zneužíva v politickej komunikácii? Aké to predstavuje nebezpečenstvo?
Prvé dva príklady sú pomerne populistické, nie sú extrémistické a
nepodnecujú násilie. Ukazujú, ako je vnútroskupinové skreslenie
zakódované v mnohých typoch komunikácie a je tu na to, aby u
pozorovateľa podnietilo automatické myslenie, pri ktorom pozorovateľ rýchlo uchopí zmysel bez väčšej námahy, bez hlbšieho rozmýšľania. Príklady č. 3 a č. 4 ukazujú, že rozdelenie medzi dobrou
skupinou, do ktorej patríme, a zlou skupinou, do ktorej neparíme,
môžu byť oveľa priamejšie a jasnejšie. V príklade č. 3 sú Mexičania
označovaní za sexuálnych násilníkov, v príklade č. 4 sú LGBT ľudia
vykreslení ako nebezpečná hrozba pre tradičné rodiny. V príklade
č. 5 vidíme skupinu údajne nepriateľských imigrantov alebo ľudí s
rôznym pôvodom, nepriateľských, jeden z nich je zobrazený s nožom. Obrázok prezentuje tvrdenie, že sú prví, ktorým sa poskytujú
verejné služby a vytláčajú milého, chabého talianskeho starčeka na
koniec. Imigranti sú vykreslení ako zlí ľudia, ktorí berú Talianom ich
práva.
Takto vyzerá vnútroskupinové skreslenie „my verzus oni“ v politickej komunikácii. Skupiny ľudí, do ktorých nepatríme, sú tí „zlí“. Toto
sa často využíva v politickej komunikácii, pretože sa tak zjednodušuje svet priaznivcov na takmer vždy mylný obraz dobrého verzus
zlého a apeluje sa na vnútroskupinové skreslenie, ktoré máme
všetci vrodené.
Okrem nenávisti je nebezpečné aj to, že príklady č. 3, 4 a 5 vyvolávajú predsudky voči iným skupinám. Tieto predsudky môžu pôsobiť
ako odôvodnenie negatívnych postojov, potenciálne aj násilia voči
členom skupiny, do ktorej nepatríme. Pohoršujúcou okolnosťou je,
že táto komunikácia sa vyskytuje u verejných činiteľov, u bývalého
amerického prezidenta Trumpa v 3. prípade, poslanca slovenského
parlamentu v 4. prípade a v talianskej politickej strane v 5. prípade.
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Aktivita 2
V tomto cvičení budú musieť študenti identifikovať vnútroskupinové skreslenie vo výrokoch známych osobností. Vytlačte a pripevnite výroky (pozrite pracovný hárok) na steny alebo ich rozdajte
študentom podľa vašich preferencií alebo osvedčených postupov.
Nechajte študentov prečítať si výroky a samostatne sa nad nimi zamyslieť počas 5 minút.
Do ktorej skupiny patrí autor výroku?
Kto predstavuje druhú skupinu?
Aké spoločné vlastnosti má druhá skupina?
Aké kolektívne vlastnosti sú nepriamo prisudzované skupine,
do ktorej patrí autor výroku?

Potenciálne odpovede:

Vysvetlite študentom, že ide o príklady výrokov známych politikov z
reálneho života. Študenti by mali porozumieť, ako vnútroskupinové
skreslenie funguje v politickej komunikácii a že ide o príklady výrokov štýlu „my verzus oni“.

Aktivita 3
V ďalšej aktivite sa pozrieme na to, kto sú autori výrokov. Potom
sa zameriame na výrok Adolfa Hiltera, v ktorom spomenul použitie
vnútroskupinového skreslenia. Pointou cvičenia je ukázať, že nacisti vedome a otvorene zneužívali stratégie, ktoré vyvolávajú vnútroskupinové skreslenie v mysliach ľudí, preto by si mali študenti v
súčasnej politickej komunikácii dávať na takéto stratégie pozor.

¹⁶

https://www.bbc.
com/news/magazine-29701767
https://www.brainyquote.com/quotes/matteo_
salvini_970885
https://www.aljazeera.
com/news/2019/9/11/
al-qaeda-leader-urgesattacks-on-the-weston-9-11
https://www.theguardian.com/world/2019/
mar/10/benjamin-netanyahu-says-israel-isnot-a-state-of-all-its-citizens

Najprv nechajte študentov hádať, kto sú autori výrokov z predchádzajúcej aktivity. Nechajte ich hádať niekoľkokrát, až potom odhaľte
skutočnú identitu autora. Ideálne začnite od č. 1 a pokračujte až po
č. 4.
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Autori sú:
#1
#2
#3
#4

Winston Churchill, bývalý britský premiér
Matteo Salvini, bývalý taliansky minister vnútra
Ayman al-Zawahiri, líder organizácie Al-Káida
Benjamin Netanyahu, izraelský premiér

Po odhalení všetkých štyroch autorov študentom prečítajte alebo v
tlačenej forme ukážte ďalší výrok:¹⁷

"

"

1. Geniálny vodca musí byť schopný dosiahnuť, aby rôzni protivníci vyzerali tak, akoby patrili do jednej kategórie.

¹⁷

h t t p s : / / w w w .
brainyquote.com/
quotes/adolf_hitler_101564

Spýtajte sa študentov, kto by mohol byť autorom tohto výroku. Po
niekoľkých pokusoch o hádanie prezraďte, že autorom výroku je
Adolf Hitler.
Opýtajte sa študentov, čo si myslia o výrokoch a Hitlerovom výroku.
Samozrejme, že Hitler a nacisti neboli prví v histórii, kto využíval
vrodené vnútroskupinové skreslenie na podnecovanie a mobilizáciu priaznivcov proti skupine, do ktorej nepatria. Skutočnosť, že Hitler otvorene vyhlasuje, že používa tento prístup, by mala u študentov spustiť alarm, keď sa zamyslia nad uvedenými príkladmi. To,
čo Hitler v podstate navrhuje, je homogenizovať skupinu, do ktorej
nepatríme, spojiť jej členov do jednej kategórie ako „protivníkov“,
„nepriateľov“, ktorí majú rovnaké negatívne vlastnosti.
Ak niektorí študenti majú provokatívne komentáre, môžete tému ďalej
rozviesť. Ak budú velebiť Hitlera za túto poznámku, môžete venovať minútu alebo dve vysvetleniu, že vnútroskupinové skreslenie a krivdenie
inej skupine, najmä židom, Rómom, etnikám, LGBT ľuďom alebo politickým oponentom, viedli k strašným následkom a vraždeniu týchto
skupín.
Ak si na druhej strane študenti myslia, že porovnávanie prvého výroku s Hitlerovým výrokom je nemiestne, povedzte im, že nehovoríme o
ideológii a netvrdíme, že spomenutí politici sú neonacisti. Vravíme o
stratégiách, ktoré používajú, a o tom, aký majú politický prejav. Hovoríme najmä o výrokoch, ktoré môžu v mysliach cieľovej skupiny výrokov
spustiť automatické myslenie a vnútroskupinové skreslenie.
Pozrite sa späť na všetky štyri výroky analyzované v Aktivite 2 a na
to, ako sú definované skupiny, do ktorých nepatríme.
Položte otázky:

Je reálne, aby by všetci ľudia zo skupiny, do ktorej nepatríme,
mali rovnaké vlastnosti? Vykresľuje to realitu sveta, existuje iba
dobro a zlo?
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Pozrite sa na to, ako je charakterizovaná skupina, do ktorej nepatríme: je „slabšia, hlúpejšia“, „skorumpovaná“, „nepatrí medzi nás“ a my sme, samozrejme, tí „dobrí“. Tieto veci hovoria
vysokopostavení politici. Aké môžu byť potenciálne následky,
čo si myslia ich voliči?
Je možné vyriešiť konflikt medzi skupinou, do ktorej patríme,
a skupinou, do ktorej nepatríme, mierovými a diplomatickými
riešeniami, ak je skupina, do ktorej nepatríme, vykreslená úplne zjednodušene iba ako tá „zlá“?
Ak je debata ohraničená na „my verzus oni“ a „dobré verzus zlé“,
nie je možné hovoriť napríklad o ekonomických problémoch, ktoré
by mohli byť základom konfliktu, niektorých oprávnených požiadavkach skupiny, do ktorej nepatríme, alebo vedľajších problémoch,
ktoré nemajú nič spoločné s „každým“ migrantom, „každým“ moslimom, „každým“ Američanom. Je to tak preto, lebo máme sklon
k automatickému mysleniu, sklon prepnúť na vnútroskupinové
skreslenie, ktoré nám pomáha zjednodušiť svet na dobrý verzus
zlý. Výsledkom ale je, že takto nemôžeme dospieť k nijakému dialógu, nie je možné politicky dospieť k žiadnemu (nenásilnému, legálnemu) riešeniu.

Aktivita 4
Spýtajte sa študentov, kto sú podľa nich skupiny, do ktorých nepatríme, v rámci nasledujúcich ideologických skupín. Proti komu
bojujú tieto skupiny, keď hovoria v zmysle „my verzus oni“, kto sú
„oni“?
Uveďte skupiny, do ktorých nepatríme, do stĺpca.

Príklady, ktoré môžu študenti uviesť:
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Spýtajte sa študentov:
Keď sa pozriete na tento zoznam, prečo si myslíte, že je dôležité vedieť o vnútroskupinovom skreslení?
Viete vymyslieť pár rád, ako sa mu môžeme vyhnúť?
Môžete uviesť vaše vlastné stratégie, ako sa vyrovnať so skreslením. Môžete použiť nasledujúce príklady:
Najlepšia ochrana proti tomu, aby došlo k skresleniu, je vedieť o
ňom a dávať si naň pozor. Potom by sa vždy, keď identifikujem takýchto problém, mal u mňa spustiť alarm, že dochádza k zjednodušeniu, ktoré zasiahlo moju slabú stránku: jedno z kognitívnych
skreslení. Budem hľadať podobnosť medzi sebou a členmi skupiny, do ktorej nepatrím. Budem myslieť racionálne a zdôvodňovať si
názor. Budem myslieť na to, že skupina, do ktorej nepatrím, nikdy
nie je homogénna. Aj na to, že politickú debatu, ktorá spúšťa vnútroskupinové skreslenie, nie je možné vyriešiť. Nezahŕňa praktické
problémy, ktoré je možné vyriešiť, môže len podnecovať nenávisť a
strach z inej skupiny.

Aktivita 5
Na hodine alebo na domácu úlohu:
Požiadajte študentov, aby vyhľadali a vymysleli aspoň tri príklady z
histórie alebo zo súčasnosti, kde malo vnútroskupinové skreslenie
násilné dôsledky, teda prípady, keď zjednodušenie na „my verzus
oni“ viedlo k násiliu. Ak chcete cvičenie rozšíriť, študenti môžu prezentovať príklady aj na hodine.
Jasným príkladom je holokaust a nacisti, ale študenti by mali nájsť
aj iné príklady. Môže ísť o rôzne príklady, ako napríklad etnické násilie medzi Hutuami a Tutsiami v 90. rokoch v Rwande, etnické čistky Rohingov v Mjanmarsku alebo nedávny útok na americký Kapitol
zo strany podporovateľov Donalda Trumpa, ktorí na sociálnych médiách sľubovali, že násilne zlikvidujú politických protivníkov.
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Pracovný
hárok

leckia 03

1.

Vnútroskupinové skreslenie

Pripravne cvicenie
Napíš, do ktorých skupín podľa seba patríš na mikroúrovni (napríklad rodina alebo športový tím)?
1
2
3
Napíš, do akých skupín podľa seba patríš na širšej úrovni (napríklad národnosť, náboženské skupiny alebo iné):
1
2
3
Vedľa každej zapísanej skupiny napíš 3 vlastnosti, ktoré charakterizujú tieto skupiny.

2.

Skusenost s vnutroskupinovym
skreslenim
Počas troch minút zapíšte čo najviac dôvodov, ktoré vám napadnú na otázku: Prečo
druhá skupina, do ktorej nepatríte, nemá rada rovnaké veci ako vaša skupina?

Pre pozorovateľa:
Zapíš čo najviac vlastností spomenutých nápadov, ktoré začuješ v pozorovanej skupine.

Zapíš si definíciu vnútroskupinového skreslenia.
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3.

Vnútroskupinové skreslenie

Vnutroskupinove skreslenie a
diskriminacia
Vypočujte si príbeh o vašom kmeni, ktorý vám prečíta vyučujúci/-a. Na konci odpovedz
na otázky podľa toho, do ktorého kmeňa si patril/a:
Pre Legendy: Aké bolo byť súčasťou kmeňa Legiend? Ako si sa cítil/a, keď došlo ku krachu burzy a váš status a pozícia sa naraz zmenili?
Pre Predátorov: Aké bolo byť súčasťou kmeňa Predátorov? Myslíš si, že to bolo spravodlivé, keď Legendy aj Bojovníci utrpeli krach burzy? Alebo spravodlivé, keď sa ukázalo, že
ste kedysi vládli celému štátu?
Pre Bojovníkov: Aké to bolo byť súčasťou kmeňa Bojovníkov? Závidel/a si Legendám, že
mali šťastie?

Snaž sa spomenúť si na vnútroskupinové skreslenie, ku ktorému došlo v príbehu. Ekonomické aspekty nechaj bokom, ale napíš tie príklady, v ktorých sa kmeň povyšoval a
krivdil inému kmeňu:
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4.

Vnútroskupinové skreslenie

Vnutroskupinove skreslenie a
videohry
Pozri sa na nasledujúce obrázky alebo snímky obrazovky (screenshoty) zo slávnych videohier s
vojnovou tematikou, ktoré vyšli po teroristických útokoch z 11. septembra 2001.

Obrázok 1: Spojenecká postava z hry Call of
Duty 4: Modern Warfare

Obrázok 2: Spojenecká postava z hry Arma 2:
Operation Arrowhead

Obrázok 3: Jedna z dvoch hlavných nepriateľských postáv z hry Call of Duty 4: Modern Warfare

Obrázok č.4: Hlavná nepriateľská postava „duchovný“ z hry Medal of Honor: Warfighter

Obrázok 5: Nepriateľská postava z hnutia Taliban z hry: Medal of Honor
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Vnútroskupinové skreslenie

Pozri sa na obrázky a napíš hlavné vlastnosti „dobrých“ postáv - spojencov a „zlých“ - nepriateľov v uvedených videohrách:
„Dobrí“:

„Zlí“:

Ďalej sa pozri na to, kde sa hry odohrávajú a ako sú tieto miesta stvárnené:

Obrázok 6: Battlefield 3: misia: operácia
Swordbreak, mesto Sulejmánia, Irak

Obrázok 7: Battlefield 3: misia: operácia Guillotine, mesto Sulejmánia, Irak

Obrázok 8: Call of Duty 4: Modern Warfare,
Karáči, Pakistan

Obrázok 9: Call of Duty 4: Modern Warfare,
mesto v Iraku

Obrázok 10: Army of Two: Somálsko
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Vnútroskupinové skreslenie

Pozri sa na miesta, kde sa odohrávajú rôzne hry. Ako vyzerajú, aké hlavné prvky sú zobrazené na týchto miestach? Aké emócie tieto miesta v tebe vyvolávajú?

Teraz sa pozri na reálne fotografie Sulejmánie, Teheránu a Karáči:

Obrázok č. 1: Sulejmánia

Obrázok 2: Teherán

Obrázok 3: Karáči
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Vnútroskupinové skreslenie

Zodpovedajú tieto fotografie stvárneniu v hrách? Aké predsudky vyvolávajú hry o týchto
mestách/krajinách?

Dokážeš na fotografiách z hier identifikovať odkazy na islam? (tip: sú tu dva odkazy)

Dokážeš na základe vykonanej analýzy určiť, ktoré predsudky vyvolávajú stvárnenia „nepriateľov“ v týchto videohrách?

Podľa výskumu bolo po roku 2001 v Spojených štátoch vydaných viac ako 15 hier s
vojnovou tematikou, ktoré obsahovali moslimské postavy. Tieto postavy boli stvárnené
takmer všetky tak, ako sme videli v tejto analýze. Keďže západný videoherný priemysel
je populárny po celom svete a tieto videohry sú najpredávanejšie, hrali ich milióny hráčov. Dokážeš zistiť, aká populárna bola hra Call of Duty 4: Modern warfare a koľko kusov
sa predalo po celom svete?

Vedel/a by si na základe vykonanej analýzy a informácií povedať, ako môže hra vyvolávať u hráčov vnútroskupinové skreslenie?
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Vnútroskupinové skreslenie

Aké účinky môže mať na hráčov jednotné stvárnenie arabských/moslimských hráčov
ako negatívnych postáv a prevažne moslimských krajín ako ruín? Vezmi do úvahy, že tu
vzniká množstvo asociácií so skutočnými ľuďmi, s geopolitickými udalosťami a miestami.

Čo myslíš, ako je možné posúdiť účinky vnútroskupinového skreslenia pri hre videohier?
Ako by mohla využiť takéto hry armáda?

Domáca úloha:
1

Zisti, koľko moslimov žije vo svete a ktorá krajina má najväčšiu populáciu moslimov

2

Zisti, akým jazykom sa hovorí v Afganistane, Pakistane (na snímke obrazovky z
Karáči na našom príklade v obrázkoch je zlý jazyk, zistíš, kde je chyba?) a v Iráne.
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5.

Vnútroskupinové skreslenie

3

Sprav malý prieskum a pokús sa zistiť, ako sú mestá New York a Paríž stvárnené v
hre Battlefield 3 (v porovnaní s ošarpaným Teheránom a Sulejmániou).

4

Na koho sa podobá Hassan („duchovný“) z hry Medal of Honor: Warfighter v reálnom živote a v čom?

Vnutroskupinove skreslenie a
populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Pozri sa na príspevky na sociálnych sieťach alebo na obrázok na bilborde uvedené nižšie.
Dokážeš identifikovať vnútroskupinové skreslenie v týchto príspevkoch a na týchto
obrázkoch?
Čo je spoločnou črtou na obrázkoch, aký druh rozdelenia je vždy prítomný?

Obrázok 1

Obrázok 4

Obrázok 2

Obrázok 3

Obrázok 5
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Vnútroskupinové skreslenie

Text na týchto obrázkoch:
Obrázok 1: „Toto je kultúra!! Toto je islam“
Obrázok 2: „Kto je skutočná príšera? Prestaňte nosiť kožušinu.“ PETA
Obrázok 3: Donald J. Trump: „Prečo nemôžu byť Mexičania viac ako Ázijci? Menej sexuálneho násilia, viac počítačov!“
Obrázok 4: „Rodina je muž a žena. STOP LGBT! Marian Kotleba, konečne slovenský prezident“
Obrázok 5: „Hádaj, kto je posledný v rade? Bývanie, zdravotnícka starostlivosť, práca.
Len Lega Nord ochráni vaše záujmy“
(Lega Nord je talianska extrémna pravicová strana, ktorej lídrom je Matteo Salvini. Ide o
stranu, ktorá je jasne vyhranená proti imigrantom a proti Európskej únii.)
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Vnútroskupinové skreslenie

Prečo sa rozdelenie „my verzus oni“ zneužíva v politickej komunikácii? Aké to predstavuje nebezpečenstvo?

Aktivita 2
Prečítaj si nasledujúce výroky známych politikov.

1.
„Nepripúšťam napríklad, že bolo voči americkým Indiánom alebo domorodým
Austrálčanom spáchané veľké zlo. Nepripúšťam, že bolo voči týmto ľuďom spáchané zlo tým, že silnejšia, vyššie postavená a vzdelanejšia rasa prišla a vzala
im územie.“

2.
„Obhajovanie našich hodnôt a našej identity vyžaduje reguláciu prítomnosti
moslimov a moslimských organizácií v (našej krajine).“

3.
„Vaše krajiny sú znečistené americkými základňami so všetkými tými neveriacimi a s korupciou, ktorú rozširujú.“

4.
„Izrael nie je štát všetkých jeho občanov. Podľa zákona základnej štátnej príslušnosti, ktorý sme schválili, je Izrael národným štátom Židov – a len ich.“
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Vnútroskupinové skreslenie

Potom sa pokús doplniť údaje do nasledujúcej tabuľky:
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Vnútroskupinové skreslenie

Aktivita 3

"

"

Pozri sa na nasledujúci výrok:

1. „Geniálny vodca musí byť schopný dosiahnuť, aby rôzni protivníci vyzerali tak, akoby patrili do jednej kategórie.“

Kto si myslíš, že je autorom tohto výroku?

Pozri sa späť na všetky štyri výroky analyzované v predchádzajúcej aktivite a na to, ako
sú definované skupiny, do ktorých nepatríme. Je reálne, aby všetci ľudia zo skupiny, do
ktorej nepatríme, mali rovnaké vlastnosti? Vykresľuje to realitu sveta, existuje iba dobro
a zlo?

Pozri sa na to, ako je charakterizovaná skupina, do ktorej nepatríme: je „slabšia,
hlúpejšia“, „skorumpovaná“, „nepatrí medzi nás“ a my sme, samozrejme, tí „dobrí“. Tieto
veci hovoria vysokopostavení politici. Aké môžu byť potenciálne následky? Čo si myslia
ich voliči a voličky, keď počujú takýto odkaz?

Existuje možnosť, ako vyriešiť konflikt medzi skupinou, do ktorej patríme, a skupinou,
do ktorej nepatríme, mierovou cestou a diplomaticky, ak je skupina, do ktorej nepatríme, stvárnená úplne zjednodušene len ako „tí zlí“?
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Aktivita 4
Do týchto stĺpcov zapíš, proti ktorým skupinám broja nasledovné skupiny? Koho označujú ako tú druhú skupinu, do ktorej nepatríme, tých „zlých“? Proti komu bojujú v rámci
svojej ideológie v zmysle „my verzus oni“?

Keď sa pozrieš na tento zoznam „nepriateľov“ skupiny, do ktorej nepatríme, prečo je
dôležité vedieť o vnútroskupinovom skreslení?

Vymysli niekoľko rád, ako sa vyhnúť vnútroskupinovému skresleniu.

Domáca úloha
Vyhľadaj a spomeň aspoň tri príklady z histórie alebo zo súčasnosti, kde malo vnútroskupinové skreslenie násilné dôsledky, kde zjednodušenie na „my verzus oni“ viedlo
k násiliu.
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1.
Poznamky ucitela
Sklon k sebapotvrdzovaniu
Sklon k sebapotvrdzovaniu alebo aj konfirmačné skreslenie je systematická chyba v myslení, ktorá môže vzniknúť pri spracovaní
informácií. Cambridgeský slovník¹ definuje sklon k sebapotvrdzovaniu ako "skutočnosť, že ľudia s väčšou pravdepodobnosťou prijmú
alebo si všimnú informáciu, ak sa zdá, že podporuje to, čomu už veria
alebo čo očakávajú". Raymond Nickerson, americký psychológ a autor významnej ťažiskovej práce o sklone k sebapotvrdzovaniu, posúva túto definíciu ešte ďalej: hovorí, že sklon k sebapotvrdzovaniu
je "hľadanie alebo interpretácia dôkazov spôsobom, ktorý podporuje
existujúce presvedčenia, očakávania alebo hypotézu."² Nielenže sme
náchylnejší prijímať informácie, ktoré podporujú naše presvedčenie, ale dokonca ich aj vyhľadávame. Namiesto toho, aby
sme nestranne hodnotili dôkazy a na základe ich analýzy dospeli k
záveru, máme tendenciu postupovať opačne: máme na mysli nejaký záver alebo rozhodnutie a bez toho, aby sme si to uvedomovali,
si pravdepodobne vyberáme dôkazy, ktoré zodpovedajú našej hypotéze alebo informácie formujeme tak, aby potvrdzovali to, čomu
veríme. Zo všetkých faktov, ktoré existujú o určitej téme, budeme
pravdepodobne venovať pozornosť tým, ktoré sa prekrývajú s našimi presvedčeniami o danej téme. Keď narazíme na dôkazy, ktoré sú
v rozpore s našimi existujúcimi presvedčeniami alebo ich ohrozujú,
máme tendenciu ich ignorovať alebo minimalizovať.

¹ https://dictionary.

cambridge.org/dictionary/english/confirmation-bias

² Nickerson,

RS (1998).
Confirmation Bias: A
Ubiquitous Phenomenon in Many Guises.
Review of General Psychology, 2(2), 175–220.
(p. 175)

Sklon k sebapotvrdzovaniu, podobne ako iné sklony, je vlastný
ľudskému poznaniu. V podstate ide o toto: mať pravdu je jednoduchšie. Náš mozog potrebuje oveľa viac času na spracovanie
informácií, ktoré sa nezhodujú s tým, čo si už myslíme alebo vieme.
To je to, čo robia kognitívne skreslenia. Pomáhajú nášmu mozgu
vyhnúť sa ťažkej práci. Prijímame informácie, ktoré potvrdzujú naše
názory, pretože to znamená, že sa ich môžeme držať, čo je jednoduchšie, ako keby sme ich mali odmietnuť. Vo väčšine prípadov náš
mozog nemá čas ani kapacitu na to, aby zvážil všetky informácie a
urobil dobre informované rozhodnutie. Preto musíme niektoré in-
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formácie odfiltrovať a vybrať tie časti, ktoré podporujú záver, ktorý
máme na mysli. Nebezpečné na sklone k sebapotvrdzovaniu je to,
že k nemu dochádza pri nevedomom spracovaní informácií.³ Vyberáme, uprednostňujeme a zapamätávame si informácie, ktoré
podporujú naše presvedčenie a filtrujeme všetko, čo mu odporuje.
Robíme to bez toho, aby sme si to uvedomovali.
Tento sklon je bežným javom aj v policajnom vyšetrovaní a kriminalistike. Keď dôjde k trestnému činu, niektorí vyšetrovatelia sa intuitívne prikláňajú k určitému podozrivému. Vyšetrovatelia, ktorí majú
počiatočnú hypotézu, majú tendenciu uprednostňovať informácie
alebo dôkazy, ktoré naznačujú, že majú pravdu. To môže viesť k nepresným posudkom a narušiť objektivitu vyšetrovania. Výskumníci
zistili, že policajní začiatočníci majú tendenciu považovať dôkazy za
menej spoľahlivé, ak sú v rozpore s ich predchádzajúcimi podozreniami⁴ a považujú svedkov za menej dôveryhodných, ak popierajú
vinu toho podozrivého, o ktorého vine sú presvedčení a za dôveryhodnejších, ak vinu tohto favorizovaného podozrivého potvrdia.⁵

PRECOBIAS

³ O’Brien,

B. (2009). Prime suspect: An examination of factors that
aggravate and counteract confirmation bias in
criminal investigations.
Psychology, Public Policy, and Law, 15(4), 315–
334. (page 316)

⁴ Ask,

K., Rebelius, A., &
Granhag, P. A. (2008).
The ‘elasticity’ of criminal evidence: A moderator of investigator bias.
Applied Cognitive Psychology, 22(9), 1245–1259.

⁵ Ask, K., & Granhag, P. A.
(2007). Motivational Bias
in Criminal Investigators’ Judgments of Witness Reliability1. Journal
of Applied Social Psychology, 37(3), 561–591.

Sklon k sebapotvrdzovaniu a
radikalizácia / extrémizmus
Sklon k sebapotvrdzovaniu môže tiež posilniť diskriminačné extrémistické nálady. Ľudia, ktorí sa správajú rasisticky alebo diskriminačne, majú tendenciu zdôrazňovať svoje negatívne skúsenosti s
ľuďmi iného etnika, národnosti alebo kultúry (aj keď ich majú len
niekoľko) a ignorujú alebo minimalizujú pozitívne skúsenosti. To
isté platí pre ľudí, ktorí sa správajú rasisticky a diskriminačne, ale
nikdy nemali žiadne negatívne skúsenosti s príslušníkmi iného etnika, národnosti alebo kultúry, môžu byť zavádzaní strachom. To
spôsobuje, že zovšeobecňujú takýchto ľudí ako ľudí, ktorí robia zlé
veci. Známa vám bude nasledujúca situácia: ak sa v správach objaví
informácia o Rómovi, ktorý okradol starú pani, vždy sa nájde niekto, kto má predsudky a povie: „Vidíte, to vždy Rómovia okrádajú
staré panie." Keď sa objaví príbeh o bielom Slovákovi, ktorý okradol starú pani alebo o Rómovi, ktorý dosiahol niečo obdivuhodné,
ten istý človek si to pravdepodobne nevšimne alebo nezaregistruje,
pretože je to v rozpore s jeho presvedčením. Toto je sklon k sebapotvrdzovaniu. Vždy, keď ľudia s extrémistickými názormi vidia
potvrdenie svojich názorov, tieto názory sa posilňujú. A bohužiaľ, v
dôsledku sklonu k sebapotvrdzovaniu to nefunguje opačne. Pozitívne príklady alebo situácie, ktoré sú v rozpore s ich presvedčením,
toto presvedčenie neoslabujú. Je to jednoducho preto, že mozog
týmto príkladom takmer nevenuje pozornosť.
Tento príklad funguje aj v radikalizovanom prostredí. Či už ide o
pravicové alebo krajne ľavicové extrémistické skupiny, salafistické
extrémistické organizácie alebo iné formy radikalizácie, sklon k sebapotvrdzovaniu môže viesť k zvýšeniu polarizácie a posilneniu ex-
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trémistických názorov. Je dôležité pochopiť, že ľudia, ktorí sa ocitnú
v radikálnych alebo extrémistických internetových komunitách, sú
na to veľmi náchylní, pretože na takýchto webových stránkach a fórach sa stretávajú ľudia s podobným zmýšľaním, ktorí si navzájom
posilňujú a zintenzívňujú svoje názory.

		

Ak sa chcete dozvedieť viac o kognitívnych skresleniach a radikalizácii,
sledujte bezplatný online kurz PRECOBIAS na www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie
Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú študenti vedieť:
kriticky vnímať a chápať
sklon k sebapotvrdzovaniu,

Štruktúra lekcie a
pokyny
Približné trvanie: tri až štyri 45-minútové hodiny v závislosti od toho, či
prejdete so študentmi všetky aktivity
alebo nie.

samostatne rozpoznať a
identifikovať sklon s sebapotvrdzovaniu v príkladoch zo života,
rozpoznať tento sklon v extrémistickej propagande a
pochopiť súvislosť sklonu k
sebapotvrdzovaniu s extrémistickým násilím,
sformulovať odporúčania,
ako minimalizovať vplyv
tohto sklonu.
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Pripravne cvicenie
Aktivita 1
Rozcvička spočíva v tom, že si vyskúšate dva príklady z reálneho
života, pri ktorých ľudia často podliehajú sklonu s sebapotvrdzovaniu. Test pozostáva z dvoch jednoduchých otázok. Bez toho, aby ste
študentom povedali, že táto aktivita je o sklone k sebapotvrdzovaniu, urobte so študentmi rýchly test. V pracovných listoch by mali
zakrúžkovať len odpovede sami pre seba.

1

Niekto, kto sa ti páči, dlho neodpovedá na tvoju správu. Čo ti,
úprimne, napadne ako prvé?
Nezáleží mu/jej na mne.
Je zaneprázdnený/-á.

2

Učiteľka ťa niekedy zastihne nepripraveného/-ú a položí ti na
hodine otázku, na ktorú nie si pripravený/-á. Často sa ti tiež
stane, že sa dostaneš do nesprávneho radu v obchode, do
toho, ktorý ide oveľa pomalšie ako ten druhý. Stáva sa to často
a dokazuje to to, čo už vieš - že zvyčajne máš smolu.
Áno
Nie

Pokračujte priamo v aktivite 2. Po ďalšej aktivite sa porozprávate o
odpovediach k tomuto testu a zadefinujete sklon k sebapotvrdzovaniu.

Aktivita 2
Cieľom tejto aktivity je simulovať, ako sa môže spustiť sklon k sebapotvrdzovaniu. Zopakujeme experiment, ktorý v roku 1960 použil psychológ Peter Wason na skúmanie sklonu k sebapotvrdzovaniu.

⁶ https://bear.warrin-

gton.ufl.edu/brenner/
mar7588/Papers/wason-qjep1960.pdf

Povedzte študentom, že si zahráte hru. Na tabuľu napíšete postupnosť troch čísel a tieto tri čísla vytvoríte pomocou pravidla, ktoré
máte vytvorené v hlave. Študenti musia uhádnuť toto pravidlo. Jediný spôsob, ako ho môžu uhádnuť, je dať vám tri čísla a vy im poviete, či postupnosť spĺňa alebo nespĺňa pravidlo. Môžete odpovedať
iba áno alebo nie.
Pravidlo, ktoré máte na mysli, sú tri rastúce čísla (akékoľvek) a
počiatočné tri čísla, ktoré študentom dáte, sú 2, 4, 6.
Povedzte študentom, že v tejto hre pracujú ako celá trieda a majú
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obmedzený počet tipov - majú 12 tipov. Tým by sa mala zvýšiť ich
zodpovednosť pri zvažovaní návrhov, ktoré predkladajú. Každý
študent môže zdvihnúť ruku a navrhnúť sériu troch čísel na otestovanie, či potvrdzuje vaše pravidlo a na tieto návrhy odpovedáte
áno alebo nie. Ak sa trieda zhodne, že vie dosť a myslí si, že pozná
pravidlo, môže ho povedať nahlas. Ďalším variantom je, že necháte
študentov klásť otázky a keď si myslia, že pravidlo poznajú, napíšu
si ho na papier. Zozbierajte papiere a spoločne prediskutujte výsledky.
Na začiatku študenti zvyčajne skúšajú podobné príklady, napríklad
či 10,12,14 alebo 20, 22, 24 vyhovuje pravidlu. Väčšina študentov sa
môže domnievať, že pravidlom je len zvyšovanie párnych čísel. Niekto môže po chvíli vyskúšať nepárne čísla ako 5, 7, 9 a neskôr pokračovať v pokusoch s 10, 20, 30 alebo rastúcimi násobkami. Niekto
môže nakoniec vyskúšať postupnosť, ktorá je v rozpore s pravidlom, napríklad 3,2,1, a potom sa stane, že študenti sa zvyčajne vrátia k testovaniu párnych čísel, aby dávali stále správne odpovede.
Keď uhádli pravidlo alebo ho neuhádli správne a vy ste ho museli
odhaliť, prediskutujte, ako pri tomto cvičení postupovali. Diskutujte
o tom, ako rýchlo predpokladali, že ide o párne čísla a pokračovali
v overovaní svojej prvotnej hypotézy. Keď niekto dal odpoveď, že
to neboli párne čísla, alebo dostal ako odpoveď nie, jednoducho sa
vrátil k tomu, čo vedel, že funguje. Poukážte na to, že takto pokračovali napriek tomu, že najlepší spôsob, ako zistiť, či má niekto pravdu, nie je získať viac podpory pre to, čomu človek verí, ale vylúčiť
všetky prípady, v ktorých by sa mohol mýliť. Ak chceli mať stopercentnú istotu, že pravidlom je zvyšovanie párnych čísel, nie je logické, aby zakaždým dávali len zvyšujúce sa párne čísla a mali pravdu.
Namiesto toho by mali uviesť prípady klesajúcich a nepárnych čísel.
Ak zistia, že 3,5,7 funguje, je jasné, že párne čísla nie sú pravidlom,
ale stále môžu byť jeho súčasťou. Ďalej by mali skúsiť klesajúce čísla
alebo čísla, kde sa suma medzi číslami nerovná alebo niečo iné, čo
je odlišné.
Ak vaša trieda naozaj na začiatku testovala iné postupnosti a veľmi
rýchlo uhádla pravidlo, môžete im zablahoželať a vysvetliť, že väčšine ľudí trvalo dlhšie, kým si overili len svoju prvú hypotézu a znova
a znova sa vracali k párnym číslam.
Mohlo by sa zdať, že sú tu aj iné prvky, ktoré sa prelínajú so sklonok
k sebapotvrdzovaniu ako napríklad sociálny tlak a snaha študentov vyhnúť sa hanbe, ak by navrhli nesprávnu postupnosť. Napriek
tomu štúdie ukazujú, že ľudia majú tendenciu dávať podobné odpovede, aj keď hádajú individuálne. Bolo by dobré opýtať sa študentov, čo im bránilo v testovaní sekvencií, ktoré považovali za nepravdivé?
Pýtajte sa študentov, keď videli, ako sa zasekli pri potvrdzovaní
vlastného podozrenia namiesto overovania iných hypotéz, čo si
myslia, že je základom sklonu k sebapotvrdzovaniu. Nechajte ich
vymenovať niekoľko charakteristík, ktoré dokážu rozoznať a potom
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ich nechajte napísať definíciu, buď tú, ktorú ste sformulovali ako
trieda alebo tú z poznámok učiteľa:

Sklon k sebapotvrdzovaniu je kognitívne skreslenie,
pri ktorom ľudia s väčšou pravdepodobnosťou prijmú alebo si všimnú informáciu, ak sa zdá, že podporuje to, čomu už veria alebo čo očakávajú.
Po zapísaní definície sa vráťte k testu v aktivite 1 a spýtajte sa študentov: Čo by mohlo byť základom sklonu k sebapotvrdzovaniu v
každej otázke?
Otázka 1: Niekto, kto sa ti páči, ti dlho neodpovedá na správu. Čo ti,
úprimne, napadne ako prvé?
Odpoveď „Nezáleží mu/jej na mne“ potvrdzuje už existujúce presvedčenie, náznak nízkeho sebavedomia, keď sa zdá, že neskoršia
odpoveď je dostatočným dôkazom toho, že druhá osoba nemá záujem. Ostatné hypotézy sú zamietnuté a my sa sústredíme len na
to jediné vysvetlenie, ktoré podľa nás dokazuje, že máme pravdu.
Otázka 2: Učiteľka ťa niekedy zastihne nepripraveného/-ú a položí ti
na hodine otázku, na ktorú nie si pripravený/-á. Často sa ti tiež stane, že sa dostaneš do nesprávneho radu v obchode, do toho, ktorý
ide oveľa pomalšie ako ten druhý. Stáva sa to často a dokazuje to
to, čo už vieš - že zvyčajne máš smolu.
Odpoveď „áno“ znamená, že títo študenti môžu mať predsudok,
že majú smolu. Každú negatívnu situáciu interpretujú ako dôkaz,
pričom nevenujú rovnakú pozornosť všetkým ostatným prípadom,
keď mali šťastie alebo všetkým ostatným prípadom, keď stáli v
správnom rade.
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Sklon k
sebapotvrdzovaniu v
praci
Rozdeľte študentov do dvoch skupín - môžete nechať študentov,
aby sa rozdelili sami alebo rozdeliť triedu do dvoch skupín, podľa vašich skúseností s danou triedou. Každá skupina si prečíta iný
úryvok⁷ (pozri príslušný pracovný hárok na konci plánu
lekcie).

