
FAKTOMLUVA

Deset důvodů proč se mýlíme v názorech na stav věcí, proč se dezinformace a skepse šíří 
mnohem rychleji než objektivní fakta. Jak sami díky domněnkám, předsudkům a 
stereotypům myšlení můžeme někdy této situaci nevědomě napomáhat a blokovat v sobě 
racionální řešení. A hlavně jak to změnit, jak si ověřovat fakta a vytvářet pozitivní prostředí 
příležitostí pro společnou práci. Workshop inspirovaný H. Roslingem na téma Terapie fakty. 
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VÍTEJTE NA WORKSHOPU



MICHAELA TETZELI  HR konzultant, kouč, lektor 

Dlouholetá práce ať v roli HR manažerky či konzultantky pro lidské zdroje, 
stejně jako praxe lektora, kouče, terapeuta mě vedla k poznání, že si často stojíme 
v cestě k úspěchu sami. Náš potenciál bývá omezen stereotypy myšlení a 
chování, pochybnostmi, stresem a strachy. To samé platí pro práci manažera a 
spolupráci týmů, ve smyslu iniciativy, motivace, způsobu komunikace a 
spolupráce.  
Cílem mé práce je vzájemná inspirace k vědomému využívání vlastních zdrojů, 
talentů a osobní odpovědnosti na cestě k úspěchu, spokojenosti, vytváření 
pozitivního sociálního kapitálu, dlouhodobé prosperity. 

mail@michaelatetzeli.cz                      www.michaelatetzeli.cz

KONTAKT 

mailto:mail@michaelatetzeli.cz
http://www.michaelatetzeli.cz


SEBEREFLEXE

KRITICKÉ MYŠLENÍ 1 2 3 4  

KREATIVITA
1 2 3 4  

KOMUNIKACE 1 2 3 4  

KOORDINACE 1 2 3 4  

   TEST SEBEREFLEXE

KOMPETENCE 21. STOLETÍ

1 výborně   2 dobře   3 dostatečně   4 nedostatečně



FAKTOMLUVA - TERAPIE FAKTY

Hans Rosling: Faktomluva 
www.gapminder.org



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 1  

Kolik dívek v zemích s nízkým  
příjmem dnes dokončí základní školu?

A)  20 % 

B)  40 % 

C)  60 % 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 2  

Kde žije většina světové populace?

A)  v zemích s nízkým příjmem 

B)  v zemích se středním příjmem 

C)  v zemích s vysokým příjmem 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 3  

Jak se během posledních 20 let změnil  
podíl světové populace žijící  
v extrémní chudobě? 

A) téměř se zdvojnásobil 

B) zůstal víceméně stejný 

C) snížil se téměř na polovinu 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 4  

V roce 1990 žilo v zemích s nízkým  
příjmem 58% světové populace.              
Jaký je tento podíl dnes?

A)  9% 

B)  25% 

C)  61% 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 5  

Jaká je dnes celosvětově  
průměrná délka života? 

A)  50 let 

B)  60 let 

C)  70 let 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 6  

Na světě dnes žijí zhruba dvě miliardy  
dětí (0-15let).  
Kolik dětí bude podle prognózy OSN  
na světě v roce 2100. 

A)  4 miliardy 

B)  3 miliardy 

C)  2 miliardy 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 7 

Podle prognózy OSN vzroste do roku 2100 
světová populace o 4 miliardy lidí. 
 Jaký bude hlavní důvod? 

A)  bude více dětí (0-15 let) 

B)  bude více dospělých (15-74 let) 

C)  bude více starých lidí (75 let a víc) 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 8  

Jak se za posledních sto let změnil  
ve světě roční počet úmrtí  
způsobených přírodními katastrofami?

A)  vzrostl více než dvojnásobně 

B)  zůstal zhruba na stejné úrovni 

C)  snížil se na méně než polovinu 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 9  

Na světě dnes žije cca 8 miliard lidí. 
 Jaké je rozmístění populace? 

