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Úvod a kontext 
 

Program Skills Builder propojuje pedagogy, zaměstnavatele a organizace zaměřené na 

výuku měkkých dovedností. Jeho cílem je, aby si jednoho dne všichni osvojili dovednosti 

potřebné k úspěchu. 

 

K tomuto cíli přispívá každý z nás: jak pedagogové, ředitelé vzdělávacích institucí, 

vychovatelé, tak i rodiče a zaměstnavatelé. Tento průvodce poskytuje komplexní návod 

k vybudování základních dovedností. 

 

 

Zaměřujeme se na budování osmi základních dovedností, u nichž bylo prokázáno, že žáky 

nejefektivněji připravují na studium i zaměstnání: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za posledních deset let jsme v metodice Skills Builder 

vyškolili již přes 20 000 učitelů, aby mohli podporovat své žáky 

a studenty v rozvoji základních měkkých dovedností. 

Metodika poskytuje základní přehled všeho, co by žáci v rámci 

každé z osmi dovedností měli zvládnout. Všechny dovednosti jsou rozděleny do patnácti na sebe 

navazujících kroků. Každý krok zahrnuje dílčí část znalostí a strategií důležitých pro rozvoj dané 

základní dovednosti. Tyto dílčí části jsou strukturovány tak, aby je pedagogové mohli snadno své 

žáky naučit. Metodiku Skills Builder pomáhaly vyvinout a zdokonalovat tisíce učitelů, studentů, 

zaměstnavatelů a organizací zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. Metodika Skills Builder 

učitelům pomáhá ve všech fázích práce: s plánováním výuky, poskytováním zpětné vazby, 

nastavením systému odměn a zakotvením terminologie metodiky do každodenní praxe.  
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Zásady metodiky Skills Builder 
Pro co nejefektivnější výuku dovedností pomocí metodiky Skills Builder je ideální řídit se šesti 

klíčovými zásadami. Velmi podobné zásady se běžně využívají i při výuce čtení, psaní a počítání, 

takže se pro většinu učitelů nejedná o nic nového. Na těchto zásadách je postavena naše praxe 

i zdroje včetně tohoto průvodce. 

 

1. V jednoduchosti je síla 

Jasně si určete, o co při rozvoji dovedností svých žáků usilujete. Tento průvodce 

vám pomůže postupovat krok za krokem po malých, zvládnutelných úsecích 

s jasnými výsledky. 

 

 

2. Začněte včas a nepolevujte 

S výukou dovedností začínáme u dětí už ve 3 letech a pokračujeme až do doby, 

kdy nastupují na univerzitu nebo do zaměstnání. Rozvíjení dovedností jim pomůže 

efektivně se učit jak v současnosti, tak v budoucnu. Aktivity uvedené v tomto 

průvodci je možné využít u žáků a studentů jakéhokoli věku. 

 

3. Sledujte výsledky 

Než s výukou konkrétní dovednosti začnete, zjistěte, na jaké úrovni žáci u dané 

dovednosti jsou – kde jsou jejich silná a slabá místa. Metodika Skills Builder 

učitelům pomáhá přesně zhodnotit, na jaké úrovni se žáci aktuálně nacházejí a 

jaký další krok je pro ně vhodný. 

 

4. Zaměřte se na konkrétní úkol 

Během jednotlivých kroků budou mít žáci za úkol různé aktivity, které jim vždy 

pomohou zvládnout naučit se daný krok. Veškeré aktivity v této metodice jsou 

navrženy tak, aby umožnily zaměřit se konkrétně na to nové, co se žák má 

v daném kroku naučit. 

 

5. Dovednosti pravidelně procvičujte 

Podporovat a rozvíjet můžete dovednosti u žáků i dalšími způsoby při jakýchkoli 

jiných aktivitách. V průvodci najdete také užitečné tipy k následnému procvičování 

a posilování dovedností. 

 

 

6. Uvádějte příklady ze života 

Je důležité, aby si studenti uvědomili, že nabyté dovednosti mohou využít 

v nejrůznějších situacích. Proto je dobré uvádět příklady ze života, se kterými se 

dokážou ztotožnit. Celá řada aktivit v průvodci tomu odpovídá a žáky podporuje 

v tom, aby o možnostech používání dovedností přemýšleli.  
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V čem dovednost spočívá? 

 

 

Jak kreativní myšlení definujeme? 

 

Při výuce základních měkkých dovedností je vždy nezbytné, abychom žákům jasně vysvětlili, co 

daná dovednost přesně obnáší, a komunikovali o ní konzistentním jazykem. Protože kreativita je 

dosti mlhavý a neuchopitelný pojem, o tom, do jaké míry se dá naučit, se dlouho vedly diskuze. 

Proto se v tomto průvodci zaměřujeme především na výuku konkrétních strategií, které podporují 

kreativní myšlení. 

 

„Kreativní myšlení“ definujeme jako „schopnost uplatnit představivost a vytvářet inovativní 

řešení“. 

 

 

Jaká jsou jednotlivá stadia učení se této dovednosti? 

 

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. 

Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení 

kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek. Od kroku 

6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života. V další fázi se 

učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují 

schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe 

fungují pro ně samotné. 
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Proč je tato dovednost důležitá? 
 

V posledních letech se čím dál tím více dostává do povědomí, že „mít dobrou představivost“ nebo 

„být kreativní“ neznamená jen vymýšlet něco velkého nebo výjimečného. Velké a výjimečné 

myšlenky jsou sice důležité, stejně důležité je ale umět vymýšlet praktická řešení běžných 

problémů, která pak můžeme uplatňovat v každodenních situacích.  

 

Tato dovednost je pro nás zásadní už v době školní docházky. Teoretik pedagogiky Vygotskij 

představivost označuje za „zcela nezbytnou podmínku téměř veškeré lidské duševní činnosti“. 

Metaanalýza 120 studií, které se tímto vztahem zabývaly, u většiny z nich pozitivní korelaci 

potvrdila: žáci, kteří projevují vyšší míru kreativity, dosahují lepších studijních výsledků (Gadia et 

al., 2016). Úspěšnější jsou navíc nejen v předmětech považovaných za „kreativnější“, jako je 

mateřský jazyk, hudební nebo výtvarná výchova, ale také v matematice a dalších přírodních i 

společenských vědách (Nami et al., 2014). 

 

Když se zamyslíme nad tím, jak se bude schopnost kreativního myšlení hodit starším studentům 

v pracovním životě, hned nás napadnou tradiční kreativní obory, např. design, architektura, 

divadelnictví. Schopnost vytvářet a hodnotit inovativní řešení je však žádaná napříč nespočtem 

různých profesí. Zaměstnavatelé se na inovace zaměřují čím dál tím více – a to nejen na 

neustálou tvorbu nových řešení, ale i na schopnost vytvářet hodnotu na základě inovativního 

kombinování již existujících myšlenek. Abychom se vyrovnali s výzvami, kterým dnešní svět čelí 

– globálním oteplováním, rostoucími zdravotními problémy obyvatel nebo rostoucí automatizací, 

bude potřeba notná dávka kreativity. 
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Jak průvodce používat 

 

Úvod 

 

Tento průvodce je praktickým výukovým nástrojem, který vyvinul náš tým zkušených pedagogů. 

Je vytvořen tak, aby byl použitelný při výuce ve školách, v kroužcích a v jakémkoli jiném kontextu, 

kde se mladí lidé učí základním dovednostem. Každý krok výuky dovednosti je popsán v rámci 

dvou stran, na nichž se dozvíte, jak přesně tento krok vyučovat, procvičovat, posilovat a hodnotit. 

 

Průvodce žáky vede od 0. až po 15. krok výuky dovednosti. Je postaven na šesti zásadách 

metodiky a zároveň poskytuje nástroje pro kontrolu zvládnutí každého kroku: než se žáci posunou 

k dalšímu, musí vždy nejprve prokázat, že „zvládli“ ten předchozí. Dovednosti je totiž třeba 

rozvíjet postupně. 

 

Začínáme 

 

Jak v úvodní kapitole o zásadách metodiky vysvětlujeme, klíčem k efektivní výuce dovedností je 

správné „nasazení laťky“. Nejdřív se proto podívejte na tabulku na straně 8 a promyslete si, jak 

na tom vaši žáci s danou dovedností jsou: Co zvládají bez problémů a v různých kontextech? Co 

je pro ně náročné? Co je především potřebujete naučit? Pro ještě vyšší efektivitu můžete využít 

náš online hodnoticí nástroj (na adrese assess.skillsbuilder.org). 

 

Když už víte, jakým krokem chcete se svými žáky začít, nalistujte danou stranu. Každý výukový 

krok je členěn do následujících oddílů. 

 

Vysvětlení pro učitele:  
 

Informace o tom, co by žáci měli znát už předem, k čemu krok směřuje a jaký je jeho hlavní 

výsledek: co nového se žáci naučí. 

 

Žáci musí zvládnout: 

 

Rozdělení kroku na dva nebo tři velice snadno uchopitelné cíle, aby žákům bylo naprosto 

jasné, co mají zvládnout, aby prokázali, že se krok naučili. 

 

Výuka kroku:  

 

Informace o tom, jak daný krok vyučovat, včetně konkrétních instrukcí pro žáky, klíčových 

pojmů, jejich definic a příkladů ze života, které se dají při výuce tohoto kroku využít.  
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Procvičování: 
 

Dva nebo tři nápady, jak se svou skupinou konkrétně prakticky dovednost procvičovat, aby 

žáci mohli to, co se naučili, trénovat. Většinou se jedná o krátké úkoly na 5–15 minut, k nimž 

nejsou potřeba téměř žádné pomůcky a v nichž mají hlavní slovo sami žáci. Úkoly je vhodné 

zařadit ihned po „výuce kroku“. Můžete si zvolit aktivitu, která se podle vás pro vaše žáky 

hodí nejlépe, nebo je třeba vyzkoušet všechny. 

 

Můžete se také zaregistrovat na stránce skillsbuilder.org/hub, kde naleznete spoustu videí 

s aktivitami a dalších zdrojů k procvičování. 

 

 

 

 

 

Posilování dovednosti: 

 

Nápady, jak dovednost upevňovat: jednoduché tipy, jak si s žáky opakovat důležitou 

terminologii, techniky a postupy z daného kroku. Tento oddíl jim ukáže, jak dovednost 

uplatňovat nejen při výuce, ale i v každodenních činnostech. 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 

 

Tipy, jak zjistit, jestli žáci daný krok zvládli. Uvádíme vždy několik různých možností, abyste 

si mohli vybrat tu, která se ve vaší situaci hodí nejlépe. Jsou založeny na formativním 

hodnocení: kontrole toho, co už žáci umí a jestli jsou připraveni posunout se k dalšímu kroku. 

Pokud ne, můžete jednoduše upevnit jejich porozumění a sebevědomí tím, že si zopakujete 

předchozí kroky. 
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Kreativní myšlení 
Schopnost uplatnit představivost a vytvářet inovativní řešení. 

 

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak 

s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím 

dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních 

nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících 

myšlenek. 

 

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit 

v různých oblastech života. 

 

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. 

Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a 

posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné. 
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Je zakázáno používat tyto materiály ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu držitele práv. 

Bez jeho předchozího souhlasu nesmějí být nijak upravovány.

Krok Popis pro žáka Vysvětlení pro učitele 

Krok 0 Umím si něco představit a předvést to. 
Žáci si umějí představit něco nereálného (zatím takové 

koncepty, které znají z reálného života). 

Krok 1 Umím popisovat, co si představuju. 
Žáci umějí vysvětlit, co znamená něco si představit, poznat, 

že si něco představují, a popsat co. 

Krok 2 
Umím zapsat, nakreslit nebo zahrát, co si 

představuju. 

Žáci dokážou zapsat, nakreslit nebo jinou formou vyjádřit, 

co si představují. 

Krok 3 
Umím si něco představit na základě 

zadaných kritérií. 

Žáci si dokážou představit jednoduchý koncept na základě 

jednoduchých zadaných kritérií nebo obecných pokynů. 

Krok 4 
Umím v představách vyjít od nějakého 

výchozího bodu a dál je rozvíjet sám. 

Žáci dokážou vyjít v představách od nějaké základní 

myšlenky nebo kontextu a dále je sami rozvíjet. 

Krok 5 
Umím myšlenky a představy kombinovat 

a vymýšlet tak představy nové. 

Žáci dokážou na základě spojování jednoduchých 

myšlenek vytvářet myšlenky nové. Zároveň umějí 

rozpoznat, když se nějaká myšlenka skládá z různých 

částí. 

Krok 6 
Umím vysvětlit, co je to kreativita a jak se 

dá využít v různých situacích. 

Žáci dokážou vysvětlit, co je to kreativita, v jakých různých 

situacích a kontextech se s ní můžeme setkat (např. umění, 

design, různé každodenní situace) a jak ji využívají různé 

specifické skupiny lidí. 