⁷

Zdroj príkladu 1: https://www.vox.
com/2018/2/27/17057990/
andrew-wakefield-vaccines-autism-study
A príkladu 2 https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136032/

Predtým, ako si študenti prečítajú úryvky, uistite sa, že dobre chápu, čo znamená pojem hypotéza, aby mohli plne pochopiť význam
týchto textov a cvičenia. Môžete sa spýtať, či niekto vie vysvetliť, čo
presne slovo hypotéza znamená.
Potom nechajte každú skupinu prečítať si úryvok, ktorý dostali.
Toto sú dva skutočné príbehy, ktoré ilustrujú, že sklon k sebapotvrdzovaniu môže mať vážne dôsledky v rôznych profesionálnych
prostrediach. Požiadajte študentov, aby v texte podčiarkli všetky
prípady, v ktorých vidia, že vedec v príklade 1 a vyšetrovatelia a
porota v príklade 2 boli ovplyvnení sklonom k sebapotvrdzovaniu.
Potom požiadajte niektorých študentov, aby svoje odpovede prečítali nahlas.
Opýtajte sa ich, ako by tieto prípady mohli ilustrovať sklon k sebapotvrdzovaniu. Nechajte ich zapísať svoje odpovede do pracovného listu a spoločne o nich diskutujte.
Príklad 1 (celý výňatok v pracovnom liste):

Vedecká štúdia, ktorá spojila vakcínu MMR s autizmom

Wakefield poukázal na súvislosť medzi vakcínou proti osýpkam,
príušniciam a ružienke (MMR) a autizmom na základe štúdie, ktorej
sa zúčastnilo len 12 detí. Príspevok bol tiež prípadovou správou. ...
V tomto prípade zistenie, že v skupine desiatich detí má väčšina z
nich autizmus a zároveň bola očkovaná vakcínou MMR, nie je vôbec
prekvapujúce. Okrem toho Wakefield svoje zistenia nikdy nereplikoval. ... Wakefielda financovali právnici, ktorých rodičia angažovali v súdnych sporoch proti spoločnostiam vyrábajúcim vakcíny ...
Wakefield manipuloval s mnohými údajmi a ignoroval ich.
Kde môžeme identifikovať sklon k sebapotvrdzovaniu? Je vidieť, že
Wakefield chcel získať konkrétne výsledky (dokázať, že vakcíny spôsobujú autizmus). Z jeho výskumnej metódy je zrejmé, že mal na
mysli hypotézu a zameral sa na „dôkazy“, aj keď boli nízkej kvality
ako napríklad v prípade použitia prípadovej správy, ktoré by jeho
hypotézu potvrdili.
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Príklad 2

Päťka z Central Parku

Päť z týchto mladých mužov bolo zatknutých a vypočúvaných za napadnutie bežkyne. Počas výsluchov vyšetrovatelia tlačili na chlapcov, aby sa priznali a nútili ich klamať o tom, čo sa stalo. Z miesta
činu bola odobratá vzorka spermií, ktorá sa však nezhodovala s
DNA žiadneho z podozrivých. Neexistovali žiadne fyzické dôkazy,
ktoré by podozrivých spájali so zločinom a napriek tomu ich porota
v roku 1990 uznala za vinných a sudca všetkých piatich podozrivých
odsúdil na trest odňatia slobody.
Kde môžeme identifikovať sklon k sebapotvrdzovaniu? Je vidieť, že
vyšetrovatelia boli presvedčení, že majú správnych páchateľov. Boli
si takí istí alebo chceli si byť istí, že na chlapcov tlačili, aby sa priznali
a nedali sa presvedčiť, hoci sa DNA z miesta činu nezhodovala s
DNA žiadneho z chlapcov. Aj porota musela prepadnúť sklonu k
sebapotvrdzovaniu. Členovia poroty museli byť presvedčení o vine
týchto chlapcov, pretože ich odsúdili na základe nejasných a nespoľahlivých dôkazov (žiadna zhoda DNA, vynútené výpovede).
Potom im položte nasledujúce otázky a prediskutujte ich názory:
Prečo si myslíte, že ľudia prepadajú sklonu k sebapotvrdzovaniu? Prečo sa všetci radšej sústredíme na potvrdzujúce dôkazy a ignorujeme dôkazy, ktoré odporujú tomu, čomu chceme
veriť?
Študentom môžu prísť na rozum rôzne dôvody. Sklon k sebapotvrdzovaniu sa podobne ako iné skreslenia vyvinul s cieľom zjednodušiť mozgu spracovanie informácií. Zamerať sa na potvrdenie
informácií je jednoduchšie, pretože šetrí energiu a čas pri rozhodovaní. Je to dôležité aj z emocionálneho hľadiska: cítime sa dobre,
keď nám niekto potvrdí naše presvedčenie alebo predsudky a môžeme sa cítiť zle alebo zahanbene, keď sa pred inými ľuďmi ukáže,
že sme sa mýlili.

104

Kognitívne skreslenia a radikalizácia - Materiál pre stredné školy

2.3.
45 - 50 min

PRECOBIAS

Sklon k
sebapotvrdzovaniu
Aktivita 1
V tejto aktivite sa pozrieme na to, ako fungujú algoritmy Google vyhľadávania a ako môžu posilňovať sklon k sebapotvrdzovaniu. Ďalej to použijeme na krátku úvahu o tom, ako môžu účty študentov
na sociálnych sieťach posilňovať sklon k sebapotvrdzovaniu.

⁸

https://www.google.com/
search/howsearchworks/
algorithms/

Pozrime sa, ako fungujú algoritmy Google vyhľadávania alebo
„googlenia“. Nechajte študentov prečítať si krátky úryvok z Google
o vyhľadávacích algoritmoch⁸ (pozrite pracovný hárok).
Položte študentom nasledujúce otázky a nechajte ich napísať odpovede do pracovného hárku:
Dokážete rozoznať, ako vyhľadávač Google prispôsobuje výsledky špeciálne pre každú osobu?
Ako si myslíte, že „minulé vyhľadávania“ ovplyvňujú výsledky,
ktoré sa vám zobrazujú vo vyhľadávači Google? Napadne vám
príklad?
Google prispôsobuje výsledky tak, aby boli pre každého človeka relevantné podľa kontextu a nastavení. To znamená, že pri rovnakej
požiadavke ľudia nedostanú rovnaký súbor výsledkov, ale budú sa
líšiť podľa ich preferencií alebo histórie vyhľadávania. Google sa pozerá napríklad aj na lokalitu, v ktorej sa osoba nachádza a snaží sa
tak poskytovať miestne relevantné výsledky.
Minulé vyhľadávania veľa napovedajú o tom, čo ľudí zaujíma. To
Googlu poskytne ďalšie informácie o tom, čo by táto osoba mohla
hľadať. Študenti si môžu vymyslieť mnoho príkladov. Ak napríklad
niekto často vyhľadáva články z určitých médií, Google môže tomuto konkrétnemu používateľovi ponúkať výsledky z týchto médií pri
iných, nesúvisiacich vyhľadávaniach. Ak algoritmus Google predpokladá, že určitá osoba má deti, keď tento používateľ skontroluje
Správy Google, môže dostať viac správ týkajúcich sa detí ako ľudia
bez detí.
Potom požiadajte študentov, aby sa pozreli na niekoľko náhodných
„googlení“ (pozrite pracovný hárok). Automaticky vyplnený
vyhľadávač Google naznačuje, že Michelle Obamová, manželka bývalého prezidenta USA Baracka Obamu, je muž a že o tom existuje
dôkaz. Ďalšie vyhľadávanie prináša výsledky, ktoré akoby dokazovali existenciu UFO.
Položte študentom nasledujúce otázky k diskusii:
Keď vidíte takéto príklady, v čom podľa vás spočíva nebezpečenstvo „googlenia“ v súvislosti so sklonom k sebapotvrdzovaniu?
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Okrem iných názorov, s ktorými prichádzajú, nebezpečenstvo spojené so sklonom k sebapotvrdzovaniu spočíva v tom, že na internete možno nájsť potvrdenie takmer všetkého, čomu človek chce
veriť. Google zoradí výsledky tak, aby ste dostali viac potvrdzujúcich
dôkazov o tom, „čo si Google myslí, že hľadáte“ z hľadiska obsahu
alebo zdrojov.
Pokúste sa sformulovať aspoň 3 rady, ako môžeme prekonať
sklon k sebapotvrdzovaniu pri vyhľadávaní informácií.
Spoločne môžete sformulovať niekoľko rád pre vašu triedu a nechať žiakov, aby si ich zapísali do pracovného hárku. Napríklad je
dôležité vedieť, že toto skreslenie existuje a všetci sme náchylní
mu podľahnúť. Pri vyhľadávaní informácií je dobré zvoliť neutrálne
otázky. Posnažím sa nájsť pravdu a nie potvrdiť svoj vlastný názor.
Ak ide o dôležitú vec, venujem záverom dostatok času. Opýtam sa
sám seba, ako vysvetlím svoje dôvody. Prinútim sa premýšľať o alternatívnych hypotézach. Popremýšľam o zdrojoch, ktoré vidím.
Dajú sa tieto informácie nájsť aj inde alebo sú len na jednej či dvoch
webových stránkach? Môžem vystopovať pôvodný zdroj tvrdenia a
preukázať, že je spoľahlivý?
Nemal by som dovoliť, aby ma premohli emócie nad faktami. Nemusím mať pocit, že mám mať vždy pravdu. Je horšie byť tvrdohlavý a mýliť sa, ako zmeniť svoj názor na základe predložených faktov.
Mal by som sa povzbudzovať, aby som si nevytváral hypotézu alebo
názor príliš skoro.

Aktivita 2
Pozrieme sa na to, akú úlohu môže zohrávať sklon k sebapotvrdzovaniu na sociálnych sieťach. Položte študentom nasledujúce
otázky:
Zamyslite sa nad svojimi účtami na sociálnych sieťach - Instagram, Facebook, TikTok alebo iné. Ktorých ďalších používateľov
tam vidíte najčastejšie? Odkiaľ najčastejšie získavate informácie a správy?
Pokúste sa získať odpovede od študentov. Môžu uviesť množstvo
príkladov toho, čo im ich účty na sociálnych sieťach poskytujú ako
obsah.
Pokúste sa viesť diskusiu tak, aby sa žiaci mohli zamyslieť nad tým,
prečo väčšinou vidia obsah od priateľov alebo ľudí, ktorých majú
radi.
Používatelia zvyčajne vidia svojich priateľov alebo členov rodiny, s
ktorými sú v kontakte najčastejšie. To znamená, že ide o ľudí,

ktorých majú zvyčajne radi a/alebo s ktorými najviac komunikujú. To isté platí pre zdroje správ: zdroje správ, s
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ktorými sa stretávame na účtoch sociálnych médií, pochádza-

jú zo statusov priateľov, s ktorými máme tendenciu
súhlasiť a zo spravodajských alebo satirických stránok, ktoré sa nám páčia a s ktorými máme tendenciu
súhlasiť.

Poznáte pojem „informačná bublina“ (angl. „filter bubble“)? Čo
to znamená?
Na sociálnych sieťach sme obklopení priateľmi a ľuďmi, ktorých
máme radi a s ktorými súhlasíme, a sledujeme stránky a skupiny,
ktoré máme radi a s ktorými súhlasíme. To platí aj pre politické skupiny alebo satirické stránky, ktoré preferujeme. Viac s nimi komunikujeme, čo znamená, že algoritmy sa naučia ponúkať nám ešte viac
tohto potvrdzujúceho, podobného obsahu. Nazýva sa to „filtračná
bublina", v ktorej sme obklopení ľuďmi, stránkami a správami, s
ktorými súhlasíme a algoritmy nám ponúkajú stále viac rovnakých
vecí.
Aké nebezpečenstvo predstavuje vystavovanie sa obsahu,
ktorý väčšinou potvrdzuje tvoje názory, to, o čom si už presvedčený/-á?
Nebezpečenstvo spočíva v tom, že sa môžeme mýliť, ale zdá sa, že
všetci ostatní okolo nás majú rovnaký názor, takže by sme si to len
ťažko uvedomili.

Aktivita 3 alebo domáca úloha
20 min

Ak vám technické možnosti umožňujú robiť túto aktivitu na hodine alebo ak študentom umožníte sledovať videá na ich mobilných
telefónoch, môžete túto aktivitu robiť spoločne počas hodiny. Prípadne zadajte študentom domácu úlohu: pozrieť si tieto tri veľmi
krátke videá o sklone k sebapotvrdzovaniu od slávneho vedca Neila
deGrasse Tysona. Videá sú v angličtine a majú anglické titulky, video č.3 má aj slovenské titulky. Titulky vo videu zapnete kliknutím
na ikonu Nastavenia a vybratím titulkov v slovenčine. Úroveň použitej angličtiny by mala byť zrozumiteľná pre študentov stredných
škôl, ak vezmeme do úvahy, že sú zvyknutí sledovať obsah YouTube
v angličtine.
Google a sklon k sebapotvrdzovaniu: https://www.youtube.
com/watch?v=f1_RX8rWaRg
Hrá sklon k sebapotvrdzovaniu vo vede nejakú úlohu?
Kritické myslenie 101: https://www.youtube.com/watch?v=Enl6YdHkp2o
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Po dopozeraní videí by študenti mali byť schopní napísať odpovede
na nasledujúce otázky:
Čo robia vedci, aby minimalizovali sklon k sebapotvrdzovaniu?
Ktoré prekážky podľa deGrasse Tysona môžu brániť ľuďom
uznať, že je niečo pravda?
Neil deGrasse Tyson hovorí, že vedci sú vyškolení, aby sa vyhli
sklonu k sebapotvrdzovaniu prostredníctvom vedeckých postupov, ale práve vzájomné hodnotenie vedcov medzi sebou
má zabrániť takýmto chybám. Čím viac ľudí kontroluje niečie
metódy, experimenty a výsledky štúdie, tým menšia je pravdepodobnosť, že sa objaví sklon k sebapotvrdzovaniu, pretože
ostatní recenzenti by mali byť schopní identifikovať, kde mohol
sklon k sebapotvrdzovaniu ovplyvniť výsledky.
Je to napríklad niečie náboženstvo alebo politická filozofia.

2.4.
45 - 50 min

Sklon k
sebapotvrdzovaniu a
populizmus/extremizmus
Aktivita 1
V tejto aktivite sa pozrieme na to, ako sklon k sebapotvrdzovaniu
súvisí so šírením falošných správ a hoaxov (podrobnejšie informácie o falošných správach nájdete v 11.lekcii o Efekte spáča).
Pozrime sa na historický príklad.
Najprv sa študentov opýtajte, či niekto vie povedať, čo sú fake news
– po slovensky falošné správy a čo je hoax. Môžu uviesť nejaké príklady?
Podľa Wikipédie sa o fake news hovorí vtedy, keď sa nepravdivé alebo zavádzajúce informácie prezentujú ako správy nie so zámerom informovať, ale dezinformovať, manipulovať alebo zmiasť
publikum. Známym príkladom fake news boli obvinenia, že sa Rusi
miešali do volieb v USA v roku 2016, čo sa na základe dôkladného
amerického vyšetrovania nepreukázalo. Hoax je zámerne vymyslená nepravda, ktorá sa vydáva za pravdu a to so zlým úmyslom. Ich
tvorcovia sa snažia o virálnosť, aby hoax oslovil široké publikum.
Hoaxom môže byť emotívna, ale úplne vymyslená falošná výzva na
vyzbieranie peňazí pre obeť vážnej choroby, e-mail ponúkajúci dedičstvo údajného nigérijského princa alebo virálne video obete, pri
ktorom sa ukáže, že opisovaná udalosť sa vôbec nestala a obrázok
je z inej, úplne nesúvisiacej udalosti spred niekoľkých rokov.
Teraz sa pozrieme na niektoré historické fake news a hoaxy, ktoré
kolovali v Európe. Nechajte študentov prečítať si opis toho, ako boli
Židia v 14. storočí obviňovaní z otrávenia studní a spôsobenia pandémie (pozrite pracovný hárok). Študentov môžete tiež rozdeliť do skupín, v ktorých budú diskutovať o otázkach nasledujúcich
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po príbehu. Odpovede nech odprezentujú pred triedou.
Požiadajte jedného alebo viacerých študentov, aby ústne zhrnuli
príbeh vlastnými slovami, aby bolo jasné, že študenti aktívne prečítali a porozumeli textu. Aby ste študentom poskytli kontext, môžete
im vysvetliť, prečo boli Židia obviňovaní z otrávenia studní (studne
ako kritická infraštruktúra v stredovekých mestách) a ako sa „správy“ šírili ešte pred vynájdením médií a masovej komunikácie.
Ako podľa nich mohol sklon k sebapotvrdzovaniu prispieť k následnému násiliu voči židovským komunitám? Nechajte ich zapísať svoje odpovede do pracovného hárku.
Potom položte študentom nasledujúce otázky:
Aké boli „ideálne“ podmienky na to, aby sa medzi občanmi 14.
storočia spustil sklon k sebapotvrdzovaniu, ktorý ich prinútil
uveriť tomuto hoaxu?
Existuje mnoho možných odpovedí, ale určite tomu pomohol nedostatok vedomostí a vedeckých metód v tom čase, rozšírený antisemitizmus a predsudky voči Židom, inými slovami, už existujúce
presvedčenie, ktoré ľudia videli potvrdené hoaxom.
Choroba bola nebezpečná a ľudia žili v strachu. Táto emócia
určite zohrala svoju úlohu a na tento podvod reagovali
viac emocionálne ako racionálne. Vidíme tiež, že ignorovali iné
možné vysvetlenia a to, prečo mohli byť Židia menej postihnutí touto chorobou.
Ktoré ďalšie skreslenia, ktoré sme už videli, zohrali úlohu v následnom násilí voči židovským komunitám a ako?
Z toho, čo sme videli v predchádzajúcich lekciách, vyplýva, že vnútroskupinové skreslenie určite zohrávajú dôležitú úlohu. (Pozri 3.
lekciu 3 Vnútroskupinové skreslenie). Vidíme to prostredníctvom
krivdenia inej skupine. Nielen prostredníctvom histórie antisemitizmu, ale aj pripisovaním veľmi negatívnych vlastností celej etnickej
skupine - pripisovaním im zabíjanie občanov v dôsledku otrávenia
studní.
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Domáca úloha
Požiadajte študentov, aby si urobili malý prieskum a našli nedávne
príklady z 21. storočia, keď šírenie fake news alebo hoaxov viedlo
k násilným incidentom. Domáca úloha môže mať akúkoľvek formu:
študenti ju môžu napísať, vytvoriť ústnu prezentáciu, krátky podcast, video, obrázkovú koláž alebo inú kreatívnu formu prezentácie.
Mali by sa tiež pokúsiť nájsť náznaky, že svoju úlohu zohral sklon k
sebapotvrdzovaniu, napríklad už v minulosti existovalo etnické napätie alebo predsudky voči určitej etnickej skupine alebo páchateľ
zastával určité názory, ktoré slúžili ako už existujúce presvedčenie,
ktoré sa potvrdilo šírením falošných správ alebo hoaxov.
Môžu nájsť mnoho príkladov, napríklad hoax o údajnom únose
detí viedol v Indii k davovému násiliu, ktoré si vyžiadalo približne
20 obetí alebo príklady viacerých prípadov streľby v USA, ktoré boli
pripísané hoaxom šíriacim sa online.
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1.

Sklon k sebapotvrdzovaniu

Pripravne cvicenie
Aktivita 1
Otestuj sa. Zakrúžkuj odpoveď, ktorá ti je bližšia.

1

Niekto, kto sa ti páči, ti dlho neodpovedá na správu. Čo ti, úprimne, napadne ako
prvé?
Nezáleží mu/jej na mne.
Je zaneprázdnený/-á.

2

Učiteľka ťa niekedy zastihne nepripraveného/-ú a položí ti na hodine otázku, na
ktorú nie si pripravený/-á. Často sa ti tiež stane, že sa dostaneš do nesprávneho
radu v obchode, do toho, ktorý ide oveľa pomalšie ako ten druhý. Stáva sa to často
a dokazuje to to, čo už vieš - že zvyčajne máš smolu.
Áno
Nie

Aktivita 2
Napíš, ktoré pravidlo má podľa teba učiteľ na mysli pre postupnosť troch čísel:

Zapíš si definíciu sklonu k sebapotvrdzovaniu:

2.

Sklon k sebapotvrdzovaniu v praci
V texte podčiarknite všetky prípady, v ktorých ste identifikovali vplyv sklonu k sebapotvrdzovaniu na vedca v príklade 1 alebo na vyšetrovateľov a porotu v príklade 2.
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Známy príklad 1:
Vedecká štúdia, ktorá spojila vakcínu MMR s autizmom
V roku 1998 publikoval uznávaný lekársky časopis malú štúdiu, ktorá mala nesmierne
negatívne dôsledky. Štúdia, ktorú viedol dnes už zdiskreditovaný lekár a výskumník Andrew Wakefield, zahŕňala 12 detí a naznačovala súvislosť medzi vakcínami a autizmom.
Wakefield poukázal na súvislosť medzi vakcínou proti osýpkam, príušniciam a ružienke
(MMR) a autizmom na základe štúdie, ktorej sa zúčastnilo len 12 detí. Príspevok bol tiež
prípadovou správou. Prípadové správy sú podrobné príbehy z anamnézy konkrétneho
pacienta a keďže sú to v podstate len príbehy, považujú sa za jeden z najslabších druhov
lekárskych štúdií. Mnoho detí na svete trpí autizmom a takmer všetky dostávajú vakcínu
MMR. Preto nie je vôbec prekvapujúce, že sa nájde skupina desiatich detí, kde väčšina z
nich má oboje. Okrem toho Wakefield nikdy nereplikoval svoje zistenia, čo je základná
vedecká metóda na dokázanie svojich zistení. Ak sa vám nepodarí zopakovať výsledky,
potom bola pôvodná hypotéza pravdepodobne nesprávna. Dostal dostatok príležitostí
buď zopakovať zistenia článku alebo povedať, že sa mýlil. Odmietol to urobiť. Vyšlo tiež
najavo, že Wakefielda financovali právnici, ktorých rodičia angažovali v súdnych sporoch
proti spoločnostiam vyrábajúcim vakcíny. Štúdia bola v roku 2010 stiahnutá z časopisu
British Medical Journal po tom, ako sa ukázalo, že Wakefield manipuloval s mnohými
údajmi a ignoroval ich.
Známy príklad 2:
Päťka z Central Parku
V roku 1989 bola napadnutá a znásilnená mladá žena, ktorá v noci behala v Central
Parku. V čase spáchania trestného činu skupina mladých afroamerických a hispánskych
chlapcov napadla návštevníkov na inom mieste v parku. Päť z týchto mladých mužov
bolo zatknutých a vypočúvaných za napadnutie bežkyne. Počas výsluchov vyšetrovatelia tlačili na chlapcov, aby sa priznali a nútili ich klamať o tom, čo sa stalo. Z miesta
činu bola odobratá vzorka spermií, ktorá sa však nezhodovala s DNA žiadneho z podozrivých. Neexistovali žiadne fyzické dôkazy, ktoré by podozrivých spájali so zločinom a
napriek tomu ich porota v roku 1990 uznala vinnými a sudca všetkých piatich podozrivých odsúdil na trest odňatia slobody v rozmedzí od 5 do 15 rokov. Prípadu sa dostalo
enormnej pozornosti médií i verejnosti. O viac ako desať rokov neskôr, v roku 2002, sa
skutočný útočník k činu priznal a päťka z Central Parku bola oslobodená. Roky vo väzení
si odsedeli ako nevinní ľudia.
Ako prípady, ktoré ste podčiarkli, ilustrujú sklon k sebapotvrdzovaniu?
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Prečo si myslíte, že ľudia prepadajú sklonu k sebapotvrdzovaniu? Prečo sa všetci radšej
sústredíme na potvrdzujúce dôkazy a ignorujeme dôkazy, ktoré odporujú tomu, čomu
chceme veriť?

3.

Sklon k sebapotvrdzovaniu online
Aktivita 1
Ako fungujú algoritmy vyhľadávania Google – teda „googlenie“?

Google zakladá svoje vyhľadávanie na rôznych algoritmoch alebo súbore inštrukcií potrebných na spracovanie údajov, ktoré prehľadávajú svetový web a miliardy webových
stránok s cieľom poskytnúť relevantné výsledky. Pri tom zvažujú:
význam dotazu : Aby vyhľadávač Google vrátil relevantné výsledky vášho dopytu,
musí najprv zistiť, aké informácie hľadáte - zámer vášho dopytu.
relevantnosť webových stránok: či stránka obsahuje informácie, ktoré by mohli byť
relevantné pre to, čo hľadáte.
kvalita obsahu: vyhľadávač Google hľadá stránky, ktoré mnohí používatelia zrejme
oceňujú pri podobných požiadavkách
použiteľnosť webových stránok: či sú technicky v poriadku a či sa správne zobrazujú
kontext a prostredie: informácie, ako je vaša poloha, história vyhľadávania a nastavenia vyhľadávania, pomáhajú spoločnosti Google prispôsobiť výsledky vyhľadávania tomu, čo je pre vás v danom okamihu najužitočnejšie a najrelevantnejšie.
Google používa vašu krajinu a polohu na poskytovanie obsahu relevantného pre vašu
oblasť. Ak ste napríklad v Chicagu a hľadáte "futbal", Google vám s najväčšou pravdepodobnosťou najprv zobrazí výsledky o americkom futbale a klube Chicago Bears. Zatiaľ
čo pri vyhľadávaní "futbal" v Londýne Google zaradí výsledky o futbale a Premier League vyššie. Vyhľadávanie obsahuje aj niektoré funkcie, ktoré prispôsobujú výsledky na
základe aktivity vo vašom účte Google. Ak napríklad hľadáte "podujatia v mojom okolí",
spoločnosť Google môže prispôsobiť niektoré odporúčania kategóriám podujatí, o ktorých si myslí, že by vás mohli zaujímať.
Dokážeš rozoznať, ako vyhľadávač Google prispôsobuje výsledky konkrétnej osobe?
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Ako si myslíš, že "minulé vyhľadávania" ovplyvňujú výsledky, ktoré sa ti zobrazujú vo
vyhľadávači Google? Môžeš to popísať na príklade:

Pozri sa na niektoré náhodné „googlenia“:

Obrázok 1

Obrázok 2
Text v týchto obrázkoch:
Obrázok 1: „Michelle Obamová je muž (dôkaz) časť ½“
„Michelle Obamová je muž (dôkaz) časť 2/2“
Obrázok 2: Dôkaz o UFO
„The Feed: Dôkaz, že UFO existuje - ABC 57“
„Existujú mimozemšťania? Tento rok sa objavilo veľa dôkazov.“
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V čom podľa teba spočíva nebezpečenstvo „googlenia“ v súvislosti so sklonom k sebapotvrdzovaniu?

Vytvor zoznam rád, ako prekonať sklon k sebapotvrdzovaniu:

Aktivita 2
Zamysli sa nad tým, ako fungujú tvoje účty na sociálnych sieťach - Instagram, Facebook,
TikTok alebo iné. Ktorých ďalších používateľov tam vidíš najčastejšie? Odkiaľ najčastejšie
získavaš informácie a správy?

Poznáš pojem „informačná bublina" – po anglicky „filter bubble“? Čo to znamená?
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Aké nebezpečenstvo predstavuje vystavovanie sa obsahu, ktorý väčšinou potvrdzuje
tvoje názory, to, o čom si už presvedčený?

Aktivita 3 / Domáca úloha:
Pozri si krátke videá týkajúcich sa sklonu k sebapotvrdzovaniu od známeho vedca Neila
deGrasse Tysona:
Google a sklon k sebapotvrdzovaniu: https://www.youtube.com/watch?v=f1_
RX8rWaRg
Hrá sklon k sebapotvrdzovaniu vo vede nejakú úlohu?
https://www.youtube.com/watch?v=pYPgi1oUqXA
Kritické myslenie 101: https://www.youtube.com/watch?v=Enl6YdHkp2o
(Video 3 má slovenské titulky)
Potom odpovedz na nasledujúce otázky:

1

Čo robia vedci, aby minimalizovali sklon k sebapotvrdzovaniu?

2

Ktoré prekážky podľa deGrasse Tysona môžu brániť ľuďom uznať, že je niečo
pravda?
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Sklon k sebapotvrdzovaniu a
populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Čo sú fake news – falošné správy? Uveď príklad.

Čo je to hoax? Uveď príklad?

Pandémia čiernej smrti a podvod s otrávenými studňami

V stredoveku bol antisemitizmus veľmi rozšírený, najmä z náboženských dôvodov. Mnohí kresťania v tom čase obviňovali Židov z Ježišovej smrti a považovali ich za spoluvinníkov. Už počas križiackych výprav boli Židom postupne obmedzované niektoré práva,
nemohli vykonávať niektoré povolania, museli nosiť žltý odznak alebo boli dokonca vyhostení z miest a krajín (k prvému vyhosteniu Židov v Európe došlo v Anglicku v roku
1290).⁹ Za týchto okolností vypukla v polovici 14. storočia záhadná choroba nazývaná
„čierna smrť“. Choroba spôsobená buď baktériami alebo inými patogénmi sa začala v
Mongolsku a rýchlo sa rozšírila do Číny. Do Európy sa rozšírila po bitke medzi Mongolmi
a janovskou armádou na Krymskom polostrove. Mŕtve telá boli katapultované smerom
na Taliansko, čo sa zrejme dá chápať ako prvé použitie biologických zbraní. Choroba sa
rozšírila po celej Európe a v priebehu desiatich rokov zabila 20-25 miliónov Európanov
a ďalších 35 miliónov Číňanov.¹⁰ V tých časoch ľudia nevedeli o existencii vírusov alebo
baktérií, preto sa zhoršenie zdravia často pripisovalo otrave. Hneď ako choroba dorazila
do Európy v roku 1346, niektorí obviňovali Židov, že otrávili studne. To dnes môžeme
považovať za príklad hoaxu. Tento stredoveký hoax sa šíril prostredníctvom fám, ktoré si ľudia medzi sebou rozprávali v časoch, keď sme ešte nemali pojem o médiách.
Studne boli dôležitou súčasťou infraštruktúry stredovekých miest - zdrojom pitnej vody.
Okrem iných „potvrdzujúcich“ dôkazov ľudia tvrdili, že dôkazom je, že Židov táto choroba obchádzala. Ale to mohlo byť spôsobené napríklad tým, že Židia žili v segregovaných
oblastiach, nechodili často k verejným studniam alebo tým, že ich náboženské zvyky
vyžadovali prísnejšiu hygienu.
Ľudia v 14. storočí uverili tejto mystifikácii do tej miery, že rozzúrené masy ľudí páchali
pogromy na židovské komunity, zabili tisíce Židov a upaľovali ich v Nemecku, Rakúsku,
Francúzsku a Švajčiarsku. Mnohé židovské komunity boli vyhladené a zvyšní Židia boli
často nútení emigrovať do iných krajín. Tieto udalosti sú zobrazené napríklad na tejto
ilustrácii¹¹ z historickej knihy, ktorú v 40. rokoch 13. storočia napísal francúzsky kronikár

⁹
¹⁰
¹¹

https://www.britannica.com/topic/anti-Semitism/Anti-Semitism-in-medieval-Europe
https://www.anumuseum.org.il/blog-items/700-years-before-coronavirus-jewish-life-during-the-black-death-plague/
Zdroj obrázka (Kráľovská knižnica v Belgicku): https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/08/18/542435991/those-iconicimages-of-the-plague-thats-not-the-plague
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Sklon k sebapotvrdzovaniu

Gilles li Muisis a ktorá zobrazuje obyvateľov mesta postihnutého morom, ako upaľujú
Židov v Štrasburgu:

Ako mohol sklon k sebapotvrdzovaniu prispieť k následnému násiliu voči židovským
komunitám?

Čo môžeme považovať za „ideálne“ podmienky na to, aby sa medzi občanmi 14. storočia
spustil sklon k sebapotvrdzovaniu, ktorý ich prinútil uveriť tomuto hoaxu?
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Sklon k sebapotvrdzovaniu

Ktoré ďalšie skreslenie, ktoré sme už videli, zohralo úlohu v následnom násilí voči židovským komunitám a ako?

Domáca úloha
Urob malý prieskum a nájdi príklady z 21. storočia, keď šírenie fake news alebo hoaxov
viedlo k násilným incidentom. Pokús sa nájsť náznaky, že svoju úlohu zohral sklon k sebapotvrdzovaniu, napríklad, že v minulosti došlo k diskriminácii určitej skupiny alebo že
páchateľ mal rasistické názory alebo presvedčenie, ktoré sa mu potvrdilo práve vo fake
news alebo hoaxe.
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1.

PRECOBIAS

Poznamky ucitela
Čo je to efekt ružových spomienok?
Efekt ružových spomienok je tendencia spomínať na udalosti láskavejšie a pozitívnejšie, ako v skutočnosti boli v čase zážitku.¹ Existujú dva spôsoby, ako vysvetliť toto kognitívne skreslenie: na jednej
strane si pozitívne spomienky na minulosť pamätáme lepšie ako
tie negatívne, pričom máme tendenciu filtrovať negatívne spomienky, čo vedie k skreslenému vnímaniu minulosti. Na druhej strane
máme tendenciu spomínať na minulé udalosti pozitívnejšie, ako
sme ich v tom čase prežívali. Kombinácia týchto dvoch tendencií
vedie k sentimentu, že minulosť bola lepšia, ako v skutočnosti bola.
Radi si zaspomíname na staré dobré časy a na to, o koľko bolo všetko predtým lepšie.
Termín efekt ružových spomienok sa nesmie zamieňať s nostalgiou.
Aj keď oba pojmy určite spolu súvisia, efekt ružových spomienok je
kognitívno-psychologický jav, kým nostalgia je širší pojem, ktorý sa
opisuje ako emocionálna túžba po predmetoch, ľuďoch alebo udalostiach z minulosti a nemusí byť nevyhnutne skreslená.
Zdá sa však, že efekt ružových spomienok neplatí pre negatívne
spomienky. Namiesto toho výskum ukázal, že negatívne spomienky
máme tendenciu racionalizovať, aby sme sa pokúsili minimalizovať ich vplyv na náš súčasný život.² Presviedčame samých seba, že
negatívna udalosť „nebola až taká zlá“. Pozitívne skúsenosti sú pre
našu pamäť prístupnejšie ako negatívne, pretože tie sú zložitejšie a
spôsobujú, že naša spomienka na ne časom vybledne.³

¹ Wirtz, D., Kruger, J., Scol-

lon, C. N., & Diener, E.
(2003). What to Do on
Spring Break?: The Role
of Predicted, On-Line,
and Remembered Experience in Future Choice.
Psychological Science,
14(5), 520–524.

² Wilson, T. D., Meyers, J.,

& Gilbert, D. T. (2003).
“How Happy Was I,
Anyway?” A Retrospective Impact Bias. Social
Cognition, 21(6), 421–
446.

³ Manzanero, A. L., López,
B., Aróztegui, J., & El-Astal, S. (2015). Autobiographical memories for
negative and positive
events in war contexts.
Anuario de Psicología
Jurídica, 25(1), 57-64.

Mitchell a Thompson, vedci, ktorí publikovali významné práce o
efekte ružových spomienok, identifikovali tri fázy kognitívnych procesov, ktoré prispievajú k mechanizmu efektu ružových spomienok. Prvou fázou je ružová perspektíva, čo je tendencia mať veľmi
vysoké a pozitívne očakávania od budúcich udalostí. Druhá fáza
je tlmenie, čo znamená, že naše pozitívne očakávanie konkrétnej
udalosti je tlmené našimi skúsenosťami v reálnom čase udalosti.
Minimalizujeme priaznivosť súčasných udalostí a naše skúsenosti
sú menej pozitívne, ako sme čakali. Pravdepodobne ste to už niekedy zažili, keď sa na niečo tešíte a máte veľké očakávania, a potom,
keď ten deň konečne nastane, rozčúli vás každá maličkosť, ktorá sa
pokazí. A napokon prichádza fáza efektu ružových spomienok, čo
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je tendencia spomínať na zážitky láskavejšie, ako sme ich hodnotili
v čase, kedy sa udalosť konala.⁴
Psychologická teória zvaná rekonštrukčná pamäť tvrdí, že spomienky sú premenlivejšie, ako si myslíte. Je možné ich meniť, zabudnúť, či dokonca si ich vytvoriť bez toho, že by sa udalosť stala.
Spomienky nás môžu presvedčiť, aby sme si mysleli, že sa niečo
stalo konkrétnym spôsobom, hoci v skutočnosti bola realita iná alebo sa udalosť vôbec nestala. Efekt ružových spomienok je jedným z
kognitívnych mechanizmov, ktoré môžu naše spomienky meniť. Je
to forma selektívnej pamäte: pamätáme si pozitívne časti a filtrujeme tie negatívne. Naše spomienky sú zjednodušené a to uľahčuje
nášmu mozgu ich ukladanie.
Niektorí vedci tvrdia, že efekt ružových spomienok môže mať motivačné dôvody: príbehy o svojich minulých skúsenostiach konštruujeme pozitívne, aby sme získali spoločenské prijatie u svojho poslucháča. Existuje tiež predpoklad, že pozitívne zmýšľanie o našej
minulosti prispieva k nášmu pocitu pohody.⁵ Jeden akademik to
dokonca vyjadril nasledovne: „Hlavným dôvodom, pre ktorý skresľujeme pravdu, je zvýšenie našej vlastnej sebaúcty“.⁶ Rozmýšľanie
nad pozitívnymi udalosťami nám dáva dobrý pocit. Na druhej strane však môže efekt ružových spomienok spôsobiť, že budeme ignorovať minulé chyby, čo nám zabráni sa z nich poučiť.

PRECOBIAS

⁴ Mitchell,

T. R., Thompson, L., Peterson, E., &
Cronk, R. (1997). Temporal Adjustments in
the Evaluation of Events:
The “Rosy View”. Journal
of Experimental Social
Psychology, 33(4), 421–
448.

⁵ Mitchell,

T., & Thompson, L. (1994). A
theory
of
temporal
adjustments of the evaluation of events: Rosy
Prospection & Rosy Retrospection. Advances
in Managerial Cognition
and Organizational Information-Processing,
85–114.

⁶ Loftus,

E.F. (1980). Memory. Reading, MA: Addison-Wesley.

Efekt ružových spomienok v
politickom kontexte
Efekt ružových spomienok môže mať vplyv aj na udalosti a rozhodnutia na celospoločenskej úrovni. Keďže všetky ľudské bytosti sú na
tento efekt náchylné, má moc ovplyvňovať verejnú mienku a mať
rozsiahle celospoločenské následky. Rozhodnutia jednotlivých ľudí
o budúcnosti sa do značnej miery riadia ich hodnotením minulosti.
A keďže toto hodnotenie má tendenciu byť priaznivejšie ako keď
hodnotíme súčasnosť, ľudia majú tendenciu robiť politické rozhodnutia na základe túžby opäť prežiť minulosť.