A)  1 mld Amerika, 1 mld Evropa, 5 mld Asie, 1 mld Afrika 

B) 1 mld Amerika, 1 mld Evropa, 4 mld Asie, 2 mld Afrika 

C)  2 mld Amerika, 1 mld Evropa, 4 mld Asie, 1 mld Afrika 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 10  

Kolik procent lidí žije ve velkých 
aglomeracích? 
( kolem 10 mil a víc) 

A) 8% 

B) 28% 

C)  38% 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 11  

Kolik procent ročních dětí je dnes  
celosvětově naočkováno  
proti nějaké nemoci? 

A)  20 % 

B)  50 % 

C)  80 % 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 12  

Celosvětově chodili dnes 30 letí muži  
do školy v průměru 10 let.  
Kolik let chodily do školy ženy  
stejného věku? 

A)  9 let 

B)  6 let 

C)  3 roky 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 13  

Biologové vyhodnotili stav 140.000 druhů 
 živočichů a rostlin. 
Kolik z těchto druhů je dnes ohrožených?

A)  30% 

B)  60% 

C)  90% 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 14  

Kolik procent lidí na světě  
má přístup k elektrické energii? 

A)  20 % 

B)  50% 

C) 80 % 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 15  

Co se stalo s celosvětovou spotřebou  
surovin od roku 2000? 

A)  zůstala  stejná 

B)   narostla o 35% 

C) narostla o 70% 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 16  

Klimatologové se domnívají,  
že během následujících sta let  
se průměrná teplota na zemi změní  
následovně: 

A) zůstane stejná 

B)  zvýší se 

C)  sníží se 



KRITICKÉ MYŠLENÍ - KVÍZ GAPMINDER

Otázka č. 17  

Kolik přebytečného tepla z globálního 
oteplování je zachyceno v oceánech? 

A) 10% 

B)  50% 

C)  90% 



1.PROPAST

Hledejte většinu

2.NEGATIVITA

Očekávejte špatné zprávy

3.LINEÁRNOST

Křivky se mohou ohýbat

5.ZKRESLENÍ VELIKOSTI

Do správných proporcí

4.STRACH

Kalkulujte rizika

6.ZOBECNĚNÍ

Zpochybňujte své kategorie

2.

1.

3.

7..OSUDOVOST

I pomalá změna je změna

8..JEDEN ÚHEL POHLEDU

Více myšlenkových nástrojů

9. OBVIŇOVÁNÍ

Neukazovat prstem

10. .URGENTNOST

Postupujte po malých krocích

10 DŮVODŮ PROČ SE MÝLÍME V POHLEDU NA SVĚT

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Hans Rosling: Faktomluva 
Gapminder



MOZEK A STRES



CO NÁS ČEKÁ
Máte pocit zrychleného bušení srdce když prožíváte stres nebo krizi? Je 
Váš dech mělčí a máte pocit nedostatku vzduchu? Třese se Vám tělo? 
Cítíte se zmateně, dezorientovaně, úzkostně, prožíváte pocity paniky nebo 
bezmoci? Toto všechno jsou přirozené reakce na stres. Tyto pocity můžete 
sami zklidnit na místě, pokud se budete držet následujících kroků:  

Na škále od 1 do 10 označte míru stresu, kterou právě prožíváte. 
Pokud je větší než 6, následujte všechny kroky 1–5, pokud je stres menší 
než 6, přejděte přímo ke krokům 4 a 5. 

5 KROKŮ pro zvládnutí našich emocí a reakcí ve stresu nebo krizi

Motýlí dotek: Zkřižte paže a jemně poklepávejte 25 krát ve střídavém rytmu otevřenými dlaněmi na horní vnější část vašich paží. 
Nadechněte se a pak ještě jednou opakujte. Toto cvičení obnovuje přirozené propojení mezi pravou a levou mozkovou hemisférou.  

Základní uzemnění: Zapřete svá chodidla pevně do země. Prociťte podporu, kterou Vámpevná podlaha poskytuje. Nyní se 
rozhlédněte a najděte 10 různých objektů stejné barvy, potom najděte deset různých předmětů stejného tvaru nebo struktury. 
Toto cvičení obnovuje schopnost orientace a také aktivuje naše myslící centrum v mozku – neokortex.  

Sebe zklidnění a regulace: Položte jednu ruku na svůj hrudník a druhou na svůj žaludek. Přiveďte pozornost ke svému dechu. 
Toto cvičení stabilizuje Váš dech a přináší zklidnění Vašemu tělu.  

