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Žijeme v době s velkým množstvím technologických změn
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Naše zkušenost a životní změny jsou

doslova „zapsány“ do aktuální podoby

našeho mozku.

..a každou změnu je třeba „zpracovat“



Neurální sítě v mozku se mění dle životních změn
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Střet s „novou zkušeností“ či změnou
vyžaduje přeskupení mnoha částí
neurální sítě našeho mozku.

100 000 000 000 000 propojení
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Kamion bez řidiče

Zdroj obrázku: yankodesign.com

• Pochybujeme o správnosti 

nové cesty

• Nechce se nám něco měnit

• Zaměřujeme se spíše na to 

co ztrácíme

• Máme tendenci vracet se  

„ke staré cestě“
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Kamion bez řidiče

- Je to nereálné?

- Je to ještě daleko?

- Už aby to tady bylo,

nemohu nikde sehnat

řidiče…

- Líbí se mi to…

- Nelíbí se mi to..
Zdroj obrázku: yankodesign.com



Křivka připravenosti na změnu
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Opozdilci 

(16%)

Zdroj: New York Press (2001)

Inovátoři, ochotni 

testovat, zkoušet, 

vymykat se 

(2,5%)

Vyhledávající 

novinky 

(13,5%)



Křivka připravenosti na změnu
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Obavy a přísliby lepších zítřků spojené s autonomním řízením
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Morální odpovědnost

Vyšší bezpečnost

Ztráta práce

Volnější města

Nová „lepší“ práce

Ušetřený čas Řízení nás bavilo

Mobilita „pro všechny“

Závislost „na stroji“

Méně starostí

..další otázky jistě přijdou?

Rizika úrovně 3 „semi
autonomous driving“ 

Vyšší cena



Zásadní změna je jako „vlna“
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1. POCITY NEREÁLNOST

2.POCHYBNOSTI

4.PŘIJETÍ

5.ZAČLENĚNÍ

NOVÉ ŽIVOTNÍ

REALITY

čas

3. OBAVY



Vliv zásadní životní změny na člověka
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čas

1.ŠOK
Úroveň 
„fungování“ 
člověka

100%
2.POPŘENÍ

3.HNĚV

4.ZMATEK

5.PLÁNOVÁNÍ a ROZMÝŠLENÍ

6.PŘIJETÍ

7.ZAČLENĚNÍ

NOVÉ ŽIVOTNÍ

REALITY

NEČINNOST, 
ODMÍTNUTÍ,  
DEPRESE…



K zamyšlení (..a zapamatování)
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• Změna je součástí našeho života.

• Technologický pokrok rychlost změn ještě akceleruje. 

• Každý z nás vnímá ze své podstaty změnu trochu jinak. 

• Navíc se naše připravenost mění (s životním obdobím, věkem a okolnostmi).

• Přijímání změny probíhá typicky ve fázích a je to normální součást adaptace. 

• Rychlost přijímání změn v životě souvisí i s „přestavbou mozku“.

Neustálé technologické změny jsou jistotou dnešní doby.



DĚKUJI ZA POZORNOST..

..v případě dotazů:
martin-pospichal@centrum.cz
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Pozvání – přednášky z aplikované psychologie pro dopravce
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www.skoleni.prodopravce.cz/akademie-manazerske-psychologie-cyklus