⁷ “Rosy

Retrospection
and Declinism: Why
the Past Looks Great
and the Future Is Frightening”,
Effectiviology,
https://effectiviology.
com/rosy-retrospection-and-declinism/#The_benefits_and_
dangers_of_rosy_retrospection

Efekt ružových spomienok môže tiež viesť k ďalšiemu fenoménu,
ktorý sa nazýva deklinizmus –viera v to, že určitý subjekt ako napríklad spoločnosť, krajina alebo firma upadá a potenciálne smeruje
k budúcemu kolapsu. Napríklad niekto, u koho sa prejavuje deklinizmus, by mohol veriť, že spoločnosť ako celok je každým dňom
horšia a horšia, dokonca aj keď niektoré fakty a štatistiky dokazujú
opak. Deklinizmus je v politike obzvlášť častý a aktívne sa využíva.⁷
Najmä populistické, nacionalistické a krajne pravicové hnutia a politici sa vo svojej rétorike často odvolávajú na idealizovanú minulosť
a vyzývajú ľudí alebo voličov, aby ju pomohli vrátiť späť, aby sa vrátili k tradičným hodnotám a spôsobom myslenia a bytia, hoci tieto
sa nemusí podariť obnoviť v neustále sa vyvíjajúcom svete a generáciách ľudí, ktorí v tomto svete žijú. Dobrým príkladom politického
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vyhlásenia, ktoré má aktivovať efekt ružových spomienok, je fráza, ktorú použil bývalý americký prezident Donald Trump – „Znova urobme Ameriku skvelou“ alebo "Make America great again".
V tomto slogane je dôležité najmä slovo „znova“. Odvoláva sa na
nejasnú predstavu o idealizovanej minulosti, kedy boli podľa Trumpa nižšie dane, v krajine bolo menej Mexičanov, menej zákonov o
zbraniach a menšia medzinárodná hospodárska konkurencia.

PRECOBIAS

⁸ Ingram, H. J. (2016). De-

ciphering the Siren Call
of Militant Islamist Propaganda. International
Centre for Counterterrorism, 7. (strana 11,
strana 14)

Pocit, že minulosť bola menej zložitá, môže súvisieť aj so strachom
z neznámeho. Technologický rozvoj a medzinárodná mobilita dramaticky zmenili svet vo veľmi krátkom časovom období. Najmä u
starších ľudí by to mohlo vyvolať túžbu po starých známych časoch,
ako aj ťažkosti s prispôsobovaním. Deklinizmus môže tiež sťažiť ľuďom schopnosť čeliť, prispôsobiť sa a pripraviť sa na budúcnosť
realistickým spôsobom. Efekt ružových spomienok a deklinizmus
sú tiež spojené s tromi technikami, ktoré sú kľúčové v efektívnej
propagande: konštrukt identity, konštrukt krízy a konštrukt riešenia (pozri 1. lekciu). Konštrukt identity je tu zakotvený v idealizovanej minulosti, jej tradičných hodnotách, poslaniach oboch pohlaví
a spôsoboch života. Súčasná náročná a „upadajúca“ realita sa prezentuje ako konštrukt krízy a návrat k „starým dobrým časom“ ako
konštrukt riešenia.
Extrémistické hnutia, od krajne pravicových až po islamské fundamentalistické, tiež používajú tieto techniky na aktiváciu efektu ružových spomienok a ako riešenie prezentujú svoje ideológie. Napríklad Europa Invicta, profil na sociálnych sieťach blízky krajnej
pravici, chápe kultúrnu a náboženskú rozmanitosť ako hrozbu pre
európsku civilizáciu. Vo svojich zdanlivo neškodných obrazoch ukazuje krásu európskeho odkazu a dedičstva a potrebu ich ochrany.
Hnutie sa tak odvoláva na „minulé éry“ ako napríklad na Rímske
alebo Britské impérium, kedy bola Európa stredom sveta a Európania boli vnímaní ako nadradení voči ľuďom iných kultúr alebo
etnických skupín. V skutočnosti sa spoločnosť prirodzene vyvíja a
mení do tej miery, že jednoducho nie je racionálne ani možné vrátiť
čas späť. Islamskí extrémisti vo svojej propagande a nábore tiež
ťažia z efektu ružových spomienok. Presadzujú dôsledné a doslovné uplatňovanie zákonov Koránu a tvrdia, že islamské náboženstvo
je ohrozené globálnou sekularizáciou. Najsilnejším prejavom efektu ružových spomienok v islamských extrémistických skupinách
je kalifát, moslimský štát, v ktorom vládne kalif, nástupca proroka
Mohameda. Existovalo mnoho kalifátov, pričom posledný legitímny zanikol v roku 1924. Keď v druhej polovici 20. storočia povstali
fundamentalistické islamské hnutia, chceli buď obnoviť kalifát alebo vyhlásiť nový. Kalifát sa v islamskej extrémistickej propagande
často používa ako „symbol historickej slávy islamu“ a ako príležitosť
„vrátiť sa k predchádzajúcej sláve”.⁸ Džihádisti sú vyzývaní, aby bojovali a získali pre kalifát územie.

		

Ak sa chcete dozvedieť viac o kognitívnych skresleniach a radikalizácii,
sledujte bezplatný online kurz PRECOBIAS na www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie
Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú študenti:
chápať efekt ružových spomienok,
vedieť identifikovať propagandistické techniky, ktoré aktivujú efekt ružových
spomienok v politickom
kontexte,
chápať, ako môže byť efekt
ružových spomienok zneužitý v extrémistickej propagande.

Štruktúra lekcie a
pokyny
Odporúčané trvanie: tri hodiny, v
závislosti od toho, či prejdete so študentmi všetky aktivity alebo nie.
Potrebný materiál: papier (napríklad
prebytočný papier), aby si mohli študenti robiť poznámky; samolepiace
bločky v troch farbách alebo kúsky
papiera a magnetky/lepiacu gumu
Blu Tack, a pod., veľké hárky papiera na výrobu plagátov, farebné fixky
alebo iné predmety potrebné na
výrobu plagátov.

126

Kognitívne skreslenia a radikalizácia - Materiál pre stredné školy

2.1.
45 min

PRECOBIAS

Na uvod: zazitie efektu
ruzovych spomienok
Povedzte študentom, že dnes si prejdete, ako funguje ľudská pamäť. Požiadajte ich, aby sa asi päť minút sústredili a aby sa snažili
individuálne si spomenúť, aký bol ich život, keď chodili na základnú
školu – konkrétne ich školský život, voľný čas, ich priatelia, rodina a
svet okolo nich. Povedzte im, aby si zapísali všetky spomienky, dojmy, myšlienky, ktoré im napadnú. Potom ich požiadajte, aby vytvorili dvojice a aby si navzájom svoje spomienky porozprávali. Na túto
aktivitu im vyhraďte približne desať minút. Potom ich požiadajte,
aby vytvorili skupiny po troch a aby sa opäť porozprávali o svojich
spomienkach. Tentokrát ich však požiadajte, aby tiež prediskutovali
odpovede na nasledujúce otázky a aby si odpovede poznačili do
pracovného hárku:
Existujú nejaké podobnosti medzi vašimi spomienkami a
spomienkami iných ľudí v skupine? Ak áno, aké? Napíšte ich.
Aké ste mali pocity, keď ste hovorili o svojich spomienkach?
Aké ste mali pocity, keď ste počúvali spomienky ostatných ľudí
vo vašej skupine? Boli skôr príjemné alebo nepríjemné?
V druhej časti aktivity požiadajte študentov, aby sa individuálne zamysleli nad svojím súčasným životom stredoškolákov – konkrétne
nad ich školským životom, voľným časom, priateľmi, rodinou a svetom okolo nich. Tentokrát ich požiadajte, aby si v záujme zaistenia
väčšej anonymity napísali svoje myšlienky na kúsky papiera a prilepili ich na tabuľu (napr. bielu tabuľu alebo stenu v učebni). Povedzte
študentom, že keď skončia s písaním, môžu si prečítať, čo napísali
ostatní študenti.
Položte im nasledujúce otázky:
Čo si myslíš o aktuálnej situácii po prečítaní myšlienok tvojich
ostatných spolužiakov?
V čom sa vaša minulosť odlišuje od vašej súčasnosti?
Je v našich spomienkach minulosť vždy lepšia ako súčasnosť?
Je podľa vás jednoduchšie vybaviť si dobré alebo zlé spomienky? Prečo? Prečo nie?
Na základe výslednej diskusie so študentmi predstavte koncept
efektu ružových spomienok –jeho definíciu, mechanizmus a možné dôvody jeho vysvetlenia (pozri Poznámky učiteľa). Kľúčové prvky
definície napíšte na tabuľu, aby sa dali použiť aj neskôr a požiadajte
študentov, aby si definíciu zapísali do pracovného hárka. Povedzte študentom, že spolu preskúmate, ako je možné toto kognitívne
skreslenie spustiť tak, že dokáže ľudí ovplyvniť pri ich výbere politických preferencií.
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2.2.
45 min

PRECOBIAS

Efekt ruzovych spomienok v
politickom zivote
Požiadajte študentov, aby vytvorili niekoľko skupín po troch. Každej
skupine dajte kópie dvoch úryvkov⁹ z médií (pozrite pracovný
hárok na konci plánu lekcie). V pracovnom hárku sú názvy
krajín alebo iné rozoznávacie znaky ponechané prázdne, aby bola
táto aktivita pre študentov pútavejšia a aby sa radšej zamerali na
mechanizmus kognitívneho skreslenia a nie na situáciu v danej krajine. Takisto názvy a zdroje článkov odhalíte neskôr. Požiadajte študentov, aby si ich prečítali a aby v skupinách diskutovali o svojich
odpovediach na nasledujúce otázky:
Čo myslíte, pri ktorej príležitosti bol urobený tento prejav/vyhlásenie?
Na akú situáciu a krajinu sa vzťahuje?
Čo myslíte, ako je v ňom aktivovaný efekt ružových spomienok? Prečo si myslíte, že rečník hovorí o minulosti?
Keď študenti ukončia prácu v skupinách, požiadajte ich, aby odprezentovali svoje myšlienky a nápady. Následne im odhaľte pôvod textov. Prvý úryvok pochádza z inauguračného prejavu Donalda Trumpa, ktorý predniesol 20. januára 2017, keď bol zvolený za
prezidenta USA. Druhý úryvok je z prejavu, ktorý predniesol v roku
2020 politik pravicovej strany počas svojej prezidentskej volebnej
kampane v Poľsku. Oba úryvky súvisia s voľbami a časom potenciálnych zmien a prísľubov k vyriešeniu určitých problémov a k nájdeniu východiska zo súčasnej krízy. Odkaz na minulosť sa môže použiť
ako ponúknutie riešenia v čase krízy a na preukázanie bezpečnej a
dôveryhodnej cesty vpred. Idealizovaná minulosť sa pripomína v
časoch zmien, neistoty a krízy, tvárou v tvár vnímanému ohrozeniu
zavedenej identity s cieľom dávať nádej, mobilizovať sa do budúcnosti a predstaviť riešenie – návrat k osvedčenému „starému“.

⁹

Prepis: Celý inauguračný
prejav Donalda Trumpa,
Al Jazeera, 20. januára
2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/1/20/
transcript-donald-trumpinauguration-speech-infull
Úryvky z prejavu jedného
z politikov strany Konfederacja, pravicovej strany
zastúpenej v parlamente, počas prezidentskej
predvolebnej kampane,
„Bosak: Polacy zasługują na kogoś lepszego niż
Duda czy Trzaskowski.”,
Polska Agencja Prasowa,
20. júna 2020, https://
www.pap.pl/aktualnosci/
news%2C666017%2Cbosak-polacy-zasluguja-na-kogos-lepszego-niz-duda-czy-trzaskowski.html

Potom požiadajte študentov, aby vytvorili skupiny po troch a aby
odpovedali na nasledujúcu otázku:
Do akej miery je možný návrat do minulosti? Ako by ste si
predstavovali návrat do minulosti (a) na vašu školu, (b) pre
pouličné demonštrácie, aktivistický a politický život, (c) v rámci
vášho rodinného života?
Všetkým skupinám povedzte, aby si z možností (a), (b) a (c) vybrali tú, na ktorej chcú pracovať a povedzte im, aby pripravili plagát,
ktorý tento návrat znázorňuje. Môžete tiež skupiny požiadať, aby
si spomedzi viacerých papierikov vytiahli jeden, na ktorom je na-
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písaná jedna z možností, čím zaručíte, že na každom zadaní bude
pracovať približne rovnaký počet skupín. Rozdajte materiály (hárky
papiera, fixky a pod.) a dajte študentom 15 minút na vypracovanie
úlohy. Potom požiadajte každú skupinu, aby svoj plagát nalepila na
stenu v triede. Vyzvite študentov, aby sa poprechádzali po triede a
pozreli si všetky plagáty. Potom sa ich spýtajte, čo si myslia o tom,
čo videli.
Cieľom tejto aktivity je poskytnúť študentom príležitosť zamyslieť sa
nad tým, či je imaginárny návrat do minulosti v situácii, ktorá je pre
nich relevantná, vždy dobrý a ak nie, aké nebezpečenstvo predstavuje. Ak niektorí študenti predložia plagáty s provokatívne negatívnymi zmenami vyplývajúcimi z návratu do minulosti (napr. rodinný
život zahŕňajúci domáce násilie alebo bitie študentov v škole ako
forma trestu a pod.), porozprávajte sa s nimi o nasledujúcej otázke:
Je návrat do minulosti, ktorý ste uviedli no svojom plagáte,
prospešný pre študentov/aktivistov/členov rodiny alebo nie
je?

2.3.
30-45 min

Efekt ruzovych spomienok a
populizmus/extremizmus
V triede zaveste na stenu niekoľko farebných kópií dvoch obrázkov
na väčších hárkoch papiera (napr. A3) alebo ich premietnite (obrázky sa nachádzajú nižšie pod textom). V prvej časti ukážte študentom obrázky a prekryte heslá a logo, pretože k nim sa vrátime v
druhej časti. Môžete obrázky prekryť alebo použite dva obrázky so
zamaľovanými heslami tu nižšie.
Každému študentovi dajte samolepiace bločky (alebo akékoľvek
papieriky) v troch farbách pre tri otázky, ktoré sú uvedené nižšie.
Vyzvite študentov, aby sa prešli po triede, prezreli si obrázky a premýšľali o svojich odpovediach na nasledujúce otázky (otázky môžete napísať na tabuľu):
Aký by mohol byť príbeh za týmto obrázkom? Čo znázorňuje?
Kde boli tieto obrázky vyhotovené? Kedy boli vyhotovené?
Aké pocity vo vás obrázky vyvolávajú?
Kde a na aké účely by sa mohli použiť?
Keď budú študenti pripravení, požiadajte ich, aby svoje odpovede
a nápady napísali na samolepiace papieriky, ktoré ste im dali (pre
každú otázku iná farba) alebo na kúsky papiera, a aby ich prilepili
vedľa obrázkov. Keď študenti skončia, prečítajte si nahlas ich odpovede. Pokiaľ nemáte priestor pracovať individuálne, môžete obrázky premietnuť a diskutovať o nich spoločne s triedou, podľa vašich
skúseností.
V druhej časti aktivity ukážte študentom tie isté fotografie, ale s tex-
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tami a logom. V prípade potreby im texty stručne vysvetlite (napr.
použitie slova „Heil“, vyslovené „Hail“) a zdôraznite, že toto slovo je
zámerne napísané nesprávne, aby ho neodstránili regulátori sociálnych sietí (pretože je to jasný odkaz na nacistický režim). Vysvetlite,
že Europa Invicta je francúzska alternatívna pravicová organizácia,
ktorá podporuje základy európskej kultúry a identity a je známa
tým, že publikuje zdanlivo nevinné obrázky.
So študentmi diskutujte o tom, ako bol na týchto obrázkoch využitý
efekt ružových spomienok – preskúmajte všetky prvky odkazujúce na minulosť, vrátane slova „bašta“, význam slova Europa Invicta
– neporaziteľná, nepodmanená Európa a predstavu hrozby alebo
útoku na Európu – konštrukt krízy a jeho logo – symbol znovuzrodeného Fénixa vstávajúceho z popola. Preskúmajte tiež prvky, ktoré
vyjadrujú náladu obrázkov (napr. použitie sýtejších farieb, architektúra atď.). Všetky tieto elementy sú použité na to, aby spúšťali efekt
ružových spomienok – snažia sa vzbudzovať pocit, že v minulosti
bolo lepšie a do tejto doby sa treba navrátiť.
Môžete ďalej diskutovať o tom, či si z dejepisu skutočne spomenú
na nejaké obdobie, kde bolo „lepšie“, respektíve kde bolo „lepšie“
pre všetky skupiny obyvateľstva, vrátane žien, poddaných, chudobných? Je nejaké obdobie, do ktorého by sa chceli vrátiť? Čo a prečo
by mohlo byť oveľa komplikovanejšie, ako si to dnes idealizujeme?
Podľa obrázkov Europy Invicty minulosť mali to byť časy bezpečia,
slávy a lepšieho života, aj keď študenti by si z hodín dejepisu mali
byť vedomí, že žiadne obdobie nebolo bez problémov a každodenný život ľudí mimo aristokraciu bol zložitý.
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Obr. 1 bez sloganu a loga
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Obr. 2 bez sloganu a loga
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Obr. 1 so sloganom a logom
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Obr. 2 so sloganom a logom
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Pracovný
hárok

LEckia 05

1.

Efekt ružových spomienok

Na uvod
Vytvorte skupiny po troch a porozprávajte si o spomienkach z čias, keď ste boli na základnej škole. V skupine diskutujte o nasledujúcich otázkach a svoje odpovede si zapíšte:
Existujú nejaké podobnosti medzi vašimi spomienkami a spomienkami iných ľudí
v skupine? Ak áno, aké?

Aké ste mali pocity, keď ste hovorili o svojich spomienkach? Aké ste mali pocity,
keď ste počúvali spomienky ostatných ľudí vo vašej skupine? Boli skôr príjemné
alebo nepríjemné?

Definícia efektu ružových spomienok:

2.

Efekt ruzovych spomienok v
politickom zivote
Prečítaj si dva úryvky a podiskutuj o svojich odpovediach na nasledujúce otázky:
Čo myslíš, pri akej príležitosti bol urobený tento prejav/vyhlásenie?
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Na akú situáciu a krajinu sa vzťahuje?

Čo myslíš, ako je v ňom aktivovaný efekt ružových spomienok? Prečo si myslíš, že
rečník hovorí o minulosti?

Úryvok 1

"

„My, .............. občania, sme teraz spojení vo veľkom národnom úsilí znovu vybudovať našu krajinu a obnoviť jej potenciál pre všetkých našich ľudí.
Budeme čeliť výzvam. Budeme zápasiť s ťažkosťami, ale prácu dokončíme. V
centre tohto hnutia stojí presvedčenie, že štát existuje na to, aby slúžil svojim
občanom. [Naši občania] chcú výborné školy pre svoje deti, bezpečné mestá
pre svoje rodiny a pre seba dobrú prácu. Toto sú opodstatnené a rozumné
požiadavky čestných ľudí a čestnej verejnosti.
Ale pre mnohých našich občanov existuje iná realita. Matky a deti
uväznené v chudobe v centre miest, zhrdzavené továrne roztrúsené po krajine ako hrobky, vzdelávací systém zaplavený peniazmi, ale ktorý zanecháva
našich mladých študentov bez vedomostí. Kriminalita, gangy a drogy si vzali
priveľa životov a okradli našu krajinu o množstvo potenciálu. Toto krviprelievanie sa končí práve tu a práve teraz. Od dnešného dňa bude našej krajine
vládnuť nová vízia. [Naša krajina] opäť začne vyhrávať, vyhrávať ako nikdy
predtým. Prinesieme späť pracovné miesta, obnovíme hranice, obnovíme
naše bohatstvo. Obnovíme naše sny.
Či je dieťa narodené v mestskom prostredí .......... alebo na vetrom ošľahaných pláňach ..............., pozerá sa na tú istú nočnú oblohu, napĺňa svoje
srdce rovnakými snami a dostáva dych života od toho istého všemohúceho
Stvoriteľa. Preto všetci [krajania aj krajanky], v každom meste, ďalekom aj
blízkom, malom aj veľkom, od hôr k horám, od oceánu k oceánu, vypočujte
si tieto slová: už nikdy vás nebudú ignorovať. Váš hlas, vaše nádeje a vaše
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sny určia náš osud. Vaša odvaha, dobro a láska nás budú navždy viesť. Spolu
opäť urobíme [našu krajinu] silnú, opäť urobíme [našu krajinu] bohatú, opäť
urobíme [našu krajinu] hrdú, opäť urobíme [našu krajinu] bezpečnú. A áno,
spolu opäť urobíme [našu krajinu] veľkou [...].”

Úryvok 2

„.................. je krásna krajina, kde žijeme v harmónii a kde je najväčším ekologickým problémom problematika sucha [...]. Chcem krajinu ľudí, ktorí žijú
mierumilovne, v zhode, spojení kultúrou [našej krajiny] a spoločnými hodnotami, majú rôzne viery a presvedčenie, ale neriešia svoje spory tak, ako by
boli riešené v západných krajinách – zbúraním historických pamiatok [...].
Chcem krajinu ľudí, ktorí neodmietajú svoje korene a svoju vieru a neponižujú
svoje autority. Je to väčšina [našich krajanov]. Chcú len normálny život a zdravý rozum. Chcú rozvíjať tradíciu [našej krajiny] evolučným spôsobom a nie jej
odmietaním z dôvodu nepochopenej modernosti [...]”.

"

"

"
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3.

Efekt ružových spomienok

Efekt ruzovych spomienok a
populizmus/extremizmus
Prezri si dva obrázky s prekrytým sloganom a logom a odpovedz nasledujúce otázky:
Aký by mohol byť príbeh za týmto obrázkom? Čo znázorňuje? Kde boli tieto
obrázky vyhotovené? Kedy boli vyhotovené?
Aké pocity v tebe obrázky vyvolávajú?
Kde a na aké účely by sa mohli použiť?

Teraz, keď vidíš slogany a logo obrázkov, čo myslíš, ako bol na týchto obrázkoch
využitý efekt ružových spomienok?

Spomenieš si z dejepisu na nejaké obdobie, kde bolo „lepšie“, respektíve kde bolo
„lepšie“ pre všetky skupiny obyvateľstva, vrátane žien, poddaných, chudobných?
Je nejaké obdobie, do ktorého by si sa chcel/a vrátiť? Čo a prečo by mohlo byť v
tom čase oveľa komplikovanejšie, ako si to dnes idealizujeme?
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1.
Poznamky ucitela
Negatívny účinok
Negatívny účinok je kognitívne skreslenie, na základe ktorého si ľudia oveľa lepšie zapamätajú negatívne informácie a oveľa viac ich
ovplyvňujú negatívne ako pozitívne informácie, aj keď majú rovnakú intenzitu. Je pravdepodobnejšie, že si budeme všímať negatívne
veci. Príkladom je pociťovanie a pripomínanie si kritiky silnejšie ako
pochvaly. Opisuje sa ako tendencia, pri ktorej majú nepriaznivé alebo negatívne informácie väčší vplyv na dojmy a hodnotenia a venuje sa im väčšia pozornosť ako priaznivým, pozitívnym informáciám.
Napríklad aj jedna jediná nepriaznivá poznámka v inak priaznivej
referencii alebo posudku v nás môže vytvoriť celkovo zlý dojem,
zlý pocit. Preto ľudia zvyčajne potrebujú počuť aspoň tri pozitívne
informácie, aby prevážili jednu negatívnu. Tento pomer je však veľmi individuálny. V romantických vzťahoch môže byť tento pomer
dokonca 5:1.

¹ Alberini,

C. M. (2010).
Long-term Memories:
The Good, the Bad, and
the Ugly. Cerebrum: The
Dana Forum on Brain
Science, 2010, 21.

² Cacioppo,

J. T., Cacioppo, S., & Gollan, J. K.
(2014). The Negativity
Bias: Conceptualization,
quantification, and Individual Differences. Behavioral Brain Sciences,
37(3), 309-310

Táto nerovnováha medzi pozitívnymi a negatívnymi myšlienkami a spracovaním kognitívnych informácií je známa aj ako
pozitívno-negatívna asymetria. Odkazuje na skutočnosť, že
ľudia pociťujú bodnutie pokarhania silnejšie ako radosť z pochvaly.
Dalo by sa povedať, že ľudia považujú negatívne informácie za hodnotnejšie a poučnejšie, o čom svedčí aj to, ako často ľudia odpovedajú a reagujú na zlé správy, ale dobré správy často neocenia.
Táto asymetria však môže ovplyvniť našu každodennú pozornosť
a kognitívne procesy a z dlhodobého hľadiska môže mať škodlivé
účinky na našu pohodu.¹ ²
Prečo sa toľko zameriavame na negatíva? Negatívny účinok bol
užitočný v evolúcii, napríklad keď naši predkovia čelili život
ohrozujúcim problémom. Preto stále vychádza z nášho pudu sebazáchovy. Napríklad: pokúšali by ste sa hľadať jedlo v prítomnosti
šabľozubého tigra len preto, že jedlo vyzerá lákavo? Alebo by ste to
nerobili? V minulosti neriskovať a sústrediť sa na negatívny aspekt
(tiger) znamenalo prežiť, zatiaľ čo ísť po pozitívnom aspekte (chutné jedlo) znamenalo potenciálne krutú smrť. Dnes vieme, že tieto
psychologické mechanizmy sa nazývajú evolučné psychologické
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mechanizmy, ktoré sa vyvinuli v minulosti, aby nám pomohli vyhnúť sa nebezpečenstvu. V prehistorických časoch vás paranoidné
a úzkostlivé správanie pravdepodobne udržalo nažive dlhšie ako
to, ak ste každému a všetkému dôverovali.
Štúdia uverejnená v roku 2019³ sa zaoberala medzinárodnými dôkazmi o negatívnom účinku psychofyziologických reakcií na správy.
Autori tejto štúdie chceli zistiť, čo je príčinou prevahy negatívneho
obsahu správ. Vychádzali z predpokladu, že ľudí oveľa viac priťahujú negatívne udalosti ako pozitívne. Štúdia sa uskutočnila v 17
krajinách a na 6 kontinentoch. Skúmali sa reakcie ľudí na rôzny
spravodajský obsah vo videách. Výsledky ukázali, že v priemere sú
ľudia skutočne viac zvedaví a pozorní pri negatívnych správach. Negatívny účinok je teda celosvetovo rozšírený jav, ktorý má obrovský
vplyv na náš život. Nie je preto prekvapujúce, že aj médiá vedome
využívajú toto kognitívne skreslenie, napr. v mediálnom spravodajstve vo všeobecnosti a najmä pri spoločensky kontroverzných témach.
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³ Neumann,

K., Arendt,
F., & Baugut, P. (2018).
News and Islamist radicalization processes:
Investigating Muslims'
perceptions of negative
news coverage of Islam.
Mass
Communication
and Society, 21(4), 498523.

Politici často využívajú toto kognitívne skreslenie na propagáciu
seba, strany, v ktorej pôsobia, alebo politického programu, ktorý
ponúkajú. Negatívne ladený jazyk sa môže používať na očierňovanie politických oponentov a na ovplyvňovanie voličov týmto spôsobom. Okrem toho môže byť proces tvorby verejnej mienky občanov
negatívne ovplyvnený, ak niekto, napríklad prezident USA, neustále
očierňuje schopnosti niekoho iného a médiá o tom informujú. Alebo sa politici môžu rozhodnúť, že sa zamerajú na strach a hrozby,
aby presvedčili svojich voličov. Preto pravicové populistické strany
v Európe často prezentujú negatívne konotované obrázky a slogany, ktoré napríklad vykresľujú migrantov ako hrozbu pre hodnoty a
životný štýl širokej verejnosti. Robia to preto, lebo A) negatívne
obrázky a slogany viac vyniknú a vzbudia väčšiu pozornosť
a B) spoliehajú sa na negativitu ako na spravodajský faktor, ktorý ešte viac rozšíri ich posolstvá.

Negatívny účinok a radikalizácia/
extrémizmus
V štúdii uskutočnenej v roku 2018 sa výskumníci zaujímali o súvislosť medzi zobrazovaním v správach a procesmi radikalizácie. Skúmali, ako nemeckí moslimovia vnímajú negatívne spravodajstvo o
islame a ako toto vnímanie prípadne prispieva k procesom radikalizácie. Ich zistenia boli nasledovné: moslimovia prevažne pochybovali o negatívnych správach o islame snažili sa voči nim argumentovať. Účastníci tiež vnímali správy ako prevažne nepriateľsky
naladené a predpokladali, že tieto správy majú silný vplyv na to,
ako ich budú vnímať ostatní Nemci, ktorí nie sú moslimovia. Tieto účinky boli silnejšie u moslimov s fundamentalistickou vierou.
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Štúdia tiež odhalila, že negatívne správy vyvolali hnev u účastníkov
bez ohľadu na to, či mali pred štúdiou fundamentalistickú vieru alebo nie. To ukazuje, aký veľký vplyv môže mať negatívne spravodajstvo na psychologické spracovanie a ako toto kognitívne skreslenie,
okrem iných ovplyvňujúcich faktorov, môže dokonca uľahčiť procesy radikalizácie.

PRECOBIAS

⁴ Halverson,

J., Corman,
S., & Goodall, H. L.
(2011). Master Narratives of Islamist Extremism. Springer, Wiesbaden.

Ako sme videli v prvej lekcii o automatickom myslení, negatívny účinok je prejavom mechanizmov, ktoré mozog používa na urýchlenie
a zjednodušenie spracovania informácií. Automaticky sa zameriavame na negatíva. Preto vyniknú negatívne obsahy a obsahy vyvolávajúce negatívne emócie, ako sú strach, odpor, nedôvera, pocit
ohrozenia, nešťastie atď.
V prvom kroku sa negatívny účinok ľahko spúšťa pomocou konštruktov krízy. Populistické alebo extrémistické hnutie prezentuje určitý politický problém ako krízu, ktorá sa vznáša nad našou
spoločnosťou. Táto kríza je takmer vždy negatívnym konštruktom,
hrozbou alebo nebezpečenstvom, čím sa automaticky spúšťa negatívny účinok.
Okrem toho sa účinok posilňuje stratégiami na vyvolanie automatického myslenia pomocou hrozieb. To znamená využívať obrazy,
ktoré vyvolávajú pocity strachu, používať jazyk a štylistiku, napríklad silné formulácie (t. j. ak je niečo formulované ako „utečenecká
KRÍZA“, vyvoláva to úplne iný pocit ako „utečenecká SITUÁCIA“), používať veľké písmená, výkričníky a iné mechanizmy na vyvolanie pocitu naliehavosti a nebezpečenstva. To je dôležité najmä v prostredí
sociálnych sietí, kde sme naraz bombardovaní takým množstvom
informácií, že skôr reagujeme na podnety, ktoré na nás obzvlášť
vyskočia.⁴

		

Ak sa chcete dozvedieť viac o kognitívnych skresleniach a radikalizácii,
sledujte bezplatný online kurz PRECOBIAS na www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie
Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú študenti vedieť:
zažiť a pochopiť negatívny
účinok.

Štruktúra lekcie a
pokyny
Odporúčané trvanie: dve až štyri
45-minútové hodiny v závislosti od
toho, či prejdete so študentmi všetky
aktivity alebo nie.

rozpoznať a identifikovať
negatívny účinok na príkladoch zo života.
odhaliť skreslenie v populistickej a extrémistickej
propagande.
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Na uvod
Aktivita 1
Požiadajte študentov, aby o sebe napísali päť pozitívnych a päť negatívnych vlastností. Následne sa ich spýtajte, čo bolo jednoduchšie, vymyslieť pozitívne alebo negatívne vlastnosti?
Vo všeobecnosti má väčšina ľudí väčší problém s vymenovaním pozitívnych vlastností ako so zoznamom vecí, ktoré by na sebe kritizovali. Pokračujte priamo aktivitou 2 a po jej dokončení spolu so
žiakmi zhrňte hlavnú myšlienku negatívneho účinku.

Aktivita 2
Požiadajte študentov, aby si spomenuli na nejaký svoj životný trapas, čo sa napríklad stal pred triedou alebo v detstve. Povedzte im,
že o tom nebudú musieť hovoriť, ale každý by mal zdvihnúť ruku,
keď si na takúto udalosť spomenie.
Keď všetci zdvihnú ruky, požiadajte ich, aby si spomenuli na trapas
niekoho iného, ktorého boli svedkami, ktorý sa stal napríklad súrodencovi alebo spolužiačke. Keď si na takú situáciu spomenú, mali
by opäť zdvihnúť ruku.
Ľudia vo všeobecnosti veľmi silno prežívajú negatívne - v tomto
prípade zahanbujúce - udalosti, ktoré sa im stali, a zaoberajú sa
nimi oveľa dlhšie, než je potrebné. Keďže bolo ľahšie vymenovať
negatívne vlastnosti o sebe, bolo tiež pravdepodobne ľahšie spomenúť si na vlastné negatívne trápne situácie, zatiaľ čo tie o iných
sa z pamäti vytratili. V rámci zhrnutia dodajte, že keďže si študenti
pravdepodobne nepamätajú trápne situácie iných tak jasne a silno,
nemusia sa cítiť zle kvôli vlastným trápnym momentom. Ľudia majú
tendenciu rýchlo zabúdať na situácie, ktoré sa stali s inými, len nie
na tie, ktoré sa stali im samým.
Rozprúďte diskusiu a vypichnite v nej niektoré prvky definície negatívneho účinku.
Položte napr. tieto otázky:
Prečo si myslíte, že sa toľko zameriavame na negatívne skúsenosti?
Počuli ste niekedy o negatívnom účinku? Čo si myslíte, že to
je?
Nechajte ich zapísať si definíciu do poznámok (môžete použiť definíciu z Poznámok učiteľa).
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Historicka funkcia
negativneho ucinku
Aktivita 1
Teraz si ukážeme, prečo negatívny účinok vôbec existuje. Prečítajte
študentom nasledujúci krátky príbeh: „Predstavte si, že žijete v praveku so skupinou ľudí v jaskyni. Život bol vtedy oveľa ťažší, menej
pohodlný ako dnes. Keď sa vydáte do divočiny, aj malé chyby môžu
niekoho stáť život. Vyrazili ste pre jedlo a našli krík s chutným ovocím. Problémom je, že vedľa neho stojí tiger. Čo urobíte: pôjdete si
po ovocie, pretože je chutné, alebo utečiete, pretože tiger je nebezpečný?"
Študenti pravdepodobne odpovedali, že by utiekli.
Potom sa opýtajte študentov: v rovnakom zmysle, ktorý zážitok by
vám dal dôležitejšie ponaučenie do života: pár skvelých vtipov, ktorými ste sa naučili zabávať svojich pravekých kamarátov pri ohnisku
alebo zážitok, keď ste stratili nervy na náčelníka kmeňa, kvôli ktorému vás takmer z kmeňa vykázali a poslali samého do divočiny?
Študenti si pravdepodobne vybrali druhú možnosť, čo znamená, že
skúsenosť s vážnou chybou v sociálnych vzťahoch s možnými škodlivými následkami bola cennejšia.
Po týchto dvoch príkladoch položte študentom nasledujúce
otázky: Aké sú ich predstavy o tom, prečo sa v ľudskom mozgu vyvinul negatívny účinok?

Vyvinul sa preto, lebo negatívne informácie a emócie (napríklad
strach a hrozby) poskytli ľuďom cennejšie a dôležitejšie lekcie pre prežitie ako tie pozitívne.

Aktivita 2
Povedzte študentom, že „sa teraz pozrieme na to, ako tento predsudok funguje dnes, keď žijeme úplne inak ako ľudia pred tisíckami
rokov. Môžeme si všimnúť, že negatívne informácie sa na nás viac
lepia a my sa nimi viac zaoberáme. Spomeňte si na príklad trapasov.
Pre toto cvičenie si predstavme trápnu situáciu, že ste na základnej
škole nakreslili obrázok a ukázali ho triede a jeden chlapec sa vám
začal smiať a povedal, že je škaredý. Cítite sa zle kvôli tejto spätnej
väzbe, hoci ostatným deťom sa váš obrázok páčil. Približne koľko
pozitívnych spätných väzieb si myslíte, že potrebujete počuť, aby
prevážili zlý pocit z negatívnej spätnej väzby?“
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Nechajte študentov, aby si tipli a potom im povedzte, že podľa štúdií
je vo všeobecnosti potrebné, aby tri pozitívne veci prevážili jednu
negatívnu spätnú väzbu, napríklad urážku, hanlivú poznámku, zlé
hodnotenie eseje a podobne. Toto číslo je, samozrejme, u každého
veľmi individuálne, ale poskytuje odhad, do akej miery prevažujú
negatívne informácie nad pozitívnymi, aj keď sú rovnako intenzívne.
Negatívne veci sa nás držia dlhšie. Pozitívne emócie ako napríklad
radosť z úspechu sa rozptýlia oveľa skôr. Bohužiaľ, na rozdiel od
praveku má toto uchovávanie a pripomínanie si negatívnych informácií pre ďalšie použitie v modernej dobe veľmi malé využitie.
Inými slovami, urážky a negatívne reakcie si pamätáme zbytočne
dlho. Hoci žijeme v modernej dobe, stále sme pozornejší k negatívnym informáciám ako k pozitívnym.
V ďalšej časti sa pozrieme na to, ako negatívny účinok súvisí s mediálnym obsahom. Študentom v nej navrhujeme zadať domácu úlohu. Ak v
tejto chvíli ukončíte hodinu, môžete ešte zadať domácu úlohu, aby ste s
ňou mohli pracovať počas nasledujúcej hodiny.

2.3.
45 min

Negativny úucinok v mediach
Aktivita 1
V predchádzajúcich aktivitách sme videli, že máme sklon zameriavať
sa na negatívne veci a zistili sme, prečo to bolo v minulosti dôležité
pre prežitie. Spýtajte sa študentov, čo si myslia: do akej miery môže
negatívny obsah niektorých správ súvisieť s negatívnym účinkom?
Negatívny účinok môžu v skutočnosti vyvolať správy, ktoré sa týkajú negatívnych tém. To znamená, že sa na ne viac sústredíme a
dokonca im venujeme väčšiu pozornosť, čím si ich lepšie zapamätáme a vybavíme. Nie sú to teda len médiá, ktoré sú plné negatívneho
obsahu, ale aj my ako diváci, ktorí zvyšujeme dopyt po negatívnych
správach.