Vybití: Zaměřte se na své vnímání Vašeho těla. Zaznamenejte vždy jeden vjem v čase. Buďte zvědaví, bez posuzování a dejte 
tomu čas. Uvolnění se přirozeně objeví samo. Pokud napětí neodchází nebo jen částečně, zeptejte se toho vjemu: Pokud by to 
mohlo mluvit,  

Zdroje: Podpořte svůj pocit klidu tím, že budete myslet na něco, co Vás činí spokojenější, silnější nebo klidnější. Může to být 
přítel, něco, co máte rádi, aktivita, místo, obraz nebo duchovní bytost. Zaznamenejte uklidňující dopad tohoto zdroje na Vaše 
tělo.  

Stres, který pociťujeme má vliv i na naše okolí. Tak se vytváří řetězec reakcí, 
který je složený ze strachu a napětí. Použijte tento protokol “5 kroků” nejprve k 
sebe zklidnění a potom můžete podpořit své okolí. Jakmile si osvojíte těchto pět 
kroků, můžete se sami rozhodnout, jestli pro zklidnění sebe a/nebo Vašeho okolí 
použijete celý protokol, nebo jen vybrané konkrétní kroky pro to, abyste se cítili 
uvolnění a bez napětí. co by to říkalo?  



4 TECHNIKA NAVY SEAL 



SEBENAPLŇUJÍCÍ SE PROROCTVÍ, KRUHY VLIVU

myšlen
ky

charakter

návyky

činy

1. To jak myslíme určuje kvalitu 
našeho života. 
2. Náš postoj určuje, jak vidíme svět 
kolem sebe a přistupujeme k situacím. 
3.  Za své postoje jsme zodpovědní. 
4. Změnou svých  postojů změníme to 
co žijeme.

Thomasův teorém 

Jestliže lidé definují situace jako reálné,  
jsou tyto reálné ve svých důsledcích. 

Paradoxy sociologické logiky – začarovaný kruh.

náš ž
ivot

KRUHY  VLIVU

kontrola

vliv

mimo



NA ČEM DNES ZÁLEŽÍ: KLÍČOVÉ KOMPETENCE

1.Nevědomá  

nekompetentnost

4. Nevěd
omá  

kompeten
tnost

3.Věd
omá  

kompetentnost

2.Vědomá 

nekompetentnost

1. Nacházet v každé situaci něco 
dobrého. 

2. Z překážek, problémů se poučit. 

3. Orientovat se na řešení problému. 

4. Soustředit se na budoucnost, na 
realizaci svých snů, záměrů, cílů.

Nevědomá nekompetentnost 
nízký výkon, 
žádné rozlišení nebo pochopení 

Vědomá nekompetentnost  
nízký výkon, 
uvědomování si nedostatků a 
slabých míst 

Vědomá kompetentnost 
zlepšený výkon, 
vědomé i když poněkud nepřirozené úsilí 

Nevědomá kompetentnost  
přirozený, celistvý automaticky prováděný výkon



POZITIVNÍ PŘÍSTUP - VĚDOMÁ VOLBA

Podívej se na vše s odstupem.  

Odděl se více či méně od situace, v níž se nacházíš. 

Dýchej a přemýšlej. Jaká je tato situace doopravdy?  

Co je na tom, co se odehrává reálné a co je tvé subjektivní vnímání?                                                              
Co ti opravdu vyvolává stres a jak jej prožíváš na stupnici 0 až 10?                           
Jaké jsou tvé možnosti a priority?                                                                             
Jakým překážkám a bariérám čelíš, jsou vnitřní či vnější? 

Pokračuj.  

Uspořádej si myšlenky. 

 Jaký máš plán, co uděláš? Kdo vám může pomoci?                                            
Nezůstaň na místě, postupuj kupředu, jdi dál, podnikni další kroky, tentokrát s 
jasnějším pochopením celé situace.

důvěra v sebe 
sama

vědomá 
volba přístupu

Inner game  (W. Timothy Gallwey)

nehodnotící 
vnímání,nadhled















Extroverze/Introverze
Vnímání okolního prostředí 

Sensing/iNtuition
Získávání informací 

Thinking/Feeling
Zpracování informací 

Judging/Perceiving
Životní styl, přístup k plánování 

TYPOLOGIE MBTI 

 www.16personalities.com/cs

16 osobnostních typů:  
Racionálové (NT) Diplomati (NF) Průzkumníci SP Strážci SJ 

https://www.16personalities.com/cs


TYPOLOGIE MBTI ANALYTICI

ANALYTICI

Racionálové (NT) mají touhu vše poznat a pochopit. Myšlení je abstraktní, jsou objektivní, 
obdivují myšlenky, jednoduchost použití a funkcionalitu.



