realita
podnikavost
radost

20 doporučení rodičům –
jak podpořit kreativitu
svých dětí
Na rozvíjení kreativity a podnikavosti u dětí žádný jednoznačný návod
neexistuje. Faktem je, že jako rodič můžete udělat hromadu věcí, kterými
ji podpoříte nebo zabijete. A protože nám nejde o nějaké jednorázové
výtvarné projekty, ale o aktivní postoj k životu, tak teď nedostanete rady
na konkrétní druh plastelíny, ale obecná doporučení, která rozvíjí nejen
kreativitu (resp. podnikavost), ale vaše dítko jako spokojenou lidskou bytost.

1. Vytvořte podmínky
Aby dítě mohlo být kreativní, potřebuje vhodný prostor, nástroje
a materiál. Není to raketová věda a nejde o nic nákladného – stačí běžné
umělecké potřeby, přírodniny, papír, karton, krabice nebo třeba stavebnice
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jako je Kapla, Lego nebo Merkur. Buďte připraveni na to, že kreativita
generuje nepořádek a zkuste s tím být v pohodě. Netrvejte na tom, aby
dítko hned uklidilo rozpracovaný projekt – raději vyhraďte místo, kde
ho lze bezpečně uložit. Zároveň ale učte dítě, jak se o místo, materiál
i nástroje starat.

2. Dejte šanci nudě
Překonejte své nutkání dítěti vyplňovat čas a organizovat mu celý den,
víkend nebo prázdniny – nechte mu čas se nudit. Dítě se musí naučit
svůj program kontrolovat samo a také si umět vystačit. Nuda je naprosto
zásadní pro rozvoj vnitřní motivace, plánování času a hlavně uvědomění
si vlastních zájmů a potřeb1. Také zkuste omezit počet pravidel a spíše
s dětmi diskutujte o hodnotách a vašich představách tak, aby si děti samy
nastavily normy a pravidla, která vidí jako smysluplná2. Tady doporučuji
zajímavý TED Talk Adama Granta.

3. Inspirujte
Umožněte dítěti osobní kontakt s inspirativními lidmi. Takoví lidé mají
zásadní vliv na probuzení zájmu o určitý obor. A uvědomte si, že největší
vliv máte a budete mít vy. Pro své dítě jste vzorem a jestli mu chcete
předat, že tvořivost a aktivita jsou dobrou životní strategií, pak to musí
vidět u vás. Dělejte nové věci, poznávejte nová místa, neschovávejte se se
svým tvořením, opravujte a vylepšujte. A hlavně, sdílejte svoje pocity při
tvoření – zkrátka je nechte pochopit, proč vás to baví (a taky co vás třeba
i nebaví).

4. Podporujte osobní zájmy
Pokud má vaše dítě o něco zájem, povzbuzujte ho a umožněte mu ho
rozvíjet. A to i v situaci, že zájmy často mění nebo je podle vašeho názoru
1
2

https://www.maminka.cz/clanek/dnesni-deti-jsou-prestimulovane-obcasna-nuda-jim-jenom-prospeje
https://www.ted.com/talks/adam_grant_the_surprising_habits_of_original_thinkers
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nerozvíjí tím správným směrem. Je to normální – všechny děti jsou
multipotenciální a pravděpodobně se jim bude hodit, aby jim to vydrželo
co nejdéle viz. TEDTalk Emily Wapnick. Je potřeba, aby si vyzkoušely
spoustu věcí než poznají, co je opravdu baví a naplňuje. Nezrazujte je, ale
na druhou stranu jim ani netajte, že je pro vás některé jeho představy
těžké naplnit. Děti tak získají reálný náhled na vlastní potřeby a vzdělávání
pochopí jako investici časovou a finanční.

Na zájmy dětí nasedají jejich znalosti, kde zase není třeba mít strach z šířky
na úkor hloubky. Do budoucna budou mít náskok právě lidé, kteří se
budou schopní zorientovat v komplexním světě kolem nás. Předčasný tlak
na specializaci může zarazit zvídavost.

