
Systémovou příčinností  označujeme událost, která je výsledkem složitých vztahů 
příčina-účinek. Některé příklady systémové příčinnosti jsou: klima a počasí, ekosystémy
a biologické systémy, ekonomika, akciový trh, sociální systémy. Pro tyto oblasti je často 
obtížné, dokonce i pro odborníky, určit, co přesně bylo hlavní příčinou konkrétní události.

Přímá příčinnost na druhé straně vysvětluje události jednoduššími termíny 
bezprostřednějšího vztahu příčina-účinek (spouštěč-akce, akce - výsledek).

CO JE TO

PROC JE DULEZITA  
Často jsme v pokušení uvažovat o všech událostech z hlediska přímé příčinnosti, což 
v mnoha případech může vést k nesprávnému výkladu, neplatným argumentům
a falešným závěrům. Modely dezinformace a manipulace používají takovou
taktiku často.

SYSTÉMOVÁ PŘÍČINNOST

https://defacto.space

SYSTÉMOVÁ PŘÍČINNOST
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CO JE TO
Vzorce rovnocennosti se vztahují na příkazy, které jsou matematicky a logicky 
ekvivalentní, ale jsou formulovány odlišně. Můžeme tedy přimět lidi, aby změnili své 
preference nebo názor a podporovali zákon nebo akci, kterou by za jiných okolností 
nepodporovali, a to pouhou změnou formulace, ale zachováním jejího skutečného 
významu. Nabídka kreditní karty s úrokem „12%“ nebo „pouze 1% za měsíc“; lék se 
silnými vedlejšími účinky, který „zachrání životy poloviny populace“ nebo „zabije 
každou druhou osobu“. Stejný výsledek, různé formulace.

U vzorce priorit lidé dělají různé úsudky v závislosti na tom, která část prohlášení byla 
záměrně zdůrazněna.  Loterijní hry mají obrovskou reklamní kampaň, ve které jsou 
důraz kladen na velkou výhru, ale málokdy je zmíněno, jak malá šance na takovouto 
výhru ve skutečnosti je.

PROC JE DULEZITA
Úmyslná změna fráze, která  zdůrazňuje nebo potlačuje kvalitu nebo nutí lidi, 
aby si vybrali postup, který by si jinak nevybrali, je často používána ve 
veřejných diskuzích, obzvláště s úmyslem manipulovat nebo poškodit.

VZORCE ROVNOCENNOSTI A
VZORCE PRIORIT

https://defacto.space

Motivované poznání je důležitým pojmem pro pochopení toho, jak vnímáme svět a proč 
máme tendenci přenést nerealisticky vysokou důvěru k informacím, které dostáváme 
od těch, kteří jsou nám blízcí a kterých si vážíme, a členů skupin, kterých jsme také 
součástí, na rozdíl od ostatních lidí a členů jiných skupin. 

Jedním z účinků motivovaného poznání je naše tendence přijímat úspěchy, ale ne 
neúspěchy, přeceňovat naše partnery a blízké a podceňovat ostatní mimo naši skupinu, 
měnit naše postoje, aby se snížila disonance a hrozba. 

CO JE TO

PROC JE DULEZITA
Protože přistupujeme k informacím pocházejícím z různých zdrojů s různou mírou 
důvěry a kritiky, a strategie manipulace s cílem poškodit tyto znalosti využívají  k 
šíření a maximalizaci dosahu svých kampaní.  

MOTIVOVANÉ POZNÁNÍ
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MOTIVOVANÉ POZNÁNÍ

JAK JI VYUZIT
Zvýšené povědomí  o povaze a síle vzorců rovnocennosti a priorit, začnete 
automaticky věnovat pozornost nejen tomu, co se říká, ale také tomu, jak se to říká. 
To vám umožní nahlédnout do možných pokusů o manipulaci a pomůže vám 
soustředit se na přesný význam daného prohlášení, zejména v případech, kdy se 
očekává, že povede k rozhodnutí nebo k zahájení akce.

Každou sekundu jste bombardováni obsahem  a většinou nejste kritičtí, pokud 
jde o informace, které obdržíte. Změnou toho a zostřením svého vnímání k identifikaci 
konkrétních vzorců frázování se stáváte méně zranitelnými vůči manipulaci a více 
odpovědní za to, jak sami vytváříte a sdílíte informace.  