Domáca úloha
Zadajte študentom domácu úlohu. Niekedy pred ďalšou hodinou
by si mali pozrieť večerné správy (v trvaní aspoň 20 minút). Môžu
ich sledovať online, nemusia byť nevyhnutne vysielané naživo v televízii. Aby ste zabezpečili rozmanitosť, môžete medzi študentov
rozdeliť rôzne slovenské správy, povedať im, aby sledovali rovnaký
program alebo ich nechať, aby si vybrali sami. Ako uznáte za vhodné.
V správach by mali sledovať umiestnenie troch typov reportáží –
negatívne, neutrálne alebo pozitívne. Zo sledovaných správ by mali
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zostaviť zoznam, ktorý typ správ mal výraznejšie umiestnenie - t. j.
na začiatku alebo ku koncu spravodajskej relácie a to tak, že napíšu
poradie, ako tieto tri typy nasledovali za sebou v spravodajskej relácii (pozrite pracovný hárok na konci plánu lekcie). Následne by mali spočítať výskyt všetkých troch typov v jednej relácii
správ.
Pod negatívnymi správami môžeme rozumieť prírodné katastrofy,
choroby, ohrozenie života ľudí, vojny a konflikty, násilie atď. Neutrálnymi udalosťami môžu byť zavedené nové zákony, medzivládne
stretnutia alebo stretnutia v rámci vlády, každodenná politika, byrokratické informácie atď. Za pozitívne správy by sa považovali tie
udalosti, ktoré mali jednoznačne pozitívne a radostné výsledky, t.
j. oslava podpísania mierovej zmluvy, prímeria, doručenie dôležitej humanitárnej pomoci a iné správy, ktoré by sa dali označiť ako
„dobré správy“.
Na ďalšej hodine požiadajte niektorých študentov, aby sa podelili
o to, ktoré správy sledovali a aké sú ich výsledky. Pravdepodobne
väčšina správ bude patriť do kategórie negatívnych správ a bude
tiež uvádzaná výraznejšie, t. j. na začiatku spravodajskej relácie.
Body do ďalšej diskusie:
Prečo si študenti myslia, že negatívny obsah je umiestnený
výraznejšie?
Dôvodom je negatívny účinok - automaticky sme náchylní venovať
viac pozornosti negatívnemu obsahu a preto ho považujeme za dôležitejší a máme tendenciu mu aj viac dôverovať.
Kľudne môžete diskutovať aj o tom, či je negatívny účinok stále
praktický, či má v našom živote nejakú hodnotu a aké môžu byť
jeho dopady na našu životnú pohodu.
Niekoľko otázok na diskusiu:
Myslíte si, že vzhľadom na to, že žijeme oveľa pohodlnejšie,
je pre nás negatívny účinok stále taký praktický? Je pre naše
prežitie stále potrebné sústrediť sa na negatíva?
Aký vplyv to môže mať na nás a našu pohodu, keď sa viac sústreďujeme na negatívne správy a informácie?
Neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď. Študenti môžu voľne uvažovať o rôznych možnostiach a možno identifikujú niektoré
prípady, v ktorých je negatívny účinok stále praktický. Inak sa zdá,
že negatívny účinok je v zložitejších spoločnostiach a v živote, ktorý
teraz vedieme, zbytočný. Má pre nás veľmi malú hodnotu, keď nás
tak priťahujú negatívne správy, pretože v súčasnosti máme oveľa
viac možností, ako riešiť situácie, ktoré sú negatívne alebo ohrozujú
náš život. Ak sa spustí negatívny účinok a my sa častejšie zameriavame na negatívne veci, môže to mať vplyv na náš pocit pohody
a môže to byť spojené so zvýšenou úrovňou stresu a dokonca s
depresívnymi myšlienkami.
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Aktivita 2
Videli sme, že negatívny účinok môže mať negatívny vplyv na život a
pohodu ľudí. To nás tiež núti zaoberať sa negatívnymi informáciami
a pocitmi oveľa viac ako pozitívnymi a negatívnou spätnou väzbou
viac ako pozitívnou. Čo môžeme urobiť, aby sme prekonali negatívny účinok vo svojom živote? Skúste ako trieda vypracovať zoznam
aspoň troch takýchto „dobrých rád“.
Tieto rady môžu byť veľmi individuálne, ale môžu zahŕňať:
Uvedomenie si negatívneho účinku mi pomôže menej sa zaoberať negatívnou spätnou väzbou alebo urážkami, viac sa
sústredím na komplimenty.
K spätnej väzbe (urážky, ironické poznámky atď.) budem pristupovať ako výskumník: budem počítať, koľko negatívnej a
pozitívnej spätnej väzby som dostal, aby som mohol racionálnejšie posúdiť, či by som sa kvôli nej mal cítiť zle.
Vedome sa zameriam na pozitívne správy a budem im venovať viac pozornosti ako doteraz.
Rodičom alebo priateľom poviem o negatívnom účinku, aby
sa menej zameriavali na negatíva.

2.4.
90 min

Negativny ucinok a
populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Vytlačte alebo ukážte študentom na obrazovke dva príklady príspevkov na sociálnych sieťach⁵ (pozrite pracovný hárok). Vysvetlite im, že ide o skrátené verzie skutočných príspevkov. Príspevok 1 vypracoval vtedajší opozičný poslanec za stranu Sloboda a
Solidarita Richard Sulík a príspevok 2 vypracoval vtedajší opozičný
poslanec Tomio Okamura za stranu Sloboda a priama demokracia
v Českej republike. Nechajte ich prečítať príslušné úryvky z príspevkov. Na vysvetlenie povedzte študentom, že Česká republika ako
protektorát nemeckej Tretej ríše vyhladila celé svoje rómske obyvateľstvo a preto bol počet Rómov na konci vojny tak nízky.

⁵ Zdroj príspevku 1: https://www.
facebook.com/RichardSulik/posts/1490908980988825/
Zdroj príspevku 2: https://
www.facebook.com/watch/?v=1017260391618109

Potom položte nasledujúce otázky:
Ppristupujte k tomuto cvičeniu ako vedci, ktorí nemajú v otázke žiaden vopred vytvorený názor. Najprv preskúmajte obsah
príspevkov. Aké pocity sa vám vynárajú, keď čítate a vidíte
tieto príspevky? Čo poviete na obsah? Je pozitívny, neutrálny
alebo negatívny? Prečo by tieto príspevky mohli vyvolať negatívny účinok?
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Obsah
Príspevkov je hlavným spúšťačom negatívneho účinku. Situácia je
zobrazená ako nebezpečenstvo, hrozba, ako negatívna informácia.
Rómovia sú zobrazovaní ako hrozba pomocou čísel a ich samotný
počet má vyzerať ako hrozba. Sulík a Okamura tvrdia, že títo ľudia
sú „nebezpeční" kvôli svojej etnickej príslušnosti. Čísla sú úplne vytrhnuté z kontextu, neporovnávajú sa s rastom väčšiny obyvateľstva ani sa nijako nevysvetľujú. Sú len vystavené tak, aby vyzerali
šokujúco.
Po druhé, aké prvky v príspevkoch sa používajú na posilnenie
negatívneho účinku? Aké emócie vyvolávajú tieto prvky?
Po druhé, dôležitá je stratégia prezentácie, teda vyvolanie automatického myslenia a emócií. Napríklad:

1
2

3

VEĽKÉ PÍSMENÁ sa používajú na zdôraznenie hlavného posolstva, na upútanie pozornosti ľudí a na vytvorenie pocitu naliehavosti.
Výber slov ako „ak si plne uvedomujeme, čo sa nám stane",
hovorenie o spoluobčanoch ako o „jednej z dvoch najväčších
bezpečnostných hrozieb" a ich „neuveriteľný nárast" v počte,
aby sa ešte viac zdôraznilo nebezpečenstvo hroziace občanom.
Sprievodný obrázok v prvom príspevku zobrazuje chudobnú
rómsku osadu vo Veľkej Lomnici a zdôrazňuje všetky negatívne stereotypy o Rómoch: chudobní, bez práce, veľké počty,
chatrné životné podmienky, deti, ktoré nie sú v škole a tak
ďalej.

Obrázok automaticky vyvoláva negatívne asociácie. Všetky prvky sa
používajú na navodenie pocitu naliehavosti, hrozby, nebezpečenstva a vyvolania strachu.

Aktivita 2
Pokračujeme predchádzajúcimi príkladmi. Povedzte študentom, že
pre účely tohto cvičenia sa pokúsime brať tieto čisto numerické argumenty bez kontextu vážne.
Spýtajte sa ich, aké ďalšie informácie by potrebovali na posúdenie
toho, či „rastúci počet" spoluobčanov určitého etnika v krajine skutočne predstavuje „hrozbu"?
Ak chcete rozprúdiť diskusiu, môžete ďalej klásť otázky v tomto duchu:
Čo tieto príspevky vypovedajú o oboch populáciách? Máme
nejaké ďalšie náznaky, prečo by malo byť rodenie detí „problémom"? Zamerajme sa čisto na tieto príspevky, nie na
„všeobecné presvedčenie“.

151

Kognitívne skreslenia a radikalizácia - Materiál pre stredné školy

PRECOBIAS

Vieme, či deti z daných lokalít chodia do školy? Spomínajú politici
nejaké konkrétne sociálne problémy, o ktorých by sme mohli
hovoriť? Vieme, či sú ľudia vo Veľkej Lomnici zamestnaní alebo
nezamestnaní? V čom presne spočíva problém vysokého nárastu
počtu skupiny ľudí? Ide len o rastúce čísla alebo títo politici hovoria
o nejakých sociálnych otázkach? Žijú títo ľudia v chudobe? Nie je
teda problémom chudoba a nie rodenie detí?
Na správne posúdenie „nebezpečenstva" spomínaného v oboch
príspevkoch by každý čitateľ potreboval predovšetkým vedieť:
sociálne zázemie týchto ľudí, koľko z týchto detí vo Veľkej Lomnici
navštevuje školu, či je v obci naozaj sociálny problém alebo ide len
o náhodný štatistický údaj o počte obyvateľov, či v Českej republike
nárast počtu znamená, že všetci títo ľudia žijú v chudobe a aká časť,
aké sú príčiny prípadných sociálnych alebo pracovných problémov,
čo všetko robí a môže robiť vláda, aby pomohla deťom vo Veľkej
Lomnici, okrem ďalších chýbajúcich faktických informácií.
Z diskusie by malo byť jasné a snažte sa, aby to študenti pochopili,
že existuje množstvo ďalších informácií, ktoré potrebujeme vedieť,
aby sme vôbec mohli uvažovať o tom, že problémom môže byť to,
že ľudia z nejakého etnika v našej krajine sú problémom, pretože
majú deti (o rasizme takýchto tvrdení ani nehovoriac). Na záver
diskusie o skreslení v tomto politickom obsahu položte otázku:
Čo podľa vás hrozí, ak sa takouto politickou komunikáciou
spustí negatívny účinok?
Hlavné nebezpečenstvo spočíva v tom, že naše automatické myslenie spracúva informácie za nás. Zameriavame sa na negatívne pocity, ktoré z obsahu cítime, čo je umocnené rôznymi stratégiami, ktoré sme videli a ktoré sa ešte viac zameriavajú na naše predsudky. V
dôsledku toho sa nesústredíme na racionálnu časť argumentácie.
V nadväznosti na to nech si študenti pozrú úplne vymyslenú pozitívnu verziu príspevku Richarda Sulíka o Veľkej Lomnici. Spýtajte sa študentov, či si myslia, že by takýto príspevok získal rovnaké
množstvo zdieľaní a reakcií ako negatívne formulovaný príspevok?
Prečo?
Názory sa, samozrejme, môžu líšiť a hovoríme hypoteticky. Ale
vzhľadom na to, čo sme videli o negatívnom účinku, je veľmi pravdepodobné, že pozitívne formulovaný príspevok by jednak nezískal
takú pozornosť ľudí a jednak by nebol tak často zdieľaný, pretože
nie je negatívny.

152

Kognitívne skreslenia a radikalizácia - Materiál pre stredné školy

PRECOBIAS

Aktivita 3
Aby ste študentom priblížili kontext tejto aktivity, povedzte im, že
sa pozrieme na homofóbnu atmosféru v Ugande. Uganda je prevažne kresťanská krajina, ale má jeden z najtvrdších a najneľudskejších zákonov proti LGBT komunite (teda proti ľuďom inej sexuálnej
orientácie). Povedzte študentom, aby si pozreli citáty⁶ politických
osobností Ugandy. Študenti môžu čítať úryvky samostatne alebo
pracovať v skupinách - každá skupina na jednom citáte alebo spoločne ako trieda, podľa vašich preferencií a skúseností s triedou.

⁶ Zdroj citátu 1: https://prospect.

org/world/exporting-anti-gay-movement/ and https://
www.gq-magazine.co.uk/politics/article/uganda-homophobia
Zdroj citátu 2: https://
twitter.com/nbstv/status/1179676101800579074
Zdroj citátu 3: https://www.
reuters.com/article/us-uganda-lgbt-election-idUSKBN29B22W

Potom požiadajte študentov, aby definovali:
Aké je hlavné posolstvo citátov? Čo sa podľa ich autorov deje
v krajine? Ako sa spúšťa negatívny účinok?
Pozrite sa na stratégie, ktoré tieto politické osobnosti používajú. Podčiarknite v texte, ktoré tvrdenia a slová sa používajú
na znevažovanie LGBT ľudí. Aké emócie môže táto stratégia
vyvolať u publika?
Hlavné posolstvo je spoločné pre všetky citáty. Všetky tri osobnosti tvrdia, že krajina/národ je v nebezpečenstve a nebezpečenstvo
predstavujú LGBT ľudia. Negatívny účinok je vyvolaný zdôrazňovaním nebezpečenstva a ohrozenia života ostatných, heterosexuálnych, ľudí.
Všetky citáty negatívne zobrazujú LGBT ľudí a spájajú ich s „epidémiou rozvodov, zneužívaním detí, HIV/AIDS", má to byť „hybridná
teroristická organizácia, ktorá chce vytvoriť anarchiu, rozbiť stabilitu", „nemajú radi nezávislosť Ugandy".
Spájajú práva LGBT s destabilizáciou krajiny a hovoria, že sú to
cudzinci, ktorí akýmsi spôsobom privádzajú týchto ľudí do iných
krajín. Všetky tieto asociácie vytvárajú mimoriadne odsudzujúce a
negatívne spojenia s LGBT ľudí a predstavujú ich ako strašné nebezpečenstvo, bezprostrednú hrozbu. V mysliach divákov to môže
automaticky vyvolať pocit strachu.
Potom sa študentov opýtajte, prečo si myslia, že niektorí politici používajú slogany a reči, ktoré vyvolávajú negatívny účinok.
Vypočujte si ich nápady a umožnite krátku diskusiu. Zdôraznite dva
hlavné dôvody, prečo niektorí politici používajú stratégie na vyvolanie negatívneho účinku: prvým je, že negatívny účinok zabezpečí,
že ich negatívne posolstvá si získajú pozornosť ľudí ľahšie ako tie
pozitívne. Je to preto, že mozog sa vyvinul tak, že venuje väčšiu pozornosť negatívnym správam a považuje negatívne informácie za
cennejšie pre prežitie ako rovnako intenzívne pozitívne informácie.
Po druhé, vzhľadom na náš sklon venovať pozornosť negatívnym
správam sa o nich bude viac písať v médiách a tak sa dostanú k ešte
väčšiemu počtu ľudí.
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Čo môžeme urobiť, aby sme znížili vplyv negatívneho účinku
v spravodajstve a v politickej komunikácii? Spíšte si ako trieda
zoznam aspoň troch „dobrých rád“, ako zaobchádzať s negatívnym účinkom vo verejnej komunikácii.
Jednotlivé názory a rady sa budú líšiť, ale základom je uvedomenie
si negatívneho účinku.
Keď si všimnem negatívne ladenú správu, príspevok na sociálnych
sieťach alebo verejné vyhlásenie politika, ktoré upúta moju pozornosť, snažím sa zamyslieť nad tým, či mi nechýbajú vecné informácie, či je správa založená na emóciách alebo na faktoch a či sa nedám oklamať negatívnou politickou propagandou.
Vedomejšie sa zameriavam na neutrálne a pozitívnejšie informácie.

Domáca úloha
Zadajte študentom nasledujúcu domácu úlohu:

1
2
3

4
1
2

3

Zistite, či stratégia s negatívnym účinkom zafungovala pre
Yoweriho Museveniho vo voľbách v Ugande v roku 2021
Zistite, aké dôsledky majú homofóbne politické prejavy a zákony na životy LGBT Uganďanov/-ky
Vyberte si príklad ktorejkoľvek krajiny podľa vlastného výberu, ktorá bola úspešnejšia pri prekonávaní negatívneho účinku
voči LGBT komunite ako Uganda. Ako to táto vybraná krajina
dokázala?
Navrhnite pozitívne stratégie, ktoré by sa mohli použiť v Ugande na prekonanie negatívneho účinku voči LGBT komunite.
Súčasný prezident Yoweri Museveni bol opätovne zvolený.
Nárast homofóbnych prejavov a rôznych aspektov zákonov
zameraných proti LGBT zaznamenal v Ugande nárast útokov
na LGBT komunitu. Významný bulvárny časopis Rolling Stones
uverejnil mená, adresy a fotografie 100 údajných LGBT ľudí s
nadpisom „Obesiť ich". David Kato, ktorý bulvár úspešne zažaloval, bol neskôr nájdený mŕtvy. Podľa zákona je homosexualita nezákonná a akékoľvek zmienky o nej sa považujú za
nezákonnú propagandu. Polícia bežne vykonáva razie na zhromaždeniach LGBT a v priestoroch mimovládnych organizácií
a LGBT ľudia sú obťažovaní a niektorí z nich boli zbití na smrť.
Študenti si mohli vybrať rôzne krajiny sveta. Stratégie by mohli
zahŕňať: dekriminalizáciu homosexuality v zákone, pozitívne
verejné kampane, pochody, ktoré sa zameriavajú na pozitívne aspekty rozmanitosti, vzdelávanie na školách zamerané na
práva LGBT, pozitívne spravodajstvo v médiách, ktoré sa zameriava na bežné aspekty života LGBT, napríklad rozhovory s
rodičmi, ktorí majú LGBT dieťa, pohľad na to, ako takéto páry
vychovávajú deti a mnoho ďalších príkladov, ktoré môžu študenti nájsť.
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Študenti sa mohli inšpirovať odpoveďami na otázku č. 3 a rôznymi stratégiami, ktoré sa uskutočnili v rôznych krajinách.
Dekriminalizácia by bola prvým krokom a dôležitým signálom
pre ugandskú spoločnosť, že nie je dôvod, aby boli LGBT vzťahy trestané zákonom. Policajti by mali byť vyškolení, aby chránili obete útokov a neboli zhovievaví voči páchateľom násilia
na LGBT ľuďoch.
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1.

Negatívny účinok

Na uvod
Aktivita 1
Napíš si o sebe päť pozitívnych a päť negatívnych vlastností:
Pozitívne:
Negatívne:

Aktivita 2
Definícia negatívneho účinku:

2.

Historicka funkcia negativneho
ucinku
Aktivita 1
Prečítaj si príbeh o svojom predchádzajúcom prehistorickom živote: "Predstavte si, že
žijete v praveku so skupinou ľudí v jaskyni. Život bol oveľa ťažší, menej pohodlný ako
dnes. Keď sa vydáte do divočiny, aj malé chyby môžu niekoho stáť život. Vyrazili ste pre
jedlo a našli krík s chutným ovocím. Problémom je, že vedľa neho stojí tiger. Čo urobíte:
pôjdete si po ovocie, pretože je chutné alebo utečiete, pretože tiger je nebezpečný?"
Čo je pre teba v tejto súvislosti dôležitejšie?

1

a) vyberám si chutné jedlo alebo b) utečiem pred tigrom?

V rovnakom zmysle, ktorý zážitok by vám dal dôležitejšie ponaučenie pre váš život: pár
skvelých vtipov, ktorými ste sa naučili zabávať svojich pravekých kamarátov pri ohnisku,
alebo zážitok, keď ste stratili nervy na náčelníka kmeňa, kvôli ktorému vás takmer vykázali z kmeňa a poslali samého do divočiny?

2

a) učiť sa z vtipov pri ohni alebo b) učiť sa z nevhodného správania voči kmeňovému
náčelníkovi

Aktivita 2
Ak sa nám negatívna spätná väzba (urážky, hanlivé poznámky, zlé hodnotenia a pod.)
viac vryje do mozgu, približne koľko pozitívnych spätných väzieb musíte dostať, aby
„prevážili" negatívne emócie? Je to, samozrejme, veľmi individuálne, ide len o vedecký
odhad. Tipni si:
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Negativny ucinok v mediach
Aktivita 1
V predchádzajúcich aktivitách sme videli, že máme sklon zameriavať sa na negatívne
veci a zistili sme, prečo to bolo v minulosti dôležité na prežitie. Čo si myslíš: Ako môže
negatívny obsah niektorých správ súvisieť s negatívnym účinkom?

Domáca úloha
Spočítaj negatívne, neutrálne a pozitívne správy z večerného spravodajstva. Urob si zoznam, ktorý typ správ mal výraznejšie umiestnenie - t. j. na začiatku alebo na konci
vysielania.
Pod negatívnymi správami môžeme rozumieť prírodné katastrofy, choroby, ohrozenie
života ľudí, vojny a konflikty, násilie atď. Neutrálnymi udalosťami môžu byť zavedené
nové zákony, medzivládne stretnutia alebo stretnutia v rámci vlády, každodenná politika, byrokratické informácie atď. Za pozitívne správy by sa považovali tie udalosti, ktoré
mali jednoznačne pozitívne a radostné výsledky, t. j. oslava mierovej zmluvy, prímeria,
doručenie dôležitej humanitárnej pomoci a iné správy, ktoré by sa dali označiť ako „dobré správy".
Názov média, dátum správ:

Zapíš si poradie, v akom jednotlivé správy nasledujú za sebou. Použi " -" pre negatívne,
0 pre neutrálne a "+" pre pozitívne správy.
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Potom si zapíš, koľko negatívnych, neutrálnych a pozitívnych správ si v spravodajskom
programe identifikoval/-a:

Myslíš si, že vzhľadom na to, že žijeme oveľa pohodlnejšie, je pre nás negatívny
účinok stále taký praktický? Je pre naše prežitie stále potrebné sústrediť sa na
negatíva?

Aký vplyv to môže mať na nás a našu pohodu, keď sa viac sústreďujeme na negatívne správy a informácie?

Aktivita 2
Čo môžeme urobiť, aby sme prekonali negatívny účinok vo svojom živote? Skúste ako trieda vypracovať zoznam aspoň troch takýchto „dobrých rád“.
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Negatívny účinok

Negativny ucinok a
populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Pozri si nasledujúce úryvky z príspevkov na Facebooku. Príspevok 1 vypracoval vtedajší
opozičný poslanec za stranu Sloboda a Solidarita na Slovensku Richard Sulík a príspevok
2 vypracoval vtedajší opozičný poslanec Tomio Okamura za stranu Sloboda a priama
demokracia v Českej republike. Česká republika ako protektorát nemeckej Tretej ríše
vyhladila celé svoje rómske obyvateľstvo a preto bol jeho počet na konci vojny veľmi
nízky.

Príspevok 1

Post 3

Úryvok z príspevku:
"Prudký nárast rómskej populácie je podľa môjho názoru jednou z dvoch najväčších
bezpečnostných hrozieb pre
Českú republiku. [..] Počet
Rómov sa za posledných 70
rokov zvýšil 32-krát. Áno, čítate správne, je to neuveriteľný
nárast."

Post 2
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Pozri sa na tieto dva príspevky na Facebooku. Prečítaj si príspevky a úryvok z Okamurovho príspevku a pokús sa odpovedať na nasledujúce otázky:
Najprv preskúmaj obsah príspevkov a pristupuj k nim ako vedec/vedkyňa, ktorý/-á o
otázke nemá žiaden vopred vytvorený názor. Aké pocity máš, keď čítaš a vidíš tieto príspevky? Čo povieš na obsah? Je pozitívny, neutrálny alebo negatívny?
Prečo by tieto príspevky mohli vyvolať negatívny účinok?

Po druhé, aké prvky v príspevkoch sa používajú na posilnenie negatívneho účinku? Aké
emócie vyvolávajú tieto prvky? Podčiarkni jednotlivé formulácie.

Aktivita 2
Kvôli tomuto cvičeniu berme argumentáciu číslami, ktorú títo dvaja politici uvádzajú,
vážne, ako vedci bez vopred vytvoreného názoru. Aké ďalšie informácie by si potreboval/a na posúdenie toho, či „rastúci počet" ľudí nejakého etnika v krajine skutočne
predstavuje „hrozbu"?
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Čo podľa teba hrozí, ak sa takouto politickou komunikáciou spustí negatívny účinok?

Príspevok 3

Pozri sa na tento hypotetický pozitívny príspevok Richarda Sulíka o Veľkej Lomnici. Myslíš si, že by získal rovnako veľké množstvo zdieľaní a reakcií ako negatívne formulovaný
príspevok? Prečo?

Aktivita 3
Uganda je prevažne kresťanská krajina, ale má jeden z najtvrdších a najneľudskejších
zákonov proti LGBT ľuďom. Homosexualita sa oficiálne trestá doživotným väzením a
opakovane sa diskutovalo o treste smrti pre LGBT ľudí.
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Prečítaj si nasledujúce citáty miestnych politických osobností:

Citát 1:

Citát 2:

Citát 3:

Aké je hlavné posolstvo citátov? Čo sa podľa autorov deje? Ako sa spúšťa negatívny účinok?
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Pozri sa na stratégie, ktoré tieto politické osobnosti používajú. Podčiarkni v texte, ktoré
tvrdenia a slová sa používajú na znevažovanie LGBT ľudí? Aké emócie môže táto stratégia vyvolať u publika?

Prečo si myslíš, že politici používajú slogany a reči, ktoré vyvolávajú negatívny účinok?

Čo môžeme urobiť, aby sme znížili vplyv negatívneho účinku v spravodajstve a v politickej komunikácii? Spíšte si ako trieda zoznam aspoň troch „dobrých rád“, ako zaobchádzať s negatívnym účinkom vo verejnej komunikácii.

Domáca úloha
Zisti:
či stratégia s negatívnym účinkom fungovala pre Yoweriho Museveniho vo voľbách
v Ugande v roku 2021

ako extrémistické a ozbrojené skupiny v Ugande postupujú proti LGBT ľuďom
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vyber príklad akejkoľvek krajiny, ktorá bola úspešnejšia pri prekonávaní negatívneho účinku voči LGBT ľuďom ako Uganda. Ako to táto krajina dokázala?

aké pozitívne stratégie by sa mohli v Ugande použiť na prekonanie negatívneho
účinku voči LGBT komunite?
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1.
Poznamky ucitela
Čo je to davové skreslenie?
Davové skreslenie alebo efekt rozbehnutého vlaku opisuje jav, pri
ktorom sa zvyšuje miera prijímania názorov, myšlienok, správania
a módy, ak ich už (nadšene) prijali iní ľudia. Inými slovami, čím viac
ľudí zdieľa určitý trend, tým viac ďalších ľudí bude povzbudených k
tomu, aby toto správanie nasledovali. Davové skreslenie poznáme
aj ako „stádové správanie“. Ide o sociálno-psychologický jav, ktorý
možno pozorovať, keď ide o trendy v rôznych sociálnych situáciách.¹
Je pozorovateľná napríklad v bublinách na burze, v politických kruhoch, najmä počas volebných kampaní a pri rozhodovaní vo voľbách
na poslednú chvíľu, počas stretnutí a skupinových diskusií, ako aj na
mikroúrovni v sociálnych situáciách v súkromných kruhoch. Davové skreslenie teda úzko súvisí so „skupinovým myslením“ v tom
zmysle, že človek sa spolieha na skupinový názor a prispôsobuje
sa mu zo strachu pred vylúčením a odmietnutím zo strany rešpektovanej a obdivovanej sociálnej skupiny. Okrem toho možno tento druh správania vysledovať z túžby ľudí konať v živote správne.
Najmä na stretnutiach a skupinových diskusiách alebo vždy, keď
skupina dosiahne určitú veľkosť, v ktorej možno rozoznať väčšinu a
menšinu, majú ľudia tendenciu vyhovieť želaniam väčšiny. Kontext
skupiny zvyčajne vytvára situácie, v ktorých je pre jednotlivca príjemnejšie podporovať väčšinu.²

¹ Bouko,

C., Rieger D.,
Carton J., Naderer B.,
Massive Open Online
Course ”Cognitive biases in the radicalization
process”, Cluster 5 Session 1, 2021

² Tamtiež
³ Tamtiež

Správanie, ktoré spočíva v nasledovaní väčšiny, je zvyčajne sociálne formované strachom z toho, že človek niečo zmešká, alebo
strachom z vylúčenia zo svojej sociálnej skupiny, ale aj túžbou byť
súčasťou toho, čo sa zdá byť múdrym rozhodnutím. Vylúčenie zo
skupiny aktivuje jeden z našich základných ľudských inštinktov, a to
inštinkt sebazáchovy. Príslušnosť k skupine nám v priebehu tisícročí
zabezpečila prežitie, a preto sme spoločenskí, ale aj konformní. To
robí z davového skreslenia nielen sociálny jav, ale aj veľmi zložitú
psychologickú záležitosť. ³
Ľudia majú tiež tendenciu prispôsobovať svoje preferencie alebo
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správanie tomu, čo vnímajú, že existuje alebo vzniká ako väčšinové
správanie medzi majoritou alebo skupinami, ktoré majú dominantné postavenie v spoločnosti. Táto tendencia posilňuje davové skreslenie., čo vedie k ešte väčšiemu úspechu väčšiny alebo
víťazných skupín. V dôsledku toho môže prezentovanie víťazstva
vo verejnej sfére, napríklad prostredníctvom prieskumov verejnej
mienky, viesť k sebanaplňujúcemu sa proroctvu. Nedávna štúdia
napríklad v rámci online experimentu skúmala, ako výsledky prieskumov verejnej mienky ovplyvňujú voličov. Prečo je to také dôležité?
Z výskumu vyplýva, že od 80. rokov 20. storočia sa počet politických
prieskumov verejnej mienky vrátane internetových prieskumov
verejnej mienky enormne zvýšil. Súčasne sa internetové prostredie
vyvinulo tak, že prostredníctvom sociálnych sietí sa môžu rýchlo
šíriť nepravdivé informácie, čo môže viesť k dezinformáciám v rámci informačných bublín (prostredie, napríklad skupina alebo komunita, kde sa človek stretáva len s informáciami alebo názormi, ktoré
odrážajú a posilňujú jeho vlastné)⁴. Výsledky štúdie ukazujú, že uvidenie predvolebných prieskumov zvýšilo počet hlasov pre väčšinové možnosti o 7 % a tento účinok sa prejavil bez ohľadu na to, či
bol väčšinový názor v predvolebnom prieskume prezentovaný pre
umierneného kandidáta alebo pre politicky extrémneho kandidáta⁵. Podobne aj prezidentské voľby v USA v roku 2016 sú reálnym
príkladom davového skreslenia a jeho vplyvu na volebné správanie
ľudí. Analýza výsledkov prieskumov verejnej mienky a počtu hlasov
ukázala, že v roku 2016 Donald Trump najviac prekonal výsledky
prieskumov v týchto oblastiach, v ktorých sa jeho víťazstvo prejavilo
už na začiatku⁶
Davové skreslenie je pozorovateľné aj v správaní spotrebiteľov.
Napríklad máme tendenciu siahať po výrobkoch, ktorých zostalo na
pultoch alebo na sklade len niekoľko kusov. Je to preto, že vzácnosť
výrobku vytvára dojem, že sa zrejme kupuje najviac. Bez ohľadu
na vlastné predchádzajúce preferencie bude mať človek tendenciu
považovať tento výrobok za žiadanejší, pretože si to zrejme myslí
väčšina ostatných ľudí.
Prostredníctvom tlaku súhlasiť s tým, čo si myslí vnímaná väčšina,
môžeme pozorovať ďalší vzájomne prepojený spoločenský jav: efekt špirály mlčania. Podľa tohto teoretického prístupu ochota mnohých ľudí verejne vyjadriť svoj názor závisí od ich vyhodnotenia,
aká názorová klíma práve prevláda. Ak je vlastný názor v rozpore s
názorom, ktorý sa v súčasnosti považuje za prevládajúci, ľudia ho
pravdepodobne nevyjadria alebo sa zdráhajú vyjadriť. To prispieva k ešte jednotnejšiemu názorovému kánonu, ktorý spôsobuje, že
ľudia sa ešte viac zdráhajú vyjadriť svoj názor.
Davové skreslenie však môže mať aj pozitívne dôsledky, keď
ľudia nasledujú trendy alebo si osvojujú správanie, ktoré má priaznivý vplyv na ich skupinu, komunitu alebo spoločnosť ako celok,
napríklad keď začnú recyklovať odpadové výrobky, modelujú svoje správanie podľa svojich susedov alebo cítia tlak od nich, alebo
sa pridajú k sociálnemu hnutiu presadzujúcemu pozitívne zmeny
v spoločnosti, pretože vidia, že sa stáva čoraz populárnejším a
uznávaným rastúcim počtom ľudí. Na mikroúrovni môžu mať na

PRECOBIAS

⁴ Farjam,

M. (2020). The
Bandwagon Effect in an
Online Voting Experiment with Real Political
Organizations
(Efekt
bandy v online hlasovacom
experimente
s reálnymi politickými
organizáciami). International Journal of Public Opinion Research
(Medzinárodný časopis
pre výskum verejnej
mienky).

⁵ Tamtiež
⁶ Bergmann, Dr. K., & Di-

ermeier, M. (2017). Die
AfD: Eine unterschätzte
Partei. Soziale Erwünschtheit als Erklärung
für fehlerhafte Prognosen. Köln: Institut der
Deutschen
Wirtschaft
in: Bouco, C., Rieger
D., Carton J., Naderer
B.,Massive Open Online
Course "Cognitive biases in the radicalization
process", Cluster 5 Session 1, 2021
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náš život veľký vplyv naši priatelia, ich hodnoty, záujmy a ašpirácie.

Davové skreslenie a extrémizmus
Keďže davové skreslenie má presvedčivý vplyv na sociálne správanie,
môže sa týkať aj procesov radikalizácie. Podľa analytickej správy,
ktorú⁷ vypracovalo Centrum pre prevenciu radikalizácie vedúcej k
násiliu a ktorá vychádza zo štúdie radikalizácie (džihádizmu) niektorých študentov na školách v kanadskom Quebecu, zohrávali v
procese radikalizácie dôležitejšiu úlohu úzke väzby medzi jednotlivcami, ktorí sa dlho poznali, než ideologické faktory. Ako uviedli
autori správy: „Človek sa neradikalizuje len kvôli svetonázoru, ktorý
vyznáva, ale aj z ohľadu na osobné väzby so sieťou osôb, ktorým
dôveruje a ktoré ho priťahujú. V prípade mladých ľudí z Collège de
Maisonneuve zohrávali tieto vzťahy dôvery a priateľstva kľúčovú
úlohu pri procese kolektívnej radikalizácie“ .⁸

⁷ Center

for the Prevention of Radicalization
Leading to Violence
(2017). “Analytical Report.
Radicalization
leading to violence in
Quebec schools”. Issues
and perspectives, https://
info-radical.org/wp-content/uploads/2016/10/
rapport-cprlv.pdf

⁸ Ibid., p. 42

				Ak sa chcete dozvedieť viac o davovom skreslení a jeho súvislostiach s radikalizáciou a extrémizmom, sledujte bezplatný online kurz
PRECOBIAS na www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie
Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú žiaci
vedieť:
Zažiť a pochopiť davové
skreslenie.

Štruktúra
pokyny

lekcie

a

Približné trvanie: dve 45- minútové
hodiny

Identifikovať skreslenie v
reálnom živote .
Pochopiť, ako môže toto
skreslenie viesť k prijatiu
extrémistických názorov a
pripojeniu sa k extrémistickým skupinám.
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20-30 min
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Na uvod: zazitie davoveho
skreslenia
Cieľom tejto aktivity je vyskúšať, či študenti podľahnú davovému
skresleniu v malom experimente. Môžu tak zistiť, do akej miery
majú tendenciu „nasledovať masy“ - rozhodovať sa na základe
správania väčšiny. Tento experiment vychádza z experimentu,
ktorý zinscenoval National Geographic a ktorý bol natočený vo
videu s názvom "Question the Herd: Brain Games". Odporúčame
vám pozrieť si krátke trojminútové video, aby ste videli, ako je experiment technicky zorganizovaný. Študentom ukážete jednu čiaru,
ktorú spolu s inštrukciami pre študentov nájdete na konci tohto
cvičenia. Následne budú mať zodpovedať, ktorá čiara, A, B alebo C,
je rovnakej dĺžky ako tá, ktorú ste im ukázali. Toto zadanie rozdajte každému študentovi zvlášť na papieri a povedzte im, že počas
celého cvičenia sa nemôžu medzi sebou rozprávať ani dohovárať.
Trik spočíva v tom, že viac ako polovičke triedy (približne 60 %)
rozdáte pokyn, aby si vybrali nesprávnu odpoveď. Ostatným študentom rozdáte pokyn, aby sa rozhodli na základe vlastného úsudku. V experimente bude mať teda prvá skupina možnosť ovplyvniť
rozhodnutia druhej skupiny a neskôr ako trieda budete so študentmi diskutovať o tom, ako sa študenti z druhej skupiny rozhodovali
- do akej miery boli ovplyvnení ostatnými.
Začnite s tým, že študentom poviete, že si zahrajú hru. Požiadajte
každého z nich, aby si z nádoby (napr. vrecka, škatule) vybral
papierik s návodom, ako sa má hra hrať. Existujú dva typy inštrukcií:
Učiteľ/-ka ukáže triede čiaru. Keď sa spýta, či táto čiara svojou dĺžkou zodpovedá čiare A, B alebo C, vyber si možnosť A a
postav sa k nej. S nikým o tom nediskutuj.
Učiteľ/-ka ukáže triede čiaru. Keď sa spýta, či táto čiara svojou
dĺžkou zodpovedá čiare A, B alebo C, vyber jednu možnosť a
postav sa k nej.
Tí, ktorí si vyberú papierik s inštrukciou 1, sa budú podieľať na experimente a budú ovplyvňovať ostatných žiakov. Študenti, ktorí si
vylosujú papierik s inštrukciou 2, budú skutočnými „subjektmi“ experimentu a budú mať slobodu vybrať si čiaru, ktorú považujú za
správnu odpoveď. Správna odpoveď je riadok C, ale všetci žiaci z
prvej skupiny sa zaradia za možnosť A.
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Experiment začnite umiestnením fotokópie prvej čiary na jednu stranu triedy (môže byť pripevnená na stene alebo na tabuli)
a druhej fotokópie troch čiar spolu na druhú stranu triedy (pozri
pracovný list). Potom umiestnite tri fotokópie písmena A, B a C
do samostatných rohov triedy tak, aby sa tam študenti mohli zoskupiť v závislosti od svojej odpovede. Povedzte všetkým, že sa budú
musieť rozhodnúť, krorej čiare (A, B alebo C) zodpovedá prvá čiara,
a ísť do rohu triedy s vybraným písmenom (A, B alebo C). Nechajte
študentov, aby sa rozhodli.
Keď sa všetci rozhodnú, zistite, koľko študentov si vybralo čiaru A
a koľko čiaru C. V experimente sa predpokladá, že časť ľudí z druhej skupiny (približne 40 % triedy) sa nechá ovplyvniť rozhodnutím
väčšiny (približne 60 % triedy) a vyberie si riadok A, aj keď správna
odpoveď je čiara C. Skupina, ktorá si vyberie čiaru C, bude s najväčšou pravdepodobnosťou menšia ako skupina, ktorá si vyberie
čiaru A. Najprv sa opýtajte niektorých študentov zo „skupiny C“, ako
sa cítili pri výbere menej populárnej možnosti, keď videli, že väčšina si vybrala čiaru A. Vypočujte si ich odpovede a komentáre. Je
možné, že niektorí priznajú, že si mysleli, že je lepšie nasledovať
väčšinovú skupinu, hoci intuitívne verili, že C je správna odpoveď
alebo toľko ľudí sa nemôže mýliť atď. Rozoberte so študentami z
oboch skupín – s tými, čo si vybrali správnu možnosť C aj s tými, čo
si vybrali nesprávnu možnosť „A“ a nechali sa ovplyvniť väčšinou,
prečo tak spravili, ako sa cítili, čo si hovorili o výbere ostatných.
Na konci experimentu povedzte triede, že väčšina z nich dostala
pokyn, aby si zámerne vybrala čiaru A, ich úlohou bolo pokúsiť sa
ovplyvniť ostatných, ktorí si mohli slobodne vybrať. Nadviažte na
to, čo študenti spomínali ako svoje dôvody a povedzte, že v ďalšej
aktivite sa budete hlbšie zaoberať týmto javom nasledovania väčšinovej skupiny alebo trendov, ktorý sa nazýva davové skreslenie. Je
to ďalší dôležitý kognitívny sklon, ktorý ovplyvňuje náš každodenný
život.
Ak väčšina žiakov z druhej skupiny do tejto pasce nespadla a nebola ovplyvnená prvou skupinou, pogratulujte im a povedzte im, že sa
nedali nachytať experimentom. Takéto experimenty len naznačujú určitú tendenciu a že k skresleniu nemusí vždy dôjsť. Vysvetlite
im, ako sa v takomto experimente väčšina ľudí zachová (pridá sa k
väčšinovému názoru, aj keď vedia, že je nesprávny) a že sa jedná o
široko rozšírené skreslenie, ktoré máme všetci. Je tiež dôležité uistiť
študentov, ktorí sa rozhodli pod vplyvom ostatných, že je to úplne
v poriadku, pretože všetci sme náchylní na kognitívne skreslenie.
Zdôraznite, že väčšina z nás sa v určitých kontextoch a situáciách
nechá ovplyvniť inými ľuďmi, je univerzálny a rozšírený jav a vďaka
tomuto krátkemu cvičeniu si ho mohli zažiť a uvidieť sami na sebe.
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Davové skreslenie

Karty pre učiteľa:
Čiara, na ktorú sa triedy pýtate:
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1.