5. Nebojte se reality
Děti se ve škole, v kroužcích a často i doma potkávají spíš s umělým světem
(týká se to i her). Kontakt s realitou je ale něco, co je pro ně maximálně
důležité. Nejen že je realita baví, ale pokud si ji propojí s učivem ve
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škole, tak si znalost zafixují a prohloubí. Všímejte si světa kolem sebe,
dohledávejte informace a společně se bavte o problémech nebo možných
vylepšeních. Nevyhýbejte se otázkám ze světa financí. Kolik co stojí a proč
to tak asi je? Pokud si vypíchnete nějaký problém, který chcete řešit,
dejte si na čas a pokuste se vymyslet několik scénářů řešení. Při realizaci
si zkuste všímat nejen užitné hodnoty výtvoru, ale i společenského
a ekologického dopadu, designu nebo marketingu. Realita je obvykle
zatížena řadou limitů (finanční, řemeslné, časové), ale právě ty kreativitě
prospívají.

6. Hrejte si a fantazírujte
Povzbuzujte fantazijní způsob myšlení a ptejte se dítěte na otázky jako „co
by se stalo, kdyby ...“. Zkoušejte generovat bláznivé nápady a společně
vytvářet šílené příběhy. Hrejte s dětmi hry, ve kterých vstupují do různých
rolí a které stojí právě na příbězích. Naplno se vložte do hry na obchodníky
s reálnými, a ještě lépe s vlastními výrobky. Naučte děti, že pravidla her
nejsou pevně daná a semtam je obměňte, zařaďte do nich něco bláznivého
a společně se zasmějte.
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7. Tvořte společně
Společné tvoření je skvělou příležitostí budovat pevný vztah. U řešení
kreativního projektu poznáváme nejen své dítě, ale i sebe samotného.
Proces tvorby nám do cesty přinese řadu překážek, na nichž se učíme
hodnotě času, společnému naslouchání, práci s chybou, řešit konflikty,
trpělivost… Vhodné jsou jak drobné, tak dlouhodobé a náročnější projekty.
V takovém případě se snažte dát dítěti prostor na vlastní zkoušení (včetně
chybování) a plnit roli průvodce, nikoliv šéfa. Některé děti nebudou mít
nápady pro vlastní projekt, nebojte se přinést vlastní, ale nedivte se, pokud
se uprostřed společného projektu dítě odpojí a začne tvořit samo. Přesně
to přece chcete!
Ne všechny aktivity ale musí dělat děti společně s vámi. Malé zázraky se
dějí i mezi sourozenci, s babičkou a dědou nebo v partě kamarádů.
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8. Nechte jim kontrolu
Nestačí dětem vyhradit nějaký jasný prostor a čas na tvoření. Pokud jim
obecně nepřiznáte právo na tvoření a ovlivňování své realiy a budoucnosti,
těžko vybudíte kreativitu na povel. Děti potřebují držet kontrolu nad svým
životem obecně. Přijmout zodpovědnost, určovat priority, samostatně se
rozhodovat...
Hodně těžkou disciplínou je v dnešní době rozhodování. Máme málo,
špatné nebo zase moc informací, neumíme je správně zhodnotit a pořád
se po nás chce rozhodování. Domácí tvoření je skvělá příležitost trénovat
rozhodování v bezpečném prostředí. Opět – bez toho, abyste jim
rozhodování umožnili i v běžném životě to fungovat nebude.

9. Pomáhejte
I velmi samostatné a přirozeně kreativní děti potřebují semtam pomoc
dospělého. Ideální je nevstupovat do dětských projektů příliš aktivně, ale
spíš nabídnout pomoc v případě zádrhelu. Někdo potřebuje pomocnou
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ruku už v počáteční fázi – utřepat nápady, naplánovat projekt nebo sehnat
materiál. V takovém případě si vystačíme s diskusí, s tužkou, papírem
a počítačem. Časově i energeticky náročnější může být realizační fáze
projektu, kdy děti potřebují pomoc poměrně často – nejčastěji proto,
že nedisponují dostatečnými řemeslnými schopnostmi. Do jisté míry
je přirozené, že děti naráží na své limity, nicméně pro mnohé (zejména
kreativnější) děti je frustrující nebýt schopen sám dotáhnout svoje vlastní
nápady. Přitom mnohdy stačí drobná pomoc nebo rada dospěláka.