JAK JI VYUZIT
Když víte, které prvky s největší pravděpodobností formují kognitivní proces, 
stanete se vůči některým formám manipulace odolnější. Prvním krokem je tedy zjistit, 
co způsobuje předpojatost kognitivně podmíněných motivací.

Dopad těchto předsudků můžete snížit detailnějším zpracováním informací, ve 
kterém získáte sebevědomí, maximalizujete své adaptivní rozhodování a omezíte 
zvýhodňování informací pocházejících od blízkých a členů ve skupině.

JAK JI VYUZIT

Systémová příčinnost není přirozeně se vyskytující koncept učení. Mozek je 
nezpůsobilý se o takových událostech správně učit nebo rozumně uvažovat, protože 
je nedokáže pozorovat nebo vnímat v celém svém výskytu, ani o nich racionalizovat. 

Pokud jej však nasměrujete tímto směrem, mozek začne zkoumat a chápat složité 
vztahy systémové příčinnosti – obecně, nejen pro konkrétní událost! Takže pokud 
někoho naučíte rozlišovat mezi přímou a systémovou příčinností, bude příště, když 
identifikují případ jako systémový, schopen prozkoumat celý řetězec příčinnosti.
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měnit naše postoje, aby se snížila disonance a hrozba. 

CO JE TO

PROC JE DULEZITA
Protože přistupujeme k informacím pocházejícím z různých zdrojů s různou mírou 
důvěry a kritiky, a strategie manipulace s cílem poškodit tyto znalosti využívají  k 
šíření a maximalizaci dosahu svých kampaní.  
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MOTIVOVANÉ POZNÁNÍ

JAK JI VYUZIT
Zvýšené povědomí  o povaze a síle vzorců rovnocennosti a priorit, začnete 
automaticky věnovat pozornost nejen tomu, co se říká, ale také tomu, jak se to říká. 
To vám umožní nahlédnout do možných pokusů o manipulaci a pomůže vám 
soustředit se na přesný význam daného prohlášení, zejména v případech, kdy se 
očekává, že povede k rozhodnutí nebo k zahájení akce.

Každou sekundu jste bombardováni obsahem  a většinou nejste kritičtí, pokud 
jde o informace, které obdržíte. Změnou toho a zostřením svého vnímání k identifikaci 
konkrétních vzorců frázování se stáváte méně zranitelnými vůči manipulaci a více 
odpovědní za to, jak sami vytváříte a sdílíte informace.  

JAK JI VYUZIT
Když víte, které prvky s největší pravděpodobností formují kognitivní proces, 
stanete se vůči některým formám manipulace odolnější. Prvním krokem je tedy zjistit, 
co způsobuje předpojatost kognitivně podmíněných motivací.

Dopad těchto předsudků můžete snížit detailnějším zpracováním informací, ve 
kterém získáte sebevědomí, maximalizujete své adaptivní rozhodování a omezíte 
zvýhodňování informací pocházejících od blízkých a členů ve skupině.

JAK JI VYUZIT

Systémová příčinnost není přirozeně se vyskytující koncept učení. Mozek je 
nezpůsobilý se o takových událostech správně učit nebo rozumně uvažovat, protože 
je nedokáže pozorovat nebo vnímat v celém svém výskytu, ani o nich racionalizovat. 

Pokud jej však nasměrujete tímto směrem, mozek začne zkoumat a chápat složité 
vztahy systémové příčinnosti – obecně, nejen pro konkrétní událost! Takže pokud 
někoho naučíte rozlišovat mezi přímou a systémovou příčinností, bude příště, když 
identifikují případ jako systémový, schopen prozkoumat celý řetězec příčinnosti.
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Systémovou příčinností  označujeme událost, která je výsledkem složitých vztahů 
příčina-účinek. Některé příklady systémové příčinnosti jsou: klima a počasí, ekosystémy
a biologické systémy, ekonomika, akciový trh, sociální systémy. Pro tyto oblasti je často 
obtížné, dokonce i pro odborníky, určit, co přesně bylo hlavní příčinou konkrétní události.

Přímá příčinnost na druhé straně vysvětluje události jednoduššími termíny 
bezprostřednějšího vztahu příčina-účinek (spouštěč-akce, akce - výsledek).

