
KREATIVNÍ MYŠLENÍ 
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. 

Hodnocení
• 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.

KREATIVNÍ MYŠLENÍ -
KROK 3
U m í m  s i  n ě c o  p ř e d s t a v i t  n a  

z á k l a d ě  z a d a n ý c h  k r i t é r i í .   

KROK 3

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.“ 



PŘÍBĚHY PODLE KRITÉRIÍ 
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci vymyslí jednoduchý příběh na základě zadaných kritérií.

Průběh: Vyučující zadá žákům za úkol napsat krátký příběh, např. na téma, o němž se zrovna učí,
a zadá jim různá kritéria, která musí splnit. Např. použít jen 10 konkrétních slov, jen slova, která
začínají určitými písmeny, zahrnout do příběhu nějaké konkrétní postavy atd. 

Reflexe: Po ukončení aktivity vyučující s žáky diskutuje následující otázky:
Pokud by mohli žáci kritéria nastavit sami, jak by je nastavili? Jak ovlivní stanovená kritéria
výsledný příběh?

JAK SI PORADÍM
Pomůcky: žádné, popř. balíček papírových kapesníků
Cíl aktivity: Žáci vymyslí jednoduchý návrh na základě zadaných kritérií.

Průběh: Vyučující uvede žáky do situace, kdy je potřeba zapsat si důležité telefonní číslo, ale 
k dispozici máme v batohu pouze balíček papírových kapesníků. Jak lze situaci vyřešit?
Žáci postupně navrhují různé způsoby, jak si s problémem poradit. Je možné pracovat
samostatně či ve skupinách a následně diskutovat řešení jednotlivých skupin či žáků.

Reflexe: V průběhu aktivity bude potřeba žáky upozorňovat, že nemají k dispozici opravdu nic
jiného kromě kapesníčků a problém by měli vyřešit bez pomoci druhých. Při snaze vyřešit
problém totiž budou žáci přicházet s návrhy, jak by situaci řešili oni sami v běžném životě (např.
zapsal/a bych si to tužkou, požádala bych o pomoc). Řešením může být vytrhávání číslic 
z kapesníku, natržení kapesníku podle hodnoty čísla apod. 
Při závěrečné diskuzi vede vyučující žáky k zamyšlení, zda zažili podobnou situaci, kdy museli řešit
problém netradičně (např. čistit si zuby prstem místo kartáčku, místo pásku použít provázek).
Schopnost přizpůsobit svoji představu daným kritériím je velmi důležité pro snazší řešení
problému.
Zdroj: Webinář Jak rozvíjet kreativní myšlení u dětí (Magdalena Málková)