Krok 7 
Umím popsat, jakým způsobem v různých 

oblastech kreativitu využívám. 

Žáci dokážou popsat, jakou roli kreativita hraje v různých 

oblastech jejich života: v různých školních předmětech, 

v kroužcích a jiných zájmových činnostech a doma. 

Krok 8 
Umím podpořit svou kreativitu a vymýšlet 

nové nápady s pomocí myšlenkové mapy. 

Žáci dokážou podpořit proces vzniku, rozvíjení a spojování 

myšlenek za pomoci myšlenkové mapy. 

Krok 9 

Umím popsat, jak může kreativitu podpořit 

nějaká zdánlivě nesouvisející, nahodilá 

myšlenka. 

Žáci dokážou popsat, jak může kreativitu a vznik nových 

myšlenek podpořit nějaký nahodilý podnět (např. slovo, 

obrázek, nebo dokonce zvuk). 

Krok 10 
Umím vysvětlit, jak kreativitu podporuje 

zvážení různých pohledů na věc. 

Žáci dokážou popsat, jaký má na kreativitu vliv 
podívat se na problém, který řeší, z různých 
perspektiv. 

Krok 11 
Umím vysvětlit, jak maximalizovat 

kreativitu při spolupráci ve skupině. 

Žáci dokážou vysvětlit, jak překonat „syndrom skupinového 

myšlení“, který vede k tomu, že z nevědomé snahy o shodu 

s ostatními skupina uvažuje příliš uniformně. 

Krok 12 
Umím reflektovat, jak používám nástroje 

podporující kreativitu. 

Žáci rozumějí tomu, jak fungují různé nástroje podporující 

kreativitu, a dokážou reflektovat, jakým způsobem je využili 

v různých kontextech. 

Krok 13 

Umím si vybrat nástroje podporující 

kreativitu, které se nejlépe hodí k mému 

způsobu práce, a umím vysvětlit proč. 

Žáci dokážou reflektovat, jakým způsobem řeší kreativní 

úkoly, a  

posoudit, jak efektivní jsou pro ně různé nástroje 

podporující kreativitu. 

Krok 14 

Umím navrhnout několik nástrojů 

podporujících kreativitu vhodných pro 

konkrétní situaci 

Žáci dokážou posoudit specifika konkrétní situace, zvolit 

několik nástrojů podporujících kreativitu, které se pro tuto 

situaci hodí, a svou volbu zdůvodnit. 

Krok 15 

Z nástrojů podporujících kreativitu umím 

zvolit ten, který bude v určité situaci 

nejefektivnější, a umím vysvětlit proč. 

Žáci dokážou zhodnotit efektivitu různých nástrojů 

podporujících kreativitu vzhledem k dané situaci a zvolit 

ten, který bude nejefektivnější. 
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Kreativní myšlení 
Krok 0 
Umím si něco představit a předvést to. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 0 si žáci umějí 

představit něco nereálného (zatím jen takové 

koncepty, které znají z reálného života). 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Umět si představit nějaké imaginární 

místo nebo věc. 

• Připojit se k něčí imaginární hře. 

• Předvádět věci, které znají. 

 

Výuka kroku 
 

Výuka tohoto kroku má dvě fáze. Zaprvé je 

potřeba si definovat, co je to „představivost“, 

a zadruhé se naučit uplatňovat ji při 

předvádění různých konceptů/scének. 
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co to znamená „něco si 

představovat“: „Něco si představovat 

znamená něco si vymyslet a v duchu to 

vidět před očima.“ 

• Názorně předveďte, jak si představit 

nějaký předmět, zvíře nebo osobu. 

„Pojďme zapojit představivost. Zavřete 

oči a zkuste si představit, že se díváte 

na krásné chlupaté koťátko. Jakou má 

barvu? Můžete ho pohladit? Že si ho 

představujeme, znamená, že děláme, 

že existuje, i když ve skutečnosti 

neexistuje.“ 

• Názorně předveďte, jak si představit 

nějaké místo, které známe. „Budeme si 

představovat, že jsme u moře. Zavřete 

oči a představte si, že stojíte na pláži. Co 

tam vidíte? Co slyšíte?“ 

• Vysvětlete žákům, jak můžeme pomocí 

představivosti dělat, že jsme někdo jiný 

nebo někde jinde – říká se tomu 

předvádění. „Představte si, že se 

brouzdáte v moři. Udělejte, že si 

zouváte boty. A teď dělejte, že kopete do 

vody a cákáte kolem sebe.“ 

Procvičování 
 

1. Čtěte si pohádky, říkejte říkanky a 

zpívejte písničky, při kterých si mají děti 

něco představit a předvádět, např. „Kolo, 

kolo mlýnský“, „Zlatá brána“ nebo 

„Brambora“. 

2. Abyste představivost dětí podpořili, 

nabídněte jim převleky a rekvizity 

z různých prostředí, která znají. Např. 

dejte do pískoviště kyblíčky, lopatky a 

mušle a dělejte, že jste u moře, nebo 

dětem dejte dětskou pokladnu, peníze a 

košík, aby mohly předstírat, že nakupují. 

Předveďte jim, jak rekvizity použít, a 

vybídněte je, aby předváděly samy. 

3. Zahrajte si „Hádej, kdo jsem?“ – jeden 

z žáků bude předvádět nějaké zvíře 

a ostatní musí hádat jaké. 



  skillsbuilder.org  

 

Kreativní myšlení 12 Krok 0 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Když si s žáky čtete pohádky a příběhy, 

občas se na chvilku zastavte a vyzvěte je, 

aby si zkusili představit a řekli vám, co se 

bude dít dál. 

2. Vyzývejte žáky, aby při poslechu písniček 

předváděli, co se v nich odehrává. 

3. Vytvořte žákům různá prostředí, kde si 

mohou představovat a předvádět různé 

věci. 

 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• V tomto kroku nejlépe funguje slovní 

hodnocení a zpětná vazba. 

• Vyzvěte žáky, aby vám vysvětlili, co 

zrovna předstírají, že jsou nebo dělají. 

Je na nich vidět, že si umějí představit 

imaginární předměty a prostředí? 

• Pozorujte, jak si žáci společně hrají a 

předvádějí různé věci. Umějí si 

představit něco, co vymyslel někdo jiný, 

a k jeho hře se připojit? Dokážou 

předvést věci, které znají? 
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Kreativní myšlení 
Krok 1 
Umím popisovat, co si představuju.

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 1 žáci umějí vysvětlit, 

co znamená něco si představit, poznat, že si 

něco představují, a popsat co. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co znamená „něco si 

představovat“. 

• Uvést příklady toho, kdy si něco 

představovali a co to bylo. 

 

Výuka kroku 
 

Výuka tohoto kroku má tři fáze. Zaprvé 

žákům definujte, co je to „něco si 

představovat“. Zadruhé jim vysvětlete, že už 

to umějí a často to dělají. Nakonec jim 

názorně předveďte, jak si něco představovat. 
 
Je důležité žáky podporovat v myšlence, že 

mají velkou představivost a dokážou si 

představovat různé imaginární, nereálné 

věci. Jak děti rostou, často totiž v tomto 

ohledu ztrácejí sebedůvěru. 
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte žákům, co to znamená „něco 

si představovat“: „Něco si představovat 

znamená něco si vymyslet a v duchu to 

vidět před očima.“ 
 
• Vyzvěte žáky, aby uvedli nějaké příklady 

toho, kdy si něco představovali. Nápady 

zaznamenávejte. 

• Ukažte žákům, jak si něco představujete 

a předvádíte: 

a) Dělejte, že používáte nějaký 

imaginární předmět: že si čistíte zuby, 

že pečete dort. 

b) Použijte nějakou věc jinak, než by žáci 

čekali: např. dělejte, že láhev je telefon 

apod. 

c) Předstírejte, že si povídáte s nějakou 

imaginární postavou. 

 

Procvičování 
 

1. Vyzvěte žáky, aby samostatně nakreslili 

nebo napsali, jak při nějaké příležitosti 

využili představivost. Předveďte jim to, 

např.: „Já jsem využil představivost, když 

jsem psal povídku, takže jsem nakreslil 

obrázek sebe, jak píšu.“ Potom všechny 

obrázky a texty vystavte a několika žákům 

dejte za úkol podle nich popsat celé třídě, 

při jakých příležitostech využilo 

představivost několik jejich spolužáků. 

2. Znovu žákům vyprávějte nějaký příběh, který 

už znají. Pak na jeho základě pokládejte 

žákům otázky: „Co kdyby...?“  Např.: „Co 

kdyby se u nás ve skříni schovávala 

Sněhurka?“ nebo „Co kdyby váš dům stál 

na dně moře? Jak byste se tam dostali?“ 

Vysvětlete žákům, jak při odpovídání 

využívají představivost, protože popisují 

něco nereálného. 

3. Dejte žákům za úkol, aby ve skupinkách 

po 2–3 střídavě předváděli, že dělají 

nějaké běžné činnosti: češou si vlasy, 
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oblékají se, jedí snídani. Kdo zrovna 

nepředvádí, snaží se činnost uhodnout. 

(S předváděním se musí dostat na 

každého.) 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vytvořte si nějakou pomůcku, kterou dáte 

žákům najevo, že teď se bude využívat 

představivost. Např.: „Teď se půjdeme 

podívat do říše představivosti“ nebo 

„Nasaďte si na hlavu ‚klobouk 

představivosti‘.“ Že žáci zrovna používají 

představivost, může symbolizovat 

i nějaký konkrétní předmět, který si žáci 

např. vezmou do ruky nebo na něj budou 

mluvit. 

2. Trénujte s žáky představivost pomocí 

otázek „Co kdyby...?“, „Co/jaký je podle 

vás...?“ apod.: „Co kdyby pořád pršelo?“, 

„Jaké je podle vás nejlepší číslo?“  

3. Popisujte žákům, jak sami používáte 

představivost: „Když jsem maloval tenhle 

obraz tygra, jak se v noci plíží džunglí, 

musel jsem si to představit, protože ve 

skutečnosti jsem to nikdy neviděl.“

Hodnocení 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí.  

 

• V tomto kroku nejlépe funguje slovní 

hodnocení a zpětná vazba. 

• Vyzvěte žáky, aby vám vysvětlili, co je to 

představivost, a popsali, kdy ji používají. 

• Zadejte žákům různé nereálné situace 

a vyzvěte je, aby vám popsali, co si 

představí, např.: jaké bude zítra počasí, 

co jedí mimozemšťani k snídani. 

• Pozorujte, jak si žáci společně hrají 

a předvádějí různé věci.  
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Kreativní myšlení 
Krok 2 
Umím zapsat, nakreslit nebo zahrát, co si představuju. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou zapsat, 

nakreslit nebo jinou formou vyjádřit, co si 

představují. 

 

V předchozím kroku se naučili vysvětlit, co 

znamená něco si představit, poznat, že si 

něco představují, a popsat co.  

 
V tomto kroku se mají naučit především 

vyjádřit, co si představují, jinak než ústně. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Nakreslit, zapsat nebo nahrát (pomocí 

elektronického zařízení) nějakou 

představu. 

• Zahrát nebo vlastním tělem předvést 

nějakou představu. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku je hlavní žákům vysvětlit, že to, 

co si představují, mohou vyjádřit různými 

způsoby, a názorně jim to předvést. 

 

Problémy, se kterými se můžeme v tomto 

kroku setkat: stydlivost (žáci se stydí vyjádřit, 

co si představují), nedostatečné sebevědomí 

(žáci si dost nevěří v představivosti nebo 

v daném způsobu vyjadřování, např. psaní či 

kreslení). 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Vysvětlete žákům rozdíl mezi tím, když 

si něco jen představují a když svou 

představu nějak vyjádří: „Když si něco 

jen představujete, vidíte to ve své hlavě 

jenom vy sami. Když ale nějakou svou 

představu nějak vyjádříte, znamená to, 

že ji uvidí i ostatní – např. ji napíšete či 

nakreslíte na papír, nebo nějak 

předvedete.“ 

 

• Popište žákům, jakými různými způsoby 

můžeme to, co si představujeme, 

vyjádřit: můžeme to nakreslit, napsat, 

nahrát, zahrát nebo jinak pomocí svého 

těla předvést (např. výrazem obličeje, 

jako „živá socha“). Můžete si všechny 

způsoby vyvěsit na nějaké viditelné 

místo nebo použít nějakou jinou 

pomůcku, která je žákům vždy 

připomene. 