Úvod doskreslenie
Davové
automatického myslenia a kognitívneho skreslenia

Karty s písmenami A, B a C.
Warm-up

Activity 1

A

Look at the two horizontal lines below. Which one do you think is the longest?

What is our thinking process mainly based on in this case?

Activity 2

Read the questions below, which your teacher has just asked you orally: What
colour are a polar bear, whipped cream, and snow? What do cows drink? What
was your answer for questions 1 and 2? What are people likely to answer for
question 2? Why?

Activity 3

Read Steve’s description below. Is Steve more likely to be a librarian or a farmer?
“Steve is very shy and withdrawn, always helpful but with little interest in people
or in the world of reality. A gentle and organised soul, he has a need for order
and structure, and a passion for detail.”
What is our thinking process mainly based on in this case?

2.

Automatic and deliberative
thinking: definitions
Activity 1
How can we define automatic thinking, based on our thinking processes
for the three examples above?
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1.

Úvod doskreslenie
Davové
automatického myslenia a kognitívneho skreslenia

Warm-up
Activity 1

B

Look at the two horizontal lines below. Which one do you think is the longest?

What is our thinking process mainly based on in this case?

Activity 2

Read the questions below, which your teacher has just asked you orally: What
colour are a polar bear, whipped cream, and snow? What do cows drink? What
was your answer for questions 1 and 2? What are people likely to answer for
question 2? Why?

Activity 3

Read Steve’s description below. Is Steve more likely to be a librarian or a farmer?
“Steve is very shy and withdrawn, always helpful but with little interest in people
or in the world of reality. A gentle and organised soul, he has a need for order
and structure, and a passion for detail.”
What is our thinking process mainly based on in this case?

2.

Automatic and deliberative
thinking: definitions
Activity 1
How can we define automatic thinking, based on our thinking processes
for the three examples above?
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1.

Úvod doskreslenie
Davové
automatického myslenia a kognitívneho skreslenia

Warm-up
Activity 1

C

Look at the two horizontal lines below. Which one do you think is the longest?

What is our thinking process mainly based on in this case?

Activity 2

Read the questions below, which your teacher has just asked you orally: What
colour are a polar bear, whipped cream, and snow? What do cows drink? What
was your answer for questions 1 and 2? What are people likely to answer for
question 2? Why?

Activity 3

Read Steve’s description below. Is Steve more likely to be a librarian or a farmer?
“Steve is very shy and withdrawn, always helpful but with little interest in people
or in the world of reality. A gentle and organised soul, he has a need for order
and structure, and a passion for detail.”
What is our thinking process mainly based on in this case?

2.

Automatic and deliberative
thinking: definitions
Activity 1
How can we define automatic thinking, based on our thinking processes
for the three examples above?
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1.

Efekt spáča
Davové
skreslenie

Karty s dvoma typmi inštrukcií pre študentov:
Warm-up
Učiteľ/-ka ukáže
Activity
1 triede čiaru. Keď sa spýta, či táto čiara svojou dĺžkou zodpovedá čiare A,
B alebo C, vyber si možnosť A a postav sa k nej. S nikým o tom nediskutuj.
Look at the two horizontal lines below. Which one do you think is the longest?
Učiteľ/-ka ukáže triede čiaru. Keď sa spýta, či táto čiara svojou dĺžkou zodpovedá čiare A,
B alebo C, vyber si možnosť A a postav sa k nej. S nikým o tom nediskutuj.
Učiteľ/-ka ukáže triede čiaru. Keď sa spýta, či táto čiara svojou dĺžkou zodpovedá čiare A,
B alebo C, vyber jednu možnosť a postav sa k nej. S nikým o tom nediskutuj.
Učiteľ/-ka ukáže triede čiaru. Keď sa spýta, či táto čiara svojou dĺžkou zodpovedá čiare
A, B alebo
vyber siprocess
možnosťmainly
A a postav
k nej.
S nikým
What
is ourC,thinking
basedsaon
in this
case? o tom nediskutuj.
Učiteľ/-ka ukáže triede čiaru. Keď sa spýta, či táto čiara svojou dĺžkou zodpovedá čiare A,
B alebo C, vyber si možnosť A a postav sa k nej. S nikým o tom nediskutuj.
Učiteľ/-ka ukáže triede čiaru. Keď sa spýta, či táto čiara svojou dĺžkou zodpovedá čiare A,
B alebo C, vyber
Activity
2 jednu možnosť a postav sa k nej. S nikým o tom nediskutuj.

Read the questions below, which your teacher has just asked you orally: What
colour are a polar bear, whipped cream, and snow? What do cows drink? What
was your answer for questions 1 and 2? What are people likely to answer for
question 2? Why?

Activity 3
Read Steve’s description below. Is Steve more likely to be a librarian or a farmer?
“Steve is very shy and withdrawn, always helpful but with little interest in people
or in the world of reality. A gentle and organised soul, he has a need for order
and structure, and a passion for detail.”
What is our thinking process mainly based on in this case?

2.

Automatic and deliberative
thinking: definitions
Activity 1
How can we define automatic thinking, based on our thinking processes
for the three examples above?
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2.2.
20-30 min
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Pochopenie davoveho
skreslenia
Povedzte študentom, aby si prečítali text o davovom skreslení (pozrite pracovný hárok) a aby sa individuálne zamysleli nad tromi
informáciami, ktoré ich najviac zaujali, a zapísali ich do pracovného
listu. Môžete ich požiadať, aby o tom podiskutovali pár minút medzi
sebou v dvojiciach, ktoré tri informácie ich najviac zaujali.
Potom požiadajte študentov, aby buď v skupinách alebo spoločne
ako trieda porozmýšľali na tým
Prečo ľudia podliehajú davovému skresleniu?
Aké to má výhody, nevýhody?

2.3.
20-30 min

Davoveéskreslenie v
kazdodennom zivote
Povedzte študentom, že teraz, keď sa dozvedeli o skreslení, budú
hľadať jeho pozitívne aj negatívne príklady v reálnom živote, a to v
troch oblastiach: (1) v skupine svojich priateľov, (2) vo svojej komunite a (3) v celej spoločnosti. Situácie sa môžu týkať životného štýlu,
módy, športu, kultúry, potravín, politického a spoločenského života
atď. Požiadajte študentov, aby pracovali v skupinách po troch, diskutovali o príkladoch, ktoré sami zažili, a zaznamenali ich do pracovného hárku.
Potom vyzvite každú skupinu, aby svoje situácie predstavila celej
triede, a po tom, čo sa o nich všetky skupiny podelia a spoločne ako
trieda o týchto príkladoch podiskutujte.
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45 min
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Davove skreslenie a
extremizmus: odchod z
nenavisti (Exit from hate)
Aktivita 1
Vysvetlite študentom, že uvidia, ako davové skreslenie môže posilniť
niečiu radikalizáciu. Táto aktivita je založená na skutočnom príbehu
jedného muža z Poľska, ktorý ako bývalý extrémista teraz považuje za svoje poslanie pomáhať iným ľuďom opustiť zradikalizované
skupiny a hnutia.
Predtým, ako si spoločne pozriete video, rozdajte študentom pracovné hárky a požiadajte ich, aby si prečítali otázky, ktoré sú na
nich uvedené. Potom im pustite šesťminútový videorozhovor so
spomínaným aktivistom z „Odchod z nenávisti“ (odkaz na video "Exit
from hate" na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VKS0HBbOf7A&t=304s).
Po skončení jeho sledovania požiadajte študentov, aby sa individuálne zamysleli nad otázkami v pracovnom hárku a zapísali si
na ne odpovede. Potom ich vyzvite, aby o nich diskutovali vo dvojiciach 5-7 minút. Nakoniec prediskutujte myšlienky a odpovede na
otázky s celou triedou.
Otázky sú nasledovné:
Ktoré tri veci v tomto rozhovore vás najviac zaujali/prekvapili/
dojali?
Prečo sa v mladosti pridal k extrémistickej skupine? Aké výhody
mu prinieslo členstvo v tejto skupine?
Ako sa v jeho prípade spustilo davové skreslenie?
Aké argumenty a príbehy používali tí, ktorí ho naverbovali?
Prečo opustil extrémistickú skupinu?
V čom to bolo pre neho ťažké?
Pri tejto aktivite je dôležité zdôrazniť, ako univerzálne ľudské potreby a obavy, ako napríklad potreba niekam patriť (najmä do
úspešnej, víťaznej skupiny) a byť uznávaný a oceňovaný, cítiť sa
bezpečne a pozitívne prispievať k rozvoju sveta („zmeniť svet“) a
obavy z vylúčenia, môžu prispieť k spusteniu davového skreslenia v
procese radikalizácie, ako sa uvádza vo videu.
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Treba tiež upozorniť na naratívy, ktoré používajú tí, ktorí nabádajú ostatných, aby sa pridali k extrémistickým skupinám. Naratívy
opísané vo videu sa tiež týkajú pocitu nespravodlivého zaobchádzania, z toho vyplývajúcej frustrácie a odporu, sú tiež založené na
konštrukcii nepriateľa – nepriateľskej skupiny. Tieto naratívy sú často založené na ďalšom kognitívnom skreslení – vnútroskupinovom
skreslení (podrobnejšie informácie a aktivity nájdete v 3. lekcii), kde
je vlastná skupina postavená proti tej druhej, ktorá vykreslená ako
nepriateľská a zodpovedná za nespravodlivosť a ujmu.

Aktivita 2
Na základe celej lekcie skúste spoločne ako trieda alebo po
skupinách a následne spoločne sformulovať niekoľko „dobrých
rád“, ako by ste mohli davovému skresleniu predchádzať. Nechajte
študentov zapísať si ich do pracovného hárku.
Môžu to byť napríklad:
V dôležitých otázkach si občas prejdem a premyslím, či to tak naozaj chcem alebo som trochu pod tlakom rovesníkov/skupiny. Predvolebné prieskumy by nemali byť moje jediné vodítko pri politickej
voľbe. Budem sa snažiť vyjadriť aj menšinový názor a naopak, pokiaľ má niekto menšinový alebo menej populárny názor, nebudem
ho za to zosmiešňovať, ale si vypočujem argumenty.
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2.

Davové skreslenie

Pochopenie davoveho skreslenia
Čo je to davové skreslenie?
Davové skreslenie alebo aj efekt rozbehnutého vlaku opisuje jav, pri ktorom ľudia prijímajú názory, myšlienky, správanie a trendy o to viac, o čo viac ich už prijali iní ľudia.
Inými slovami, čím viac ľudí sa zúčastňuje na určitom trende, na „rozbehnutom vlaku“,
tým viac ľudí sa bude cítiť povzbudzovaných k tomu, aby naň naskočili. Poznáme to aj
ako „stádové správanie“ a je to kognitívne skreslenie, ktorému viac či menej podliehajú
všetci ľudia.
Toto správanie, ktoré úzko súvisí so „skupinovým myslením“, je zvyčajne sociálne formované strachom z vynechania alebo strachom z vylúčenia zo svojej sociálnej skupiny,
ale aj túžbou byť súčasťou toho, čo sa zdá byť múdrym rozhodnutím a patriť do rešpektovanej a obdivovanej sociálnej skupiny. Vylúčenie zo skupiny aktivuje jeden z našich
ľudských inštinktov, a to pud sebazáchovy. Príslušnosť k skupine nám v priebehu tisícročí
zabezpečovala prežitie ako druhu, a preto sme ľudia spoločenskí, ale aj konformní.
Kde to môžeme vidieť? Takmer
všade. Napríklad pri bublinách na
akciovom trhu, keď ľudia nasledujú
iných investorov, čo najprv vyženie
ceny aktív veľmi vysoko a potom náhle stratia svoju hodnotu, čo zvyčajne
vedie k „prasknutiu bubliny“ alebo
krachu, ako napríklad obrovská kríza
v USA v roku 1929, po ktorej nasledovala veľká hospodárska kríza v
30. rokoch 20. storočia. Toto kogImage 1
nitívne skreslenie možno pozorovať
aj v politike, najmä počas volebných
kampaní. Výsledky jednej štúdie ukazujú, že sledovanie predvolebných prieskumov
zvýšilo počet hlasov pre väčšinové strany o 7 % a tento účinok sa prejavil bez ohľadu na
to, či bol väčšinový názor v predvolebnom prieskume prezentovaný pre umierneného
kandidáta alebo pre politicky extrémneho kandidáta. Podobne aj prezidentské voľby v
USA v roku 2016 sú reálnym príkladom davového skreslenia a jeho vplyvu na volebné
správanie ľudí. Analýza výsledkov prieskumov verejnej mienky a počtu hlasov ukázala,
že v roku 2016 Donald Trump najviac prekonal výsledky prieskumov v týchto oblastiach,
v ktorých sa jeho víťazstvo prejavilo už hneď na začiatku a jeho úspech u ostatných od
začiatku videli.
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Davové skreslenie

Prejavuje sa to aj na našom spotrebiteľskom správaní. Napríklad máme tendenciu siahať po výrobkoch, ktorých na pultoch zostalo len niekoľko kusov. Je to preto, že vzácnosť
výrobku vytvára dojem, že sa zrejme kupuje najviac. Bez ohľadu na vlastné predchádzajúce preferencie bude mať človek tendenciu považovať tento výrobok za žiadanejší, pretože si to zrejme myslí väčšina ostatných ľudí.
Aj počas stretnutí a skupinových diskusií alebo vždy, keď skupina dosiahne určitú veľkosť,
v ktorej je možné pozorovať väčšinu a menšinu, majú ľudia tendenciu vyhovieť želaniam
väčšiny. Toto správanie súvisí s ďalším javom: efektom špirály mlčania. To znamená, že
ochota mnohých ľudí verejne vyjadriť svoj názor závisí od ich vyhodnotenia, aká názorová klíma práve prevláda. Ak je vlastný názor v rozpore s názorom, ktorý sa v súčasnosti
považuje za prevládajúci, ľudia ho pravdepodobne nevyjadria alebo sa zdráhajú vyjadriť.
Davové skreslenie však môže mať aj pozitívne dôsledky, keď ľudia nasledujú trendy
alebo si osvojujú správanie, ktoré má priaznivý vplyv na ich skupinu, komunitu alebo
spoločnosť ako celok, napríklad keď začnú recyklovať odpadové výrobky alebo sa pridajú k sociálnemu hnutiu presadzujúcemu pozitívne zmeny v spoločnosti, pretože vidia, že
sa stáva čoraz populárnejším a uznávaným rastúcim počtom ľudí.

Tri najzaujímavejšie informácie z textu:

Prečo si myslíš, že ľudia podliehajú davovému skresleniu?
Aké to má výhody, nevýhody?
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2.

Davové skreslenie

Davove skreslenie v kazdodennom
zivote
Ako skupina nájdite a opíšte jednu pozitívnu a jednu negatívnu situáciu, ktorá je
príkladom davového skreslenia v jednej z nasledujúcich oblastí: (1) vaša skupina priateľov, (2) vaša komunita alebo (3) spoločnosť ako celok. Situácie sa môžu týkať životného štýlu, módy, športu, kultúry, potravín, politického a spoločenského života atď. Napadne vám aj príklad, ktorý sa týka priamo vás alebo jedného z vás osobne?
Pozitívny príklad davového skreslenia v oblasti

Prečo je to pozitívne?

Negatívny príklad davového skreslenia v oblasti

Prečo je to negatívne?

Viem povedať aj príklad sám/sama o sebe, kedy som prepadol/la davovému skresleniu?
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Davové skreslenie

Davove skreslenie a extremizmus:
odchod z nenavisti
Aktivita 1
Skôr ako si pozriete video, prečítaj si otázky uvedené nižšie. Po pozretí si zapíš odpovede:
Ktoré tri veci v tomto rozhovore ťa najviac zaujali/prekvapili/dojali?

Prečo sa v mladosti pridal k extrémistickej skupine? Aké výhody mu členstvo v tejto
skupine prinieslo?

Ako sa v jeho prípade spustilo davové skreslenie?

Aké argumenty a príbehy používali tí, ktorí ho presviedčali, aby sa pridal k ich
skupine?
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Davové skreslenie

Prečo extrémistickú skupinu opustil?

V čom to bolo pre neho ťažké?

Aktivita 2
Skús sa zamyslieť a sformulovať niekoľko „dobrých rád“, ako by si mohol/la davovému
skresleniu predchádzať.
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Zdroje materiálov:
Obrázok 1: Ovce sú pasené vo výskumnom zariadení USDA v Arkansase, USDA, autor: Hammond, Wikimedia Commons

08 Efekt
nepriateľských
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1.
Poznamky ucitela
Efekt nepriateľských médií
Efekt nepriateľských médií sa opisuje ako kognitívne skreslenie,
ku ktorému dochádza, keď podporovatelia alebo odporcovia nejakej otázky vnímajú identické, vyvážené spravodajstvo o nej ako
zaujaté voči svojmu vlastnému postoju. Nestranné čitateľky alebo
poslucháči by však tento obsah vnímali ako relatívne objektívny a
neutrálny. Aby došlo k vytvoreniu skreslenia, médium musí riešiť
kontroverznú otázku, ktorá je pre príjemcu dôležitá. Po druhé, táto
otázka musí byť riešená v kontexte masmédií a príjemca si musí byť
vedomý, že k obsahu sa dostane obrovské publikum.
Aby sme pochopili tento efekt, musíme najprv poukázať na to, že v
kvalitných médiách sa novinári snažia publikovať fakty, zvážiť perspektívy a vytvárať holistické obrazy o problémoch, o ktorých informujú. Dokonca aj vyvážené podávanie správ však môžu niektorí
ľudia vnímať ako nespravodlivé zaobchádzanie s istým postojom
alebo nepriateľské podávanie správ. To sa potenciálne môže stať,
ak sa to týka hlavne kontroverznej otázky a publikum je v tejto otázke silne polarizované. ¹ Väčšina používateľov médií v skutočnosti vníma väčšinu objektívneho spravodajstva ako vyvážené,
zatiaľ čo tí, ktorí ho vnímajú ako jednostranné, majú dojem, že médiá
sú zaujaté proti ich vlastnému názoru. ² Takto nastáva situácia, že
obe strany, aj stúpenci jednej hraničnej aj druhej hraničnej pozície
(napríklad za a proti interrupciám), pociťujú zaobchádzanie médií s
touto otázkou v jednom a tom istom článku za nespravodlivé alebo
nepriateľské voči ich pozícii, pričom nedotknutá väčšina má tendenciu považovať článok za vyvážený.³ Fenomén nepriateľských médií
teda podporuje aj predpoklad, že existuje aktívne mediálne
publikum, ako protipól pasívneho, ktoré si aktívne vyberá a prijíma mediálny obsah a selektívne ho interpretuje vo svetle svojich
vlastných hodnôt a predispozícií.⁴ Tento efekt je posilnený vlastnosťami mediálneho obsahu a jeho sledovateľov.

¹ Giner-Sorolla,

R.,
&
Chaiken, S. (1994). The
Causes of Hostile Media Judgements. Journal
of Experimental Social
Psychology, 30 (2), 165
– 180.

² Vallone, R. P., Ross, L. a

Lepper, M. R. (1985). The
hostile media phenomenon: Biased perception
and perceptions of media bias in coverage of
the Beirut massacre.
Journal of Personality
and Social Psychology,
49(3), 577 – 585.

³ Kimmerle,

J. (nd). Hostile-Media Effekt. Dorsch
Lexikon der Psychologie. Získané 16. októbra
2020, z https://dorsch.
hogrefe.com/stichwort/
hostile-media-effekt.

⁴ Feldman,

L. (2012, 24.
apríla). Hostile Media
Effect. Oxford Bibliographies. Your Best
Research Starts Here.
Oxford
University
Press. Získané 16. októbra 2020, z adresy
https://www.oxfordbibliographies.com/
view/document/obo9780199756841/obo9780199756841-0079.
xml.

Vedci zistili, že efekt nepriateľských médií je situačná reakcia,
ktorá vyplýva z identifikácie človeka z vyhranenou skupinou alebo
otázkou. Znamená to, že zainteresovanejší ľudia budú spravodajský obsah vnímať ako nepriateľský s väčšou pravdepodobnosťou,
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a preto podliehajú efektu nepriateľských médií. To vedie k posilneniu identifikácie skupiny a angažovaniu sa v skupine. Napriek
tomu nie je dostatočne preskúmané, či sú extrémne názory alebo angažovanosť v otázke tiež faktory, ktoré vysvetľujú výskyt efektu nepriateľských médií. Úlohu angažovanosti na spracovaní informácií sme už opísali, ale musia prebehnúť ďalšie štúdie, ktoré
by špecifikovali, aký typ angažovanosti presne predpovedá vznik
efektu nepriateľských médií.⁶
V 80. rokoch 20. storočia vedci uskutočnili štúdiu počas masakru v Bejrúte. Chceli preskúmať vnímanie zaujatosti médií u silne
vyhranených skupín.⁷ Cieľom bolo študovať reakcie proarabských
a proizraelských pozorovateľov na konkrétnu, pomerne rozsiahlu a
veľmi pútavú vzorku mediálneho pokrytia. Zaujímavé bolo vnímanie
a hodnotenie prezentácie v médiách, ako aj to, ako sa navzájom odlišovali. Študenti boli požiadaní, aby spočítali množstvo pro- a antiizraelských a pro- a antipalestínskych odkazov. Obe strany tvrdili,
že médiá boli zaujaté proti ich vlastnej strane: proizraelskí študenti
napočítali viac antiizraelských odkazov a menej proizraelských odkazov ako študenti uprednostňujúci Palestínčanov a naopak.
Štúdie nakoniec odhalili, že výskyt efektu nepriateľských médií
súvisí s vnímaným dosahom informačného zdroja alebo mediálneho výstupu. Informácie, ktoré sú rozptýlené v médiách s veľkým
dosahom a ktoré majú široký vplyv na verejnú mienku, vytvárajú u
vyhraneného publika menej priaznivý dojem a je pravdepodobnejšie, že ich budú klasifikovať ako nepriateľské.

Efekt nepriateľských médií a populizmus/extrémizmus
Komunikačné prostredie sa za posledné desaťročia drasticky zmenilo. Zažili sme digitálnu revolúciu, ktorá vyvolala rast politicky
vyhranených a takzvaných „alternatívnych“ médií a
selektívne vystavovanie sa mediálnemu obsahu zo
strany publika, ktoré si vyberá svoj vlastný obsah na sociálnych
sieťach.⁸ V USA existujú silné dôkazy o zvýšenej afektívnej polarizácii medzi politickými stranami, ktorú podporuje rast kritických
televíznych spravodajských programov a webstránok. Deje sa tak
preto, že ľudia nemajú pocit, že aj ich názory alebo pozície reflektujú hlavné médiá, a teda ľahko vzniká efekt nepriateľských médií.
Napríklad v USA je tento efekt podporovaný polarizovaným mediálnym prostredím, v ktorom CNN predstavuje liberálnejší svetonázor,
zatiaľ čo Fox News predstavuje konzervatívne názory. Ľudia si vyberú jedno alebo druhé podľa toho, ktoré médium najlepšie vyjadruje ich vlastné názory. To vedie ku konzumácii jednostranného a
zaujatého mediálneho obsahu. Vo výsledku to z dlhodobého hľadiska vedie k domnienke – čo je častá mylná predstava –, že médium,
ktoré si človek vybral, je objektívne. Skutočné neutrálne a objektívne
informácie sa potom považujú za skreslené. Prívrženci, ktorí zažív-

PRECOBIAS

⁵ Reid,

S. A. (2012). A
Self-Categorization Explanation for the Hostile
Media Effect. Journal of
Communication, 62, 381
– 399.

⁶ Kim, K. (2018). The Hos-

tile Media Phenomenon: Testing the Effect
of News Framing on
Perceptions of Media
Bias.
Communication
Research Reports, 36(1),
35 – 44.

⁷ Perloff,

R. M. (2015). A
Three-Decade Retrospetive on the Hostile Media Effect. Mass Communication and Society,
18, 701 – 729.

⁸ Arlt,

D., Dalmus, C., &
Metag, J. (2019). Direct
and Indirect Effects of
Involvement on Hostile
Media Perceptions in
the Context of the Refugee Crisis in Germany
and Switzerland. Mass
Communication and Society, 22, 171 – 195.
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ajú nepriateľské vnímanie médií, sú často zapojení do pravicových
hnutí a veria, že ich názory nie sú médiami prezentované adekvátne
alebo vôbec. V dôsledku toho by mohli zájsť až tak ďaleko, že

úplne poprú existenciu súčasného demokratického
mediálneho prostredia. Toto nesprávne chápanie môže viesť

aj k tomu, že ľudia obviňujú médiá z nepresných správ alebo klamstiev, čo podnecuje diskusie o tzv. fake news alebo vymyslených,
falošných správach. Preto sa ľudia niekedy môžu uchýliť k špecializovaným „alternatívnym“ médiám, aby vedome vyhľadali a dostali podporný mediálny repertoár, ktorý zodpovedá ich vlastným
názorom. Tu existuje riziko vytvorenia bublín, kde sa ozývajú len
radikálne skupiny, delia sa o svoje myšlienky na internete, pretože
tieto myšlienky nereprezentuje politika ani bežné mainstreamové
médiá.

				Ak sa chcete dozvedieť viac o efekte nepriateľských médií, kognitívnych skresleniach všeobecne a o radikalizácii, sledujte bezplatný online kurz PRECOBIAS na adrese www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie
Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú študenti schopní:
pochopiť
efekt
ateľských médií,

nepri-

Štruktúra
pokyny

lekcie

a

Približné trvanie: dve až štyri
45-minútové hodiny, v závislosti od
toho, či prejdete všetky aktivity alebo
nie.

spoznať a identifikovať
efekt na príkladoch zo skutočného života,
pochopiť súvislosť medzi
efektom a extrémistickou
propagandou.
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60-90 min
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Preskumanie efektu nepriatelskych medii
Aktivita 1
Prvá aktivita slúži ako simulácia, pri ktorej by mohlo dôjsť k efektu nepriateľských médií a (niektorí) študenti mohli tento efekt
zažiť sami. Študenti si prečítajú úryvok z článku o kontroverznej
problematike – úplnej legalizácii všetkých drog –, kde sa dá predpokladať, že niektorí môžu mať na túto tému vyhranený názor. Sú
teda zabezpečené dva predpoklady efektu nepriateľských médií:
je to kontroverzná téma s polarizovaným publikom a máme kontext masmédií (Huffpost, predtým známy ako The Huffington Post,
americké médium).

⁹ https://www.huffpost.

com/entry/drug-legalization-pros-cons-drugwar_n_1834417

Pred prečítaním úryvku sa najskôr opýtajte študentov, aký je ich
postoj k úplnej legalizácii všetkých drog.
Niektorí z nich by mohli rozhodne súhlasiť, iní by mohli nesúhlasiť s
legalizáciou, ďalší nebudú mať jasný postoj alebo vôbec žiaden názor. V ideálnom prípade nechajte študentov sedieť spolu podľa ich
názorov, aby ste počas celej aktivity vedeli, aký názor zastávajú na
začiatku. Vďaka tomu môžete zistiť, či došlo k efektu nepriateľských
médií alebo nie. Efekt by mal spôsobiť, že študenti, ktorí zastávajú
úplnú legalizáciu, si budú myslieť, že článok je zameraný proti ich
názoru, a, naopak, tí, ktorí zastávajú opačný názor, budú pravdepodobne považovať článok (možno len mierne) za naklonený k legalizácii. Tí, ktorí nemajú názor na túto tému, môžu článok považovať
za pomerne vyvážený a objektívny.
Nechajte študentov prečítať si úryvok článku z HuffPost: Legalizácia
drog⁹ (pozrite zodpovedajúci pracovný hárok na konci plánu
lekcie).
Po prečítaní sa študentov opýtajte, či článok považujú za neutrálny
alebo zaujatý smerom k určitému postoju.
Pokúste sa získať odpovede od študentov zo všetkých počiatočných
skupín názorov, teda za, proti aj neutrálnych, aby ste zistili, či existujú nejaké rozdiely vo vnímaní obsahu.
Ak niektorí študenti majú pocit, že článok je zaujatý voči niektorej
pozícii, opýtajte sa ich, prečo si to myslia a kde to vidia. Prečo si
myslia, že je článok „nepriateľský“? Môže ísť o rôzne veci, napríklad
ak nevnímajú rovnaký počet argumentov pre a proti, prípadne
argumenty pre/proti zaberajú v článku viac priestoru, argumenty
za legalizáciu prezentujú vplyvnejšie osobnosti (napríklad Barack
Obama), čo im dáva väčšiu dôležitosť, článok sa končí prolegalizačným postojom, čo znamená, že ponecháva čitateľa s pocitom,
že správnou odpoveďou je legalizácia a mnohé iné potenciálne argumenty. Môžete sa tiež opýtať neutrálnej skupiny, prečo považuje
článok za neutrálny a objektívny.
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Ak všetci študenti pôvodne považujú článok za neutrálny, môžete
diskusiu podporiť a navnadiť ich otázkou, či si skutočne myslia, že je
článok objektívny. Ak vaša trieda viac-menej súhlasí s tým, že článok
je relatívne objektívny, môžete im zablahoželať, že úspešne prekonali tento malý experiment s takzvaným efektom nepriateľských médií a
pokračujte ďalej na diskusiu to tom, čo tento efekt vlastne je.
Celý názov článku je Legalizácia drog: Klady a zápory legalizácie ako
prostriedku na ukončenie drogovej vojny. Už samotný názov naznačuje, že ide o relatívne vyvážený článok, ktorý sumarizuje obe pozície.
Nechajte študentov doplniť názov do svojho pracovného hárku.
Opýtajte sa ich: Aký je toto typ článku?
Nejde o názor novinára, ale o reportáž zo spomínaného samitu.
Je článok teda vychýlený smerom k určitej pozícii alebo neutrálny?
Naozaj sa dá tvrdiť, že článok je objektívny a neposkytuje striktnú
odpoveď. Neprikláňa sa k žiadnej konkrétnej pozícii.
Pokúste sa so študentmi zhrnúť hlavné body skreslenia, aby si sami
dokázali predstaviť základ tohto skreslenia. Položte študentom
nasledujúce otázky:
Čím to je, že niektorí ľudia (potenciálne niektorí študenti vo
vašej triede) považujú tento článok za nevyvážený? Prečo si
myslíte, že ľudia môžu cítiť, že článok je voči ich postoju „nepriateľský“ alebo zaujatý?
Čo je podľa vás základom takzvaného efektu nepriateľských
médií?
Toto skreslenie zahŕňa rôzne skupiny ľudí. Ktoré?
V čom sa tieto skupiny ľudí nezhodnú?
Aké sú dve nevyhnutné podmienky, aby sa spustilo toto
skreslenie?
Niekto, kto má vyhranený názor na legalizáciu drog, si prečíta článok, ktorý sumarizuje výhody a nevýhody legalizácie. Táto osoba
môže mať silný postoj za alebo proti. Môže to byť napríklad niekto, kto verí, že dlhé tresty vo väzení pre ľudí, ktorí majú pri sebe
malé množstvo marihuany na osobné použitie, sú nemorálne; alebo niekto, kto by mohol poznať niekoho, kto bol drogovo závislý, a
videl, ako mu to zničilo život, a preto je absolútne proti legalizácii.
Neutrálny článok nezaujíma osobitný postoj. Čitateľ so silným názorom by ho mohol považovať za zaujatý práve preto, lebo nezaujíma „jeho alebo jej“ postoj a mohol by mať pocit, akoby článok
nehovoril „pravdu“. Takýto čitateľ sa tiež môže zamerať viac na
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negatívne podnety ako na pozitívne, čo vedie k pocitu, že článok
je negatívnejšie nabitý a neobjektívny. Pocit, že objektívny, neutrálny článok je nepriateľský, znamená, že máme dojem, že správa
neodráža pozíciu, o ktorej si myslíme, že je správna a chceme, aby
bola zastúpená v článku.
Pozor: Hovoríme tu o neutrálnom článku, nie o názorových alebo neobjektívnych článkoch, ktoré sa prikláňajú k určitej pozícii.
A prečo prepadáme tomuto efektu? Ak majú ľudia silný názor na
problém, radi vidia jeho potvrdenie. Utvrdenie sa vo svojom názore
je pre mozog jednoduchšie a šetrí energiu. Ako každé iné skreslenie, aj efekt nepriateľských médií súvisí s automatickým myslením.
Spúšťa sa podvedome a pomáha nám vytvárať postoje bez toho,
aby sme si to plne uvedomili. Je to psychologický proces, nie proces
založený na charakteristikách spravodajstva.
Toto skreslenie sa týka ľudí, ktorí sledujú správy a majú odlišné,
silne protichodné názory na určitú kontroverznú otázku. Nakoniec
by si študenti mali zapísať definíciu efektu a dva dôležité predpoklady, aby k nemu prišlo, t. j. otázka musí byť kontroverzná, aby mal
na ňu človek vyhranený názor a musí to byť v kontexte masmédií.
Ak vaša trieda prešla 4. lekciou o sklone k sebapotvrdzovaniu,
môžete sa študentov prípadne ďalej opýtať:
Spoznávate nejaké podobnosti so sklonom k sebapotvrdzovaniu? Ktoré konkrétne?
Je to podobné ako so sklonom k sebapotvrdzovaniu. Ten spôsobuje, že radi vidíme svoje názory potvrdzované, zatiaľ čo efekt nepriateľských médií je o negatívnom potvrdení, článok hodnotíme
negatívnejšie. Sklon k sebapotvrdzovaniu je tendencia hľadať a interpretovať informácie, ktoré potvrdzujú naše existujúce presvedčenie,
efekt nepriateľských médií je tendencia považovať určité mediálne
správy za zaujaté, ak nie sú v súlade s naším svetonázorom, pokiaľ
ide o problém, na ktorý máme vyhranený názor.
Na príklade legalizácie drog: Tí, ktorí majú o nej silný názor (za alebo proti), by mohli vyhľadávať informácie, ktoré iba potvrdzujú ich
svetonázor – nastupuje sklon k sebapotvrzovaniu. Ak si prečítajú
objektívny článok o výhodách a nevýhodách legalizácie drog, mohli
by ho vyhodnotiť ako zaujatý, pretože nepotvrdzuje ich doterajší
názor.
Rovnako ako pri sklone k sebapotvrdzovaniu ľudia uprednostňujú zhody pred nezhodami, pretože mozog vtedy vynakladá menšie
úsilie a vyžaduje menej energie a kognitívneho úsilia. Mozog „nemá
rád“ výzvy a nátlak, aby sme prehodnotili svoje pozície.

199

Kognitívne skreslenia a radikalizácia - Materiál pre stredné školy

PRECOBIAS

Aktivita 2
Niektorí študenti môžu oprávnene tvrdiť, že niektoré články alebo
zdroje správ nie sú skutočne objektívne. To je pravda a pre lepšie
pochopenie efektu nepriateľských médií je potrebné viesť diskusiu
o tom, čo robí mediálny obsah objektívnym a čo nie. S týmto cieľom
nechajte študentov prečítať si úryvok z Globálnej charty etiky pre
novinárov od Medzinárodnej federácie novinárov ¹⁰, ktorý načrtáva
niektoré princípy, ktoré by mali byť základom žurnalistiky. Môžete
pracovať spoločne ako celá trieda alebo môžete študentov rozdeliť
a priradiť skupinovú prácu podľa svojich preferencií a skúseností s
konkrétnou triedou.

¹⁰

https://www.ifj.org/
who/rules-and-policy/
global-charter-of-ethics-for-journalists.html

¹¹

Source of the
www.twitter.com

post:

Položte študentom tieto otázky:
Čo si myslíte, prečo by novinári mali byť nezávislí?
Aké sú podľa charty nevyhnutné predpoklady pre nezávislosť
novinára?
Ako by mal novinár použiť fakty?
Čo podľa charty môže viesť k zaujatej alebo nepresnej perspektíve pri práci novinárov?
Podľa charty sú základnými predpokladmi čas, prostriedky a prax
alebo priestor na zlepšovanie sa. Novinár by mal rozlišovať faktické
informácie od komentárov a kritiky a podávať správy iba v súlade s
faktami, ktorých pôvod pozná. Novinár nesmie zamlčiavať základné
informácie ani falšovať žiadny dokument. Ak sa novinár ponáhľa,
urgentnosť by nemala byť dôležitejšia ako overovanie faktov.
Novinár môže vytvárať zaujatý obsah, ak je v konflikte záujmov,
slúži akémukoľvek inému záujmu ako verejnému záujmu, keď
získava výhodu alebo finančný prospech z tvorby určitého obsahu,
ak si zamieňa žurnalistiku s propagandou alebo reklamou, alebo ak
zneužíva svoje postavenie na obchodovanie s využitím dôverných
informácií alebo na manipuláciu s trhom.
Samozrejme, ide o štandardy a novinári sú tiež ľudia, takže
niektoré kognitívne skreslenia môžu mať vplyv na ich tvorbu
a niektorí novinári sú menej profesionálni ako ostatní. Efekt
nepriateľských médií je však o niečom inom. Pozrite sa na
príspevok Donalda Trumpa, bývalého prezidenta USA¹¹ (pozrite pracovný hárok).
Čo hovorí o médiách? Na čo sa odvoláva, keď tvrdí, že médiá
sú nepriateľské? Vidíte tu efekt nepriateľských médií? Je tento
efekt o kvalite médií alebo o vnímaní toho, ako médiá informujú?
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Donald Trump označuje mainstreamové médiá ako „lamestreamové médiá“ (hlavný prúd ako trápny prúd) a tvrdí, že kladú „nepriateľské“ otázky a o odpovediach informujú nepresne. Vyhlasuje,
že všetci produkujú takzvané fake news alebo falošné správy, t. j.
vlastne ich obsahom klamú. Je presvedčený, že sú nepriateľskí, pretože nie je spokojný s tým, ako podávajú správy – nešpecifikuje, v
ktorých otázkach alebo prečo sú takí nepriateľskí, iba povedal, že
sa mu nepáči, ako informujú. Toto je príklad efektu nepriateľských
médií – vnímania obsahu ako zaujatého voči sebe samému alebo voči vlastnému názoru. Nemá to nič spoločné s kvalitou médií,
novinára alebo článku, je to o zaujatej perspektíve čitateľa a publika.