CO JE TO

PROC JE DULEZITA  
Často jsme v pokušení uvažovat o všech událostech z hlediska přímé příčinnosti, což 
v mnoha případech může vést k nesprávnému výkladu, neplatným argumentům
a falešným závěrům. Modely dezinformace a manipulace používají takovou
taktiku často.

SYSTÉMOVÁ PŘÍČINNOST
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CO JE TO
Vzorce rovnocennosti se vztahují na příkazy, které jsou matematicky a logicky 
ekvivalentní, ale jsou formulovány odlišně. Můžeme tedy přimět lidi, aby změnili své 
preference nebo názor a podporovali zákon nebo akci, kterou by za jiných okolností 
nepodporovali, a to pouhou změnou formulace, ale zachováním jejího skutečného 
významu. Nabídka kreditní karty s úrokem „12%“ nebo „pouze 1% za měsíc“; lék se 
silnými vedlejšími účinky, který „zachrání životy poloviny populace“ nebo „zabije 
každou druhou osobu“. Stejný výsledek, různé formulace.

U vzorce priorit lidé dělají různé úsudky v závislosti na tom, která část prohlášení byla 
záměrně zdůrazněna.  Loterijní hry mají obrovskou reklamní kampaň, ve které jsou 
důraz kladen na velkou výhru, ale málokdy je zmíněno, jak malá šance na takovouto 
výhru ve skutečnosti je.

PROC JE DULEZITA
Úmyslná změna fráze, která  zdůrazňuje nebo potlačuje kvalitu nebo nutí lidi, 
aby si vybrali postup, který by si jinak nevybrali, je často používána ve 
veřejných diskuzích, obzvláště s úmyslem manipulovat nebo poškodit.

VZORCE ROVNOCENNOSTI A
VZORCE PRIORIT
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CO JE TO
Vzorce jsou směrované kognitivní složené struktury, které pomáhají mozku dát 
všechno do kontextu. Věci, které odpovídají vzorci, jej posilují. Věci, které 
nezapadají- vytvářejí kognitivní disonanci. Když kognitivní disonance vyvstane, mozek 
 se musí rychle rozhodnout, které prvky dávají smysl a udržet je, a zbavit se všech 
ostatních. Vzorce nám říkají, co můžeme očekávat, když vstoupíme do nemocnice, 
školy, restaurace, letiště. Trvalé vzorce tvoří naše systémy víry - osobní, kulturní, 
politické, etické, náboženské..

Vzorce nám také umožňují žít v relativní konzistenci a zachovávat soudržnost mezi 
minulostí, přítomností a budoucností. Diktují, že když sčítáte, číslo stoupá, když 
odečítáte, klesá; den je spojován se světlem a noc  s jeho nepřítomností; léta jsou 
horká, a pokud sněží, pak je určitě zima.  

PROC JE TO DULEZITE
Vzorce vysvětlují, proč 2 osoby mohou vnímat skutečnost opačným 
způsobem - u jedné z nich je tato skutečnost zasazena do vzorce pozitivních 
a hodnotných výsledků, u druhé do vzorce negativních výsledků, kterým je 
třeba se za každou cenu vyhnout.

VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ
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VZORCE V KONTEXTU MYŠLENÍ
JAK JI VYUZIT

Vzorce, které jsou zažité po mnoho let, se velmi obtížně mění. A lidé jsou často 
zděšení tím, jak je možné, že ostatní nerozumí jejich argumentům - jak to, 
že to nechápou, je to tak jednoduché a přirozené! To je. Pro vás. Protože se hodí do 
vašeho vzorce. Ale protože to nezapadá do jejich vzorce,  musíte přijmout jinou 
strategii pro komunikaci a zajištění vaší pozice. Pamatujte, že neuronové dálnice se 
upevní pokaždé, když se objeví potvrzení vzorce. Stejně jako svaly rostou s tréninkem. 
Mohli byste se pokusit pochopit vzorec soupeře a vyvolat argumenty, které jsou 
v jeho vzorci relevantní, nikoli argumenty, které se vám zdají logické.

Komunikace o sporných a rozdělujících otázkách může být zlepšena tím, že si 
uděláte čas na prozkoumání a porozumění problémům druhé strany. Tím se zvyšuje 
pravděpodobnost, že budete vyslechnuti, nejen že váš argument bude 
odmítnut a zamítnou jej i nervová spojení, jak je tomu nejčastěji v kognitivně 
disonantních situacích.  
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