• Předveďte, jak se dá to, co si 

představujeme, vyjádřit kreslením: 

nakreslete na tabuli, jak si představujete 

ideální domeček v mracích. Popisujte při 

tom, jak si v mysli představujete jeho 

různé části, a vysvětlete žákům, že 

obrázek nemusí být dokonalý. 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do dvojic a zeptejte se jich 

např.: „Jaké to je, letět vesmírným autem 

na Měsíc?“ nebo „Jak to vypadá, když se 

tancuje ve vesmíru?“ Nechte žákům chvíli 

na to, aby se ve dvojicích poradili, a pak 

je vyzvěte, aby spolu předvedli, jak to asi 

vypadá. 
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2. Vyzvěte žáky, aby si představili zbrusu 

novou raketu, kterou mají letět do 

vesmíru. Nechte jim chvilku, aby se 

zamysleli, jak jejich raketa vypadá (např. 

jakou má barvu, okna, sedačky, křídla...). 

Potom jim zadejte různé způsoby, jak 

svou představu vyjádřit (např. raketu 

postavit z kostek, vymodelovat 

z plastelíny, z prázdných krabiček, lahví 

apod., nakreslit ji, sestavit ve 2D 

z výstřižků nebo třeba předvést její start).  

 
3. Znovu žákům vyprávějte nějakou 

pohádku, aktualitu apod., kterou už 

slyšeli. Zeptejte se žáků: „Jak byste se 

cítili, kdybyste byli [jméno postavy]? 

Předveďte to...  

a) obličejem (pomocí výrazů tváře: 

úsměvem, zamračením...).“ 

b) celým tělem (postojem nebo 

pohybem: běháním, skákáním, 

spadnutím na zem...).“ 

c) jen jednou rukou (schovanou za zády, 

máváním, pokrčením prstů, 

ukazováním, zatnutou pěstí...).“ 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Vyzvěte žáky, aby své představy při tom, 

když je vyjadřují pohybem, kreslí, zapisují 

atd., zároveň popisovali ústně. 

2. Při diskuzích na jakékoli téma se žáků 

ptejte: „Jak by to vypadalo? Nakreslil bys, 

jak si to představuješ?“ 

3. Vytvořte si ve třídě „zeď představivosti“ 

nebo „šňůru představivosti“ a položte k ní 

poznámkové papírky. Vyzvěte žáky, aby 

kdykoli, když si něco představí, svou 

představu popsali na papírek a přilepili ho 

na zeď / připnuli na šňůru. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

• Pozorujte žáky při skupinových 

aktivitách a všímejte si, jak často který 

popisuje nebo jinak vyjadřuje své 

představy. 

• Zeptejte se žáků, kdy a jak oni nebo 

někdo jiný vyjádřili nebo zachytili 

nějakou představu. 

Zeptejte se žáků, např. jak by vypadalo něco 

nereálného apod., a vyzvěte je, aby odpověď 

vyjádřili několika různými formami (slovy, 

kresbou, předvedením atd.).
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Kreativní myšlení 
Krok 3 
Umím si něco představit na základě zadaných kritérií.

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 3 si žáci dokážou 

představit jednoduchý koncept na základě 

jednoduchých zadaných kritérií nebo 

obecných pokynů. 

 

V předchozím kroku se naučili zapsat, 

nakreslit nebo jinou formou vyjádřit, co si 

představují. 

 

V tomto kroku se mají naučit především 

představit si něco konkrétnějšího podle 

zadaných kritérií. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co jsou to „kritéria“. 

• Umět určit, jaká kritéria musí něco 

splňovat, aby to odpovídalo zadání. 

• Umět své představy přizpůsobit 

zadaným kritériím. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci mají především naučit, 

co jsou to kritéria. Je potřeba jim vysvětlit, že 

zamyslet se nad různými kritérii nám pomůže 

představit si přesně to, co potřebujeme. 
 
Žáci si musí uvědomit, že něco si „správně 

představit“ neznamená, že to musí být 

realistické, ale že by měla naše představa 

odpovídat stanoveným kritériím. 

 

 

Nejde o to, omezit rozsah nebo počet 

nápadů, ale naučit se upravit své představy 

konkrétně podle toho, jak je to v dané situaci 

potřeba. 
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Definujte si, co jsou to „kritéria“: 

„Podmínky, které musí vaše představa 

splňovat.“ 

 
• Aby to žákům bylo jasnější, vysvětlete 

jim to na příkladu: „Zamysleme se, jaká 

kritéria musí splňovat třeba krabička na 

obědy: musí být dost velká, aby se do ní 

oběd vešel, musí být vodotěsná, aby 

z ní nic nevyteklo, a neměla by být moc 

těžká, aby se dala nosit s sebou.“ 

Ukažte žákům pár krabiček (nebo jiných 

předmětů, které jim uvádíte jako příklad) 

na obrázku a zeptejte se, jestli splňují 

kritéria krabičky na obědy (nebo jiná 

kritéria). 

• Vysvětlete, proč nám stanovená kritéria 

pomáhají si něco představit: „Když víme 

konkrétněji, jak má naše představa 

vypadat a co v ní určitě musí být, 

můžeme se na to lépe zaměřit a 

vymyslet přesně to, co potřebujeme.“ 

 
• Vysvětlete, že představit si „přesně to, 

co potřebujeme“, neznamená, že to 

musí být realistické. Např.: „Když je 

mým kritériem, abych mohl žít 

navždycky pod vodou, mohu si 

představit, že mám potápěčskou masku, 

ve které nikdy nedojde vzduch.“ 
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• Vyzvěte žáky, aby všichni společně 

vymysleli kritéria pro nové pohodlné 

židle do vaší třídy. Nápady 

zaznamenávejte. 

 

Procvičování 
 

1. Přečtěte žákům následující zadání 

(můžete jim ho zároveň ukázat napsané) 

a vyzvěte je, aby vám řekli, jaká kritéria 

jste v něm zmínili: „Chceme navrhnout 

nový dopravní prostředek pro cestování 

pod vodou. Musí být vyrobený 

z vodotěsného materiálu, musí se do něj 

vejít aspoň 20 lidí a musí mít tvar ryby 

nebo jiného mořského živočicha.“ 

2. Dejte žákům za úkol, aby samostatně 

nebo ve dvojicích návrh nového 

dopravního prostředku odpovídajícího 

výše zmíněným kritériím nakreslili. 

Vyzvěte je, aby pak spolužákovi ve dvojici 

nebo jiné dvojici popsali, jak kritéria 

splnili.  

3. Upravování představ podle kritérií 

trénujte na psaní jednoduchých příběhů. 

Dejte žákům za úkol napsat krátký příběh 

např. na nějaké téma, o němž se zrovna 

učí, a zadejte jim různá kritéria, která 

musí splnit. Např.: používat jenom 10 

konkrétních slov, jen slova, která začínají 

určitými písmeny, zahrnout do příběhu 

nějaké konkrétní postavy atd. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Když při běžné výuce uvádíte nějaká 

kritéria, ptejte se žáků, jestli si uvědomují, 

jaká jste zmínili, nebo jim dávejte za úkol, 

aby si nějaká kritéria vymysleli sami. 

2. Chvalte žáky, když se nad kritérii 

zamýšlejí i v jiných částech výuky 

a v jiných souvislostech. 

3. Když si žáci navzájem dávají o svých 

představách a nápadech zpětnou vazbu, 

ptejte se jich: „Co si o této představě 

myslíte, jak byste se cítili? Co byste dělali, 

kdyby se to stalo?“ Podpoříte tak 

představivost spojenou s konkrétním 

podnětem. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. U tohoto kroku se vám mohou hodit 

i metody, kterými porozumění žáků 

kontrolujete běžně. 

 

• Dejte žákům seznam kritérií, podle nichž 

mohou hodnotit své výkony nebo výkony 

spolužáků. 

• Sledujte, jestli se žákům daří 

přizpůsobovat představy zadaným 

kritériím a jak často se znovu potřebují 

ujišťovat o tom, jaké zadání bylo. 

 

Vyzvěte žáky, aby si vymysleli pro spolužáky 

nějakou výzvu s kritérii, která je potřeba 

splnit.
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Kreativní myšlení 
Krok 4 
Umím v představách vyjít od nějakého výchozího bodu a dál je rozvíjet 

sám. 

.

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou vyjít 

v představách od nějaké základní myšlenky 

nebo kontextu a dále je sami rozvíjet. 

 

V předchozím kroku se naučili představit si 

něco na základě zadaných kritérií. 

 

V tomto kroku se mají naučit rozvíjet 

představy volněji, bez omezení v podobě 

definovaných kritérií. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co znamená „něčím se 

inspirovat“. 

• Rozvíjet představy na základě výchozí 

myšlenky. 

• Vysvětlit, jak spolu navazující představy 

souvisejí. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku si žáci osvojují schopnost 

rozvíjet souvislé představy na základě nějaké 

počáteční inspirace. Je potřeba, aby 

pochopili, co znamená „něčím se inspirovat“ 

a „souviset spolu“. 

 

Vysvětlete jim, že více různých představ je 

často lepší než jen jedna a že představy se 

dají různě měnit a rozvíjet: jeden nápad může 

vést k nápadu dalšímu. 

 

Naučí se tak, že počáteční myšlenka se dá 

rozvíjet různými směry a mohou z ní 

vzniknout celé řetězce na sebe navazujících 

představ. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Definujte si, co znamená „souviset 

spolu“: „Když spolu dvě nebo více věcí 

souvisejí, znamená to, že jsou nějak 

vzájemně spojené.“ 

• Definujte si, co znamená „něčím se 

inspirovat“: „Na základě něčeho, co nás 

zaujme nebo nadchne, vymyslet něco 

dalšího.“ Uveďte příklad: „Když jsem 

pekla dort, inspirovala jsem se duhou, 

kterou jsem předtím viděla na nebi, 

a ozdobila jsem ho duhovými barvami.“ 

• Vysvětlete žákům, že více různých 

představ je často lepší než jen jedna: 

„Když např. vymýšlíte jméno svého 

týmu, je lepší vybírat z více různých 

návrhů, protože se může zapojit víc lidí, 

návrhy se dají porovnávat a vybrat ten 

nejlepší.“ 

• Na tom samém příkladu jim vysvětlete, 

jak se představy dají měnit, rozvíjet a 

vylepšovat: „Když vymýšlíme jméno 

týmu, první nápady mohou inspirovat 

další, takže nakonec budeme mít víc 

variant, ze kterých můžeme vybírat, 

a výsledné jméno bude o to lepší.“ 

Procvičování 
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1. Rozdělte žáky do dvojic a vyzvěte je, aby 

vždy jeden z dvojice rychle nakreslil 

nějakou čmáranici z různých čar a tvarů. 

Druhý z dvojice má za úkol vymyslet 

5 různých věcí, které může čmáranice 

představovat (např. zvířata, místa, věci, 

něco nereálného...). Vyzvěte žáky, aby 

vysvětlili, jak je čmáranice k nápadům 

inspirovala – jaká je mezi ní a jejich 

představami souvislost. 

2. Rozdělte žáky do dvojic a každému dejte 

papír s uprostřed nakresleným 

trojúhelníčkem. Žákům dejte za úkol 

otočit se ve dvojicích zády k sobě a 

nakreslit na papír větší obrázek, do 

kterého bude trojúhelníček nějak patřit. 

Dejte jim na to minutu, pak si obrázek 

navzájem ukážou. Ptejte se jich: „Jak vás 

tento tvar inspiroval?“, „Co byla úplně 

první věc, která vás napadla?“, „Začali 

jste při kreslení trojúhelníčkem, nebo jste 

ho použili až později?“ apod. Úkol 

opakujte s dalšími různě komplikovanými 

tvary a srovnávejte, k jaké inspiraci různé 

tvary vedly. 

3. Rozdělte žáky do dvojic a vyzvěte je, aby 

během celé aktivity zůstali sedět zády 

k sobě. Dejte žákům 10 vteřin na to, aby 

každý na papír začal kreslit, cokoli ho 

napadne. Potom si ve dvojicích musí 

papíry vyměnit a mají 30 vteřin na to, aby 

spolužákův obrázek dokreslili tak, aby 

vzniklo nějaké zvíře. Následně si papíry 

vymění zase zpět a tentokrát každý 

dokreslí to, co původně začal. Nakonec 

se žáků zeptejte, jak v průběhu cvičení 

měnili a rozvíjeli své nápady a jak podle 

toho, co nakreslil spolužák, vymýšleli 

něco nového. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Když něco společně s celou třídou 

vymýšlíte, ukazujte žákům pomocí 

slovních asociací, jak se dají myšlenky 

rozvíjet. 

2. Když žáci přijdou s nějakým nápadem, 

ptejte se jich, co a jakým způsobem je 

inspirovalo. 

3. V této fázi žáky chvalte za všechny 

představy, i ty hodně nerealistické, ale 

chtějte po nich, aby vysvětlili souvislost 

mezi původní inspirací a svým nápadem: 

„Jak ses tím inspiroval?“, „Jak to souvisí 

s...?“ 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. U tohoto kroku se vám mohou hodit 

i metody, kterými porozumění žáků 

kontrolujete běžně.  

• Sledujte při aktivitách konkrétní 

skupinku žáků a počítejte, kolik různých 

nápadů různí žáci na základě nějaké 

počáteční inspirace vymyslí. 