2.2.
45-50 min

Efekt nepriatelskych mediií
a populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Hlavným nebezpečenstvom efektu nepriateľských médií je, že čitatelia môžu nakoniec považovať médiá za zaujaté a nereprezentatívne
a následne vyhľadávať informácie v „alternatívnych médiách“, čo sú
často krajne pravicové konšpiračné médiá. Pozrime sa na príklady,
kde politické osobnosti napomáhajú tomuto procesu.
Nech si študenti prečítajú dva príklady vyhlásení¹² političky a politika, ktorí využívajú efekt nepriateľských médií vo svoj prospech
(pozrite pracovný hárok). Pozrime sa na prvé vyhlásenie Alice Weidelovej, spolupredsedníčky nemeckej krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Prediskutujte jeho význam ako
trieda alebo zadajte prácu študentom v skupinách.

¹²

Zdroj vyhlásenia 1:
https://www.reuters.
com/article/us-germany-politics-afd-idUSKCN1NL1J3
Zdroj obrázka 2:
https://www.facebook.
com/1817519238567186/
posts/2707614889557612/

Spýtajte sa:
Z čoho obviňuje Alice Weidel médiá? Prečo si myslíte, že to
robí?
Nemecké médiá odhalili, že jej strana mohla dostať nelegálne financovanie. Vyčíta médiám, že sa ju pokúsili zdiskreditovať, pričom
neposkytla ďalšie vysvetlenie toho, na čo sa médiá pýtajú. Zdá sa, že
apeluje na efekt nepriateľských médií a obviňuje ich z nedostatku
nestrannosti a že sú voči nej zaujaté. Aj keď je otázka financovania
strany relevantná, Alice zneužíva túto príležitosť a namiesto vysvetlenia finančného daru obviňuje médiá v podstate z nevraživosti.
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Pozrite sa na druhý príspevok napísaný na profile Mariana
Kotlebu v predvolebnej kampani na prezidenta. Ako vidí jeho
strana médiá u nás?
Táto strana tvrdí, že médiá hlavného prúdu sú „zapredané“. Zapredali sa niekoho záujmom a človek im nemôže dôverovať, pretože
všetky sú zaujaté. Strana založila vlastné noviny, ktoré chcú poskytovať „pravdu“ jej čitateľom.
Už predtým sme videli, že nie všetky články sú vždy stopercentne neutrálne, ale médiá sa všeobecne snažia o kvalitnú
prácu. Aké dojmy môžu získať voliči a stúpenci spomínaných
politických činiteľov? Aké sú riziká takejto rétoriky?
Spomínate si na „informačné bubliny“, o ktorých sme diskutovali pri téme sklonu k sebapotvrdzovaniu?
Podľa Cambridgského slovníka je „informačná bublina“ situácia, „v
ktorej niekto počuje alebo vidí iba správy a informácie, ktoré podporujú to, čomu už verí a má rád, najmä situácia vytvorená na internete
v dôsledku algoritmov (= súboru pravidiel), ktoré každému vyberajú
výsledky vyhľadávaní“.¹³
Ako môžu politické vyhlásenia a efekt nepriateľských médií posilniť
rôzne „informačné bubliny“?

¹³

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
english/filter-bubble

Aj nemecká politička aj strana Kotlebovci-ĽSNS poukazujú na to,
že médiá sú nepriateľské alebo vytvárajú fake news, nehovoria
pravdu a sú zaujaté. Takéto presvedčivé komentáre politických
činiteľov môžu posilniť vnímanie publika a podporiť to, že prejdú
na iné, alternatívne zdroje správ, o ktorých budú mať pocit, že sú
reprezentatívnejšie. V slovenskom prípade sú prezentovanou alternatívou neonacistické noviny vytlačené samotnou stranou. Týmto spôsobom sa ľudia odcudzia od hlavného diskurzu a môžu byť
uväznení vo svojich vlastných „informačných bublinách“ a konfrontovaní iba s vlastnými názormi.

Aktivita 2
Spolu vytvorte zoznam rád pre niekoho, kto sa chce vyhnúť efektu
nepriateľských médií. Môžete začať tým, že študentov požiadate,
aby niekoľko minút pracovali a uvažovali individuálne, a potom
pokračujte vo vytváraní zoznamu spoločne.
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Ak prepadneme efektu nepriateľských médií, nedokážeme kriticky
uvažovať o tom, prečo považujeme správu za nepriateľskú.
Budem sa pýtať sám seba, prečo mám pocit, že je to nepriateľské
a zaujaté. Ak budem článok považovať za nepriateľský, budem k
nemu pristupovať ako výskumník a pokúsim sa identifikovať argumenty na oboch stranách a porovnať ich navzájom.
Pozriem sa tiež na to, s akým žánrom mediálneho obsahu som konfrontovaný, a to by mi malo pomôcť pri hodnotení, či je mediálny
výstup skutočne zaujatý, pretože názorové články nemajú rovnaké
nároky na objektívnosť a vyváženosť ako tradičné správy.

203

Pracovný
hárok

leckia 08

1.

Efekt nepriateľských médií

Preskumanie efektu
nepriatelskych medii
Aktivita 1
Prečítajte si nasledujúci výňatok z článku o legalizácii drog:

Huffpost: Legalizácia drog

Legalizácia drog sa čoraz viac prezentuje ako jediné zostávajúce uskutočniteľné riešenie
„neúspešnej“ vojny proti drogám. V apríli – na šiestom americkom samite v Cartagene
de Indias v Kolumbii – zohrala otázka legalizácie kľúčovú a kontroverznú úlohu, keď
sa 33 hláv štátov zhromaždilo v diskusii o otázkach ovplyvňujúcich tento región. Niekoľko lídrov z Latinskej Ameriky navrhlo legalizáciu alebo regulované trhy s drogami
ako stratégie na ukončenie násilia súvisiaceho s drogovými kartelmi, šíriaceho sa po ich
domovských krajinách. USA však zostali pevne proti legalizácii, odvolávajúc sa na riziká
zvýšenej korupcie a možnej straty občianskeho poriadku.
„Najskôr dekriminalizujte prechovávanie
malého množstva akejkoľvek drogy pre vlastnú potrebu. To bude mať malý vplyv na celkový
dopyt po nelegálnych drogách, ale výrazne
zníži zatýkanie a väznenie miliónov ľudí na celom svete, z ktorých väčšina sú chudobní a často členmi zraniteľných menšinových skupín.
Obmedzí sa korupcia na nižších úrovniach
polície,“ uviedol Ethan Nadelmann z Aliancie
pre drogovú politiku.
Štúdia Inštitútu Cato z roku 2010 zistila, že „legalizácia drog by znížila vládne výdavky
ročne približne o 41,3 miliardy dolárov. Legalizácia by tiež priniesla daňové príjmy vo
výške zhruba 46,7 miliardy dolárov ročne, ak by sa drogy zdaňovali sadzbami porovnateľnými so sadzbami alkoholu a tabaku.“
Gil Kerlikowske, riaditeľ ONDCP, dodáva: „Daňový výnos vybraný z alkoholu je v porovnaní s nákladmi s ním spojenými nepatrný. Federálne spotrebné dane vybrané za
alkohol v roku 2007 dosiahli spolu asi 9 miliárd dolárov; štátne dane okolo 5,5 miliardy
dolárov. Celkovo je to menej ako 10 percent z viac ako 185 miliárd dolárov nákladov
na zdravotnú starostlivosť, stratu produktivity a trestné stíhania za delikty spojené s
alkoholom. Tabak tiež nemá veľkú ekonomickú dôležitosť, keď ho zdaňujeme; každý rok
minieme viac ako 200 miliárd dolárov na sociálne vplyvy a vyberieme iba asi 25 miliárd
dolárov na daniach.“

205

leckia 08

Efekt nepriateľských médií

Niektoré krajiny (Španielsko a Holandsko) od 70. rokov smerujú k dekriminalizácii, takže
miera užívania drog je tam nižšia ako v Spojených štátoch. Aj keď Úrad pre boj proti
drogám (DEA) tvrdí, že „napríklad, keď Holandsko liberalizovalo protidrogové zákony
umožňujúce verejný predaj marihuany, užívanie marihuany medzi 18- až 25-ročnými
sa zdvojnásobilo a úroveň závislosti od heroínu sa strojnásobila. Odvtedy zvrátili tento
trend a začali presadzovať prísnejšiu kontrolu drog. V skutočnosti má dnes viac ako
70 percent holandských samospráv miestne zákony o nulovej tolerancii. Podobne, keď
Spojené kráľovstvo uvoľnilo protidrogové zákony, aby lekárom umožnilo predpisovať
heroín určitým skupinám závislých, dôsledkom bola úplne nová skupina mladých užívateľov. Podľa sociálneho vedca Jamesa Q. Wilsona viedol experiment britskej vlády s
kontrolovanou distribúciou heroínu minimálne k 30-násobnému zvýšeniu počtu závislých za 10 rokov“.
Bývalý mexický minister zahraničia Jorge Castañeda hovorí: „Legalizácia nevezme (kartelom) všetko, ale vezme im veľa. Veľká časť mimoriadnych ziskov narkobarónov pochádza
z nelegálnej povahy ich podnikania. Ak odstránite nelegálnu povahu, zisky klesnú. Keď
poklesnú zisky, nevyhnutne sa zníži aj násilie.“ Viridiana Rios, doktorandka na Harvard
Kennedy School, dodáva: „Diskusia o legalizácii nezahŕňa fakt, že pre bývalých zločincov
nebude ľahké nájsť si legálne zamestnanie a že to môže zvýšiť počet ďalších trestných
činov, ktoré bezprostrednejšie poškodzujú občanov Latinskej Ameriky... Je skutočne
pravdepodobné, že legalizácia by spôsobila, že nezamestnaní so zápisom v registri sa
zapoja do únosov, vydierania, lúpeží a iných foriem miestnej kriminality. Prudký nárast
zločinu môže byť nezamýšľaným dôsledkom legalizácie.“
Podľa Petra Moskosa z John Jay College of Criminal Justice „legalizácia neznamená koniec.
Znamená to reguláciu a kontrolu... Nemôžeme však regulovať to, čo zakazujeme, a drogy sú príliš nebezpečné na to, aby zostali neregulované“. Neexistuje žiadna záruka, že
Správa potravín a liečiv (FDA) v USA bude schopná regulovať novolegalizované drogy.
Agentúra má už teraz obmedzené právomoci na kontrolu alkoholu a tabaku.
Prezident Obama uznal úlohu Spojených štátov vo vojne proti drogám. „Nemôžeme sa
zaoberať otázkou ponuky v Latinskej Amerike bez toho, aby sme sa nezaoberali otázkou dopytu v Spojených štátoch.“ Obama je proti legalizácii a namiesto toho sa rozhodol
bojovať proti dopytu v USA prostredníctvom vzdelávania a liečby závislých. Prezident
Guatemaly Perez Molina zdôraznil, že krajina uviazla uprostred toku obchodu s drogami
z Južnej Ameriky do Spojených štátov a vysokú mieru vrážd (až 41 prípadov na 100 000
ľudí) pripisuje drogovým kartelom. Násilie v krajine podnietilo Pereza Molinu, aby obhajoval legalizáciu. „Myslím si, že je pre nás dôležité mať iné alternatívy. ... Musíme hovoriť
o dekriminalizácii výroby, tranzitu a, samozrejme, spotreby.“
Vyplň úplný názov článku nad textom.
Aký je to typ článku ?
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Je článok neutrálny alebo zaujatý voči určitému postoju?

Čím to je, že niektorí ľudia (potenciálne niektorí študenti vo vašej triede) považujú
tento článok za nevyvážený? Prečo si myslíš, že ľudia môžu pociťovať, že článok je
voči ich postoju „zaujatý“?
Čo je podľa teba základom takzvaného efektu nepriateľských médií?
Toto skreslenie zahŕňa rôzne skupiny ľudí. Ktoré?
V čom sa tieto skupiny ľudí nezhodnú?
Aké sú dve nevyhnutné podmienky, aby sa spustilo toto skreslenie?

Definícia efektu nepriateľských médií a dva dôležité predpoklady, aby k nemu došlo:
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Aké sú podobnosti medzi efektom nepriateľských médií a sklonom k sebapotvrdzovaniu?

Aktivita 2
Výňatok
Globálna charta etiky pre novinárov¹⁴
Právo každého na prístup k informáciám a myšlienkam, ustanovené v článku 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, je základom novinárskeho poslania. Zodpovednosť
novinára/novinárky voči verejnosti má prednosť pred akoukoľvek inou zodpovednosťou,
najmä voči zamestnávateľom a verejným orgánom. Žurnalistika je profesia, ktorá si vyžaduje čas, zdroje a priestor na prax a zlepšovanie sa – to všetko je nevyhnutné pre jej
nezávislosť. Toto medzinárodné vyhlásenie špecifikuje usmernenia správania novinárov
vo výskume, editácii, prenose, šírení a komentovaní správ a informácií a v opise udalostí

1
2

3

5

¹⁴

Prvou povinnosťou novinára/-ky je rešpektovanie faktov a práva verejnosti na
pravdu.
Pri plnení tejto povinnosti musí novinár/-ka vždy brániť zásady slobody pri čestnom zhromažďovaní a zverejňovaní správ, ako aj právo na spravodlivé komentáre
a kritiku. Uistí sa, že bude jasne rozlišovať faktické informácie od komentárov a
kritiky.
Novinár/-ka podáva správy len v súlade s faktami, ktorých pôvod pozná. Novinár/ka nesmie zamlčiavať základné informácie ani falšovať žiadny dokument. Novinár/ka bude starostlivo a verne reprodukovať vyhlásenia a iné materiály, ktoré súkromné osoby uverejňujú na sociálnych sieťach.
Pojem naliehavosť alebo bezprostrednosť pri šírení informácií nemá prednosť

208

leckia 08

13

Efekt nepriateľských médií

pred overovaním skutočností, zdrojov a/alebo ponukou, aby dotknutý mal právo
na odpoveď.
Novinár/-ka nesmie využívať slobodu tlače na to, aby slúžil/-a akémukoľvek inému
záujmu, a zdrží sa akéhokoľvek nespravodlivého prospechu alebo osobného zisku z dôvodu šírenia alebo nešírenia informácií. Vyhne sa alebo ukončí akúkoľvek
situáciu, ktorá by ho mohla viesť ku konfliktu záujmov pri výkone povolania. Vyhne
sa akémukoľvek prekračovaniu medzí medzi žurnalistikou a publikovaním reklamy
či propagandy. Zdrží sa akejkoľvek formy obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.
Mali by byť novinári objektívni?
Aké sú podľa charty nevyhnutné predpoklady pre nezávislosť novinára?
Ako by mal/-a novinár/-ka používať fakty?
Čo podľa charty môže ešte viesť k zaujatej alebo nepresnej perspektíve pri práci
novinárov?

Text v príspevku:
„Aký je účel tlačových konferencií
Bieleho domu, keď trápne hlavné
médiá kladú iba nepriateľské
otázky a potom odmietajú šíriť
pravdu a fakty. Získajú rekordné
hodnotenie a Američania dostanú
len fake news. Nestojí to za čas a
úsilie!“
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Čo hovorí Donald Trump o médiách? Na čo sa odvoláva, keď tvrdí, že médiá sú
nepriateľské? Všimol/-la si si tu efekt nepriateľských médií? Je tento efekt o kvalite
médií alebo o vnímaní toho, ako médiá informujú?

2.

Efekt nepriatelskych medii a
populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Pozrite si nasledujúce politické vyjadrenia:

Vyjadrenie 1

Alice Weidel, spolupredsedníčka nemeckej krajne pravicovej strany Alternatíva pre
Nemecko (AfD), hovorí s médiami, ktoré vyšetrovali obvinenia, že jej miestna pobočka
AfD dostala 130 000 eur v roku 2017 od švajčiarskej firmy a neskôr ešte 150 000 eur od
holandskej nadácie. Dary od občanov, ktorí nie sú občania Nemecka a žijú v krajinách
mimo EÚ, ako je Švajčiarsko, sú v Nemecku nezákonné a všetky dary vo výške viac ako
50 000 eur musia byť deklarované v parlamentnom registri – čo AfD neurobila ani pre
švajčiarske, ani holandské dary. V reakcii na obvinenia Alice Weidel hovorí:
„Obvinenia vznesené voči mne v súvislosti so zdanlivo nezákonnými darmi pre stranu
sú mi známe len z médií. V skutočnosti im chýba akýkoľvek právny základ a sú pokusom
zdiskreditovať ma osobne a politicky.“ K povahe darov sa ďalej nevyjadruje.
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Vyjadrenie 2

Pozri sa na vyhlásenie 1. Z čoho Alice Weidel obviňuje médiá? Prečo si myslíš, že to
robí?

Pozri sa na druhý príspevok napísaný počas Kotlebovej prezidentskej kampane.
Ako jeho strana vidí slovenské médiá?

Aké dojmy môžu získať voliči a stúpenci spomínaných politických činiteľov? Aké sú
riziká takejto rétoriky?
Spomínaš si na „informačné bubliny“, o ktorých sme diskutovali pri téme sklonu k
sebapotvrdzovaniu?
Podľa Cambridgského slovníka je „informačná bublina“ situácia, „v ktorej niekto
počuje alebo vidí iba správy a informácie, ktoré podporujú to, čomu už verí a má
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rád, najmä situácia vytvorená na internete v dôsledku algoritmov (= súboru pravidiel), ktoré každému vyberajú výsledky vyhľadávaní“.
Ako môžu politické vyhlásenia a efekt nepriateľských médií posilniť rôzne „informačné bubliny“?

Aktivita 2
Vytvorte spoločne zoznam rád, ako sa vyhnúť efektu nepriateľských médií:
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Zdroje materiálov:
The Huffpost: https://www.huffpost.com/entry/drug-legalization-pros-cons-drug-war_n_1834417
Príspevok 1: www.twitter.com
Vyhlásenie 1: https://www.reuters.com/article/us-germany-politics-afd-idUSKCN1NL1J3Statement 2:
Vyhlásenie 2: https://www.facebook.com/1817519238567186/posts/2707614889557612/
Definícia „informačná bublina“: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/filter-bubble
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Poznamky ucitela
Efekt nadradenosti obrazu
Kognitívne skreslenie efektu nadradenosti obrazu bolo preukázané
v mnohých štúdiách. Výsledky bežne naznačujú, že ľudský mozog je
náchylnejší na prezentáciu symbolických informácií a v porovnaní
so slovami si dokáže ľahšie vybaviť vizuálny obraz. Všetky tieto výskumy sú založené na predpoklade, že ľudská pamäť je mimoriadne
citlivá na symbolickú pamäť prezentovaných informácií o udalostiach.¹ Asi dobre poznáte citát Henrika Ibsena: „Obrázok má hodnotu tisíc slov." Tento citát presne popisuje, ako obrázky spracúvame
rýchlejšie a ľahšie ako písané texty. Informácie, ktoré majú textovú
formu a sprevádzajú ich obrázky súvisiace s textom, si pamätáme
oveľa lepšie ako len obyčajný text.
Ak sú informácie poskytnuté len ústne, za tri dni sú ľudia schopní vybaviť si len asi 10 % týchto informácií. Ak sú však sprevádzané vizuálnou podporou, ich zapamätanie sa zlepšuje až o 65 %. Pre zvýšenie
pozornosti študentov, porozumenia a zapamätania si učebného
obsahu môžu učitelia využiť efekt nadradenosti obrazu. Používanie
obrázkov namiesto textov je tiež dlhoročnou praxou v marketingu.
Dôležitým aspektom je, že skreslenie sa nespustí pri akomkoľvek
obraze: musí to byť obraz, ktorý súvisí s obsahom a posilňuje odkaz
vyplývajúci z tohto obsahu. Navyše, čím viac grafických nástrojov
sa použije a čím viac je publikum nimi presne cielené, tým viac sa
posilňuje efekt nadradenosti obrazu. To spôsobuje, že si viac ľudí
vybavuje určité obrazy v spojitosti s určitou témou.

¹ Yuille, J. C. (Ed.). (1983).
Imagery, Memory and
Cognition. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.

² Rigby-Seilkop,

M. C.
(2019). The Picture Superiority Effect on Encoding and Reminding.
Florida State University
Libraries.

³ Childers,

T. L., & Houston, M. J. (1984).
Conditions for a Picture-Superiority Effect
on Consumer Memory.
Journal of Consumer Research, 11(2), 643-654.

Existuje niekoľko vysvetlení existencie takéhoto skreslenia. Niektorí
vedci tvrdia, že je to kvôli takzvanej teórii duálneho kódovania.² Táto
teória hovorí o tom, že obrazy majú oproti textom výhody, pretože
sú kódované dvojmo – prenášajú verbálny a obrazový kód. Takto je
tiež zakódovaná pamäť – buď slovne alebo v obrazoch. Senzorická
sémantická teória³ hovorí o tom, že obrázky majú v porovnaní so
slovami dve výhody kódovania. Po prvé, obrázky sú vnímané tak, že
sa od seba viac odlišujú ako slová a preto sú v našej pamäti zakódované jedinečnejšie. Po druhé, obrázky vyjadrujú význam bezprostrednejšie ako slová.
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Uprednostňovanie obrázkov pred textovými informáciami je,
samozrejme, intuitívne, ale fakty a čísla toto tvrdenie podporujú. Nášmu mozgu stačí na pochopenie obrazu iba 1/10 sekundy.
Prečítanie 200 až 250 slov trvá priemerne 60 sekúnd. Podľa štúdií si
ľudia pamätajú vizuálne informácie šesťkrát lepšie ako informácie,
ktoré si prečítali alebo počuli.⁴ Toto sa premieta aj do spôsobu, ako
fungujú sociálne siete a ako sa obsah sociálnych sietí šíri medzi príjemcami. Infografika, teda vysvetľujúce obrázky s niektorými údajmi, sa zdieľajú o 200 % častejšie online ako príspevky bez obrázkov.
Rovnako príspevky na Facebooku s obrázkami získavajú viac ako
3,2-krát väčšiu angažovanosť (reakcie) ako príspevky bez obrázkov.⁵

PRECOBIAS

⁴ https://www.so-

cialmediatoday.com/
news/7-tips-for-usingvisual-content-marketing/548660/

⁵ uvedené vyššie

Nadradenosť obrazu a extrémistická propaganda
Uchopenie významu obrázka je pre mozog rýchlejšie a pútavejšie
ako písaný text. Táto technika je veľmi rozšírená a pre populistické
a extrémistické skupiny nie je toto pravidlo výnimkou. Na šírenie
svojich správ používajú obrázky, či už rafinovanými spôsobmi, ktoré
iba naznačujú alebo vyvolávajú niektoré kódované správy alebo
šokujúcimi negatívnymi obrázkami na ilustráciu svojej ideológie
alebo propagandy. Extrémistické skupiny ovládajú sociálne siete,
kde je použitie obrázkov na dosiahnutie úspechu často kľúčové. Na
šírenie posolstiev používajú karikatúry, infografiky, mémy a ďalšie
vizuálne nástroje. V lekcii o vedomom verzus automatickom myslení sme popísali tri konštrukty, ktoré extrémisti používajú pri svojej propagande (pozri 1. lekciu o automatickom myslení). Obrázky
je možné použiť na doplnenie, vylepšenie a vizualizáciu textu o
konštruktoch krízy, ako sú zobrazenia obetí, mučeníkov a utrpenia.
Používajú sa tiež na vizualizáciu konštruktov riešení, čomu sa venujeme v časti 2.2.5 tejto lekcie vo forme diskusie o propagande ISIS.
Obrázky upútajú našu pozornosť a my ich automaticky a okamžite
spracujeme. Vytvorené emócie môžu jednotlivca motivovať k činom
– usilovať o pomstu za obete alebo sa zmobilizovať pre vec extrémistickej skupiny.

⁶ Baugut, P., & Neumann,

K. (2020). Online News
Media and Propaganda
Influence on Radicalized
Individuals:
Findings
from Interviews with
Islamist Prisoners and
Former Islamists. New
Media & Society, 22(8),
1437-1461.

Podľa štúdie, ktorá skúmala dopady online propagandy a spravodajských médií na islamistov, vybrané portréty (obrázky) okrem
zvýšenia ochoty islamistov prijať násilné opatrenia ovplyvnili aj ich
odmietanie nemoslimov a celého západného sveta. Keď boli islamisti vystavení obrázkom moslimských obetí vojny, zvyšovalo to ich
ochotu používať násilie. Je zaujímavé, že na výbere obrázkov veľmi
záleží. Ochota zapojiť sa do násilia pretrvala medzi islamistami, keď
im boli predložené fotografie znázorňujúce mužské obete teroru.
Ak však boli obeťami teroru ženy a deti, dokonca aj radikálni džihádisti spochybňovali použitie násilia ako oprávneného prostriedku pomsty.⁶ Preto je použitie obrázkov veľmi dôležité - môže posilniť, ale aj oslabiť radikalizáciu.

				Ak sa chcete dozvedieť viac o efekte nadradenosti obrazu, kognitívnych skresleniach vo všeobecnosti a o radikalizácii, sledujte
bezplatný online kurz PRECOBIAS na adrese www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie
Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú študenti:
chápať efekt nadradenosti
obrazu,

Štruktúra
pokyny

lekcie

a

Približné trvanie: dve až štyri 45
-minútové hodiny v závislosti od
toho, či prejdete všetky cvičenia alebo nie.

schopní sami zistiť a identifikovať skreslenie na príkladoch z reálneho života,
chápať súvislosť medzi
skreslením a extrémistickou propagandou.
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Je dôležité zopakovať, že každé cvičenie je o preštudovaní si a porozumení efektu nadradenosti obrazu, nie o politických udalostiach alebo
problémoch ako takých. Samozrejme je však dôležité vysvetliť pri jednotlivých cvičeniach pozadie politickej situácie. Odporúčame vám, aby
ste to študentom vysvetlili spôsobom, ktorý sa nesústreďuje na politické problémy, ale sa viac zameriava na to, ako môže dôjsť k spusteniu
skreslenia v rôznych situáciách bez ohľadu na tému.
Ak na hodine dôjde k diskusii, pokojne hovorte o pocitoch spravodlivosti alebo nespravodlivosti. Je dôležité, aby študenti pochopili, že politické udalosti sú zriedka čiernobiele alebo dobré verzus zlé. Keď hovoríme o vojne v Iraku a následnom rozmachu ISIS, neľudské činy spáchali
koaličné sily v takzvanej vojne proti terorizmu rovnako ako aj islamistickí teroristi. Pocit nespravodlivosti a utrpenia zúčastnených ľudí bol
a je skutočný. Ak nenastane spravodlivosť a nebude nastolený mier,
ľudí môže priťahovať myšlienka pomsty. Pocit nespravodlivosti voči
Iračanom zneužívala vo veľkej miere ISIS na všetky nesprávne, brutálne
a neospravedlniteľné účely. Použitie násilia mimo zákonných hraníc nie
je nikdy opodstatnené a vždy by mali existovať právne spôsoby, ako
odsúdiť takéto konanie a zodpovedné osoby.

2.1.
5 min

2.2.
15-20 min

Na uvod
Aktivita 1
V krátkom cvičení na začiatok študenti získajú základné pochopenie toho, ako funguje efekt nadradenosti obrazu pomocou
jednoduchého príkladu s prezentovanými textovými a vizuálne
kódovanými informáciami. Ukážte študentom dva príklady⁷ (pozrite príslušný pracovný hárok na konci plánu lekcie). Existujú
dva spôsoby zobrazenia rovnakého obsahu. Spýtajte sa študentov,
ktoré vysvetlenie je pre nich ľahšie pochopiteľné: možnosť a) alebo
možnosť b)?
Vysvetlite študentom, že je to jednoduchý príklad efektu nadradenosti obrazu alebo efektu, pomocou ktorého dáva mozog prednosť
vizuálnym informáciám. Je to tak preto, lebo obrázky sú pre mozog
zreteľnejšie ako len slová, a preto sú tiež ľahšie zapamätateľné.
Informácie prenášané prostredníctvom obrázka je možné uchopiť oveľa rýchlejšie, takže efekt nadradenosti obrazu je ďalším
príkladom skreslenia automatického myslenia, ktoré vytvoril náš
mozog na pomoc pri spracovaní informácií (pozri 1. lekciu o automatickom myslení).

⁷

Source of image 1 :
https://www.britannica.
com/science/hydrogen
Source of image 2:
https://rnrachicago.org/
covid-19-update-newcdc-guidance-decidingto-go-out/
Source of Image 3:
https://www.monega.boleyntrust.org/
news/?pid=6&nid=8

Efekt nadradenosti obrazu
v reklame
Aktivita 1
Vytlačte a rozdajte študentom pracovné hárky alebo príklady
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reklám ukážte na obrazovke⁸ (pozrite pracovný hárok). Požiadajte študentov, aby do prvého stĺpca napísali vlastnosti predávaného
produktu a do druhého stĺpca to, aké odkazy a emócie obrázok vyjadruje.
Odpovede môžu vyzerať nasledovne:
Vlastnosti predávaného produktu

1.

(e-)cigarety
Nezdravé, škodlivé

2.

Si skvelý len vtedy, keď fajčíš.
Fajčenie je neoddeliteľnou
súčasťou zábavy na večierkoch.
Fajčenie ti dodáva štýl.
Dobre vyzerajúce dievčatá
fajčia.
Balená voda
Normálna neminerálna voda
je ako voda z vodovodu
balená v plastových fľašiach,
ktoré zbytočne poškodzujú
životné prostredie

3.

Odkaz sprostredkovaný obrázkom
Si skvelý len vtedy, keď fajčíš.
Fajčenie je neoddeliteľnou súčasťou zábavy na
večierkoch.
Fajčenie ti dodáva štýl.
Dobre vyzerajúce dievčatá fajčia.
Bez Coly nie sú Vianoce.
Cola musí byť na Vianoce na sviatočnom stole,
červená farba Vianoc a červená farba Coca-Coly sú
predsa rovnaké.
Vianoce sa začnú až s príchodom Coly.
Dokonca aj Santa pije Colu, tak by ste ju mali cez
Vianoce piť aj vy.
Aj keď je to balená voda, obrázok vyjadruje obraz
absolútnej čistoty, akoby bola táto voda uvedomelá a šetrná k životnému prostrediu a prinášala
tak zákazníkovi kúsok neporušeného raja.

Opýtajte sa študentov:
Čo si myslíte, ako v reklamách funguje efekt nadradenosti
obrazu?
V reklamách je v podstate ľahké zistiť, ako obrázky prenášajú dôležité
posolstvá, ktoré sa ľahko zakorenia v pamäti ľudí. Bez ohľadu na
vlastnosti predávaného produktu práve použitý obrázok alebo zobrazenie predstavuje často najdôležitejšie posolstvo. Obraz upúta
pozornosť diváka. Marketing sa vo veľkej miere opiera práve o efekt nadradenosti obrazu. V najlepšom prípade tu máme viac-menej
zbytočnú balenú vodu alebo dokonca výrobky poškodzujúce zdravie (napríklad fajčenie), avšak obrázky sa zameriavajú na pozitívne
asociácie a aspekty, vďaka čomu majú ľudia pocit, že tento výrobok
je niečo oveľa lepšie, ako v skutočnosti je.
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45-50 min
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Efekt nadradenosti obrazu
na socialnych sietach a v
mediach
Aktivita 1
Začnime niekoľkými faktami o tom, ako rozoznať efekt nadradenosti obrazu na sociálnych sieťach.
Nechajte svojich študentov, aby hádali. Potom im povedzte skutočné čísla:

Keďže obrázky sú rýchlejšie a ľahšie pochopiteľné pre mozog, sú
aj oveľa úspešnejšie na sociálnych sieťach. Obrázky sú základom
Instagramu. Facebook napríklad odporúča firmám isté limity, koľko
textu má byť na použitých obrázkoch, ak chcú, aby ich reklamy boli
úspešné. Text na obrázkoch by mal zaberať menej ako 20 % obrázku. Takéto obrázky majú lepší výkon v tom zmysle, že sú lajkovanejšie a zdieľanejšie. Úspešnosť obrázkov a infografík na Facebooku a
Instagrame alebo infografík nad textovými informáciami (statusmi)
je spôsobená efektom nadradenosti obrazu.

⁹ https://www.facebook.

com/business/help/
980593475366490?
id=1240182842783684
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Aktivita 2
Vytlačte a rozdajte študentom pracovné listy alebo ukážte príklady
konšpiračných teórií na obrazovke – konkrétne teóriu, že klimatické
zmeny sú hoax a že vakcíny spôsobujú autizmus a iné nebezpečné
choroby¹⁰ (pozrite pracovný hárok). Tieto obrázky boli vybrané
s cieľom posilniť textové informácie a vyvolať emocionálnu reakciu
u cieľového publika.

¹⁰

Opýtajte sa študentov nasledovné otázky:
Čo naznačuje obrázok 1?
Na koho sa obrázok 2 zameriava a aké posolstvo tento obrázok
prináša?
Ktorý prvok v obidvoch prípadoch vyvoláva intenzívnejšiu
odozvu – text alebo sprievodný obrázok?

Zdroj
obrázka
1:
https://www.blick.ch/
politik/trotz-viel-spottkoeppel-verteidigtseinen-manipulationtweet-aufgeregterote-glutofen-farbenid15395110.html
Zdroj
obrázka
2:
https://www.sott.
net/article/302965Anti-vaxxers-want-tosidestep-immunizationlaws-Start-your-ownreligion
		

Obrázok 1 naznačuje rozdiel vo farbe, konkrétne v červenej farbe,
ktorú v roku 2019 používali v Nemecku na označenie vysokých letných teplôt. Môže to vytvárať pocit výstrahy, nebezpečenstva alebo
horenia, zatiaľ čo v predpovedi počasia v roku 2009 nebola použitá
rovnaká červená farba na varovanie pred teplotami, ktoré stúpali
dokonca nad 30 °C. Môže to naznačovať, že vyššie teploty boli vždy
normálne a ľudia sú vystresovaní a vystrašení niektorými vymyslenými tvrdeniami o klimatických zmenách a otepľovaní.
Obrázok 2 sa zameriava na rodičov malých detí. Textové informácie uvádzajú tvrdenie, o ktorom neposkytujú nijaké dôkazy, ale
používajú obraz vyvolávajúci silnú emocionálnu reakciu, na ktorom
je zobrazené malé plačúce dieťa ohrozené a napadnuté viacerými
dávkami vakcín. Obrázok vštepuje rodičom obraz utrpenia, bolesti
a iných zlých vecí, ktoré sa ich deťom udejú v súvislosti s vakcínami.
In both cases, the images are much more important than the text.
The images are there to trigger automatic thinking and automatic
associations, and when an emotional response is triggered, people
are much less likely to rationalize the meaning or to be persuaded
by facts.

Aktivita 3
Tretia aktivita sa zameriava na to, ako je v správach zobrazená mi- ¹¹
grácia. Ukážte študentom všeobecný príklad negatívnych obrazov
imigrantov používaných v médiách¹¹ (pozrite pracovný hárok).
Povedzte študentom, že tento obrázok bol prevzatý zo skutočného
článku v médiách.
– Spýtajte sa ich, aký by podľa nich mohol byť názov článku, pre
ktorý bola vybratá táto sprievodná fotografia.

Zdroj obrázka https://
www.foxnews.com/
world/the-latest-90-migrants-feared-drownedoff-libyan-coast

Ask them what they think was the accompanying title?

221

Kognitívne skreslenia a radikalizácia - Materiál pre stredné školy

PRECOBIAS

Požiadajte niekoľkých študentov, aby nahlas prečítali názvy, ktoré ¹²
vymysleli. Potom im ozrejmite, že tento konkrétny obrázok bol
priložený k článku od amerických Fox News s názvom „90 mi-

grantov sa pravdepodobne utopilo pri líbyjskom pobreží.”

Opýtajte sa študentov, či si myslia, že obrázok vhodne vystihuje to,
čo naznačuje názov článku.

Pozrime sa na niekoľko ďalších príkladov obrázkov súvisiacich s
migráciou. Vytlačte alebo ukáže študentom tri obrázky¹² (pozrite
pracovný hárok) niekoľkých ďalších príkladov obrázkov, ktoré
boli prezentované v správach súvisiacich s migráciou (študenti
môžu pracovať v skupinách alebo môžete pracovať všetci spolu
v závislosti od vašich preferencií, od triedy a od skúseností, ktoré
s danými študentmi máte). Aby ste im poskytli kontext, vysvetlite
im, že obrázok 1 použila Rada Európy na ilustráciu informácie, že
„pprvýkrát od začiatku utečeneckej a migračnej krízy v Európe prevládajú v pohybe populácie ženy a deti nad dospelými mužmi. Zatiaľ čo v roku 2015 tvorili muži asi 70 % populácie v pohybe, ženy
a deti v súčasnosti tvoria takmer 60 % utečencov a ďalších migrantov prichádzajúcich do Európy.“ Obrázok 2 zobrazuje stretnutie
francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona a Mamoudou Gassana, prisťahovalca z Mali, ktorý žil vo Francúzsku bez dokladov.
Prezývajú ho „francúzsky spiderman“, pretože v roku 2018 vyliezol
na štvrté poschodie, aby zachránil batoľa visiace z balkóna v Paríži.
Obrázok 3 zobrazuje nehybné telo malého dieťaťa menom Aylan,
ktoré sa so svojou rodinou pokúsilo dostať do Turecka, ale cestu
neprežilo.

Source of image 1:
https://www.coe.int/en/
web/commissioner/-/
human-rights-of-refugee-and-migrant-women-and-girls-need-tobe-better-protected
Source of image 2:
https://www.africanews.com/2018/05/28/
photos-mali-spiderman-meets-macronlands-job-and-frenchcitizenship//

Položte študentom nasledujúce otázky:
Teraz nehovoríme o samotnej migrácii, ale o použití obrazov a
o efekte nadradenosti obrazov. Aký druh emócií tieto tri obrazy vyvolávajú?
Záleží na tom, aké obrázky si médiá vyberajú ako sprievodné
obrázky k článkom?
Ako je použitie obrázkov prepojené s automatickým myslením?
Odpovede sa budú líšiť. Menej hrozivé obrázky v podstate vyvolávajú menší strach a množstvo iných emócií ako napríklad súcit so
ženami a deťmi (obrázok 1), hrdosť na pozitívne výsledky imigrantov (obrázok 2) a smútok a súcit s imigrantami, ktorým hrozí nebezpečenstvo, najmä malým deťom (obrázok 3).
Po tom, ako si vypočujete názory a reflexie študentov, môžete
zdôrazniť, že obrázky môžu vytvárať silné emócie nezávisle od textu,
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ktorý ilustrujú a pre tento účel sa často používajú v médiách. Môže
to byť zavádzajúce, pretože samotné obrázky môžu vyjadrovať iný
príbeh ako článok samotný alebo správy. V takýchto situáciách sa
môže spustiť kognitívne skreslenie efektu nadradenosti obrazu a
ovplyvniť naše vnímanie problému.
Je to príklad automatického myslenia. Obraz spustí automatické
asociácie, pričom čím častejšie vidíme tieto obrázky, tým silnejšie
asociácie sa u nás vytvoria. Je to podobné ako v prípade reklám:
môžeme si vytvoriť pozitívne asociácie s niečím tak negatívnym,
ako je fajčenie. Opakovaným používaním obrázkov vyvolávajúcich
negatívne emócie môžeme formovať negatívne vnímanie danej veci
alebo spoločenskej otázky bez toho, aby si to ľudia plne uvedomovali. Tento jav úzko súvisí aj s negatívnym účinkom (pozri 6. lekciu).

