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POZVÁNKA 
Realizační tým projektu „MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II“ Vás srdečně zve na 

webinář na téma 

 
  
 

 
 

  

"Kritické myšlení - jak neztratit rozum ve 
zmatené době" 

 
Webinář se uskuteční dne 8. 12. 2020 od 13:30 do 17:00 hod. s přestávkami  

(po ukončení je lektor k dispozici k diskuzi) 

Lektoruje: Lukáš Hána  

 

Webinář proběhne prostřednictvím aplikace Clickmeeting nebo Zoom.  

(bude upřesněno podle počtu účastníků) 

Účast na webináři je zdarma. 

 

Přihlásit se můžete přes odkaz ZDE nebo na e-mailové adrese 

michaela.pruchnicka@mujes.cz. 

 

Den před konáním Vám na e-mail zašleme odkaz pro připojení na webinář. 

 

 
Více informací o náplni webináře a lektorovi najdete na následující stránce. 

https://forms.gle/q1X2KVWJZmn3pQ7W7
mailto:michaela.pruchnicka@mujes.cz
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  Máme nebývalý přístup k informacím. Jenže velká část z nich je přinejmenším zavádějící 

nebo dokonce úplně mimo. Náš úspěch je tak dnes dost závislý na schopnosti umět 

vyhodnotit jejich důvěryhodnost a vyvodit z nich rozumné závěry. Podle toho se pak totiž 

chováme.  

• Na webináři si vysvětlíme, jak nám metody kritického myšlení mohou pomoct s 

informacemi pracovat a několik si jich představíme.  

• Po jeho absolvování budete umět lépe pracovat nejen s informacemi, které máte, 

ale i s těmi, které vám chybí.  

• Dokážete si rychle kriticky zhodnotit tvrzení a vybrat na základě důkazů 

nejpravděpodobnější vysvětlení.  

• Taky budete vědět, jak ke kritičtějšímu myšlení vést ostatní. 
 

Lukáš Hána  

• Je konzultantem a lektorem v GrowJOB Institutu, kde rozvíjí a školí téma kritického 

myšlení.  

• Založil a vede projekt Kritické myšlení #krimyš, v rámci kterého pořádá každý rok 

největší konferenci o kritickém myšlení v Evropě.  

• Na stejné téma natočil i sérii online kurzů a pomohl vytvořit kurz kritického myšlení 

na VŠE v Praze, který také učí.  

• Přednáší a školí v Evropě a Americe pro veřejnost, firmy, univerzity, ale třeba i 

zpravodajské služby.  

• V GrowJOBu pracuje od roku 2013.  

• Vystudoval diplomacii a mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické a na École 

Superieur de Commerce de Rennes ve Francii absolvoval kurzy na management a 

řešení problémů.  

• Prošel školením amerického Centra pro aplikovanou racionalitu (CFAR).  

• Fandí přístupům, které staví na důkazech. Zejména pak Evidence-Based 

Managementu a Efektivnímu altruismu. 

 
Doporučení pro účastníky: Pro zhlédnutí webináře není potřeba nic 

instalovat. Jen se prosím ujistěte, že máte aktuální verzi internetového 

prohlížeče (nejlépe Google Chrome, Firefox a Safari), starší verze můžou 

dělat problémy (zejména Internet Explorer) 

 Srdečně zve Realizační tým MAP II 