10. Nehodnoťte – oceňujte
Neočekávejte od svého dítěte, že
bude vytvářet něco, čím by vás nebo
ostatní potěšilo. Vaše hodnocení
nahraďte zájmem – pokud vás požádá
o váš názor, všimněte si jedinečných
aspektů jeho práce, ale nekritizujte.
Ptejte se, co dítě k nápadu vedlo,
jak se mu tvořilo nebo jestli by
něco udělalo jinak. Oprostěte se od
vlastních představ, jak by jejich dílo
mohlo vypadat. Některé výtvory dětí
jsou propracované a krásné, jiné
triviální a nedotažené. Důležitá je
aktivita a snaha proměnit nápad ve
skutečnost – důraz na řemeslnou
dokonalost může dítě zablokovat.
Dejte svému dítěti pocit, že ho vidíte
jako kreativní bytost a že věříte v jeho
schopnosti. Nesoustřeďte se ani
tak na výsledek jeho práce, ale na
proces – bude to mít pozitivní vliv na
jeho sebevědomí. Všímejte si jeho
pokroku, samostatnosti, schopnosti
překonat překážky nebo dotáhnout
projekt do konce. Právě takhle mu
pomůžete budovat jeho sebevědomí
a Grow Mindset.
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11. Nenuťte je
Mějte na paměti, že naším cílem je v dítku probudit vnitřní motivaci –
vnějším tlakem dítě učíte pravý opak, ačkoliv to myslíte dobře. Dřív nebo
později by přijalo strategii, že je lepší počkat na vnější tlak a až pak něco
dělat. Svoboda volby je naprosto klíčový aspekt, jak dítě buduje svoje
sebevědomí a kontrolu nad životem viz. Dítě na vlastní pohon3. Nedodělá
svůj projekt? Skončí 100× ve fázi bláznivého nápadu? U dětí (a ruku na
srdce, nejen u nich) je to normální. Snažte se ho pochopit, věřte mu a dejte
tomu čas – na všechno si přijde samo.

12. Nenechte ji ničit
Škola ničí kreativitu – takto se jmenuje nejpopulárnější TED Talk všech dob.
Ken Robinson v něm popisuje, co dělá škola s kreativitou a jak snadné je
ztratit ji při průchodu vzdělávacím systémem. Vybírejte pro své dítě taková
prostředí, ve kterých bude jeho kreativita ničena co možná nejméně. Kde
bude možné zažít i jiný než jasně organizovaný čas, předem přesně daný
strukturovaný obsah nebo prostor pro vlastní realizaci.

13. Radujte se z chyb
Ukazujte svému dítěti, jak se sami vypořádáváte s chybami a selháními.
Vyprávějte mu o lidech, kteří jsou všeobecně chápáni jako úspěšní, ale
kteří si prošli obdobím selhání (pod heslem “fuck up night” najdete na
youtube spoustu zajímavých příběhů). Učte své dítě, že je v pořádku, že
se něco nedaří a proč stojí za to překonávat překážky způsobené vlastní
chybou. Zásadní je postoj, že selhání není trvalý stav, dá se překonat a jde
o přirozenou součást tvoření (a nakonec i života). Zvyšujte důvěru, že
i zcela bezvýchodné situace mají řešení a že se lze ze selhání zotavit.