2.4.
30 min

Efekt nadradenosti obrazu
v propagande

¹³

Vytlačte alebo na obrazovke zobrazte obrázky a snímky obrazovky
(screenshot) z médií¹³ (pozrite pracovný hárok). Študentom
vysvetlite pozadie týchto udalostí. Dňa 11. septembra 2001 došlo
k neslávne známemu teroristickému útoku na ciele na pôde USA.
Snímky horiacich „Dvojičiek“ v centre Manhattanu v New Yorku sú
možno študentom známe. Tieto útoky uskutočnila islamská extrémistická teroristická skupina s názvom Al-Káida. Ako odozvu
na tento čin vláda USA vyhlásila takzvanú „vojnu proti terorizmu“,
veľkú vojenskú reakciu na hrozbu medzinárodného terorizmu. V
roku 2001 Spojené štáty zaútočili na Afganistan, kde sa skrývali ¹⁴
príslušníci Al-Káidy. Od roku 2002 vlády Spojených štátov a Veľkej
Británie tvrdili, že existuje prepojenie medzi irackým tyranským ¹⁵
vodcom Saddámom Husajnom a teroristami a dokonca tvrdili, že
iracká vláda vlastní zbrane hromadného ničenia a je pripravená ich
nasadiť proti západným krajinám. V roku 2003 zaútočila koalícia
západných krajín na Irak. Vojna trvala 14 rokov. Zbrane hromadného ničenia sa však v Iraku nenašli. Vo vojne prišlo o život viac ako
200 000 civilistov.¹⁴ Islamská extrémistická skupina známa ako ISIS
bola miestnou odnožou Al-Káidy a vznikla v roku 2004. Spočiatku
bol ISIS oslabený prebiehajúcou vojnou, neskôr sa objavil uprostred následného ničenia a pustošenia krajiny a dobyl časti Iraku
a Sýrie.¹⁵ V týchto oblastiach ISIS vyhlásil založenie kalifátu, teda
akéhosi vlastného náboženského štátu, ktorý sa riadil prísnym islamským právom šaría a kde sa členovia ISIS dopúšťali zverstiev
voči miestnemu obyvateľstvu, jezídskej menšine a LGBT ľuďom.
Spojené štáty americké, Kurdi v Sýrii a armády ďalších krajín sa aj
naďalej zapájali do vojenských operácií s cieľom poraziť ISIS, ktorý v

Zdroj obrázka:
https://www.newsmuseum.pt/en/na-frente/
iraq-body-news
Zdroj obrázka 2:
https://www.foreignaffairs.com/articles/
iraq/2003-01-01/palestine-iraq-and-american-strategy
Zdroj obrázka 3:
https://www.foliomag.
com/update-least-sixstaffers-let-go-newsweek/
https://www.iraqbodycount.org/
https://www.wilsoncenter.org/article/
timeline-the-risespread-and-fall-the-islamic-state
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roku 2017 stratil väčšinu svojho územia.
Pozrite sa na to, ako niektoré západné médiá zobrazovali udalosti
krátko pred vojnou proti Iraku a neskôr eskaláciu akcií vedených
proti ISIS v roku 2016. Môžete pracovať s celou triedou alebo môžete
študentov rozdeliť a pracovať v skupinách podľa svojich preferencií
a skúseností s konkrétnymi triedami.
Položte študentom nasledujúce otázky:
Pozrite sa, aké obrázky sa v USA používali na podporu vojny.
Ktoré prvky sú tu použité a ako môžu vplývať u publika, ktorým
sú americkí občania a občianky?
Zamerajte sa aj na to, ako je použitý obrázok 2, pripojený k
článku vydanom vo vplyvnom časopise s názvom Foreign Affairs. Názov je neutrálny: „Palestína, Irak a americká stratégia.“
Je tento obrázok neutrálny? Aké posolstvo prenáša?
Obrázky navodzujú pocit nebezpečenstva, bezprostrednej hrozby a
strachu. Prvky použité v obrázkoch sú veľmi jednoduché – zobrazujú zbrane. Na obrázku 1 ich vidíme veľké množstvo a na obrázku 3
sú zbrane namierené z tesnej blízkosti na Washington, hlavné mesto Spojených štátov. Obrázok 2 je obzvlášť zaujímavý, pretože sprevádza neutrálny názov, ale na obrázku je zobrazená ruka s hnedou
pokožkou, ktorá drží veľkú zbraň. Je zrejmé, že sa v ňom spomína
armáda alebo prinajmenšom ozbrojená osoba z Iraku alebo Palestíny, čo vytvára dojem, že otázka Iraku (a Palestíny) je otázkou
násilia, nebezpečenstva a hrozieb pochádzajúcich z týchto krajín.
Vyvolávaním pocitu nebezpečenstva sú obrázky presvedčivé. Mohli
by mať na Američanov taký vplyv, že budú ochotnejší akceptovať
reakciu a vojenské nasadenie proti násilne vyzerajúcim hrozbám.

2.5.
30-45 min

Efekt nadradenosti obrazu
a populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Vytlačte alebo na obrazovke ukážte obrázky¹⁶ propagandy ISIS.

Na týchto obrázkoch budeme analyzovať, ako ISIS vytvára
konštrukty riešenia (pozri lekciu 1, časť Automatické myslenie
a extrémistická propaganda) pre svoje publikum.

Položte študentom nasledujúce otázky:
ISIS vo svojej propagande reaguje na krízu, ktorá sa črtá nad
irackým štátom v podobe násilia súvisiaceho s útokom zo strany USA a následnou biedou a chaosom v krajine. Pozrite sa na
obrázky 1 až 5.
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Čo si myslíte, ako môže použitie týchto obrázkov spustiť efekt
nadradenosti obrazu? Spustil by ho akýkoľvek typ obrázka?
Ktoré konkrétne prvky sú tak silné na to, aby vyvolali skreslenie – v zmysle, že priťahujú publikum a vďaka týmto prvkom si
publikum bude obrázok lepšie pamätať?
Môžete tiež definovať, aké riešenia tieto obrázky svojmu publiku ponúkajú?
Odpovede môžu vyzerať nasledovne:
Obrázky 1 a 2 zobrazujú násilie, násilné vojenské osobnosti, použitie zbraní a vyjadrujú určitú fascináciu násilím a hrdosť, ktorá s ním
súvisí. Sú tu použité zábery z malého uhla, ktoré slúžia na symbolizáciu sily, pretože zobrazená osoba hľadí smerom na príjemcu, aby sa zvýšil virtuálny vzťah medzi postavou a publikom. Dvaja
vyobrazení ľudia sú v bojovom režime, vyzerajú silní, nebojácni a
pripravení bojovať. Sú tu prvky, ktoré jasne znázorňujú angažovanosť a spôsob zapojenia sa do riešenia vnímanej krízy – explicitné
obrázky bômb a zbraní, s výslovnými zmienkami o cieli – londýnsky
Tower of London a britská vlajka, s vlajkou ISIS vztýčenou nad Tower of London znázorňujú „víťazstvo“.
Navrhovaný konštrukt riešenia je jednoznačný: pomsta a použitie
násilia ako prejav odporu a boja proti nespravodlivosti.
Obrázky 3 až 5 sa zameriavajú na iné aspekty. Zameriavajú sa na
vytvorenie ISIS kalifátu, islamského štátu. Obrázok 3 je zobrazením
Noemovej lode v štýle archy, ktorá sa plaví uprostred búrlivých
povodní. Archa symbolizuje kalifát. Vyzerá mohutne, spoľahlivo, je
obrovská, dobre stavaná a neochvejne sa plaví uprostred vysokých
vôd. Poskytuje pocit bezpečia.
Na obrázku 4 je zobrazený miestny lekár s hnedou pokožkou,
pravdepodobne to znamená, že je jedným z „domácich“. Obrázok
sa sústreďuje na tvár lekára a evokuje silný zmysel pre profesionalitu. Zobrazuje sľubovanú vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť
dostupnú na území Islamského štátu.
Obrázok 5 zobrazuje tajomnú krajinu, „raj“ s nádherným pokojným
západom slnka. Je použitá nádherná fotografia s krásnymi farbami,
kde uprostred slnka žiari minaret mešity tak, akoby ho osvetľovalo
slnko. Mešita je nielen symbolickým stredobodom obrazu, ale aj
zmyslom života.
Na týchto obrázkoch sú použité silné techniky využívajúce symboly
(Noemova archa, minaret uprostred slnka, lekár) a vizuálne prvky
(krásna krajina, silný čln, ...), aby vyvolali efekt nadradenosti obrazu
a silné emócie v mysli príjemcu: pokoj, vyrovnanosť, rozvážnosť a
nádej. Publiku to dáva „pozitívnu“ víziu, riešenie krízy v podobe
kalifátu. Riešením je pripojiť sa a žiť v kalifáte pod vedením ISIS,
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ktorý je domnelým rajom moslimov na Zemi.
Tieto silné asociácie by nefungovali s akýmkoľvek obrázkom. Takýto obrázok musí mať, samozrejme, relevantný vzťah k téme, ale
musí tiež obsahovať niekoľko silných vizuálnych vyobrazení, ktoré
pritiahnu pozornosť príjemcu.
Ak sa stretneme s takýmito obrázkami v reálnom živote, spracovávame všetky tieto rôzne podnety vedome? Aké nebezpečenstvo to predstavuje, ak sa v politickej alebo extrémistickej komunikácii spustí efekt nadradenosti obrazu?
O všetkých týchto prvkoch zvyčajne neuvažujeme. Zaregistrujeme
ich len mihnutím oka, oni však rýchlo vyvolajú emócie. Preto je efekt nadradenosti obrazu taký silný. Nebezpečenstvo pramení z toho,
že podnety spracovávame automaticky, takže niektoré informácie
spracujeme bez toho, aby sme to skutočne vedeli alebo si to všimli.
Neustále sme cieľom politickej alebo inej komunikácie a zatiaľ čo
mozog zachytáva rôzne zobrazenia či obrázky, my si to plne neuvedomujeme.

PRECOBIAS

¹⁶

Zdroj obrázka 1:
https://www.dailymail.co.uk/news/
article-5123763/
ISIS-threaten-terror-attack-London-propaganda-poster.html
Zdroj obrázka 2:
https://www.reddit.
com/r/PropagandaPosters/comments/95pl9c/
isis_propaganda_poster_syria_2015/
Zdroj obrázka 3:
https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/
view/6231
Zdroj obrázka:
uvedený vyššie
Zdroj obrázka 5:
https://twitter.com/p_
vanostaeyen/status/1340326496414691329

Na záver je dôležité študentom povedať, že efekt nadradenosti obrazu má význam vo všetkých prostrediach. Je to ďalší príklad
automatického myslenia, pri ktorom mozog robí rýchle závery na
základe asociácií, ktoré má, keď sa rýchlo snaží porozumieť obrazu.
Tiež sme videli, ako obrázky pomohli mobilizovať sily pre ISIS.
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Pracovný
hárok

leckia 09

1.

Efekt nadradenosti obrazu

Na uvod
Aktivita 1
Pozri sa na nasledujúce príklady a vyber, ktorá verzia je ľahšie, rýchlejšie pochopiteľná:
textové vysvetlenie alebo obrázok? (jednoducho zakrúžkuj a) alebo b).
1. Štruktúra atómu vodíka:

Atóm vodíka má jadro, ktoré pozostáva z protónu nesúceho jednu jednotku kladného elektrického náboja, a elektrónu, ktorý nesie jednu jednotku negatívneho elektrického náboja.¹⁷

Atóm vodíka má jadro, ktoré pozostáva z protónu nesúceho jednu jednotku kladného elektrického náboja, a elektrónu, ktorý nesie jednu
jednotku negatívneho elektrického náboja.

2. COVID pravidlá:

¹⁷

Podľa https://www.britannica.com/science/hydrogen
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Definícia efektu nadradenosti obrazu:

2.

Efekt nadradenosti obrazu
v reklame
Do stĺpcov nižšie napíš vlastnosti predávaných produktov. Do druhého stĺpca napíš, aké
odkazy a emócie v tebe obrázky vyvolávajú.

1.

2.

3.
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Vlastnosti predávaného
produktu

Efekt nadradenosti obrazu

Posolstvo použitého obrázku

1.

2.

3.

Čo si myslíš, akú úlohu má efekt nadradenosti obrazu v reklamách?

3.

Efekt nadradenosti obrazu na
socialnych sietach a v mediach
Aktivita 1
Koľko času potrebuje náš mozog na to, aby pochopil obraz?
Koľko času priemerne trvá prečítanie 200 – 250 slov?
Koľkokrát častejšie sa zdieľajú infografiky na Facebooku v porovnaní s textovými statusmi?
O koľko viac reakcií – v zmysle lajkov, zdieľaní a pod. – získajú na Facebooku príspevky s
obrázkami ako príspevky bez obrázkov?
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Prečo je Instagram taký populárny?

Aktivita 2
Pozri si tieto dva obrázky a zodpovedz nižšie uvedené otázky:

Obrázok 1

Obrázok 2

Text v týchto obrázkoch:
Obrázok 1: „Máte pocit, že ste manipulovaní?“
Obrázok 2: „Najväčšia lož, ktorá bola kedy povedaná – vakcíny sú bezpečné a účinné. Autizmus,
ADHD, astma, alergie, ekzémy, záchvaty, cukrovka..“

Čo naznačuje obrázok 1?

Čo naznačuje obrázok 2? Aké je posolstvo tohto obrázku?

Ktorý prvok v obidvoch prípadoch vyvoláva intenzívnejšiu odozvu – text alebo sprievodný obrázok?
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Aktivita 3
Pozri si obrázok nižšie. Bol prevzatý zo skutočného článku v médiách. Vymysli, aký by
podľa teba mohol byť názov článku, pre ktorý bola vybratá táto sprievodná fotografia.

Skutočný názov:
Keď už poznáš skutočný názov článku, myslíš si, že obrázok vhodne vystihuje to, čo
naznačuje názov článku?
Teraz sa pozri na tieto príklady z novín a vypočuj si vysvetlenie od učiteľky, odkiaľ boli
prevzaté:

Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3
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Teraz nehovoríme o samotnej migrácii, ale o použití obrazov a o efekte nadradenosti
obrazov.
Vypočuj si učiteľ/-ku, ktorá/-ý vám objasní kontext týchto obrázkov. Aký druh emócií
tieto tri obrázky vyvolávajú?

Záleží na tom, aké obrázky si médiá vyberajú ako sprievodné obrázky k článkom? Ako je
použitie obrázkov prepojené s automatickým myslením?

4.

Efekt nadradenosti obrazu
v propagande
Aktivita 1
Pozri si nasledujúce obrázky:

Obrázok 1

Obrázok 2
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Obrázok 3
Text v týchto obrázkoch:
Obrázok 1: „The Evening standard: 45 minút od útoku. Dokumenty odhaľujú, že Saddám je pripravený
zahájiť chemický vojnový útok.“
Obrázok 2: „Foreign Affairs: Palestína, Irak a americká
stratégia“
Obrázok 3: „The Newsweek: Môže ISIS zničiť Washington? Hlavné mesto USA nie je len najvyšším cieľom,
ale tiež najväčšou nevyzdvihnutou cenou teroristov.“

Politické pozadie týchto obrázkov:
Dňa 11. septembra 2001 prišlo k neslávne známemu teroristickému útoku na ciele na pôde
USA. Snímky horiacich „Dvojičiek“ v centre Manhattanu v New Yorku sú známe. Tieto útoky
uskutočnila islamská extrémistická teroristická skupina s názvom Al-Káida. Ako odozvu na
tento čin vláda USA vyhlásila takzvanú „vojnu proti terorizmu“, veľkú vojenskú reakciu na
hrozbu medzinárodného terorizmu. V roku 2001 Spojené štáty zaútočili na Afganistan, kde
sa skrývali príslušníci Al-Káidy. Od roku 2002 vlády Spojených štátov a Veľkej Británie tvrdili,
že existuje prepojenie medzi irackým tyranským vodcom Saddámom Husajnom a teroristami a dokonca tvrdili, že iracká vláda vlastní zbrane hromadného ničenia a je pripravená ich
nasadiť proti západným krajinám. V roku 2003 zaútočila koalícia západných krajín na Irak.
Vojna trvala 14 rokov. Zbrane hromadného ničenia sa však v Iraku nenašli. Vo vojne prišlo
o život viac ako 200 000 civilistov. Islamská extrémistická skupina známa ako ISIS bola miestnou odnožou Al-Káidy a vznikla v roku 2004. Spočiatku bol ISIS oslabený prebiehajúcou
vojnou, neskôr sa objavil uprostred následného ničenia a pustošenia krajiny a dobyl časti
Iraku a Sýrie. V týchto oblastiach ISIS vyhlásil založenie kalifátu, teda akéhosi vlastného
náboženského štátu, ktorý sa riadil prísnym islamským právom šaría a kde sa členovia ISIS
dopúšťali zverstiev voči miestnemu obyvateľstvu, jezídskej menšine a LGBT ľuďom. Spojené
štáty americké, Kurdi v Sýrii a armády ďalších krajín sa aj naďalej zapájali do vojenských operácií s cieľom poraziť ISIS, ktorý v roku 2017 stratil väčšinu svojho územia.
Ktoré prvky sú v týchto titulných obrázkoch použité a čo môžu vyvolávať v publiku,
ktorým sú americkí občania a občianky?

Zameraj sa aj na to, ako je použitý obrázok 2, pripojený k článku vydanom vo vplyvnom časopise s názvom Foreign Affairs. Názov je neutrálny: „Palestína, Irak a americká
stratégia.“ Je tento obrázok neutrálny? Aké posolstvo prenáša?
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Efekt nadradenosti obrazu a
populizmus/extremizmus
Aktivita 1
Pozri sa na niekoľko príkladov propagandy ISIS:

Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 4

Obrázok 3

Obrázok 5

Text v týchto obrázkoch:
Obrázok 1: „Zničíme vašu krajinu tak, ako ste vy zničili tú našu“
Obrázok 2: „Ak je smrť tým, čo nám ponúkate, potom vedzte, že sme prišli zomrieť“
Obrázok 3: „Dabiq, 2.vydanie: Povodeň – Buď Islamský štát alebo povodeň.“ [Dabiq je časopis
teroristickej organizácie ISIS v anglickom jazyku]
Obrázok 4: „Zdravotná starostlivosť v Kalifáte“ [z časopisu Dabiq]
Obrázok 5: „Západ slnka vo Wilāyat al-Baraka [v tom čase administratívna oblasť ISIS v Sýrii], 2.
októbra 2018“
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ISIS vo svojej propagande reaguje na krízu, ktorá sa deje irackému štátu v podobe násilia súvisiaceho s útokom zo strany USA a následnou biedou a chaosom v krajine.
Pozri sa na obrázky 1 až 5.
Čo si myslíš, ako môže použitie týchto obrázkov spustiť efekt nadradenosti obrazu?
Spustil by ho akýkoľvek typ obrázka? Ktoré konkrétne prvky sú tak silné na to, aby vyvolali skreslenie – v zmysle, že priťahujú publikum a vďaka týmto prvkom si publikum
bude obrázok lepšie pamätať? Môžeš tiež definovať, aké riešenia tieto obrázky svojmu
publiku ponúkajú?

Ak sa stretneš s takýmito obrázkami v reálnom živote, spracúvame všetky tieto rôzne
podnety vedome? Aké nebezpečenstvo to predstavuje, ak sa v politickej alebo extrémistickej komunikácii spustí efekt nadradenosti obrazu?
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Zdroje materiálov:
Štruktúra vodíka na základe vysvetlenia na stránke https://www.britannica.com/science/hydrogen
Fakty o sociálnych sieťach z https://www.socialmediatoday.com/news/7-tips-for-using-visual-contentmarketing/548660/
Pravidlá reklamy na Facebooku z https://www.facebook.com/business/help/980593475366490?
id=1240182842783684
Obrázok 1 (Britannica) : https://www.britannica.com/science/hydrogen
Obrázok 2 (River North Association): https://rnrachicago.org/covid-19-update-new-cdc-guidance-deciding-to-go-out/
Obrázok

3

(základná

škola

Monega

Primary

School):

https://www.monega.boleyntrust.org/

news/?pid=6&nid=8
Obrázok

4

(JUUL):

https://www.buzzfeednews.com/article/danvergano/juul-marketing-kids-car-

toon-websites
Obrázok 5 (Coca-Cola): https://www.wcrf-uk.org/informed/articles/news-public-support-junk-food-advertising-restrictions
Obrázok 6 (voda Fiji): https://www.truthinadvertising.org/id-tap-that/
Obrázok 7 (AfD): https://www.blick.ch/politik/trotz-viel-spott-koeppel-verteidigt-seinen-manipulationtweet-aufgeregte-rote-glutofen-farben-id15395110.html
Obrázok 8 (Vaccine Liberation Infantry and Mobile Fleet): https://www.sott.net/article/302965-Anti-vaxxers-want-to-sidestep-immunization-laws-Start-your-own-religion
Obrázok 9 (The Evening Standard): https://www.newsmuseum.pt/en/na-frente/iraq-body-news
Obrázok 10 (The Foreign affairs):

https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2003-01-01/pales-

tine-iraq-and-american-strategy
Obrázok 11 (The Newsweek): https://www.foliomag.com/update-least-six-staffers-let-go-newsweek/
Obrázok 12 (ISIS): https://www.dailymail.co.uk/news/article-5123763/ISIS-threaten-terror-attack-London-propaganda-poster.html
Obrázok 13 (ISIS): https://www.reddit.com/r/PropagandaPosters/comments/95pl9c/isis_propaganda_
poster_syria_2015/
Obrázok 14 (iSIS): https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6231
Obrázok 15 (ISIS): uvedené vyššie
Obrázok 16 (ISIS): https://twitter.com/p_vanostaeyen/status/1340326496414691329
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1.
Poznamky ucitela
Čo je to efekt humoru?
Kognitívne skreslenie efekt humoru je súčasťou pamäťových
skreslení, ktoré sa vyznačujú tým, že zlepšujú alebo zhoršujú pamäť,
alebo dokonca môžu zmeniť to, čo si pamätáme. Efekt humoru vychádza z predpokladu, že vtipná správa, obrázok, posolstvo alebo
informácia sa ľahšie zapamätá ako nehumorný obsah¹ ² . TMožno
to vysvetliť odlišnosťou humoru a zvýšenou kognitívnou kapacitou,
ktorú si vyžaduje pochopenie vtipu, alebo emóciami, ktoré vyvoláva. Z týchto dôvodov si ľudia ľahšie zapamätajú humorný obsah bez
ohľadu na to, či je verbálny alebo vizuálny – efekt humoru sa môže
aktivovať pri verbálnom a písomnom obsahu, ako aj pri vizuálnych materiáloch, ako sú obrázky alebo videá. Okrem toho môžu
humorné informácie ovplyvniť našu pamäť fyzicky a emocionálne,
čo možno pozorovať napríklad prostredníctvom nižšej srdcovej frekvencie, väčšej vytrvalosti pri plnení úloh, lepšej nálady alebo zníženia stresu. Efekt humoru má teda pozitívny vplyv na naše
duševné zdravie (v porovnaní s inými skresleniami, o ktorých sme
sa dozvedeli v tomto súbore nástrojov, ako je napríklad negatívny
účinok). Efekt humoru sa preto zámerne využíva aj ako nástroj
presviedčania, pretože humor môže zvyšovať dôveryhodnosť, ako
aj celkové pozitívne pocity danej osobe, veci.

¹ Schmidt

S. R., Effects
of Humor on Sentence
Memory (Vplyv humoru
na pamäť viet), Journal
of Experimental Psychology

² Schmidt

S. R., The Humour Effect. Differential
Processing and Privileged
Retrieval, Memory 2002,
10(2), s. 127-128

Humorný obsah, ktorý aktivuje efekt humoru, sa vo veľkej miere uplatňuje vo vzdelávaní, aby bolo zábavnejšie a účinnejšie, v reklame,
aby sa reklama ľahšie zapamätala a spájala sa s pozitívnymi emóciami, a tiež v politike vo forme satiry a vtipov, ale aj televíznych
programov, v ktorých sa zábava mieša s diskusiami o aktuálnych
politických otázkach.
Hoci existuje viacero štúdií o efekte humoru, neexistuje vedecký
konsenzus o tom, prečo k tomuto javu dochádza, a pochopenie
jeho mechanizmu je stále obmedzené. Podľa niektorých hypotéz
si nezvyčajný alebo dokonca bizarný humorný materiál vyžaduje,
aby sme použili väčšiu časť našej kognitívnej kapacity ako bežný nehumorný materiál, a preto si ho lepšie zapamätáme; predpokladá
sa teda, že vtipy alebo všeobecný humor vyniknú a ľahšie si ich
zapamätáme.
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Efekt humoru a radikalizácia/extrémizmus
Ako môže toto zdanlivo prevažne pozitívne skreslenie súvisieť s
témou, akou je radikalizácia? Má to korene v špecifikách humoru, keďže priťahuje našu pozornosť a zvyšuje zapamätateľnosť,
môžeme vidieť nárast humorného obsahu v extrémistickej propagande. Konkrétne mémy (alebo inak nazývané aj memečká)
sú bežne používanou formou obsahu na sociálnych sieťach. Ako
definuje Wikipédia, mém je myšlienka, správanie alebo štýl, ktorý
sa v rámci kultúry šíri napodobňovaním z človeka na človeka a často nesie symbolický význam reprezentujúci určitý jav alebo tému.
Mém funguje ako jednotka na prenášanie kultúrnych myšlienok,
symbolov alebo postupov, ktoré sa môžu prenášať z jednej mysle
na druhú prostredníctvom písma, reči, gest, rituálov alebo iných
napodobňovaných javov s imitovanou témou. Internetový mém je
typ myšlienky, správania alebo štýlu, ktorý sa šíri prostredníctvom
internetu, často prostredníctvom platforiem sociálnych sietí a najmä na humorné účely. Memečká sa môžu šíriť prostredníctvom
sociálnych sietí, blogov, priamych e-mailov alebo spravodajských
zdrojov. Môžu sa týkať rôznych existujúcich internetových kultúr
alebo subkultúr, často vytvorených alebo šírených na rôznych webových stránkach.

PRECOBIAS

³ Al-Rawi

A., Anti-ISIS Humor. Cultural Resistance
of Radical Ideology, Politics, Religion & Ideology
2016, 17(1), p. 52–68.
in: Bouko, C., Rieger D.,
Carton J., Naderer B.,
(2021), Cognitive biases in the radicalization
process, Massive Open
Online Course, Cluster 5
Session 3.

⁴ Neumann P. R., Options

and Strategies for Countering Online Radicalization in the United States,
Studies in Conflict &
Terrorism 2013, 36(6), s.
431–459 in: Bouko, C.,
Rieger D., Carton J., Naderer B., (2021), Cognitive biases in the radicalization process, Massive
Open Online Course,
Cluster 5 Session 3.

Humorné tendencie v tomto kontexte pomáhajú cieľom extrémistov
dvoma spôsobmi: po prvé, pomáhajú zapamätať si a môžu pomôcť
upevniť zamýšľané posolstvo. Po druhé, a to je podstatné, vďaka
humornému kontextu sa aj veľmi explicitné a brutálne extrémistické posolstvá, ktoré by inak ľudia, ktorí nie sú ešte zradikalizovaní,
mohli odmietnuť, stávajú prijateľnejšími, pretože sa na nich môžete
„zasmiať“. To zvyšuje akceptáciu radikálnych názorov a robí ich potenciálne prístupnejšími.
Na druhej strane, humor sa dá využiť aj ako protiváha extrémistickej propagande a môže pôsobiť ako pozitívny príklad a účinný
prostriedok nenásilného odporu. Pomocou humoru ľudia odmietli
násilie a extrémizmus teroristickej skupiny ISIS³. Ďalej sa používanie
humoru uvádza aj ako možnosť a stratégia boja proti radikalizácii
online⁴. Skúmala sa napríklad úloha politického humoru ako konfrontačného nástroja proti sýrskemu režimu počas prvého roka
celoštátneho povstania. Výskumníci ukázali, že politický humor
pôsobí nielen ako skrytý hlas proti dominantným elitám, ale zaujíma aj konfrontačný postoj a spochybňuje režim. Humor sa tak
využíva počas demonštrácií, ale zdieľa sa aj na sociálnych sieťach.
Humor môže byť užitočný na to, aby pomohol zbaviť extrémistické
skupiny pôvabu a mystiky, konkrétne aby oslabil popularitu ex-
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trémistických hnutí, ako sa to stalo napríklad rasistickému hnutiu
Ku Klux Klan v USA.
Napriek tomu je používanie správ založených na humore spojené
s jasnými rizikami, a preto by sa malo používať opatrne. Humor nie
je univerzálny, preto sa humorný obsah môže nepriamo týkať aj
radikalizácie. Napríklad humor v politických otázkach v komediálnych správach šírených satirikmi by mohol viesť k radikalizácii,
ak nie je pochopený primerane alebo vôbec. Tieto správy bývajú
provokatívne a mohli by podporovať a podnecovať radikálne názory, diskusie o nenávistných prejavoch alebo šíriť fake news, teda
falošné správy. Najmä ak sú humorné správy, ktorých zámerom je
podkopať dôveryhodnosť alebo zosmiešniť potenciálnych extrémistov, namierené proti extrémistickým alebo teroristickým vodcom,
môže to byť chápané ako urážka a v časti publiku to môže naopak
vyvolať vzdor. Humor je veľmi zložitá záležitosť, ktorá je hlboko
zakorenená v individuálnej kultúre a veľmi závisí od kontextu. To,
čo považujeme za smiešne, je veľmi osobné. A tak humorné zobrazenia môžu, žiaľ, spôsobiť hlboké rozpory a konflikty, alebo dokonca niekedy skončiť násilím. Jedným z príkladov, ktoré prichádzajú
na um, sú útoky extrémistov na francúzsky satirický časopis Charlie
Hebdo v Paríži v roku 2015 po uverejnení satirických karikatúr Mohameda, ako aj nedávny tragický prípad v Paríži v roku 2020.

				Ak sa chcete dozvedieť viac o efekte humoru, kognitívnych skresleniach a ich súvislosti s radikalizáciou a extrémizmom, sledujte bezplatný online kurz PRECOBIAS na www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie
Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú študenti:
Rozumieť efektu humoru

Štruktúra
pokyny

lekcie

a

Približné trvanie: tri 45-minútové
hodiny, podľa toho, či prejdete so
študentmi všetky aktivity alebo nie.

Rozumieť, ako sa humor
môže používať v extrémistickej propagande.
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45 min
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Na uvod:
Aktivita 1
Ukážte žiakom päť farebných fotokópií obrázkov alebo ich premietnite na plátno (pozrite pracovný hárok na konci toho plánu
lekcie), presne na jednu minútu. Triedu môžete tiež rozdeliť na
menšie skupiny a každej skupine dať sadu fotokópií na jednu minútu.
Tri z obrázkov sú humorné „memečká“: obrázok 1, 2 a 3. Obrázok 1
je satirický obrázok o význame platenej práce, obrázok 2 populárny
meme formát, na tomto konkrétne zobrazuje, ako zlý rok korony
2020 nie a nie skončiť, obrázok 3 je vtip na adresu technologických
zdatností generácie rodičov verzus ich detí. Obrázok 4 zobrazuje
pravidlá pre zakladanie ohňa a obrázok 5 je motivačný citát slávnej
osobnosti. Tieto dva obrázky nie sú svojim obsahom humorné.

(1)
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2.
Plan lekcie
Learning outcomes

(2)
At the end of this lesson, the
students will be able to:
Critically experience and
understand the negativity
bias.
Spot and identify the negativity bias in real-life examples.

Structure of the lesson
and instructions
Suggested duration: two to four
50-minute classes, depending on
whether you do all the activities with
your students or not.

Extra materials needed: none

Spot the bias in populist
and extremist propaganda.

(3)
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2.
Plan lekcie
Learning outcomes
At the end of this lesson,
(4) the
students will be able to:
Critically experience and
understand the negativity
bias.
Spot and identify the negativity bias in real-life examples.

Structure of the lesson
and instructions
Suggested duration: two to four
50-minute classes, depending on
whether you do all the activities with
your students or not.

Extra materials needed: none

Spot the bias in populist
and extremist propaganda.

(5)
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Je pravdepodobné, že študenti si budú lepšie a presnejšie pamätať
obsah prvých troch obrázkov a budú schopní ich lepšie zreprodukovať, kvôli efektu humoru: vtip, svojou nevšednosťou a vtipnosťou,
sa ľahšie pamätá ako nehumorný obsah.
Po jednej minúte, pokiaľ si študenti obrázky prezerali, im povedzte,
aby do pracovného hárku zapísali všetko, čo si o týchto piatich
obrázkoch pamätajú, tému (prípadne celý citát) a grafické prvky
použité v obrázku, majú na to približne 7 – 10 minút podľa potreby.
Keď skončia, spočítajte s pomocou študentov, koľko z nich si pamätá
ktoré obrázky, môžete použiť tabuľu na zaznamenanie výsledkov a
potom o nich so študentmi diskutujte - spýtajte sa ich, či vo výsledkoch vidia nejakú tendenciu alebo vzorec, teda ktoré obrázky a
prvky si študenti pamätali najlepšie. Pokračujte rovno druhou aktivitou.

Aktivita 2
V tejto aktivite sa so študentmi pokúsite prísť na definíciu efektu humoru (alebo niektorých jej prvkov) tým, že im budete klásť
navádzajúce otázky a odvolávať sa na to, čo zažili v predchádzajúcej
aktivite. Môžete im položiť nasledujúce otázky:
Všimli ste si, ktoré z piatich obrázkov sa vám ľahšie zapamätali? Prečo?
Aká je podľa vás súvislosť medzi humorom a pamäťou?
Vychádzajúc z toho, čo povedia študenti, ďalej objasnite pojem efektu humoru (pozrite poznámky učiteľa) - jeho definíciu a vplyv na
našu pamäť (humorný obsah si ľahšie zapamätáme) a duševné a
fyzické zdravie (napr. zníženie stresu a lepšia nálada, nižší tep), ako
aj možné vedecké vysvetlenia tohto javu. Potom požiadajte študentov, aby si do pracovného listu zapísali definíciu tohto skreslenia.

Aktivita 3
Zapojte študentov do diskusie alebo ich rozdeľte do skupín, aby
prediskutovali medzi sebou, s akým typom humoru sa stretávajú a
na čom sa smejú.
Spýtajte sa otázky:
Ktorý je momentálne váš obľúbený meme formát?
Sledujete online nejaké vtipné stránky? Aké? Na čom sú
založené ich vtipy?
Kde sa podľa vás efekt humoru – teda naša tendencia venovať
pozornosť a lepšie si vybavovať vtipný ako nevtipný obsah? V
akých spoločenských oblastiach sa využíva? Napadá vám nejaký príklad?
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Cieľom diskusie je podnietiť študentov, aby sa zamysleli nad tým,
aké zdroje vtipov sledujú, aké stránky sledujú, aký typ humoru sa
im pozdáva a zamyslieť sa nad tým, na čom sú založené vtipy alebo
memy, ktoré sa im páčia.
V druhej časti diskusie sa študenti zamyslia nad využívaním humoru v rôznych oblastiach, predovšetkým v reklame alebo v politike.
Študenti by sa mali zamyslieť a vymyslieť aspoň jeden príklad za
oblasť, kde bol využitý vtipný obsah na to, aby zachytil pozornosť
publika. Môžete sa ich prípadne spýtať, ako využitie humoru v týchto oblastiach hodnotia.

2.2.
30 min

Efekt humoru a jeho vplyv
na prijatelnost obsahu
Aktivita 1
V pracovnom hárku sa nachádzajú dva memy (pozrite pracovný hárok na konci plánu lekcie), ktoré pojednávajú o politicky
nekorektnom humore. Môžete v krátkosti so študentmi prediskutovať, čo si predstavujú pod politicky nekorektným humorom? V
princípe ide o taký humorný obsah, ktorý je ofenzívny voči alebo
uráža príslušníkov istej sociálnej, etnickej alebo kultúrnej skupiny.
Samozrejme, nie vždy je línia medzi korektným a nekorektným humorom jasná a nebudeme sa jej v tejto lekcii venovať, zdôraznite
aj študentom, že sa nebudete zaoberať tým, kto a prečo má rád
nekorektný humor. Nech si študenti prezrú dve meme, ktoré sa
venujú politicky nekorektnému humoru a spýtajte sa ich, či sa s
nimi stotožňujú a či stretávajú online užívateľov, ako ukazuje meme
č.2, teda užívateľov, ktorí majú veľmi radi a často využívajú politicky
nekorektný humor, ale zároveň neznesú rovnaký vtip smerom na
svoju sociálnu kategóriu alebo na seba.
Pointou tejto krátkej aktivity je otvoriť diskusiu o humore, ktorý
môže byť za hranou. Uistite študentov, že je to v poriadku, každý
má občas nekorektné vtipy rád, ale že ďalej sa pozrieme na to, ako
humor robí prijateľné veci, ktoré by inak prijateľné neboli.

Aktivita 2
Premietnite študentom alebo nechajte študentov prezrieť si dva
vtipy v pracovnom hárku (pozrite pracovný hárok). Prvé meme
si robí srandu z voličov politickej strany Smer-SD, druhý je rasistický
vtip. Skúste s triedou bližšie rozobrať tieto dva vtipné obrázky:
Keď sa pozrieme na prvý obrázok, čo je hlavná pointa? Ako
znie toto posolstvo, keby ste ho povedali iba ako holú vetu,
bez vtipu?
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Čo si myslíte, ako vplýva takýto vtip na voliča/voličku danej strany? Myslíte si, že takýto vtip môže nejakého voliča presvedčiť
„zmeniť politický názor“ alebo naopak, urazí sa a v svojom názore zatvrdne?
Aký vplyv môžu mať takéto vtipy na kultúru dialógu medzi voličmi?
Vtip označuje voličov/voličky politickej strany Smer-SD ako dobytok, ktorý sa pasie na sene. Nie je samozrejme to isté to povedať
ako holú vetu a povedať to ako vtip. Vtip takýto obsah „zjemňuje“.