• Vyzvěte žáky, aby definovali, co 

znamená „něčím se inspirovat“ 

a „souviset spolu“. 

Zadejte žákům nějakou počáteční 

myšlenku a vyzvěte je, aby na jejím 

základě vymýšleli různé na sebe 

navazující představy a postup svého 

uvažování vám zároveň nahlas 

popisovali.
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Kreativní myšlení 
Krok 5 
Umím myšlenky a představy kombinovat a vymýšlet tak představy nové. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 5 žáci dokážou na 

základě spojování jednoduchých myšlenek 

vytvářet myšlenky nové. Zároveň umějí 

rozpoznat, když se nějaká myšlenka skládá 

z různých částí. 

 

V předchozím kroku se naučili vyjít 

v představách od nějaké základní myšlenky 

nebo kontextu a dále je sami rozvíjet. 

 

V tomto kroku se mají naučit především 

několik souvisejících představ zkombinovat. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Rozpoznat jednotlivé složky myšlenek a 

představ. 

• Umět vytvořit nějakou novou představu 

na základě kombinace dvou nebo více 

představ (nebo složek představ) jiných. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku je zásadní předat žákům 

metody a strategie, které mohou využít ke 

kombinování myšlenek a konceptů. 

 

Musí se naučit definovat, co znamenají 

pojmy „kombinovat“ a „koncept“, a uvědomit 

si, že myšlenky a představy sestávají z celé 

řady složek, které se dají různě kombinovat 

s dalšími myšlenkami, a mohou tak vznikat 

představy nové. Definice pojmů můžete 

žákům někam vyvěsit, aby je měli na očích. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co znamená pojem 

„kombinovat“: „spojit dohromady dvě 

nebo více věcí.“ 

• Definujte si, co je to „koncept“: „Nějaká 

myšlenka nebo představa, která je 

většinou všeobecná, rozsáhlejší. Např. 

když si zařizujeme pokoj, můžeme si 

jako koncept, podle kterého budeme 

pokoj zařizovat, stanovit téma džungle.“ 

• Definujte si, co je to „složka“: „Část 

nějaké celé věci nebo myšlenky. Např. 

pneumatika je složkou jízdního kola, 

postel ve tvaru listu je složkou pokojíku 

zařízeného podle konceptu: ‚téma 

džungle‘.“ 

• Vysvětlete, jak nám rozložení myšlenek 

a představ na jednotlivé složky pomůže 

je různě kombinovat. Např: „Když 

chceme vymyslet nějaký nový název, 

můžeme si třeba rozdělit na části nějaká 

už existující slova a ty části pak 

zkombinovat (firma Adidas se jmenuje 

podle zakladatele Adolfa Dasslera, 

obchod Řempo prodává řemeslnické 

potřeby). Kombinovat můžeme také 

části nějaké myšlenky, konceptu: např. 

šlapadlo kombinuje loďku s pedály 

jízdního kola.“ Pro názornost můžete 

žákům ukazovat na obrázcích. 
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• Předveďte také, jak se dají kombinovat 

dvě nebo více celých představ a 

konceptů: „Kombinovat se dají nejen 

složky představ, ale i představy celé. 

Např. chytrý telefon v sobě kombinuje 

přehrávač hudby, telefon a herní 

konzoli.“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do malých skupinek 

a vyzvěte je, aby si vymysleli jméno 

svého týmu, a to následujícím způsobem: 

každý žák nějaké jméno vymyslí sám za 

sebe, potom svůj nápad sdělí ostatním 

členům týmu. Žáci společně vyberou 

složku každého navrženého jména týmu, 

která se jim nejvíc líbí, a výsledné jméno 

týmu vytvoří zkombinováním těchto 

složek. 

2. Rozdělte žáky do skupinek po 3 a zadejte 

jim, aby nejdřív každý žák samostatně 

určil nějaký předmět (např. jízdní kolo, 

kvádr a květina). Potom má skupinka za 

úkol společně vymyslet něco nového tak, 

aby nový koncept obsahoval složku 

každé ze 3 původních věcí. Kreativitu 

můžete podpořit tím, že zadáte žákům 

nějaká omezení (např. jeden člen 

skupinky má vymyslet nějaký tvar, druhý 

předmět každodenní potřeby a třetí něco 

z přírody). Nějak omezit můžete i „nový 

koncept“: „Musí to být dopravní 

prostředek, který se dá použít pod 

vodou.“ 

3. Vyzvěte žáky, aby vymysleli nějakou 

postavu zkombinováním existujících 

fiktivních postav. Mohou kombinovat 

jejich fyzické rysy nebo jejich vlastnosti a 

buď napsat popis nové postavy, nebo ji 

nakreslit. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Když mají žáci nějaký nápad, představu, 

nabídněte jim nějakou další, aby s ní tu 

svou zkombinovali (např. při kreativním 

psaní, výtvarné výchově apod.). 

2. Při skupinových aktivitách, kdy mají žáci 

za úkol něco vymyslet, se ptejte, jak 

vznikly jednotlivé složky výsledného 

nápadu: „Kdo vymyslel jakou část vašeho 

řešení?“ 

3. Při samostatných úkolech žáky vyzývejte, 

aby si zaznamenávali všechny nápady, 

aby měli přehled o tom, jak vznikla finální 

představa. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Když mají žáci za úkol kombinovat 

několik představ nebo konceptů, 

vyzvěte je, aby určili jejich „nejlepší 

složky“, abyste zjistili, že jednotlivé 

složky dokážou rozpoznat. 

• Když si povídáte s jednotlivými žáky, 

ptejte se jich např.: „Jak jsi na tenhle 

nápad přišel?“, „Jak by se dal tento tvůj 

nápad zkombinovat s...?“ 

Když žáci mají za úkol vzájemně si hodnotit 

nějaké nápady, vyzvěte je, aby jejich různé 

konkrétní složky označili určitými barvami.
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Kreativní myšlení 
Krok 6 
Umím vysvětlit, co je to kreativita a jak se dá využít v různých situacích. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou 

vysvětlit, co je to kreativita, v jakých různých 

situacích a kontextech se s ní můžeme setkat 

(např. umění, design, různé každodenní 

situace) a jak ji využívají různé specifické 

skupiny lidí. 

 

V předchozím kroku se naučili kombinovat 

jednoduché myšlenky a představy a vytvářet 

tak nové. 

 

V tomto kroku si mají lépe uvědomit, co je to 

kreativita a v jakých nejrůznějších kontextech 

se dá využít. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Definovat, co je to „kreativita“. 

• Popsat, v jakých kontextech se 

kreativita používá. 

• Vysvětlit, jak kreativitu využívají různí 

lidé. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku si mají žáci ujasnit, jaký je 

rozdíl mezi „kreativitou“ a „představivostí“. 

 

Je potřeba, aby se naučili, v jakých 

kontextech se kreativita dá využít a že může 

jít i o mnoho různých jiných situací než jen 

tradiční „kreativní obory“, jako je např. 

literatura nebo výtvarné umění. 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zopakujte si, co už jste se naučili. 

Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co 

znamená „něco si představovat“ (viz 

krok 1). 

• Vysvětlete jim, že kreativita zahrnuje tři 

následující procesy: využívání 

představivosti, vytváření něčeho 

nového, a to za nějakým účelem 

(směřování k nějakému výsledku). 

• Názorně žákům ukažte, kdy byli 

v minulosti sami kreativní: např. na 

obrázcích, které namalovali, projektech, 

které vypracovali atd. Např.: „Kreativitu 

jste využili, třeba když jste si společně 

na táboře stavěli bunkry.“ 

• Uveďte jim příklady, kdy se kreativita 

běžně využívá: při tvorbě televizních 

reklam, vymýšlení receptů, 

organizování nějaké společenské 

události. 

• Uveďte různé příklady toho, jak lidé 

využívají kreativitu v nějaké jiné než 

„umělecké“ oblasti: „Kreativita se netýká 

jenom umění. Setkáváme se s ní ve všech 

oblastech života a oborech, třeba v historii, 

matematice, medicíně. Např. chirurg si musí 

umět představit, co se děje v těle pacienta, 

vymyslet postup, jak ho operovat, a to za 

účelem jeho vyléčení.“
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Procvičování 

1. Rozdělte žáky do dvojic nebo malých 

skupinek a vyzvěte je, aby do 30 vteřin 

napsali na papír co nejvíc různých 

povolání. Potom žáky vyzvěte, aby 

u každého z nich určili, jak se v něm dá 

využít kreativita. Následně jim dejte za 

úkol v jednotlivých profesích zkusit 

identifikovat všechny tři procesy 

kreativity: „Jak se v tomto povolání dá 

využít představivost? Co nového, 

originálního se v něm vymýšlí? Za jakým 

účelem?“ Nakonec je vyzvěte, aby vám 

řekli, co si zapsali. 

2. Vyzvěte žáky, aby napsali 8–10 situací, 

kdy podle svého názoru využili kreativitu. 

Pak je vyzvěte, aby vám řekli, co si 

zapsali. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Každý týden určete jednoho z žáků, který 

bude „mistrem kreativity“: bude sledovat, 

kdy byli ostatní kreativní, a za kreativitu je 

pochválí nebo jim dá nějakou cenu, např. 

nálepku. 

2. Chválením a zpětnou vazbou žáky učte, 

že kreativita se dá využít v mnoha 

různých oblastech, i tam, kde bychom ji 

nemuseli čekat. Např.: „Chválím Alici za 

kreativitu – pomohla navrhnout 

experiment pro ověření, který materiál je 

nejvíc voděodolný.“

Hodnocení 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

• Vyzvěte žáky, aby definovali, co je to 

kreativita, a uvedli všechny tři procesy, 

které zahrnuje. 

• Zkontrolujte, co si žáci zapsali při aktivitě 

1 z procvičování kroku a jestli chápou 

význam kreativity v různých oblastech a 

povoláních. 
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Kreativní myšlení 
Krok 7 
Umím popsat, jakým způsobem v různých oblastech kreativitu 

využívám. 

.

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 7 žáci dokážou popsat, 

jakou roli kreativita hraje v různých oblastech 

jejich života: v různých školních předmětech, 

v kroužcích a jiných zájmových činnostech a 

doma. 

 

V předchozím kroku se naučili vysvětlit, co to 

kreativita je a jak se dá využít v různých 

situacích. 

 

V tomto kroku se mají především naučit 

rozpoznat vlastní kreativitu a uvědomit si, jak 

zásadní roli hraje v jejich životě. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, proč je kreativita důležitá. 

• Na konkrétních příkladech ukázat, kdy a 

jakým způsobem kreativitu v různých 

situacích sami využili. 

 

Výuka kroku 
 

V této fázi někdy bývá pro žáky obtížné 

rozpoznat vlastní kreativitu a uvědomit si, jak 

důležitou roli hraje v jejich životě. Proto je 

potřeba, aby zjistili, jakým způsobem už ve 

všech možných situacích kreativitu využívají. 

Poslouží jim k tomu rozložit si kreativitu na tři 

složky: využívání představivosti, vytváření 

něčeho nového, a to za nějakým účelem 

(směřování k nějakému výsledku). Zároveň je 

potřeba jim zdůraznit, jak důležitá je kreativita 

všeobecně. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zopakujte si definici kreativity: 

„využívání představivosti, vytváření 

něčeho nového, a to za nějakým účelem 

(směřování k nějakému výsledku).“ 

• Vysvětlete, že kreativita hraje zásadní 

roli při vytváření, rozvíjení, spojování, 

kombinování a vylepšování nápadů, 

např.: „spisovatelům a scénáristům 

slouží k vymýšlení postav a jejich 

charakterů, programátorům zase 

pomáhá vymýšlet kód.“ 

• Vysvětlete žákům, jak využívají 

kreativitu v různých školních 

předmětech, např.: „V matematice 

kreativitu využíváte, když se snažíte 

představit si nějaký složitý problém 

z jiného úhlu pohledu, vytváříte své 

řešení problému, a to za tím účelem, 

abyste lépe porozuměli probírané látce.“ 

Procvičování 
 

1. Vyzvěte žáky, aby si vybavili nějaký jasný 

příklad toho, kdy využili kreativitu ve 

škole, doma nebo třeba na hřišti. 

Požádejte je, aby určili jednotlivé složky 

kreativity podle výše zmíněné definice: 

„Jak jste při tom využili představivost?“, 

„Co nového, originálního jste vymysleli?“ 

a „Za jakým účelem, jaký byl váš cíl?“ 
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2. Vyzvěte žáky, aby na papírek anonymně 

doplnili několik vět, např.: „Jsem kreativní, 

protože...“ nebo „Dnes jsem využil 

kreativitu při...“ Potom papírky od žáků 

sesbírejte a celé třídě nahlas odpovědi 

čtěte, abyste žákům ukázali nejrůznější 

příklady kreativity. 