TYPOLOGIE MBTI DIPOMATI

DIPLOMATI

Idealisté (NF), hledají sebe sama, jsou empatičtí, zlepšovatelé okolí, v ostatních vidí 
to dobré, podporují je a stimulují k využití jejich potenciálu.



TYPOLOGIE MBTI PRŮZKUMNÍCI

PRŮZKUMNÍCI

Průzkumníci, hráči (SP) žijí teď a tady, jsou flexibilní, rychle se učí. Vše si chtějí 
vyzkoušet, jsou zruční, umělečtí. Hledají způsoby realizace.



TYPOLOGIE MBTI STRÁŽCI

STRÁŽCI

Strážci (SJ) dohlížejí na běh událostí, udržují tradice a řád.Uvažují konkrétně. 
Bývají konzervativnější, rádi pomáhají a pečují o ostatní.



SOUTĚŽIVÉ 
PROSTŘEDÍ 
VÍTĚZOVÉPOTŘEBA 

JISTOTY  
VYHNOUT SE NEÚSPĚCHU 

SKUPINOVÉ 
MYŠLENÍ 

KRITIKA JE 
NEŽÁDOUCÍ

ATMOSFÉRA 
STRACHU, 
OHROŽENÍ 

KONZERVATIVNÍ 
PROSTŘEDÍ

NAŠE VLASTNOSTI 
JSOU DANÉ 

VYBÍRÁME SI 
HVĚZDY

POTŘEBA 
DOKONALOSTI 

SEBEPOTVRZENÍ

AMBICE CÍLŮ 
POTŘEBA UZNÁNÍ 
PRESTIŽ POZICE 

MOTIVACE: 

CUKR A BIČ 
POCHVALA 

KARIÉRNÍ POSTUP 
ODMĚNA 

ZASTRAŠOVÁNÍ

NÁLEPKOVÁNÍ 
OBVIŇOVÁNÍ 
ALIBISMUS

FIXNÍ PŘÍSTUP



ADAPTABILNÍ PŘÍSTUP

VÝZVY 
PŘÍLEŽITOSTI 

FLEXIBILITA

OTEVŘENÁ 
KOMUNIKACE 
KREATIVITA 

FLEXIBILNÍ HIERARCHIE 

SYNERGIE 
POZITIVNÍ  
PŘÍSTUP 

SEBEREFLEXE

OSOBNÍ 
ODPOVĚDNOST 

POKORA 
INICIATIVA 
TÝMOVOST

VLASTNOSTI 
MŮŽEME 

KULTIVOVAT 
NEUROPLASTICITA

NEÚSPĚCH 
VNÍMÁME JAKO  
ZKUŠENOST

ROZVÍJÍME  
POTENCIÁL 

RŮZNORODOST  
JE VÍTÁNA 

NAŠE VZTAHY 
JSOU 

PŘÍLEŽITOSTÍ  
INSPIROVAT SE,  

UČIT SE 
PODPOROVAT SE 

MOTIVACE: 
POSLÁNÍ 

MISTROVSTVÍ 
AUTONOMIE 

OCEŇUJEME ÚSILÍ 



STOP

START

CONTINUE

  CO DÁL



PŘIPRAVILA: ING MICHAELA TETZELI 
ILUSTRACE: MIROSLAV SPOUSTA 
www.michaelatetzeli.cz  
mail@mtconsulting.cz

Daniel Goleman: Emoční inteligence  
Simon Sinek: Začněte s Proč 
Hans Rosling: Faktomluva 
Gary Hamel: Na čem dnes záleží 
Carol Dweck: Nastavení mysli 

WWW.TED.COM

POUŽITÉ ZDROJE

 INSPIRACE

http://mail@michaelatetzeli.cz
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