3

https://www.melvil.cz/kniha-dite-na-vlastni-pohon/
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14. Dotahujte
Dnešní děti mají velký problém u projektů vydržet a překonat drobné
i větší zádrhele. Je opravdu těžké zároveň nenutit a současně cíleně dítě
vést k dotahování. Obecně pomůže laskavá diskuse, podpora, pomoc
s překonáním překážky. Všímejte si pokroků dítěte v oblasti dotahování
a sami jim ukazujte, jak podobná místa překonáváte a že jen houževnatost
vede k výsledku.

15. Vnímejte
Všímejte si zajímavých tvůrčích děl, vynálezů, kreativních lidí, různých
oborů a technik. Upozorňujte dítě na běžné projevy kreativity,
dohledávejte informace a povzbuzujte ho k diskuzi. Skvělé jsou galerie
reálné, ale i ty virtuální – třeba na Pinterestu nebo Fleru. Aktivně se
zajímejte o to, co děti zaujalo a proč. Jak tohle asi vzniklo? Líbí se ti to?
Funguje to? Vylepšil bys něco?

16. Prožívejte
Nezapomínejte na prožitky a emoce – jsou pravým motorem kreativity.
Právě zkušenosti, občasné riziko a zážitky, byť nejsou zcela pozitivní
podněcují v dětech tvořivost. Umožněte je, zažívejte je a také se o nich
bavte. Dobře poslouží i zážitky jiných – najdeme je třeba v domácí
knihovničce (povinná literatura je tady samozřejmě Pipi dlouhá punčocha)
;–)

17. Pusťe je do digitálního světa
Digitální technologie jsou přirozenou součástí světa našich dětí. Ukažte jim,
co na počítači děláte, řekněte jim, proč to pokládáte za smysluplné a také
v čem vám jsou technologie na obtíž. Věřte svým dětem, že si dokážou čas
strávený na mobilu nebo počítači regulovat samy. Nechte je dohledávat
informace, zapisovat údaje do tabulky, upravit obrázek, vytvořit webovou
stránku – nakonec kreativita se dnes neomezuje jen na fyzický svět.

11

Atmosféra oboustranné důvěry je důležitá – děti vám samy ukáží, co
v digitálním světě dělají.

18. Prodávejte
Jestli dítě bude mít chuť výrobky prodávat nebo rozdávat jako vánoční
dárky, rozhodně ho nebrzděte. Naopak – podpořte ho, pomožte mu
a zkuste to s ním – na školním jarmarku, na rodinné sešlosti nebo před
barákem sousedům. Společně projděte Fler, všímejte si kvality, prezentace
a ceny výrobků. Pak si přečtěte třeba článek Handmade byznys od Hanky
Kopečné4 nebo zkuste nastavit cenu podle Krampolinky a jejího článku
Stanovení ceny výrobku aneb tak za kolik?.5 Pokud se “podnikání” bojíte

4
5

https://navolnenoze.cz/blog/handmade/
http://www.krampolinka.cz/stanoveni-ceny-vyrobku-aneb-tak-za-kolik/
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a nevěříte si, učte se to pomalu společně se svým dítětem. Nejste na tom
existenčně závislí a jestli vám to k prodeji zabere 5 let, tak se nic nestane.
Můžete si klidně několik let na obchodníky hrát – důležitá je cesta.