3. Zadejte žákům různé situace 

z každodenního života, např.: „příprava 

večeře, sportování, psaní domácích 

úkolů.“ Vyzvěte je, aby navrhli, jak by se 

v každé situaci dala využít kreativita. 

Připomeňte jim, aby vždy výslovně zmínili 

jednotlivé složky kreativity: využívání 

představivosti, vytváření něčeho nového, 

a to za nějakým účelem (směřování 

k nějakému výsledku). 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Zaveďte si systém odměňování kreativity, 

především žáky odměňujte za to, když 

využijí představivost a vytvoří něco 

originálního. 

2. Uvádějte žákům konkrétní příklady toho, 

kdy jste kreativitu nedávno sami využili 

v osobním nebo pracovním životě: např. 

při vymýšlení programu výuky, vaření 

oběda nebo plánování víkendového 

výletu. 

3. Povzbuzujte žáky, aby při kreativním 

myšlení vycházeli ze znalostí, které už 

mají, ze svých vzpomínek a zážitků. 

Vysvětlete jim, že i tak mohou kreativní 

nápady vznikat. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby samostatně napsali 

definici kreativity a uvedli příklady, kdy ji 

využívají v každodenním životě. 

• Vyzvěte žáky, aby si samostatně 

v průběhu jednoho dne nebo jedné 

lekce zapisovali, kdy měli příležitost 

využít kreativitu.
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Kreativní myšlení 
Krok 8 
Umím podpořit svou kreativitu a vymýšlet nové nápady za pomoci 

myšlenkové mapy. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou podpořit 

proces vzniku, rozvíjení a spojování 

myšlenek pomocí myšlenkové mapy. 

 

V předchozím kroku se naučili popsat, jakou 

roli hraje kreativita v různých oblastech jejich 

života. 

 

V tomto kroku se dozvědí, že kreativita se dá 

podpořit pomocí jednoduchého nástroje, a 

naučí se ho používat. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, proč nástroje pro podporu 

kreativity používáme. 

• Umět svou kreativitu podpořit pomocí 

myšlenkové mapy. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci mají naučit dvě věci: 

zaprvé jim vysvětlíme, co jsou to nástroje pro 

podporu kreativity, a uvedeme několik 

příkladů, zadruhé je naučíme, jak funguje 

myšlenková mapa. 

 

Je potřeba žákům ukázat, jak myšlenková 

mapa vypadá: využít můžete malý příklad 

v pravém horním rohu této stránky, 

především ale spoustu příkladů najdete na 

internetu. 

 
 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Vysvětlete žákům, co jsou to „nástroje 

pro podporu kreativity“ a proč je 

používáme: „Nástroje pro podporu 

kreativity jsou různé strategie a metody, 

které nám pomáhají s kreativním 

myšlením. Tzn. podporují naši 

představivost, tvorbu nových myšlenek 

a dosažení cíle, ke kterému 

směřujeme.“ 

• Vysvětlete jim, jak může myšlenková 

mapa naši kreativitu podpořit: 

„Myšlenkovou mapu jste už nejspíš 

někdy použili a dá se využít všemi 

možnými způsoby. Je to nástroj, který 

nám pomáhá rozkládat si myšlenky na 

části a různě je spojovat, abychom 

snáze viděli nová řešení.“ 

• Ukažte třídě příklad myšlenkové mapy. 

• Na tomto příkladu jim ukažte, z čeho se 

myšlenková mapa skládá: 

podnět / centrální myšlenka (uprostřed 
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stránky), první nápady (větve vyrůstající 

z centrální myšlenky), vzájemné vztahy 

mezi jednotlivými myšlenkami (spojnice 

mezi nimi, vztah na základě stejné 

barvy) a šipky (když jedna myšlenka 

vede k další). 

• Všichni společně si vytvořte 

jednoduchou myšlenkovou mapu. 

Centrální myšlenkou uprostřed mapy 

bude „Návrh domu z budoucnosti“. 

Vyzvěte žáky, aby vymysleli první 

nápady, které budou z centrální 

myšlenky vycházet (např. ekologie, 

technologie, materiály), a společně 

mapu doplňujte (nezapomeňte 

jednotlivé myšlenky správně spojovat). 

Zeptejte se: „Jak nám myšlenková mapa 

pomohla přicházet na nové nápady?“ 

 

Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do skupinek, rozdejte jim 

příklad hotové myšlenkové mapy a 

zadejte jim úkol ve skupince společně 

poznat a pojmenovat její jednotlivé prvky: 

centrální myšlenku, první nápady, 

druhotné nápady, větve-spojnice mezi 

nápady. 

2. Ukažte žákům, že myšlenková mapa se 

dá využít v různých situacích: dejte jim za 

úkol ve dvojicích nebo skupinkách 

naplánovat pomocí myšlenkové mapy 

nějakou společenskou událost. 

Napovězte jim, že mohou uvažovat o 

různých zájmech hostů, místě konání 

akce, výzdobě, ceně, zábavném 

programu, občerstvení, pozvánkách 

a tématu akce. Ve třídě na viditelné místo 

vyvěste příklad myšlenkové mapy, aby se 

jí mohli inspirovat. 

3. Vyzvěte žáky, aby samostatně nebo ve 

skupinkách sepsali obecný návod, jak 

vytvořit jednoduchou myšlenkovou mapu. 

Nakonec mají za úkol uvést, jaké jsou 

výhody používání myšlenkové mapy. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Aby si žáci na formát myšlenkové mapy 

zvykli, používejte ji při běžné výuce 

k rozvrhnutí nové látky nebo shrnutí 

probraného učiva. 

2. Aby si žáci osvojili používání myšlenkové 

mapy pro podporu kreativity, používejte ji 

při všech aktivitách, při nichž mají 

přicházet s novými nápady. Vyzývejte 

žáky, aby si myšlenky zaznamenávali na 

papír (formou slov nebo obrázků) 

a barevnými čarami je spojovali. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. Zaměřte se při tom spíše na to, zda 

chápou, jak využít myšlenkovou mapu 

k podpoře kreativního myšlení, než na to, jak 

umně je mapa zpracovaná. 

 

• Vyzvěte žáky, aby dokončili následující 

větu: „Myšlenková mapa nám může 

pomoct být kreativnější, protože...“ 

Zmiňují klíčové pojmy, např. „centrální 

myšlenka“, „druhotné nápady“? 

Dejte žákům za úkol samostatně si 

vytvořit myšlenkovou mapu nějakého 

projektu, na kterém právě pracují, nebo 

něčeho, co je zajímá. Pod mapu pak mají 

za úkol napsat, jak jim v daném projektu 

pomohla.
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Kreativní myšlení 
Krok 9 
Umím popsat, jak může kreativitu podpořit nějaká zdánlivě 

nesouvisející, nahodilá myšlenka. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou popsat, 

jak může kreativitu a vznik nových myšlenek 

podpořit nějaký nahodilý podnět, např. slovo, 

obrázek, nebo dokonce zvuk. 

 

V předchozím kroku se naučili podpořit 

proces vzniku, rozvíjení a spojování 

myšlenek pomocí myšlenkové mapy. 

 

V tomto kroku si mají osvojit další nástroj 

podporující kreativní myšlení. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Uvést příklady zdánlivě nahodilých 

podnětů. 

• Vysvětlit, jakým způsobem může 

zkombinování nahodilého podnětu 

s původní myšlenkou podpořit kreativitu. 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé je potřeba si v tomto kontextu 

definovat pojmy „nahodilý“ a „podnět“, 

zadruhé žákům na příkladech a 

prostřednictvím praktických cvičení ukázat, 

jak se dá nahodilý podnět spojit 

s předchozím uvažováním o nějakém 

problému.  

 

Zároveň je potřeba žákům jasně vysvětlit, 

proč může využívání nahodilých podnětů 

fungovat jako užitečný nástroj k podpoře 

kreativity. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Nejdřív si definujte, co znamená v tomto 

kontextu „nahodilý“: „něco 

neplánovaného, náhodného, 

nesouvisejícího.“ Abyste se ujistili, že 

žáci pojem chápou, můžete je vyzvat, 

aby slovo „nahodilý“ zkusili použít ve 

větě. 

• Definujte si pojem „podnět“: „nějaký 

stimul, impulz, který vede ke vzniku 

něčeho dalšího.“ Vysvětlete, proč se dá 

nahodilý podnět dobře využít k podpoře 

kreativity: „Když se zamyslíme nad 

něčím, co nesouvisí s naším 

předchozím uvažováním, a dáme to 

s ním do souvislosti, může nás to dovést 

k nečekaným asociacím a inspirovat 

nové nápady. Tato technika se může 

velice hodit, zvlášť když nám chybí 

inspirace a nevíme, jak dál.“ 

• Představte žákům následující tři typy 

asociací, které mohou využít: 

a) Podobnost: Spojíme si dvě myšlenky, 

které mají hodně společného. Např. 

„tygr“ + „kočka“, „schody“ + 

„eskalátor“, „oko“ + „kamera“. 

b) Kontrast: Spojíme si myšlenku s jejím 

opakem. Např. „den“ + „noc“, „černý“ + 

„bílý“, „poušť“ + „moře“. 

c) Blízkost: Spojíme si myšlenku s něčím, co 

se vyskytuje v její blízkosti, nebo je její 
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součástí. Např. „bota“ + „noha“, „sedlo“ + 

„kůň“, „basketbalista“ + „koš“. 

• Uveďte žákům běžné typy nahodilých 

podnětů, které nám mohou pomoct přijít 

na nové nápady: slova, obrázky, hudba, 

změna pracovního prostředí. 

• Jak se dá nahodilý podnět využít, ukažte 

na nějakém konkrétním příkladě: 

„Představme si např., že přemýšlíme 

nad nějakým novým, kreativním 

způsobem, jak by se naše škola mohla 

chovat ekologičtěji. Nedaří se nám přijít 

na nic originálního. Použijeme proto 

slovník, otevřeme si ho na nějaké 

nahodilé stránce a první slovo na ní 

použijeme. Pokud by se jednalo třeba o 

slovo ‚gól‘, napadne nás v souvislosti 

s ním fotbal a školní fotbalový tým. 

Protože přemýšlíme nad ekologií, 

napadne nás, že náš fotbalový tým 

používá ekologické lahve na pití. To nás 

přivede k myšlence, že bychom mohli ve 

škole zorganizovat prodej takových 

ekologických lahví pro všechny žáky.“ 

 

Procvičování 
 

1. Vyzvěte žáky, aby si samostatně nebo ve 

skupince nahodile vybrali nějaké slovo ze 

slovníku (nebo pomocí online generátoru 

nahodilých slov). Dejte jim 3 minuty na to, 

aby zapsali co nejvíce slov, která je 

napadají v souvislosti s ním. Potom mají 

za úkol určit, o jaký typ asociace se u 

každého z nich jedná (podobnost, 

kontrast, blízkost – viz výuku kroku). 

Cvičení si můžete zopakovat také např. 

s obrázkem nebo písničkou; žáci tak 

budou vymýšlet asociace k vizuálnímu 

nebo sluchovému podnětu. 

2. Zadejte žákům nějaký kreativní úkol, 

např. spojený s nějakým tématem nebo 

projektem, kterým se zrovna zabývají ve 

výuce, nebo obecný, např. „vymyslet 

téma závěrečné školní slavnosti“. Dejte 

jim 3 minuty na to, aby ve dvojicích nebo 

skupinkách vymýšleli nápady. Potom 

použijte nějaký nahodilý podnět – žáci si 

mohou např. náhodně vybrat slovo ze 

slovníku, použít „obrázek dne“ z nějaké 

internetové stránky nebo náhodně zvolit 

písničku z přehrávače. V dalších 

3 minutách mají za úkol znovu se zamyslet 

nad řešením původního kreativního úkolu. 

Nakonec se jich zeptejte: „Co všechno jste 

vymysleli? K čemu vedlo použití 

nahodilého podnětu?“ 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Aby si žáci zvykli, že mohou kreativní 

myšlení podpořit pomocí nahodilých 

podnětů, využívejte je, kdykoli při běžné 

výuce potřebujete kreativitu zapojit. Jako 

podnět můžete použít třeba nějaké „slovo 

dne“ či „obrázek dne“ nebo žáky vyzvat, 

aby si nahodile vybrali nějaký předmět. 

2. Když žáci nějaký nahodilý podnět použijí, 

vyzvěte je, aby popsali svůj myšlenkový 

proces: „Jak jsi na tento nápad přišel? 

Dokážeš to vystopovat?“
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Hodnocení 
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. Nejde teď o to, jaké řešení kreativních 

problémů se jim daří vymyslet, ale o to, jestli 

chápou, jak a proč používat nahodilé 

podněty. 

 

• Vyzvěte žáky, aby dokončili následující 

větu: „Nahodilý podnět nám může 

pomoct být kreativnější, protože...“ 

Zmiňují klíčové pojmy, např. „asociace“, 

„nové nápady“? 

