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Co je chatbot?Co od dnešního 
webináře očekáváte?



Co je chatbot?Budeme se bavit o nastavení 
myšlení a jeho důležitosti.



Co je chatbot?
Budeme se bavit o tom, jak 
dávat zpětnou vazbu a jak se 
bavit o chybách.



Co je chatbot?Teze:



Co je chatbot?
Způsob přemýšlení o nás 
samotných ovlivňuje to, jestli 
uspějeme.











Co je chatbot?
Ve všech těchto rolích 
zásadně ovlivňujeme způsob 
myšlení ostatních.



Co je chatbot?
Tím pádem máme zásadní 
vliv na úspěch ostatních 
(hráčů, dětí, žáků, kolegů).



Co je chatbot?
Hodně často bojuju s tím, že 
narážím na lidi s tzv. fixním 
myšlením.



Co je chatbot?Co to znamená?



Co je chatbot?
Mentální stav, ve kterém 
člověk věří, že úspěch 
ovlivňují hlavně vnější faktory



Co je chatbot?…a nevěří, že s tím sám může 
něco dělat.



Co je chatbot?Jak tento stav vzniká?



Co je chatbot?1) Od mala škatulkujeme a 
necháme se škatulkovat.



Co je chatbot?2) Neumíme dávat zpětnou 
vazbu a bavit se o chybách.



Co je chatbot?1. Škatulkování











Co je chatbot?
Škatulkování vede k 
sebenaplňujícím se 
proroctvím…



Co je chatbot?
…a k přesvědčení, že 
vlastnosti potřebné k úspěchu 
jsou spíše vrozené/dané.



Co je chatbot?
Ve skutečnosti je to tak, že 
vlastnosti jako kreativita, 
komunikativnost, síla vůle, pečlivost 
či odvaha jsou naučitelné.





Co je chatbot?
Mozek je totiž neuroplastický
– můžeme ho cvičit, stejně 
jako svaly.



Co je chatbot?
Ukazuje se, že překonat fixní 
myšlení je mnohem důležitější 
faktor úspěchu než talent.



Co je chatbot?
Škatulkování je nebezpečné hlavně 
ve chvíli, kdy se nacházíme v pozici 
autority (učitel, trenér, rodič).



Co je chatbot?
Dětem na osmiletých gymnáziích se 
učitelé věnují více, než na jiných 
školách ve stejném ročníku.



Co je chatbot?
V hokejových juniorkách se trenéři 
více věnují starším hráčům (jsou 
důležití pro jejich úspěch).



Co je chatbot?Co s tím?



Co je chatbot?2. Růstové myšlení









































Co je chatbot?
Bleacher report Balon d‘Or forecast:
2016: Mario Balotelli, 2019: Oscar,
2021: Ilker Munianin





Co je chatbot?
Růstové myšlení se musí pěstovat 
dlouhodobě, čím dříve se s tím 
začne, tím lépe.



Co je chatbot?
Důležitým faktorem jsou rodiče –
podchytit, jakým způsobem s dětmi 
o sportu komunikují.



Co je chatbot?
Přepnout hráče na růstové myšlení 
lze hlavně dlouhodobou správnou 
komunikací a zpětnou vazbou.



Co je chatbot?3. Zpětná vazba



Co je chatbot?
Abychom se mohli vůbec začít bavit 
o chybách, musíme k tomu vytvořit 
podmínky.









Co je chatbot?„Dneska jsi hrál na prd!“



Co je chatbot?a) Zpětná vazba ad personam.



Co je chatbot?b) Snižuje motivaci do budoucna.



Co je chatbot?c) Neříká nic konkrétního a hráč 
netuší, co má příště zlepšit.



Co je chatbot?
„Dneska jsi měl mezery hlavně v obraně a 
tvůj výkon postrádal agresivitu. Zaměříme se 
na to společně na dalším tréninku, připravím 
ti na to cvičení a pomůžu ti to zlepšit, co 
myslíš?“



Co je chatbot?a) Zpětná vazba ad rem.



Co je chatbot?b) Detailní a upřímná.



Co je chatbot?c) Nabízí řešení a umožňuje reakci 
hráče.



Co je chatbot?d) Motivuje hráče do budoucna.























Co je chatbot?4. Shrnutí



Co je chatbot?1. Nikdy neškatulkujte.



Co je chatbot?
2. Sledujte, zda přistupujete ke 
všem hráčům stejně a bez 
předsudků.



Co je chatbot?
3. Přemýšlejte, zda vytváříte 
správné pro zpětnou vazbu 
(3:1).



Co je chatbot?
4. Zamýšlejte se nad tím, 
jakým způsobem dáváte 
pozitivní i negativní feedback.



Co je chatbot?Dotazy + diskuze