19. Važte si nápadů
Úplně praktické řešení je založit si obálku nebo fajnovou krabici, do
které budeme nápady přidávat. Nevyhazujeme nápady ani výsledky své
tvořivosti – když už se nám nehodí, tak si je aspoň zdokumentujeme.
Kdyby si dítě někdy v budoucnu přestalo věřit a cítilo se nedostatečně
nápadité, máte důkazy, že to tak není :–)
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20. Odpojte se
Teď to bude
rodičovsky kruté –
vaším cílem je dítě
připravit na jejich
samostatný život.
Tudíž je navýsost
vhodné, abyste
se někdy z jejich
tvořivosti vytratili
a dali prostor i jiným.
Naprosto skvělé
jsou různé turistické
oddíly, kde je dítě
bez vás, je nuceno
vyjít z komfortní
zóny a spolupracovat
s ostatními. Bez vás
a samo za sebe.
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Doporučené vybavení
Pro volné tvoření a práci na prototypech je třeba mít k dispozici vhodný
materiál, nástroje a prostor na tvoření. Ideální stav je dobře vybavená
domácí dílna. V realitě na ni má ale prostor málokterá domácnost.
Nicméně vybavit kreativní koutek není velká věda – stačí vyhrazený prostor
v dětském pokoji nebo jen pracovní stůl se sadou běžných potřeb pro
výtvarné tvoření.
Základní potřebou je zajistit bezpečnost – tedy zejména volit nástroje
s ohledem na věk dítěte a v případě, že dítěti umožníme přístup
i k potenciálně nebezpečnějším nástrojům, tak je s nimi dostatečně
seznámit a zamezit přístup mladším sourozencům.
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Dítě vedeme k “pořádku na pracovišti” – tedy aby po skončení tvoření
uklidilo a očistilo všechny potřeby. Myslíme ale také na to, že dokonalý
pořádek zrovna ke kreativitě nevybízí a dítě potřebuje materiál vidět,
osahávat si ho a udržovat rozdělané projekty bez nutnosti je pokaždé
sklidit z očí. Počítáme s tím, že tvoření je špinavá záležitost a nestresujeme
sebe ani dítě – jednoduše počítáme s tím, že nepořádek vznikne
a následně se uklidí. Je třeba počítat s tím, že zvlášť menší děti potřebují
navést a naučit údržbu o jednotlivé potřeby.
Vybavení rozdělíme na tematická stanoviště a označíme nástroje
a materiál, který je vhodný trvale udržovat.

Výtvarná a design dílna:
• kartony, lepenky, papíry různých
gramáží, velikostí a barev, překližka,
rámy, plátna
• balící papíry, papír v roli
• vypínací rám, tavná pistole
• sada na sítotisk
• barvy, štětce, pastelky, fixy, tužky,
tuš, kaligrafická pera
• podložky, ruční řezačky, nůžky,
nožík (kudlička), vykrajovátka
• fimo, plastelína, keramická hlína,
gumičky, sponky, špunty, dráty,
bužírky
• houbičky, odřezky různých
materiálů, staré časopisy
• kancelářská pravítka, svinovací
metr, krejčovský metr, kružítko
• jednobarevné lepící folie
• rysováčky, hřebíčky, kladívko,
váleček
• měkké dřevo a přírodniny (klacíky,
suché plody, kůra…)
• krabice, tubusy, kelímky, misky
• lepidla, lepící pásky, Makedo spojky
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• řezačka, kroužkovačka, laminovací přístroj
• tiskárna a scanner
• počítač s grafickými programy
• grafická deska a pero
• fotoaparát

Mechadílna:
• ponk s upínáním předmětů
• bruska
• sloupová vrtačka a ruční vrtačka
• soustruh
• lupénková pila
• přímočará pila

Digitální dílna:
• stolní počítač, monitor, notebook
• rychlé a stabilní připojení na internet
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• periferie, redukce, huby
• prezentační plátno, projektor
• tiskárna a scanner
• grafické desky s pery
• tablet a mobilní telefon
• SW aplikace (grafické, kancelářské, programovací, projektové)
• mixážní pult
• 3D FDM tiskárna s filamenty
• 3D scanner
• digitální tiskárna, tiskařský plotr
• přesný řezací plotr na různé typy materiálů
• folie, papírový materiál na roli
• PVC desky

Elektrodílna:
• mikropájka
• měřící přístroje
• arduino
• desky plošných spojů
• dráty a bužírky
• baterie
• LED diody a LCD displeje
• držáky, kleště, pinzety, šroubováky
• plech
• horkovzdušné lepící pistole
• gravírovací přístroje

Šicí dílna:
• šicí stroj, overlock, vyšívací stroj
• látky, nitě, jehly, špendlíky, vlny, druky, knoflíky, zipy, suchý zip
• výplňový materiál
• jehlice, háčky, nůžky, párací nůžky
• servisní materiál k šicím strojům
• krejčovská panna
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• štendry na oblečení, ramínka
• krejčovské metry, popisovací materiál
• střihy a módní časopisy