• Dejte žákům za úkol samostatně 

písemně vypracovat aktivitu 2 

z procvičování kroku.
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Kreativní myšlení 
Krok 10 
Umím vysvětlit, jak kreativitu podporuje zvážení různých pohledů na 

věc. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou 

popsat, jaký má na kreativitu vliv podívat se 

na problém, který řeší, z různých perspektiv. 

 

V předchozím kroku přišli na to, jak může 

kreativitu a vznik nových myšlenek podpořit 

nějaký nahodilý podnět. 

 

V tomto kroku zjistí, že kreativitu může 

podpořit také podívat se na problém z jiného 

úhlu pohledu. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Definovat, co je to „perspektiva“. 

• Vyjmenovat faktory, které mohou 

perspektivu změnit. 

• Podívat se na problém z jiné 

perspektivy. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku se žáci mají především naučit, 

co je to odlišná perspektiva, proč a jak se 

různé pohledy na problém liší a s pomocí 

jakých metod novou perspektivu získat. 

 

Důležité je také, aby pochopili, proč je odlišná 

perspektiva efektivním nástrojem 

podporujícím kreativitu, aby se jej naučili při 

kreativním myšlení správně používat. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co je to „perspektiva“: 

„názor nebo pohled na věc.“ 

• Vysvětlete žákům, proč se dá na 

problém dívat z různých perspektiv: 

„Každý může mít na určitou věc jiný 

pohled podle toho, jaký má k této věci 

vztah. Na perspektivu mají vliv např. 

následující faktory: povolání, věk, 

kulturní původ, pohlaví a mnoho 

dalších.“ 

• Uveďte žákům příklady otázek, které si 

mohou položit, aby získali novou 

perspektivu. Např.: „Udělalo by to X 

radost, nebo by ho to rozesmutnilo?“, 

„Jak bych reagoval, kdybych byl X?“, 

„Jak by to X shrnul 3 slovy?“, „Pro koho 

je tento nápad výhodný a pro koho 

nevýhodný?“ 

• Vysvětlete, jak může být odlišná 

perspektiva nápomocná: „Zvážení 

jiného pohledu na věc nás může přivést 

na myšlenky, které by nás jinak 

nenapadly. Může jít o perspektivu 

nějaké skutečné osoby, ale také někoho 

hypotetického. Kdybychom např. chtěli 

vymyslet nové logo nějaké organizace, 

můžeme uvažovat o tom, jak ho budou 

vnímat současní zákazníci a 

zaměstnanci organizace, ale také 

hypoteticky o tom, jak by ho vnímali 

budoucí zaměstnanci nebo zakladatel 

organizace.“ 
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Procvičování 
 

1. Rozdělte žáky do skupinek po 3–5 a 

zadejte jim zaprvé nějaký kreativní úkol, 

zadruhé několik různých cizích názorů, 

které mají při vymýšlení nápadů brát 

v úvahu. Např.: „plánování dovolené na 

základě hodnocení různých destinací 

jinými lidmi“ nebo „návrh scénáře nového 

filmu na základě zvážení filmových 

recenzí“. Díky této aktivitě můžete žákům 

ukázat, jak mohou různé pohledy na věc 

podpořit vznik nových nápadů. Např.: 

„Kdyby někdo dal určitému 

dovolenkovému resortu nízké hodnocení, 

protože nebyl bezbariérový, napadne vás 

posuzovat z této perspektivy i ostatní 

resorty.“ 

2. Všichni společně zvolte nějaký problém, 

na který by mohli mít různí lidé mnoho 

různých pohledů. Např.: „Jak by se dalo 

lidem zabránit v tom, aby používali 

plastové obaly?“ Vyberte jednoho žáka, 

který bude sedět „v horkém křesle“, a 

určete mu nějakou roli (např. internetový 

prodejce, ekologický aktivista), případně 

žáka vyzvěte, aby si nějakou roli vhodnou 

pro dané téma vymyslel sám. Potom mu 

dejte 2–3 minuty na to, aby si na zadanou 

otázku připravil podle své role odpověď. 

Postupně do „horkého křesla“ posaďte 

aspoň další 2 žáky s odlišnými rolemi. 

Nakonec vyzvěte všechny žáky, aby na 

zadanou otázku samostatně odpověděli 

písemně. Vyzvěte je k zamyšlení: „Kolik 

různých řešení vás napadlo? Které 

z odlišných perspektiv, co jsme slyšeli, 

vás k nim inspirovaly?“

Posilování dovednosti 

1. Následující strategie zapojte do běžné 

výuky, aby žáci mohli nové schopnosti 

využít v praxi. 

2. Vyzývejte žáky, aby se zamysleli, jaký 

názor by na jejich nápady mohli mít jiní 

lidé: „Co byste si o tomto nápadu mysleli, 

kdybyste byli rodiče?“, „Co by si o tom 

myslel rodič mladšího dítěte?“, „Udělalo 

by tohle X radost, nebo by ji to spíš 

rozesmutnilo?“, „Kdybych byl X, jak bych 

na to reagoval?“, „Jak by to X shrnul 3 

slovy?“ 

3. Když mají žáci za úkol vyjádřit svůj názor 

na nějaký text, nápad nebo koncept, 

vyzývejte je, aby to zkusili udělat z jiné 

perspektivy. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby si navzájem ve 

dvojicích nebo skupinkách sdělili své 

názory na nějakou otázku. Žák A má 

potom za úkol shrnout názor žáka B. 

Zeptejte se žáka B, jak dobře se žákovi 

A povedlo jeho názor pochopit. 

Cvičení zopakujte s perspektivami 

fiktivních postav.
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Kreativní myšlení 
Krok 11 
Umím vysvětlit, jak maximalizovat kreativitu při spolupráci ve skupině. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 11 žáci dokážou 

vysvětlit, jak překonat „syndrom skupinového 

myšlení“, který vede k tomu, že z nevědomé 

snahy o shodu s ostatními skupina uvažuje 

příliš uniformně. 

 

V předchozím kroku se žáci dozvěděli, jak 

kreativitu podporuje zvážení různých pohledů 

na věc. 

 

V tomto kroku se seznámí s tím, jaké 

problémy mohou nastat při kreativní 

spolupráci ve skupině, a naučí se je překonat. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, co je „syndrom skupinového 

myšlení“, a umět ho rozpoznat. 

• Minimalizovat dopad „syndromu 

skupinového myšlení“ pomocí nástrojů 

pro podporu kreativity, které už ovládají. 

• Umět popsat další strategie, které 

umožňují „syndrom skupinového 

myšlení“ překonat. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku je potřeba žákům vysvětlit, co 

je to „syndrom skupinového myšlení“, jak ho 

poznají a jak minimalizovat jeho dopady 

pomocí nástrojů pro podporu kreativity. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Definujte si, co je to „syndrom 

skupinového myšlení“: „tendence 

dospět při spolupráci ve skupině ke 

shodě.“ 

• Popište, jak se dá poznat: „Syndrom 

skupinového myšlení při spolupráci ve 

skupině poznáme podle toho, že 

nápadům/rozhodnutím, které někdo 

navrhne, nikdo jiný neoponuje, že 

nápady nejsou originální a inovativní, 

členové skupiny jsou nesmělí, bojí se 

projevit odlišný názor nebo je jiný 

člen/členové nutí, aby se mu/jim 

podřídili.“ 

• Vysvětlete žákům, jak jim mohou 

nástroje pro podporu kreativity, které už 

znají, pomoct se syndromu skupinového 

myšlení vyhnout: „Předejít konformitě 

můžete třeba pomocí myšlenkové mapy, 

která vám pomůže představit si další 

podskupiny nápadů, ztracenou inspiraci 

ve vás mohou probudit slovní asociace, 

k novým nápadům vás může inspirovat 

pohled na věc z jiné perspektivy, 

k novým emocím a myšlenkám vás 

může dovést nahodilý podnět.“ 

• Naučte žáky nové strategie, které jim 

pomohou syndrom skupinového 

myšlení překonat: 

a) Určete některého ze žáků, který bude 

„ďáblovým advokátem“ – bude 

ostatním ve skupině schválně 

oponovat. 
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b) Zeptejte se na názor někoho mimo 

skupinu. 

c) Při skupinových úkolech nechejte 

žákům nejprve čas na to, aby se 

zamysleli každý sám za sebe, až 

potom budou diskutovat ve skupině. 

d) Nejdřív dejte žákům několik minut na 

to, aby každý člen skupiny jenom 

zapisoval nebo doplňoval co nejvíc 

nápadů, aniž by se o nich diskutovalo 

nebo je někdo hodnotil. Až potom o 

nich skupina může hlasovat. 

e) Členové skupiny mohou nápady 

k diskuzi ostatním sdělit písemně 

nebo anonymně.  

f) To může pomoct těm, kdo se stydí 

nebo nechtějí ostatním oponovat. 

• Zeptejte se žáků, jestli je napadají ještě 

nějaké další způsoby, jak proti 

syndromu skupinového myšlení bojovat. 

 

Procvičování 
 

1. Zadejte celé třídě následující 2 situace: 

„Skupině A trvalo dlouho, než dospěla ke 

společnému rozhodnutí, ne každý z členů 

přispěl nějakým nápadem, většině 

nápadů někdo další ze skupiny oponoval, 

a nakonec o finálním nápadu rozhodl 

vedoucí skupiny, který si zajistil, že s ním 

všichni budou souhlasit. Skupina B 

dospěla ke společnému rozhodnutí 

rychle, všichni členové přispěli nějakým 

nápadem, všechny nápady byly dost 

podobné a všichni se shodli, že všechny 

jsou dobré.“ Diskutujte s celou třídou: „Ve 

které ze situací se podle vás projevil 

syndrom skupinového myšlení? Co byste 

poradili každé ze skupin, aby mohla být 

co nejkreativnější?“ 

2. Rozdělte žáky do skupin po 4–5. Zadejte 

jim nějaký úkol, v jehož rámci musejí za 

nějakým účelem vymýšlet nápady (např. 

navrhování časopisu). Rozdejte všem 

žákům kartičky, které určí, jak se mají 

chovat (např. „souhlasit s většinou 

nápadů“, „dělat ďáblova advokáta – po 

každém chtít, aby svůj nápad zdůvodnil“, 

„okamžitě zavrhovat nápady, které se 

moc liší od prvního nápadu“, „pobízet 

skupinu, aby uvažovala o něčem, co 

s úkolem nesouvisí“). Zatím svou úlohu 

nebudou odhalovat ostatním. V některých 

skupinách by měl každý hrát jinou úlohu, 

v dalších budou mít všichni úlohy 

podobné. Nechejte žáky plnit úkol. 

Následně společně diskutujte o tom, jak 

na jejich uvažování působil syndrom 

skupinového myšlení a jaký měl dopad na 

navrhování různých řešení. Žáci mohou 

ostatním ukázat svoji kartičku a 

diskutovat o tom, jaký dopad měla na 

skupinku jejich úloha. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Práci ve skupinách rozvrhněte tak, aby 

žáci mohli občas přejít z jedné skupiny do 

jiné a vnést do skupinové dynamiky nový 

pohled na věc. 

2. Při skupinových úkolech si hrajte na 

ďáblova advokáta a chtějte po skupinách, 

aby obhajovaly své nápady a rozhodnutí. 

3. Při skupinových úkolech nechejte žáky 

přispívat nápady anonymně. Nápady 

mohou psát třeba na poznámkové 

papírky nebo do online dokumentu. 
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Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby samostatně napsali 

příklady strategií, které pomáhají zvýšit 

kreativitu, a tipy, jak se vyhnout 

syndromu skupinového myšlení. 

• Nějakou skupinovou aktivitu si 

nahrávejte na diktafon. Následně 

nechejte žáky posoudit, kdy skupina 

používala strategie proti syndromu 

skupinového myšlení.
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Kreativní myšlení 
Krok 12 
Umím reflektovat, jak používám nástroje podporující kreativitu. 

 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 12 žáci rozumějí tomu, 

jak fungují různé nástroje podporující 

kreativitu, a dokážou reflektovat, jakým 

způsobem je využili v různých kontextech. 

 

V předchozím kroku se naučili maximalizovat 

kreativitu při spolupráci ve skupině. 

 

V tomto kroku se mají především naučit 

reflektovat konkrétní situace, kdy využili 

nástroje podporující kreativitu. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit, k čemu je užitečná reflexe. 

• Reflektovat příklad úspěšného využití 

nástroje podporujícího kreativitu. 

• Reflektovat příklad méně úspěšného 

využití nástroje podporujícího kreativitu. 

 

Výuka kroku 
 

V tomto kroku si žáci nejprve mají zopakovat, 

co už vědí o různých nástrojích pro podporu 

kreativity, a pak se naučit použití těchto 

nástrojů efektivně reflektovat. Je potřeba jim 

představit nějaký model reflexe 

(doporučujeme Gibbsův model reflexe, viz 

následující schéma) a ukázat jim, jak se dá 

využít při posuzování efektivity nástrojů 

podporujících kreativitu. 