PRECOBIAS

⁵ See: Reneau, A., Women

shared how they make
sexist men explain their
nasty jokes, and it's so
satisfying, 13 November 2019, https://www.
upworthy.com/womenshared-how-they-asksexist-men-to-explaininappropriate-jokesand-its-so-satisfying

S najväčšou pravdepodobnosťou takýto vtip pôsobí na voliča/voličku urážlivo, pretože ho otvorene uráža za politickú voľbu. Ak si
človek sám seba predstaví, že je to vtip o strane, ktorú volil a teda
o ňom samom, ľahko zodpovie, že takýto vtip by ho veľmi ťažko
presvedčil zmeniť politický názor, naopak, skôr sa v ňom vzbudí
vzor.
Vplyv na kultúru spoločenského dialógu je zásadný, pretože posúva latku toho, čo je akceptovateľné povedať a čo už nie. Každý má
svoje dôvody, prečo volí tú alebo onú stranu. O týchto dôvodoch a
argumentoch sa dá diskutovať, ale v rovine urážania sa a nadávania si do „dobytku“ sa nedá viesť nijaký politická diskusia, iba sa
navzájom urážať. Nebezpečenstvo takejto komunikácie je, že tí alebo tie, ktoré sa na ňom smejú alebo ho šíria, pravdepodobne nie sú
voličmi danej strany, a teda si neuvedomujú, čo je osobne na ňom
ofenzívne. Vždy sa totiž autori a šíritelia vyhovárajú na to, že predsa
„ide o vtip“.
Keď sa pozriete na obrázok 2, čo je hlavná pointa? Ako znie
toto posolstvo, keby ste ho povedali iba ako holú vetu, bez
vtipu?
Aké je riziko efektu humoru? Zamyslite sa nad tým, či je možné
rovnako niečo povedať ako priamu vetu a povedať niečo ako
„vtip“.
Hlavná pointa vtipu je, že černosi sú negramotní. Ako vtip je to
samozrejme rasistické a úplne neprijateľne to vyznieva bez „vtipu“.
Riziko efektu humoru je, že vtipy, ktoré sú neprijateľné alebo ofenzívne (napríklad rasistické, sexistické atp.) posúvajú latku toho, čo
je prijateľné povedať a čo už nie. Vtip robí neprijateľné veci, ktoré
by sa inak nemohli povedať, prijateľné a v online prostredí sa ľahko
šíria „vtip“. Ako vtipné posolstvo, kvôli efektu humoru, si ich ľudia
ľahšie všimnú aj zapamätajú.
Keď sa zamyslíte nad oboma vtipmi, mnoho ľudí (vrátane
autorov) by povedali, že „ide iba o vtip“. Dá sa vôbec brániť
voči ofenzívnemu vtipu, keď je človek jeho pointou? (v tomto
prípade volič/volička Smeru, Afroameričan).
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Súčasťou problému ofenzívnych vtipov je, že autori alebo šíritelia
ho považujú iba za „vtip“, čiže tých, ktorých sa týka alebo dotýka,
tým dvojnásobne uráža – nielenže ich uráža samotný vtip, ale ešte
vyzerajú ako nedotkliví ľudia, ktorí „nechápu vtip“.

Aktivita 3
Skúste sformulovať ako trieda dve-tri rady, ako čeliť efektu humoru.
Môžete sa inšpirovať nasledovnými:
Všetci sa radi smejeme, preto je najťažšie čeliť tomu skresleniu. Je
napríklad jednoduchšie byť kritický k niečomu, ak máme zlú náladu.
Ak teda nepovažujem posolstvo za vtipné, mám od neho väčší odstup, uvažujem o ňom kritickejšie a môžem rozoznať skreslenie. Skús
si tiež sám/sama položiť otázku, čo ti pripadá vtipné a ako vtipné posolstvá, ktoré ti pripadajú zábavné, vyjadrujú svoj zásadný význam.
Neznamená to, že sa teraz treba na všetky vtipy pozerať podozrievavo, len si treba všímať humor v politickom kontexte, na satirických, zábavných stránkach alebo na stránkach politických skupín.
Niekedy stačí venovať pár sekúnd premýšľaniu, či by posolstvo bez
vtipu nebolo cez čiaru.
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hárok

leckia 10

1.

Efekt humoru

Na uvod: zazitie efektu humoru
Vybav si obrázky, ktoré vám práve učiteľ/ka minútu ukazovala. Zapíš si čo najviac, čo si
pamätáš: tému, prípadne priame citáty alebo pointu a grafické prvky použité v obrázku.
Obrázky nemusíš popisovať v poradí, v akom boli prezentované.
Obrázok 1
Téma:
Grafické prvky:
Obrázok 2
Téma:
Grafické prvky:
Obrázok 3
Téma:
Grafické prvky:
Obrázok 4
Téma:
Grafické prvky:
Obrázok 5
Téma:
Grafické prvky:

Aktivita 2
Definícia efektu humoru:
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Humor a jeho vplyv na prijatel nost
obsahu
Aktivita 1

Meme č.1
Meme č.2

Text v obrázkoch:
Meme 1: „Môj zmysel pre humor: Veci, o ktorých by sa nemalo vtipkovať – pre toto pôjdem do pekla – Veci, ktoré mi pripadajú zábavné“
Meme 2: „Stále robí politicky nekorektné vtipy, ale urazí sa na každom vtipe, v ktorom
je pointou jeho pohlavie/demografia/preferencie.“
S ktorým z týchto memečiek sa stotožňuješ alebo v ňom niekoho spoznávaš a prečo? To
je v poriadku, za nekorektný humor nebudeme nikoho súdiť. Čo považuješ za politicky
nekorektný humor?

252

leckia 10

Efekt humoru

Aktivita 1

Obrázok č.1
Obrázok č.2
Text v obrázku:
„Toto by bolo rasistické, ak by
černosi vedeli čítať.“

Keď sa pozrieš na prvý obrázok, čo je hlavná pointa? Ako znie toto posolstvo, keby bolo
povedané iba ako holá veta, bez vtipu?
Čo si myslíš, ako vplýva takýto vtip na voliča/voličku danej strany? Môže nejakého voliča
takýto vtip presvedčiť „zmeniť politický názor“ alebo naopak, urazí sa a v svojom názore
zatvrdne?
Aký vplyv môžu mať takéto vtipy na kultúru dialógu medzi voličmi?

253

leckia 10

Efekt humoru

Keď sa pozrieš na obrázok 2, čo je hlavná pointa? Ako znie toto posolstvo, keby bolo
povedané iba ako holá veta, bez vtipu?
Aké je riziko efektu humoru? Zamysli sa nad tým, či je možné rovnako niečo povedať ako
priamu vetu a povedať niečo ako „vtip“.

Keď sa zamyslíš nad oboma vtipmi, mnoho ľudí (vrátane autorov) by povedali, že „ide
iba o vtip“. Dá sa vôbec brániť voči ofenzívnemu vtipu, keď je človek jeho pointou? (v
tomto prípade volič/volička Smeru, Afroameričan).

Aktivita 3
Skúste ako trieda sformulovať dve-tri rady o tom, ako čeliť efektu humoru, napriek
tomu, že je úplne prirodzené, že sa všetci radi smejeme.
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Zdroje materiálov:
Obrázok č. 1 (Hogwash) : www.facebook.com/hogwash.sk
Obrázok č. 2 : www.facebook.com
Obrázok č. 3 (Emefka) : www.facebook.com/emefka.sk
Obrázok č. 4 (Obec Tureň): https://www.obecturen.sk/aktuality/aktuality/ochrana-lesov-pred-poziarmi-upozornenie-605sk.html
Obrázok č.5: https://citaty-slavnych.sk/
Obrázok č. 6 : 1 https://www.girlsaskguys.com/social-relationships/q3598739-do-you-enjoy-politically-incorrect-jokes
Obrázok č. 7 : https://9gag.com/gag/awb4Vy1
Obrázok č. 8 (Zomri) : www.facebook.com/zomriofficial
Obrázok č. 9 (Racistjokesofaday): www.twitter.com/racistjokesaday
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Poznamky ucitela
Čo je efekt spáča?
Toto kognitívne skreslenie spôsobuje, že si v priebehu času
dokážeme spomenúť na posolstvo alebo informácie, ktoré sme
dostali, ale zároveň dokážeme zabudnúť na zdroj alebo skutočnosť,
či sme ich pôvodne považovali za spoľahlivé alebo nie. A ako sme sa
dozvedeli pri efekte humoru, je vyššia šanca, že si budeme pamätať
posolstvá, ktoré sú neobvyklé alebo priam smiešne. Nespoľahlivé
zdroje alebo také, čo šíria fake news, falošné správy, pravdepodobne takéto posolstvá vyprodukujú, pretože využívajú emočne
nabitý a/alebo šokujúci obsah, zatiaľ čo informácie o spoľahlivých,
vážnych a faktických zdrojoch nemusia byť také vzrušujúce. Znamená to, že účinnosť posolstva prenášaného dôveryhodným zdrojom sa môže časom znižovať, zatiaľ čo účinnosť nedôveryhodného
zdroja by sa mohla zvýšiť.

¹ Hovland, C. I., Janis, I. L.,
& Kelley, H. H. (1953).
Communication
and
Persuasion. Yale University Press.

Carl Hovland,¹ ktorý uskutočnil prelomový výskum presvedčivých
účinkov propagandistických filmov zameraných na motiváciu amerických vojakov, rozlišoval dve hlavné charakteristiky, ktoré prispievajú k presvedčivosti prijatého posolstva: dôveryhodnosť a odbornosť osoby, ktorá ju komunikuje. Ak teda informácie pochádzajú zo
zdroja klasifikovaného ako nedôveryhodný, považuje sa tento zdroj
za potenciálne nespravodlivý, nekvalifikovaný a zaujatý, zatiaľ čo
dôveryhodní komunikátori sú spočiatku pri komunikácii efektívnejší. Vyššia účinnosť nevyplýva zo zvýšenej pozornosti alebo lepšieho
porozumenia, ale zo skutočnosti, že vnímaná dôveryhodnosť zvyšuje ochotu prijať predložené argumenty. Hovlandove štúdie však
tiež dokázali, že tento efekt sa časom vytráca. Faktor zdroja v priebehu času stráca dôležitosť, pretože je buď zabudnutý, alebo už nie
je tak silno prepojený s posolstvom, ako bol pôvodne. V dôsledku
toho si pamätáme pôsobivý obsah, ale zabúdame, že sme zdroj najskôr považovali za nedôveryhodný.
Ako môžeme čeliť efektu spáča? Mali by sme si byť vždy vedomí, čo
je zdroj správ alebo príbehu, ktorý zdieľame osobne alebo online, a
ubezpečiť sa, že zdroj je dôveryhodný. Ak si naň nevieme spomenúť,
môžeme zdroj vyhľadať pomocou vyhľadávača alebo zistiť, či toto
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posolstvo alebo správu potvrdzujú aj iné zdroje. Môžeme si tiež
zvyknúť na pravidelnú kontrolu zdrojov správ, na základe ktorých si
formujeme názory, najmä ak sa správy týkajú dôležitých a kontroverzných spoločenských a politických otázok.

Efekt spáča a extrémizmus
Hlavné nebezpečenstvo efektu spáča v kontexte radikalizácie a extrémizmu spočíva v tom, že je to celkom užitočné pre propagandistov, ktorí šíria dezinformácie (definované ako zámerne šírené
klamstvo), kde je len zriedka možné vystopovať zdroje alebo sú
úplne nespoľahlivé. Keď komunikátori s nízkou dôveryhodnosťou
rozšíria svoje myšlienky a posolstvá, tieto sa postupom času budú
presadzovať čoraz viac kvôli typickým dôsledkom efektu spáča. Keď
sa propagandistické posolstvá neustále opakujú, príjemcovia môžu
časom zabudnúť, prečo klasifikovali určité informácie ako podozrivé alebo nedôveryhodné, a namiesto toho si môžu spomenúť na
kľúčový bod posolstva. Preto sú fake news potenciálne také škodlivé aj pre tých, ktorí ich najprv dokážu správe identifikovať ako nepravdivé správy. V súčasnosti môžu najmä sociálne siete pôsobiť
ako platformy na šírenie dezinformácií alebo propagandy proti
niektorým skupinám a myšlienkam, alebo, naopak, na ich podporu. Uvedomenie si úlohy efektu spáča je teda dôležitým krokom ku
kritickému zhodnoteniu informácií, o ktorých sme už presvedčení.

PRECOBIAS

² Mozur

P., „A Genocide
Incited on Facebook,
With Posts From Myanmar’s Military“,

³ Vosoughi

S., Roy D.,
Aral S., „The spread of
true and false news online“, Science, 9. marca
2018.
https://science.
sciencemag.org/content/359/6380/1146

Dezinformácie, fake news a konšpiračné teórie môžu mať vážne a
hmatateľné dôsledky v skutočnom živote. Napríklad útok na Capitol
v USA 6. januára 2021 bol založený na falošných správach a následnej konšpiračnej teórii zvanej QAnon (ďalšie informácie nájdete v
2. lekcii o sklone preceňovať autoritu). Ďalším príkladom toho, ako
môžu mať vymyslené správy vplyv na ľudí v skutočnom živote, je
násilie voči moslimskej komunite Rohingov v Mjanmarsku, ktoré sa
začalo v roku 2016 a odvtedy neutícha. Incidentom predchádzala
systematická nenávistná kampaň na Facebooku, ktorú zorganizovala armáda krajiny. Stovky príslušníkov mjanmarskej armády vytvorili účty trollov, spravodajské stránky a stránky celebrít na Facebooku
a potom ich zaplavili komentármi a príspevkami načasovanými na
najviac sledované časy. Tieto účty mali celkovo 1,3 milióna sledovateľov a stali sa kanálmi na šírenie násilných, falošných fotografií
(napríklad mŕtvol, ktoré sú údajne dôkazom masakrov páchaných
Rohingami), falošných správ (napríklad falošného príbehu o znásilnení budhistickej ženy moslimom) a príspevkov podnecujúcich
násilie, často zameraných na mjanmarských moslimov.²
Podľa nedávnej štúdie³, v ktorej vedci analyzovali 26 000 twitterových príbehov, ktoré tweetovali 3 milióny používateľov za viac
ako 10 rokov (od roku 2006 do roku 2017), je oveľa pravdepodob-
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nejšie, že virálnym sa stane falošný, nie skutočný príbeh. Falošný
príbeh osloví 1 500 ľudí v priemere šesťkrát rýchlejšie ako ten skutočný. A hoci falošné príbehy predbiehajú pravdivé vo všetkých
témach vrátane podnikania, terorizmu a vojen, vedy a techniky aj
zábavy, falošné správy o politike sú pravidelne najpopulárnejšie.
Aj keď vedci brali do úvahy všetky rozdiely medzi účtami, z ktorých
pochádzajú fámy, napríklad či táto osoba mala viac sledovateľov
alebo bola overená, stále bolo o 70% pravdepodobnejšie, že ľudia
od nich zazdieľajú nepravdy ako presné a pravdivé správy. Vedci
dokonca zistili, že falošné správy horlivo uverejňujú skutoční ľudia,
nie boti – teda falošné účty, a to hlavne z dvoch dôvodov: po prvé,
zdajú sa viac „románové“ ako skutočné správy, a po druhé, falošné
správy vzbudzujú oveľa viac emócií ako priemerný spravodajský
príbeh. Tweetované falošné správy mali tendenciu používať slová
spojené s prekvapením a znechutením, zatiaľ čo tweetované pravdivé správy obsahovali slová spojené so smútkom a s dôverou ⁴
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⁴ Meyer,

R., „The Grim
Conclusions
of
the
Largest-Ever Study of
Fake News“, The Atlantic, 8. marca 2018,
https://www.theatlantic.
com/technology/archive/2018/03/largeststudy-ever-fake-newsmit-twitter/555104/

				Ak sa chcete dozvedieť viac o efekte spáča, o kognitívnych skresleniach a o radikalizácii, sledujte bezplatný online kurz PRECOBIAS na
www.precobias.eu.
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2.
Plan lekcie

Pedagogické ciele
Na konci tejto lekcie budú študenti schopní:
zažiť a
spáča,

pochopiť

efekt

Štruktúra
pokyny

lekcie

a

Približné trvanie: dve 45-minútové
hodiny

identifikovať hlavné charakteristiky fake news,
identifikovať nespoľahlivé
zdroje správ, ktoré môžu
naznačovať, že ide o fake
news,
identifikovať nespoľahlivé
zdroje správ, ktoré môžu
naznačovať, že ide o fake
news,
získavať informácie o súvislostiach medzi fake news a
efektom spáča.
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2.1.
15 min

Na uvod: zazitie efektu spaca
Aktivita 1
Prvá aktivita je zameraná na potenciálne zažitie efektu spáča. Uskutočníte so študentmi malý experiment. Naň je potrebné, aby ste
študentom približne týždeň pred touto hodinou zadali na úlohu
prečítať si dva texty5 6(pozrite pracovný hárok na konci plánu
lekcie). Rozdajte študentom iba prvé strany pracovného hárku s
textom, aby si nemohli prečítať ďalšie otázky vyplývajúce z úlohy.

PRECOBIAS

5 https://www.bbc.co.uk/
news/science-environment-56567237

6 https://www.theverge.
com/2016/1/21/10807720/
prairie-voles-consoletheir-stressed-out-friendsscientists-find

Jeden vybratý článok je z britského štátneho vysielania BBC News
a druhý z The Verge, amerického média. Jedna správa je vzrušujúcejšia a ľahkovážnejšia, druhá vážnejšia a venovaná dôležitej environmentálnej a sociálnej otázke. Predpokladá sa, že obe správy
sú atraktívne a dostatočne dôležité na to, aby si ich študenti všimli
a vzbudili u nich záujem o spracovanie informácie (napríklad o nich
diskutovali v skupine).
Na prvej hodine, približne týždeň po tom, čo si študenti doma článok prečítali, sa ich spýtajte, či si pamätajú na obsah článku bez
toho, aby si pracovný hárok vyberali z tašiek. Môžete sa spýtať, kto si
pamätá obsah článkov, nech zdvihne ruku, popýtajte sa niektorých
študentov, aby pred triedou (alebo v skupinách medzi sebou, vo
dvojiciach, podľa vašich preferencií) zodpovedali nasledovné otázky:
Bol tento článok zaujímavý? Prečo?
Dozvedel/a si sa niečo nové?
Pokračujte s nasledujúcou aktivitou.

2.2.
25 min

Def inovanie efektu spaca
Aktivita 1
Po tom, čo ste si prešli obsah prečítaných článkov, spýtajte sa študentov, aby zdvihli ruku tí, ktorí si spomínajú na oba zdroje týchto
článkov. Keď sa zdvihne zopár rúk, spýtajte sa, či si niekto spomenie
na zdroj prvého článku – t.j. o koraloch, porátajte približne ich počet.
Následne sa spýtajte, či si niekto pamätá zdroj druhého článku – t.j.
o hrabošoch, nech zdvihne ruku, zrátajte ich počet a zapíšte čísla na
tabuľu. Spýtajte sa niektorých na správne odpovede.
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Ak si všetci študenti pamätali zdroje oboch článkov, tak im pogratulujte a vysvetlite im, že v tomto cvičení majú účastníci občas tendenciu
pamätať si obsah alebo základné body článku, ale zabudnúť zdroj, odkiaľ to bolo, lebo to nie je pre mozog najdôležitejšia informácia.
Povedzte triede, že experiment, na ktorom sa zúčastnili, bol zameraný na preskúmanie efektu spáča. Ďalej si na tabuľu (alebo flipchart) zapíšte zmiešané kľúčové slová definície (pozrite Poznámky učiteľa) tohto kognitívneho skreslenia. Kľúčové slová môžu byť
nasledujúce: ZABÚDANIE/ZDROJ/INFORMÁCIE/SPOĽAHLIVÝ ZDROJ/
NESPOĽAHLIVÝ ZDROJ/PAMÄTANIE/OBSAH/ČAS. Potom požiadajte
študentov, aby buď v skupinách alebo pracujte spoločne ako trieda, pobrainstormovali nad jednotlivými slovami a vytvorili definíciu
efektu spáča, približne v znení z Poznámok učiteľa:

Toto kognitívne skreslenie spôsobuje, že si v priebehu času dokážeme spomenúť na posolstvo alebo informácie, ktoré sme dostali, ale zároveň dokážeme
zabudnúť na zdroj alebo skutočnosť, či sme ich
pôvodne považovali za spoľahlivé alebo nie.

2.3.
20 min

Efekt spaca v politike
Vyzvite študentov, aby si zahrali tipovaciu hru – v pracovnom hárku
nájdu otázku s možnosťou výberu z viacerých možností. Požiadajte
ich, aby vybrali odpoveď, ktorú považujú za správnu. Otázka znie:
V prezidentských voľbách kandidovali traja politici: jedna kandidátka za stranu A, jeden kandidát za stranu B a jeden kandidát
za stranu C. Počas volebnej kampane bola kandidátka strany A
terčom mediálnej kampane založenej na klamstvách, aby bola
zdiskreditovaná (bola terčom tzv. diskreditačnej kampane), ktorú
pripravili politickí oponenti zo strany B. Kandidátka A bola obvinená
z prijímania úplatkov počas zastávania verejnej pozície v miestnej
samospráve. Čo si myslíte, ako táto mediálna kampaň ovplyvnila
hlasovanie v prezidentských voľbách? Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Nerozhodnutí voliči spočiatku odmietali diskreditačnú kampaň
voči kandidátke strany A. Potom ale hlasovali proti nej za kandidáta strany B.
Nerozhodnutí voliči spočiatku odmietali diskreditačnú kampaň
voči kandidátke strany A. Potom ale hlasovali proti nej za kandidáta strany B.
Nerozhodnutí voliči odhalili a zavrhli diskreditačnú kampaň
proti kandidátke strany A. Potom hlasovali za napadnutú kandidátku v presvedčení, že je nevinná.
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Mnohí z nerozhodnutých voličov verilo diskreditačnej kampani
proti kandidátke strany A. Hlasovali proti tejto kandidátke, ale
za kandidáta strany C.
Niekoľkých študentov sa opýtajte, ktorú možnosť vybrali a prečo.
Spýtajte sa ich, ak vezmú do úvahy efekt spáča, ktorá odpoveď je
najpravdepodobnejšia?
Po vypočutí niekoľkých odpovedí z triedy im rozdajte druhú časť
pracovného listu s odpoveďou a vysvetlením. Vysvetlenie znie:
Jedna vedecká štúdia sa zaoberala vplyvom negatívnych kampaní v
politike. Ukázalo sa, že politický oponent, ktorý očierňoval protikandidáta, síce nebol najdôveryhodnejší zdroj informácií, pretože ľuďom
bolo jasné, že má zjavný úmysel diskreditovať opačnú stranu. Napriek
tomu môže byť takáto negatívna kampaň efektívna. Táto štúdia totiž
odhalila, že negatívna kampaň vo veľkej miere ovplyvňuje nerozhodnutých voličov, ktorí pôvodne kampaň odmietajú ako ohováranie. Kvôli
efektu spáča si ale často zachovajú iba spomienku na informáciu, ale
nie na zdroj, čo spôsobí, že budú hlasovať proti očierňovanému kandidátovi. Diskreditačné kampane sa môžu teda v niektorých prípadoch
vyplatiť, najmä pre nerozhodnutých voličov, a následný efekt spáča
preto môže mať vplyv na politickú situáciu v krajine. ⁷

PRECOBIAS

⁷ Kleinnijenhuis,

J., van
Hoof, A. M. J., & Oegema, D. (2006). Negatívne
správy a vplyv efektu
spáča na nedôveru.
Press/Politics, 11(2), 86104

8 https://www.businessinsider.com/
most-viewed-fakenews-stories-shared-onfacebook-2019-201911#8-tim-allen-quotetrumps-wall-costs-lessthan-the-obamacarewebsite-3

9 https://eu.usatoday.
com/story/news/factcheck/2021/03/24/
fact-check-false-border-wall-claim-misattributed-actor-tim-allen/4791636001/

Keď si študenti prečítajú text v druhej časti pracovného listu, opýtajte sa ich, či predpovedali odpovede správne. Správna odpoveď na
základe spomínanej štúdie je (a).

2.4.
20-25 min

Efekt spaca a dezinformacie
na internete
Aktivita 1
Premietnite alebo rozdajte študentom príklad meme na internete
(pozrite pracovný hárok)8, na ktorom je citát herca Tima Allena.
Spýtajte sa študentov, či vedia zistiť, či je tento citát pravdivý.
Pokiaľ nechcete, aby využívali na hodine mobilné telefóny alebo internet, môžete im objasniť, že tento americký herec potvrdil, že nikdy takú vetu nepovedal a nie je ani vytrhnutá z kontextu. Samotné tvrdenie takisto nie je pravda, podľa riadnych
odhadov cena múru prevyšuje cenu danej webstránky aspoň
10 krát.9
Ide o nič nehovoriaci profil s názvom „ChairmanSizer“, ktorý medzi časom už ani neexistuje. Bez jasného mena, bez identifikácie
overiteľného autora, bez možnosti zaradenia profilu do nejakej
kategórie. Ide o náhodný nič nehovoriaci profil.
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Aké je v tomto prípade riziko efektu spáča?
Riziko efektu spáča leží v tom, že človek, ktorý si zbežne toto meme
prečítal, možno zapochyboval o jeho zdroji alebo pravdivosti, ale
keďže mu nebude venovať priveľa pozornosti, časom pravdepodobne zabudne pochybný zdroj, ale bude si vágne pamätať zmysel
posolstva, ktoré je lžou. Je tým pádom možné, že neskôr tejto informácii uverí, pretože ju má vágne „v pamäti“.
Skúste ako trieda sformulovať niekoľko rád, ako predchádzať
efektu spáča.
Uvedieme niekoľko tipov, študenti môžu samozrejme vymyslieť aj
ďalšie.
Uvedomovanie si zdrojov článkov alebo správ, s ktorými sa stretávam, a overenie ich dôveryhodnosti je najefektívnejším spôsobom,
ako zabrániť efektu spáča.
Ak som o ničom silno presvedčený/-á, skúsim sa zamyslieť, z akých
zdrojov čerpám a či viem tieto informácie overiť aj inde.
Ak je pred voľbami a idem sa rozhodovať o nejakom politickom
kandidátovi/-ke, o ktorej som zachytil/-a negatívne správy, pokúsim
sa zistiť pôvodný zdroj tvrdenia alebo overiť z viacerých zdrojov, či
je to pravda.
Aby som si bol istý/á, že nezdieľam na internete fake news, skontrolujem, či je stránka alebo zdroj, z ktorého zdieľam, dôveryhodný.
Aspoň pozriem, či je vôbec uvedený autor článku alebo odborník,
na ktorého sa text odvoláva a či je tento človek vôbec odborníkom
vo veci. Má nejaké výsledky za sebou, je vôbec skutočný?
Je to primárny zdroj, odkiaľ čerpám, alebo je to zdroj, ktorý sa odvoláva na niečo iné? Môžem dohľadať pôvodcu tejto informácie?
Skontrolujem dátum vydania, pretože niekedy sa znovuobjavia
staré správy a prezentujú sa v inom, novšom kontexte. Rovnako
ako Wikipédiu možno použiť zdroje ako blogy jednotlivcov, online
fóra (napríklad herné) a chatovacie miestnosti na podporu ďalšieho výskumu, ale nemal/a by som sa na ne spoliehať ako na zdroje
spoľahlivých informácií. 10

základe
metód
10 Na
použitých
na
webe
Fakenews.pl:
https://
fakenews.pl/fundacja-przeciwdzialamy-dezsystem
-océnia /
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Na uvod: zazitie efektu spaca
Aktivita 1
Prečítaj si nasledujúce dva články:

Článok 1: „Vtedy a teraz: rastúce teploty ohrozujú
koraly.“
By Mark Kinver, BBC News
2 April 2021
Koralové útesy v oceáne sú plné aktivity a nájdete tu veľa rôznych druhov živočíchov.
Vedci označujú tieto zóny ako centrá biodiverzity. Aj keď útesy zaberajú menej ako 1 %
územia pokrytého oceánom, odhaduje sa, že sú domovom viac ako tretiny života pod
vlnami.
Aj oni však čelia neistej budúcnosti v dôsledku otepľujúceho sa sveta. Vedci označujú zmenu podnebia za hlavnú príčinu poškodenia svetových útesov. Koraly nedokážu
tolerovať veľmi vysoké teploty, takže pri zahrievaní oceánskej vody skutočne „ochorejú“.
Stres z tepla tohto druhu môže viesť k ich vyblednutiu, čo znamená, že stratia nápadné
farby a sú biele alebo veľmi bledé. Koral môže prežiť takéto vyblednutie, ale v tomto
stave je pravdepodobnejšie, že zomrie [...].

Nežné partnerstvo
Koral je zastrešujúci pojem pre niekoľko druhov morských bezstavovcov (zvieratá bez
chrbtových kostí). Majú tvrdú vonkajšiu vrstvu (exoskeleton) z uhličitanu vápenatého,
rovnakého materiálu ako napríklad mušle. Nachádzajú sa po celom svete – od tropických vôd po mrazivé polárne oblasti. Koraly však tvoria útesy iba v teplých plytkých
moriach v trópoch. Najznámejší z nich je 2 300 km dlhý Veľký bariérový útes, ktorý sa
nachádza pri severovýchodnom pobreží Austrálie.
Zdravý koral vytvára symbiotický vzťah s mikroskopickými riasami, známymi ako zoosthellae. Na oplátku za to, že mohli žiť v tvrdom koralovom exoskeletone uhličitanu
vápenatého, riasy pomáhajú produkovať jedlo pre svojich hostiteľov. Zoosthellae tiež
spôsobuje žiarivé farby, ktoré si spájame so zdravými koralovými útesmi. Keď sa však
voda oteplí a chúlostivý morský ekosystém ochorie alebo sa stresuje, vzájomne výhodný vzťah sa rozpadne. Riasy „skočia cez palubu“ a koral zostane bez hlavného zdroja
potravy. Výsledkom je, že koraly zbelejú úplne alebo sú veľmi bledé a sú zraniteľnejšie
voči patogénom. Blednutie koralov je tak viditeľným a dramatickým signálom útesu,
ktorý je pod silným tlakom. Americký národný úrad pre oceán a atmosféru tvrdí, že
zvýšenie teploty v oceánoch v dôsledku zmeny podnebia je hlavnou príčinou blednutia.
Podľa londýnskeho prírodovedného múzea majú koralové útesy odhadovanú globálnu
hodnotu každý rok 6 biliónov libier.
To je čiastočne výsledkom ich prínosu pre odvetvie rybolovu a cestovného ruchu.
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Hrebene útesov navyše pôsobia ako bariéry a môžu znížiť energiu vĺn až o 97 %, čo
poskytuje pobrežným oblastiam zásadnú ochranu pred hrozbami ako napríklad tsunami. Pomáhajú chrániť oblasti, ako sú mangrovové lesy a morské riasy, ktoré slúžia ako
škôlky pre morské živočíchy aj pre pobrežné populácie.

Bariérový útes je ohrozený
V roku 2019 správa austrálskej vlády znížila hodnotenie budúcej perspektívy Veľkého
bariérového útesu zo „zlého“ na „veľmi zlé“ v dôsledku zmeny podnebia. Uvádza, že
stúpajúca teplota mora zostáva kvôli emisiám skleníkových plynov z ľudskej činnosti najväčšou hrozbou pre útesy. Útes bol zaradený do Zoznamu svetového dedičstva v roku
1981 pre svoj „obrovský vedecký a spoločenský význam“, v posledných rokoch ho však
čoraz viac poškodzujú teplejšie moria, ktoré zabíjajú koraly a ovplyvňujú jeho dlhodobé
zdravie. Vedci tvrdia, že ak vyblednutie nie je silné, je možné, že koral sa zotaví. Vedci
sa však obávajú, že preceňujeme jemné morské ekosystémy a ich schopnosť vyrovnať
sa so zmenami. Znamená to, že prírodné zázraky, niekedy označované ako „dažďové
pralesy morí“, by mohli dosiahnuť bod zlomu.
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Článok 2: „Hraboše prériové utešujú svojich
Warm-up
vystresovaných priateľov, tvrdia vedci.“
Activity 1

Autor: James Temple, The Verge
Look
at the 2016
two horizontal lines below. Which one do you think is the longest?
21. januára
Hraboše prériové sa usilujú utešiť svojich vystresovaných kamarátov a príbuzných.
Podľa novej štúdie v časopise Science sa nám ponúka možno vzácny príklad empatie
v živočíšnej ríši. Empatia je u ľudí dobre zdokumentovaná, ale vedci nemali ani zďaleka
toľko šťastia, aby potvrdili jej existenciu medzi zvieratami. Empatia bola zistená iba pri
niekoľkých druhoch vrátane slonov, psov a delfínov, aj keď nie všetci vedci sa zhodujú v
tom, ako sa presne definuje.
What is our thinking process mainly based on in this case?
Vedci z Emory University hľadali dôkazy o správaní hraboša prériového, pretože ide
o obzvlášť spoločenský druh. Je to jeden z mála hlodavcov, ktorý sa zvyčajne pári na
celý život a stará sa o potomstvo, spolupracuje na stavbe hniezd a pravidelne upravuje
ďalšie hraboše lízaním.
Štúdia zverejnená vo štvrtok opisuje, ako vedci oddelili hraboše, ktoré sa poznali, a jeden
Activity
2
z dvojice následne
dostal mierny elektrický šok. Keď sa znova stretli, druhý hraboš olizoval svojho priateľa alebo člena rodiny po šoku skôr a častejšie ako počas kontrolných
Read
the questions
below,
which your teacher has just asked you orally: What
experimentov,
ktoré šoky
vynechali.

colour are a polar bear, whipped cream, and snow? What do cows drink? What
was
your
answer formechanizmom
questions 1 utešujúceho
and 2? What
are people
likely to
answerktorý
for
Zdá sa,
že základným
správania
je oxytocín,
hormón,
question
2? Why?
sa tiež podieľa
na monogamii hraboša a na sociálnych väzbách medzi ľuďmi. Keď vedci

zablokovali neurotransmitér u hrabošov prériových, prestali sa vzájomne olizovať, aby
sa upokojili, hoci naďalej olizovali samých seba.

„Myslím si, že je to veľmi pekná práca, ktorá sa zaoberá fyziologickými reakciami na
konkrétne environmentálne a sociálne podnety,“ uviedla Adele Seelke, výskumná praActivity
3
covníčka z oddelenia
psychológie na Kalifornskej Univerzite v Davise, ktorá študuje
hraboša prériového. Varovala však, že je ťažké skutočne vedieť, čo sa aktuálne deje v
Read
description
below.
Is nenazvala
Steve more
likely to be
a librarian
or a je
farmer?
mozguSteve’s
zvieraťa.
„Osobne by
som to
empatiou,“
povedala.
Empatia
ľudský
“Steve
is ktorý
very shy
and withdrawn,
always
helpful
butžewith
little interest
people
koncept,
môžeme
potvrdiť u našich
blížnych
tým,
sa spýtame,
ako saincítia,
keď
or
thestane
worlds of
reality. ATaký
gentle
and
organised
soul,dovoliť
he hass adruhmi,
need for
order
sa in
niečo
ostatnými.
luxus
si však
nemôžeme
ktoré
neand
structure,
and a passion for detail.”
dokážu
rozprávať.

What is our thinking process mainly based on in this case?

2.

Automatic and deliberative
thinking: definitions
Activity 1
How can we define automatic thinking, based on our thinking processes
for the three examples above?
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Def inovanie efektu spaca
Aktivita 1: Čo je efekt spáča?
Zapíš si:
Koľko študentov v triede si pamätalo oba zdroje článkov? ………....
Koľko študentov si pamätalo aspoň jeden zdroj? .............
Koľko študentov v triede zabudlo na zdroje? ………....
Definícia efektu spáča:

3.

Efekt spaca v politike
Časť 1
Prečítaj si opis situácie a zakrúžkuj, ktorá je podľa teba správna odpoveď.
V prezidentských voľbách kandidovali traja politici: jedna kandidátka za stranu A, jeden
kandidát za stranu B a jeden kandidát za stranu C. Počas volebnej kampane bola kandidátka strany A terčom mediálnej kampane založenej na nepravdivých tvrdeniach a
zameranej na diskreditáciu (očierňujúca kampaň), ktorú pripravili politickí oponenti zo
strany B. Kandidátka A bola obvinená z prijímania úplatkov počas zastávania verejnej
pozície v miestnej samospráve. Čo si myslíte, ako táto mediálna kampaň ovplyvnila
Nerozhodnutí voliči spočiatku odmietali očierňujúcu kampaň, ktorá mala diskreditovať kandidátku strany A. Potom hlasovali proti nej za kandidáta strany B.
Nerozhodnutí voliči zavrhli očierňujúcu kampaň, ktorá mala diskreditovať kandidátku strany A. Potom hlasovali za napadnutú kandidátku v domnienke, že je
nevinná.
Mnoho z nerozhodnutých voličov verilo očierňujúcej kampani proti kandidátke
strany A. Hlasovali proti tejto kandidátke, ale za kandidáta strany C.
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Časť 2
Prečítaj si vysvetlenie, ako sa dá aktivovať efekt spáča počas volebných kampaní. Zisti, či
bola tvoja predpoveď správna.
Jedna vedecká štúdia sa zaoberala vplyvom negatívnych kampaní v politike. Ukázalo
sa, že politický oponent, ktorý očierňoval protikandidáta, síce nebol najdôveryhodnejší
zdroj informácií, pretože ľuďom bolo jasné, že má zjavný úmysel diskreditovať opačnú
stranu. Napriek tomu môže byť takáto negatívna kampaň efektívna. Táto štúdia totiž
odhalila, že negatívna kampaň vo veľkej miere ovplyvňuje nerozhodnutých voličov, ktorí
pôvodne kampaň odmietajú ako ohováranie. Kvôli efektu spáča si ale často zachovajú
iba spomienku na informáciu, ale nie na zdroj, čo spôsobí, že budú hlasovať proti očierňovanému kandidátovi. Diskreditačné kampane sa môžu teda v niektorých prípadoch
vyplatiť, najmä pre nerozhodnutých voličov, a následný efekt spáča preto môže mať
vplyv na politickú situáciu v krajine.

4.

Efekt spaca a dezinformacie na
internete
Aktivita 1
Prezri si nasledujúci príklad meme z internetu:

270

leckia 11

Efekt spáča

Text v obrázku: „Múr prezidenta Trumpa stojí menej peňazí ako webstránka pre plán
zdravotného poistenia „Obamacare“. Porozmýšľaj nad tým, Amerika.“
Zisti, či je tento citát pravdivý. Napriek vysokej zdieľanosti tohto memečka, ako hodnotíš
jeho zdroj?

Aké je v tomto prípade riziko efektu spáča?

Skúste ako trieda sformulovať niekoľko rád, ako predchádzať efektu spáča:
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Zdroje materiálov:
Text č. 1 (BBC News) https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-56567237
Text č. 2 (The Verge): https://www.theverge.com/2016/1/21/10807720/prairie-voles-console-theirstressed-out-friends-scientists-find
Štúdia č. 1: Kleinnijenhuis, J., van Hoof, A. M. J., & Oegema, D. (2006). Negatívne správy a vplyv efektu
spáča na nedôveru. Press/Politics, 11(2), 86-104
Meme

č.1:

https://www.businessinsider.com/most-viewed-fake-news-stories-shared-on-facebook-

2019-2019-11#8-tim-allen-quote-trumps-wall-costs-less-than-the-obamacare-website-3
Fakty o miscitácii na základe: https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/03/24/fact-checkfalse-border-wall-claim-misattributed-actor-tim-allen/47916360f1/
Rady na prekonanie efektu spáča a rozoznávanie dake news na základe: Fakenews.pl: https://fakenews.pl/fundacja-przeciwdzialamy-dezsystem -océnia /
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