Mechanické a robotické stavebnice:
• Kapla
• Merkur
• Lego
• Arduino
• Lego Mindstorms
• Ozobot
• Cubetto
• Microbit
• mikroskop
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Vybavení prostoru:
• stůl, židle, skříňky a police
• nástěnný program
• prezentační plátno, projektor
• odvětrávání, odsávání, bezpečné rozvody (do dílen)
• prezentační plátno, projektor
Kreativními zónami jsou samozřejmě i běžné prostory domácnosti jako
kuchyň, obývák nebo zahrádka. A inspirací může být nejen samotný
kreativní materiál, ale i obrázky nebo plakáty na zdi, různé knihy
a časopisy.
Pro tvoření je také potřeba relaxace a možnost pohybu. Doporučujeme
postupně se vybavit hudebními nástroji, podložkami na jógu,
gymnastickým míčem, ping pongovým stole nebo třeba žonglovacími
míčky (žonglování skvěle pomáhá propojovat hemisféry).
U nás doma se tvoří v pracovně, kde jsou dva počítače, foťák, mikrofon,
projektor s plátnem, klavír, sedačka, velký stůl a spousta místa na zemi. Co
se materiálu týče, osvědčila se nám tato základní sada:
• velké přířezy kartonu (1,5 × 1,5 metru stojí v brněnské Drutěvě cca 12 Kč)
a strojní lepenky
• papíry v různých gramážích, barvách a velikostech
• role hnědého balícího papíru
• tubusy
• zbytky látek
• staré krabice
• klubka vln, různých provázků a gumy
• dráty
• role pervinu (levná netkaná textilie používaná například ve zdravotnictví)
• ostré nůžky, kudličky a řezák
• lepící páska a sešívačka
• různá pravítka včetně dlouhého krejčovského
• kružítko
• barvy, fixy a pastelky
• vybavení naší kuchyně (válečky, vykrajovátka, misky…)
S čím doma tvoříme a jak se dopracováváme k prototypům je v tomto článku.
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Kroky při vývoji produktu
Děti pro svoje tvoření nepotřebují návody a konkrétní kroky – poradí si
i bez profesionálního vedení. Na začátku má jejich tvoření obvykle jen
dvě jednoduché fáze „mám nápad a hned na tom začnu dělat”. A my jako
rodiče musíme být hodně opatrní, abychom tohle nastavení nenarušili.
Nechceme, aby děti plnily naučené postupy a nechaly se sešněrovat
návody a principy.
To ale neznamená, že pozornost dítěte nebudeme obracet k různým
aspektům, fázím a principům tvoření. Rozvíjení kompetencí směrem
k hlubšímu zjišťování informací, pochopení souvislostí a ověřování dětem do
budoucna usnadní jejich vlastní tvoření a dá jim pevnou půdu pod nohama.
Usilujeme o to, aby si dítě na optimální procesy přišlo samo na základě
vlastní zkušenosti. Nicméně se nezříkáme vlastního vstupu do tvoření
(zejména, pokud tvoříme společně s dítětem) a můžeme s dětmi o procesu
tvoření mluvit, reflektovat různé postupy, pocity při tvoření, obtížná místa
a navrhovat řešení. Výborně funguje, když sami ukazujeme svoje vlastní
(ideálně zkušeností získané) principy a postupy. Proto je důležité, abychom
o procesu vývoje produktu něco málo věděli :–)
Zjednodušené fáze tvoření:

1. Generování nápadů
Menší děti nemají problém s generováním nápadů, starší děti už jsou
ale zatížené celou řadou vnitřních limitů, naučeným schématem “nápad
přichází zvenčí a já jen plním úkoly” a hlavně leností, protože je od počátku
jasné, že nápad s sebou ve fázi realizace přinese nějakou práci :–)
Vyplatí se nebrzdit děti v generování i na první pohled šílených nápadů,
nehodnotit je a neshazovat je ze stolu předčasně. Role rodiče je v tomto
velmi důležitá – může hovořit o problémech a možných vylepšeních
(v domácnosti, v práci, v komunitě, ve škole), ptát se dítěte, zda nemá
nápad na řešení a sám navrhovat svoje vlastní nápady (a nebát se ani těch
šílených).
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Pro generování nápadů je podstatná schopnost definovat problém, na
který nápad reaguje. Pokud si děti problém neuvědomují, je vhodné je
k problému zpětně dovézt a obecně si tímto způsobem všímat věcí kolem
sebe.

2. Zjišťování a ověřování informací
Tato fáze je pro někoho ohromně zajímavá a těší se na ni a pro druhého
je jen překážkou na cestě k realizaci. Profesionální produktový manažer
tuto fázi přeskočit nemůže, ale u dětí si to dovolit můžeme. Zároveň na ni
ale nechceme zcela rezignovat – právě v této fázi se děti velmi efektivně
a smysluplně učí na základě vnitřní motivace. Stačí se o nápad a realizaci
dětí zajímat, zkoumat materiály, nápady a alternativy spolu s nimi.
Postupem času děti samy zjistí, že se hodí si dohledat nějaké informace
a hledat souvislosti. Při společném rodinném projektu (ideálně při vývoji
produktu založeného na reálné potřebě) se informace vnáší daleko
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snadněji a nositelem může být i rodič. Je třeba si dát pozor, abychom
se nedostali do pozice učitele, ale spíše průvodce – vytvořit atmosféru
pozitivního přístupu k informacím je zásadní.
Neměli bychom zapomínat, že informace nemusíme hledat jen na
internetu nebo v chytrých publikací, ale především přímým kontaktem
s uživateli (tedy těmi, pro které tvoříme). Snažíme se pozorováním
i přímými otázkami získávat dostatek informací o uživatelích a s dětmi
diskutujeme o limitech, které zjistíme.
Jednotlivé oblasti, které by neměly vypadnout z našeho zorného pole:
a. problém nebo obecné téma
b. uživatelé
c. materiály, potřeby, nástroje
d. naše vlastní kompetence
e. metody
f. inspirace
g. alternativy/ konkurence
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3. Hodnocení nápadu
Při hodnocení nápadu se snažíme zvážit vlastní kompetence, možnosti
materiální, finanční i časové. Pomoci nám může Lean Canvas a náčrt
jednotlivých kroků realizace s přibližnou časovou dotací. Děti
povzbuzujeme k tomu, aby nápad dokázaly srozumitelně prezentovat
a aktivně zjišťovaly zpětnou vazbu. Je také přirozené, že některé nápady
vyhodnotíme jako nerealizovatelné.

4. Posouzení nákladů a případného zisku
Projekty dětí mohou být nízkonákladové s potřebou základního výtvarného
materiálu, ale také mohou přinést celou řadu materiálních potřeb, které
není vždy snadné zajistit. Finanční stránku projektu bychom s dětmi
měli probrat, aby získaly realistickou představu o náročnosti projektu.
V případě, že projekt počítá i s prodejem, pokusíme se s dětmi odhadnout
kalkulaci projektu. Různé varianty rozpočtů jsou skvělou příležitostí zapojit
do akce počítač a tabulky .–)
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5. Vytváření prototypu
Při vytváření prototypu nám jde o ověření funkčnosti, nikoliv o dokonalý
design či bezchybnou realizaci. Nenecháme příliš svazovat a dovedeme
do konce i přibližný (avšak funkční) prototyp. Při tvoření se snažíme být
uvolnění, pomáhat dětem překonat překážky a snažíme se označit místa,
která chceme v další fázi vylepšit.