 
Kreativnímu myšlení napomáhá, když žáci 

rozumějí tomu, jak kreativní proces funguje. 

Jejich porozumění vlastní kreativitě můžete 

podpořit tím, že je budete pobízet k reflexi 

konkrétních situací a nástrojů, které používají 

k podpoře kreativity. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Zkontrolujte, že žáci znají několik 

různých nástrojů pro podporu kreativity: 

slovní asociace, myšlenková mapa, 

nahodilé podněty, pohled z jiné 

perspektivy, ďáblův advokát... 

• Definujte si, co znamená „reflektovat“: 

„něco zhodnotit, zanalyzovat, do 

hloubky promyslet.“ 

• Vysvětlete, proč je reflexe pro kreativitu 

užitečná: „Reflektovat vlastní zážitky je 

užitečné, protože nám to umožní 

všimnout si různých opakujících se 

vzorců, našich silných stránek a 

příležitostí ke zlepšení.“ 

• Představte žákům Gibbsův model 

reflexe. Můžete ho někam vyvěsit, aby 

ho měli na očích. Názorně jim předveďte 

každý krok: 
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a) Popis: „Společně s kolegy jsme 

organizovali závěrečnou školní 

slavnost ke konci roku. Na její 

organizaci jsme pracovali ve velké 

skupině a nápady jsme dávali 

dohromady nejdřív anonymně.“ 

b) Pocity: „Byl jsem nervózní z toho, aby 

se nám všechno povedlo tak, jak má, a 

z toho, kolik času nám organizace 

zabere.“ 

c) Hodnocení: „Dobré bylo, že jsme dali 

dohromady hodně různých nápadů, 

problém ale byl, že spousta z nich se 

nedala zrealizovat kvůli nedostatku 

času a peněz.“ 

d) Analýza: „Myslím, že kvůli tomu, že bylo 

tolik našich nápadů nerealizovatelných, 

strávili jsme spoustu času jejich 

zavrhováním. To začalo v naší skupině 

vytvářet negativní atmosféru, a náš finální 

projekt proto možná nebyl úplně nejlepší.“ 

e) Závěr: „Myslím si, že lepší než zapisovat 

všechny nápady, které nás napadnou, by 

bylo stanovit si na začátku nějaká 

základní pravidla, co je možné a co ne.“ 

f) Akční plán: „Kdybychom takovou akci 

organizovali znova, rozhodně bych 

navrhl, abychom nějaký čas na začátku 

věnovali stanovení jasných parametrů.“ 

 

Procvičování 
 

1. Dejte žákům za úkol ve skupinkách po 3 

vymýšlet návrhy nového jména pro 

nějaký známý příběh nebo film. Následně 

se jich zeptejte: „Kolik návrhů jste 

vymysleli?“, „Jak různorodé vaše nápady 

jsou?“, „Jak se vaše nápady vyvíjely?“, 

„Jaký by mělo efekt, kdybyste použili jiný 

nástroj podporující kreativitu?“ 

2. Navažte na předchozí aktivitu: dejte 

žákům 10 minut na to, aby vymýšleli 

návrhy názvu pro novou televizní show. 

Mohou použít kterýkoli nástroj podporující 

kreativitu a pracovat buď samostatně, 

nebo společně. Následně je přimějte 

k reflexi procesu vymýšlení pomocí 

otázek z Gibbsova modelu. Svou reflexi 

pak mohou sdělit skupince, samostatně ji 

zapsat nebo okomentovat poznámky, 

které si při vymýšlení návrhů udělali. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

 

1. Aby si žáci na sebereflexi zvykli, udělejte 

si ve třídě „reflektivní nástěnku“, na které 

budou mít stále na očích otázky: „Co se 

stalo? Jak jsem se cítil? Co na tom bylo 

dobré/špatné? Co to pro mě znamená? 

Co jsem mohl udělat jinak? Co bych jinak 

udělal příště?“ 

2. Vždy, když trénujete používání nástrojů 

podporujících kreativitu, ptejte se 

následně žáků, co bylo dobré a jestli je 

napadá něco, co by se dalo příště udělat 

lépe. 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Dejte žákům za úkol písemně srovnat 

dvě situace, při nichž použili nějaký 

nástroj pro podporu kreativity – jednu 

úspěšnou a jednu, kdy se jim nedařilo. 

Potom je vyzvěte, aby se hodnotili 

navzájem pomocí Gibbsova modelu 

reflexe. 

• Dejte žákům dlouhodobější úkol: použít 

stejný nástroj pro podporu kreativity 
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dvakrát v podobných kontextech. 

Sledujte a zhodnoťte rozdíly mezi 

oběma situacemi: vedl si žák podruhé 

lépe na základě předchozí reflexe?
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Kreativní myšlení 
Krok 13 
Umím si vybrat nástroje podporující kreativitu, které se nejlépe hodí 

k mému způsobu práce, a umím vysvětlit proč. 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 13 žáci dokážou 

reflektovat, jakým způsobem řeší kreativní 

úkoly, a posoudit, jak efektivní jsou pro ně 

různé nástroje podporující kreativitu. 

 

V předchozím kroku se žáci naučili 

reflektovat, jakým způsobem nástroje 

podporující kreativitu používají. 

 

V tomto kroku se mají naučit především bez 

problémů si zvolit ten nástroj, který bude 

nejefektivnější vzhledem k jejich způsobu 

práce. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Popsat svůj způsob práce. 

• Vysvětlit pomocí charakteristik, co je to 

rozmanitost nápadů.  

• Určit, který nástroj podporující kreativitu 

se pro ně nejlépe hodí, a vysvětlit proč. 

 

Výuka kroku 
 

Zaprvé je potřeba, aby se žáci naučili 

reflektovat svůj způsob práce. K tomu jim 

pomůže schéma „8 osobnostních typů“ na 

této stránce. 

 

Zadruhé se musí naučit zhodnotit, jestli je pro 

ně určitý nástroj podporující kreativitu 

efektivní pomůckou, nebo ne. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zopakujte si, jaké nástroje podporující 

kreativitu už z předchozích kroků znáte: 

kombinování různých nápadů, slovní 

asociace, myšlenková mapa, nahodilé 

podněty, jiné perspektivy, překonání 

syndromu skupinového myšlení 

otázkami „ďáblova advokáta“. 

• Ukažte žákům schéma 8 osobnostních 

typů, které jim pomůže zjistit, jakým 

způsobem přistupují k úkolům. 

Vysvětlete jim: „Je to sice velice 

zjednodušený pohled na lidskou 

osobnost, protože nikdo nespadá jen do 

jedné barvy, ale může nám posloužit 

jako užitečný nástroj pro reflexi toho, jak 

řešíme úkoly.“ 

 

• Názorně předveďte, jak pomocí 

schématu sami reflektujete svůj 

pracovní styl: „Myslím, že na mě nejlépe 
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sedí ‚koordinátor‘, protože rád všechno 

pečlivě plánuji, kontroluji, jestli je 

všechno, jak má být, a pracuji podle 

jasně rozvrhnutého plánu. K mému stylu 

práce se hodí např. myšlenková mapa, 

na které přehledně vidím všechny 

možnosti“ nebo „Nejvíc společného 

mám s typem ‚pomocník‘, takže se pro 

mě hodí nástroje podporující kreativitu 

zaměřené na spolupráci a diskuzi, např. 

pohled na věc z jiné perspektivy.“ 

 
• Vyzvěte žáky, aby ve dvojicích 

diskutovali o tom, se kterým 

osobnostním typem mají nejvíce 

společného. Nakonec se jich zeptejte, 

na co přišli a podle čeho tak usuzují. 

• Vysvětlete žákům: „Když porozumíme 

tomu, jakým způsobem pracujeme, 

můžeme si vybrat takové nástroje 

podporující kreativitu, které jsou pro nás 

nejefektivnější. Efektivitu jednotlivých 

nástrojů můžeme zhodnotit podle 

rozmanitosti nových nápadů.“ 

• Upřesněte: „Efektivní nástroj podporuje 

rozmanitost nápadů: tzn. inspiruje 

mnoho odlišných nápadů.“ 

• Rozmanitost nápadů se dá popsat třemi 

charakteristikami: 

a) Množství: kolik nových nápadů jsem 

vymyslel. 

b) Originalita: do jaké míry se mé nápady 

liší od nápadů ostatních. 

c) Různorodost: do jaké míry se mé 

nápady liší jeden od druhého. 

• Vysvětlete: „Pokud vám např. 

myšlenková mapa pomohla vymyslet 

celou řadu různorodých nápadů, které 

se lišily od nápadů ostatních členů 

skupiny i jeden od druhého, byl pro vás 

tento nástroj efektivní.“  

 

Procvičování 
 

1. Dejte žákům za úkol samostatně na základě 

schématu 8 osobnostních typů napsat 

doprostřed papíru svůj oblíbený způsob 

práce. Na tabuli napište strategie a 

nástroje pro podporu kreativity, které jste 

si vyjmenovali ve výuce kroku. Vyzvěte 

žáky, aby na papír připsali strategie, které 

se k jejich stylu práce podle jejich názoru 

hodí, a vysvětlili proč. Zeptejte se jich, co 

si zapsali. 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Nechejte žáky, aby si při kreativních 

úkolech sami vybrali, jakým nástrojem 

svou kreativitu podpoří. Ptejte se jich, 

proč je podle nich pro ně nejefektivnější.  

2. Vyvěste ve třídě schéma 8 osobnostních 

typů a pobízejte žáky, aby ho při různých 

úkolech pravidelně využívali. 

3. Při zadávání nového úkolu se vždy 

zaměřte na některou z charakteristik 

rozmanitosti nápadů (množství, 

originalita, různorodost): „Dnes se 

budeme snažit přijít na co nejvíc nápadů 

(množství).“, „Snažte se vymýšlet 

nápady, které budou jiné než nápady 

ostatních (originalita)“ nebo „Soustřeďte 

se na to, aby byl každý váš nápad jiný 

(různorodost).“ 
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Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Zeptejte se žáků na 3 charakteristiky 

rozmanitosti nápadů a jejich definice. 

• Dejte žákům za úkol vytvořit si svůj 

„kreativní profil“, který bude zahrnovat 

popis jejich stylu práce, jejich silné a 

slabé stránky při vymýšlení rozmanitých 

nápadů a preferovaný nástroj pro 

podporu kreativity.
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Kreativní myšlení 
Krok 14 
Umím navrhnout několik nástrojů podporujících kreativitu vhodných pro 

konkrétní situaci. 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 14 žáci dokážou 

posoudit specifika konkrétní situace, zvolit 

několik nástrojů podporujících kreativitu, 

které se pro tuto situaci hodí, a svou volbu 

zdůvodnit. 

 

V předchozím kroku se naučili zhodnotit, 

který nástroj podporující kreativitu funguje 

nejefektivněji při jejich způsobu práce. 

 

V tomto kroku se dozvědí, že kromě 

posouzení toho, jaký nástroj nejlépe 

odpovídá jejich pracovnímu stylu, je potřeba 

určit také to, jaký se hodí pro danou situaci. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Posoudit specifické požadavky dané 

situace. 

• Definovat v tomto kontextu pojem 

„vhodný“. 

• Posoudit, co je potřeba ke zvolení 

vhodných nástrojů podporujících 

kreativitu pro danou situaci. 

 

Výuka kroku 
 

Nejprve je potřeba žákům vysvětlit, co 

v tomto kontextu znamenají pojmy „vhodný“ 

a „situace“, následně jim ukázat, jak posoudit 

specifické požadavky konkrétní situace. 

 

Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

• Zopakujte si, jaké nástroje podporující 

kreativitu už z předchozích kroků znáte: 

kombinování různých nápadů, slovní 

asociace, myšlenková mapa, nahodilé 

podněty, jiné perspektivy, překonání 

syndromu skupinového myšlení 

otázkami „ďáblova advokáta“. Pokud si 

žáci něco nepamatují, daný krok si 

znovu projděte. 

• Definujte si, co znamená „vhodný“: 

„vyhovující daným okolnostem.“ 

• Vysvětlete, co pojem „vhodný“ znamená 

v tomto kontextu: „Jako vhodný můžeme 

označit takový nástroj podporující 

kreativitu, který splňuje specifické 

požadavky dané situace: bere v úvahu 

časové a finanční možnosti, zamýšlený 

výsledek a typ požadovaných nápadů.“ 

• Definujte si pojem „situace“: „nějaký 

scénář, nějaké okolnosti nebo zadané 

instrukce nějakého úkolu“, a uveďte 

příklady: „Právník si zjišťuje informace o 

nějakém případu; spisovatel vymýšlí 

postavy románu.“ 

• Uveďte žákům následující otázky, které 

jim pomohou určit, co si daná situace 

žádá: „Je v této situaci potřeba vymyslet 

hodně odlišných nápadů, nebo spíše 

navzájem spolu souvisejících nápadů?“, 

„Kolik mám na její řešení času?“, „Z 

jakých zdrojů můžu čerpat?“, „Budu 

spolupracovat s dalšími lidmi?“, „Bude 

se situace nějak měnit?“ a „Bude později 

potřeba původní nápady nějak upravit  
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nebo o mém řešení úkolu podat nějakou 

zprávu?“ 

• Vysvětlete, že někdy si situace žádá 

využití takových nástrojů podporujících 

kreativitu, které obyčejně nepreferujete, 

ale pro tuto konkrétní situaci jsou 

vhodnější. Např.: „Když máte za úkol 

společně ve skupině vymyslet nějaké 

logo a máte na to jen pár minut, zabralo 

by vám příliš mnoho času, kdyby si 

nejdřív každý samostatně udělal 

myšlenkovou mapu, takže by takový 

postup nebyl nejvhodnější.“ 

 

Procvičování 
 

1. Zadejte žákům několik různých situací, 

které vyžadují kreativní řešení: „chirurg 

při operaci narazí na nečekaný problém“, 

„student při zkoušce zjistí, že špatně 

pochopil zadání eseje, až když ho má 

napsaný“, „prodavač komunikuje 

s rozzlobeným zákazníkem“ a „režisér se 

rozhoduje, jak ztvárnit nový scénář“. 

Vyzvěte je, aby ve dvojicích diskutovali o 

tom, v čem se liší specifické požadavky 

jednotlivých situací: jaký typ a kolik 

nápadů je potřeba, kolik je na řešení 

situace času, jestli ji řeší jeden člověk 

nebo více lidí společně, jaké může mít její 

řešení důsledky. Následně se zeptejte, na 

co žáci přišli. 

2. Navažte na předchozí aktivitu: zeptejte se 

žáků, jaké různé nástroje podporující 

kreativitu by mohli lidé v daných situacích 

použít a proč.

Posilování dovednosti 

 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Pobízejte žáky, aby používali konkrétní 

nástroje podporující kreativitu vědomě. 

Když si při nějakém úkolu mohou nástroj 

sami vybrat, hned ze začátku se jich 

zeptejte, proč si konkrétní nástroj zvolili. 

2. Při zadávání nových úkolů žáky vždy 

vyzvěte, aby si nejdřív stanovili, co je a co 

není pro danou situaci vhodné. Dejte jim 

za úkol během řešení uvažovat o tom, 

jestli zvolili vhodný postup. 

3. Při zadávání úkolů, které mají žáci řešit 

nějakým konkrétním způsobem (např. 

samostatně), je vyzývejte, aby uvažovali 

o tom, co by dělali jinak, kdyby jim byl 

zadán jiný způsob práce (např. ve 

dvojicích, skupinkách). 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby samostatně písemně 

vypracovali aktivity 1 a 2 z procvičování 

kroku. Zkontrolujte, jestli znají více 

různých strategií a dokážou vysvětlit, 

proč jsou v konkrétní situaci vhodné. 

• Vyzvěte žáky, aby vám během nějakého 

úkolu, který vyžaduje kreativní myšlení, 

průběžně popisovali, jak jej řeší a jaké 

používají strategie.
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Kreativní myšlení 
Krok 15 
Z nástrojů podporujících kreativitu umím zvolit ten, který bude v určité 

situaci nejefektivnější, a umím vysvětlit proč. 

Vysvětlení pro učitele 
 

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou 

zhodnotit efektivitu různých nástrojů 

podporujících kreativitu vzhledem k dané 

situaci a zvolit ten, který bude nejefektivnější. 

 

V předchozím kroku se žáci naučili navrhnout 

několik nástrojů podporujících kreativitu 

vhodných pro konkrétní situaci. 

 

V tomto kroku se mají naučit především 

s jistotou odůvodnit výběr nejefektivnějšího 

nástroje pro konkrétní situaci. 

 

Žáci musí zvládnout: 
 

• Vysvětlit pro a proti různých nástrojů 

podporujících kreativitu vzhledem 

k různým situacím. 

• Na základě pro a proti vybrat nástroj, 

který bude v dané situaci nejefektivnější. 

 

Výuka kroku 
 

Nejprve je potřeba definovat si „pro a proti“, 

potom žákům názorně ukázat, jak zhodnotit 

„pro a proti“ různých nástrojů podporujících 

kreativitu. 
 
Při výuce tohoto kroku postupujte 

následovně: 

 

• Zopakujte si, jaké nástroje podporující 

kreativitu už z předchozích kroků znáte: 

kombinování různých nápadů, slovní 

asociace, myšlenková mapa, nahodilé 

podněty, jiné perspektivy, překonání 

syndromu skupinového myšlení 

otázkami „ďáblova advokáta“. 

 

• Definujte si, co jsou to „pro a proti“: 

„výhody / pozitivní aspekty a nevýhody / 

negativní aspekty“. 

• Uveďte příklady toho, jaká „pro“ může 

mít nástroj podporující kreativitu: 

„Podporuje rozmanitost nápadů, 

pomáhá nápady kombinovat, podněcuje 

nové způsoby myšlení, dá se použít při 

spolupráci ve skupině.“ 

• Uveďte příklady toho, jaká může mít 

„proti“: „Je moc časově náročný, musí se 

zapisovat na papír, nedá se použít ve 

skupině.“ 

• Vysvětlete, co znamená pojem 

„zhodnotit“: „posoudit celou řadu 

informací z různých zdrojů a na základě 

toho zvolit, co je nejlepší.“ Např.: 

„Správně zhodnotit, jaký přístup zvolit, 

znamená v kontextu kreativního myšlení 

nejen posoudit, co si žádá daná situace, 

ale také zvážit pro a proti jednotlivých 

nástrojů podporujících kreativitu. 

Zároveň je potřeba rozlišovat závažnost 

jednotlivých ‚proti‘ různých nástrojů, 

protože naprosto dokonale se nebude 

většinou hodit žádný.“ 
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Procvičování 
 

1. Vyzvěte žáky, aby si samostatně nebo ve 

dvojicích načrtli jednoduchou tabulku 

s následujícími sloupečky: „Nástroj“, 

„Pro“, „Proti“. Do prvního sloupečku 

doplní všechny nástroje podporující 

kreativitu, které znají: nahodilé podněty, 

jiná perspektiva, myšlenková mapa, 

ďáblův advokát atd. Potom mají za úkol 

tabulku vyplnit. Následně se jich zeptejte, 

jaká „pro a proti“ doplnili. 

2. Navažte na předchozí aktivitu: vyzvěte 

žáky, aby vyzkoušeli podle tabulky zvolit 

strategii řešení konkrétního kreativního 

úkolu a následně zhodnotili, jak efektivní 

v dané situaci zvolená strategie byla. 

Situace může třída vymyslet společně, 

případně lze použít následující: 

a) Tým čtyř designérů, kteří pracují každý 

z jiné kanceláře, má za úkol společně 

pro klienta navrhnout design interiéru 

nové kancelářské budovy. 

b) Zaměstnanec místního zastupitelstva 

má za úkol vymyslet strategii, která 

občany povede k tomu, aby používali 

méně plastových lahví. 

• Vyzvěte žáky, aby si ze své tabulky 

vybrali tři nástroje a stručně na základě 

jejich „pro a proti“ písemně zhodnotili, 

jak efektivní by byly v dané situaci a 

který by byl nejvhodnější. 

 

Posilování dovednosti 
 

Následující strategie zapojte do běžné výuky, 

aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 
 
1. Vyzvěte žáky, aby přiznali, když pro ně 

použití nějaké strategie podporující 

kreativitu není zrovna příjemné, protože 

to není jejich oblíbená. Pochvalte je 

pokaždé, když tuto strategii použijí a 

ukáže se, že byla efektivní. 

2. Když žákům zadáváte v běžné výuce 

kreativní úkoly, při nichž není potřeba 

dospět k nějakému konkrétnímu 

výsledku, vždy když je to možné, nechejte 

je samostatně si zvolit strategii pro 

zvýšení kreativity, umožněte jim zkoušet 

a kombinovat různé strategie a 

samostatnou i skupinovou práci. 

 

Hodnocení 
 

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci 

kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně 

jistí. 

 

• Vyzvěte žáky, aby samostatně písemně 

vypracovali aktivitu 2 z procvičování 

kroku. Zkontrolujte, jestli znají více 

různých „pro a proti“ celé řady nástrojů 

podporujících kreativitu. 

• Když žákům zadáte nějaký kreativní 

úkol, vyzvěte je, aby průběžně 

komentovali postup jeho řešení a 

případné nástroje podporující kreativitu, 

které používají. Zeptejte se, proč si tuto 

strategii zvolili.
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Glosář 
 

Inspirace: Když nás něco nadchne nebo 

přivede k novému nápadu. 

 

Kombinovat: Spojit dohromady několik 

věcí. 

 

Koncept: Nějaká myšlenka nebo 

představa, která je většinou všeobecná, 

rozsáhlejší. Např. když si zařizujeme pokoj, 

můžeme si jako koncept, podle kterého 

budeme postupovat, stanovit téma džungle. 

 

Kreativita: Využívání představivosti, 

vytváření něčeho nového, a to za nějakým 

účelem (směřování k nějakému výsledku). 

 

Kritéria: Podmínky, které musí náš nápad 

splňovat, aby se dal hodnotit jako úspěšný. 

 

Nahodilý: Něco neplánovaného, 

náhodného, nesouvisejícího. 

 

Nápad: Myšlenka, která vede k tomu, že 

něco uděláme nebo vytvoříme.

Perspektiva: Názor nebo pohled na věc. 

 

Podnět: Nějaký stimul, impulz, který vede 

ke vzniku něčeho dalšího. 

 

Představivost: Schopnost něco si 

vymyslet a v duchu to vidět před očima. 

Složka: Část nějaké celé věci nebo 

myšlenky. 

 

Spojit: Vytvořit souvislost mezi dvěma 

nebo více věcmi. 

 

Syndrom skupinového myšlení: 
Sklon příliš se ve skupině shodovat, 

neoponovat ostatním. 

 

Rozmanitost nápadů: Mnoho 

různorodých nápadů. 
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Další zdroje 
 
Nabízíme vám spoustu dalších zdrojů, které vám při podpoře rozvoje této dovednosti pomohou: 
 
 

 

Pomůcky 
 

Vytvořili jsme pro vás dokument, v němž najdete přehled výuky všech 

osmi dovedností a dále zásady a nástroje, které vám je pomohou 

uvést do praxe.  
 
 
 

Videa s aktivitami 
 

Naše poutavá 10minutová videa s aktivitami vám pomohou budovat 
dovednosti žáků tak, aby se při jejich sledování soustředili a bavilo je to. 

 
 

 

Materiály k vytištění  
 

Nabízíme plakáty s jednotlivými dovednostmi a s rozpisem jejich výuky 

a diplomy za úspěchy při rozvoji dovedností. 
 
 
 

Hodnotící nástroje  
 

Náš jednoduchý webový hodnoticí nástroj Skills Builder Assess vám 

pomůže rychle zjistit, jak na tom vaši žáci s dovednostmi jsou, přehledně 

vám zobrazí jejich údaje, ukáže vám informativní grafy a souhrny. Dále 

nabízíme nástroj, s jehož pomocí si mohou žáci zhodnotit své vlastní 

dovednosti sami. 
 
 
 
 
 

Tyto zdroje a mnoho dalších informací najdete na 
skillsbuilder.org/hub (v anglickém jazyce) 
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Je zakázáno používat tyto materiály ke komerčním účelům bez předchozího písemného 
souhlasu držitele práv. Bez jeho předchozího souhlasu nesmějí být nijak upravovány.



  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCHOLA EMPIRICA je nezisková organizace působící již od roku 2003. Dlouhodobě se 

věnuje problematice výchovné práce s dětmi předškolního věku a vzdělávání pedagogů. 

Jejím cílem je přivést léty praxe ověřené přístupy ze zahraničí, které akcentují sociální a 

emoční vývoj dětí jako základ pro jejich budoucí rozvoj v odpovědného člověka (prevence 

agresivity a konfliktního jednání, pozitivní vztah k učení, odpovědnost a samostatnost), a 

tak prostřednictvím vzdělávání přispívat ke zkvalitňování veřejné politiky, zlepšování 

společenského klimatu a občanského soužití. Díky letité spolupráci s univerzitními a 

vědeckými odborníky v oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních věd rozvíjí SCHOLA 

EMPIRICA z.s. vzdělávací programy, pořádá pravidelné tematické letní školy pro univerzitní 

studenty z celého světa, umožňuje pedagogům a sociálním pracovníkům stáže 

v zahraničních pracovištích a podílí se na empirických výzkumech aktuálních 

společenských témat. 

 

Více informací nalezne na adrese www.scholaempirica.org  

 