6. Ověření prototypu
Prototyp už máme a teď je na čase ho ukázat světu. Tato fáze slouží
k ověření funčnosti (prototyp tedy vystavíme reálnému používání) a zájmu
uživatelů. Mnohdy je třeba překonat zábrany a strach z negativních reakcí.
Určitě je na místě citlivost, ale také upřímný názor. Zkusme potlačit touhu
navrhovat vylepšení prototypu – to nechme raději na dětech.
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7. Výroba
Po několika kolech prototypování se při troše štěstí dostaneme k finálnímu
výtvoru. Dokonce sami budeme schopni vyrobit více produktů a nabídnout
je dalším lidem. V takovém případě si upřesníme náklady a snažíme se
i s přihlédnutím k časové dotaci nastavit reálnou kalkulaci výrobků. Zvlášť
u rodinných projektů můžeme dospět dokonce až do stádia profesionální
výroby. Zde je vhodné dětem nabídnout vlastní zkušenosti a pomoc –
nápad je třeba rozkreslit a specifikovat pro dodavatele, oslovit je, srovnat
kalkulace. Výsledkem této fáze je profesionálně zpracovaný finální výrobek
určený k prodeji. Finální výrobek si zaslouží vhodný obal, který zahrneme
do finální kalkulace.

8. Marketing
Základem marketingu
je příběh. Součástí
dětského nebo
rodinného příběhu
jsou i samotní tvůrci
a tvůrčí proces.
Doporučujeme
tvorbu dokumentovat
a pořizovat fotky.
Společně s dítětem
dáme dohromady
stručnou prezentaci
výtvoru a snažíme
se vypíchnout silné
stránky. Snažíme
se zformulovat
slogan, klíčová slova
a nezpomínáme ani
na vhodný obal, který
nám s marketingem
výrazně pomůže.
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9. Prodej
Ne každý výtvor je určen k prodeji – mnohdy slouží jen pro vlastní
potřebu nebo jako dárek. V každém případě stojí za to alespoň fiktivně si
zkusit “prodej” mezi blízkými. Pokud má dítě nebo rodina chuť prodávat
profesionálně, tak je vhodné zkusit si jak přímou formu, u které vidímě
reakce (napříkald školní jarmark) ale i virtuální – postavit si eshop není
žádná věda. Pokud ovšem reálně prodáváme, tak musíme projít přes
formality a napříkald si založit živnost.

Zaznamenávání
Doporučujeme, aby rodič (a později i dítě) problémy, nápady a inspirace
zaznamenávali – ne vždy je prostor je hned realizovat. Může k tomu sloužit
krabice od bot, kam hodíme papírek s nápadem, výstřižek z časopisu
nebo vytištěnou stránku konkrétního projektu. Stejně tak můžeme využít
nástěnky, bloky nebo sdílený dokument.
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Dokumentace projektu
Děti během realizace jakéhokoliv svého nápadu získávají i řadu
kompetencí, které jim pomáhají řídit vlastní činnost a čas. Jsou to přesně
ty kompetence, které jim v budoucnu pomohou s plánováním projektů, se
zvážením rizik, příležitostí a nákladů. Získají je postupně samy bez jakékoliv
pomoci – zjistí, že se jim hodí mít někde popsané, jak má jejich výsledek
vypadat, kolik času budou potřebovat nebo jaký materiál je dobré mít
k dispozici. Stejně tak samy přijdou na to, že se jejich představy o nápadu
vyvíjí, zkrátka že se jim nápad mění pod rukama. Vytvořit si vlastní systém
pro realizaci není zrovna snadné a přináší velké množství frustrace.
V průběhu realizace přichází velká spousta nových vstupů, spousta
slepých cest, překážek, nechají se často převálcovat a projekt jednoduše
nedotáhnou.
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A neplatí to jen pro děti. Velká řada nápadů je skutečně těžko
realizovatelná – až při tvorbě se vyjeví větší časová náročnost,
nedostatečné řemeslné dovednosti, vyšší náklady na materiál nebo horší
dostupnost nástrojů. A nejen dětem se daleko lépe pracuje, pokud mají
realistickou představu o projektu. Moderní projektové techniky dnes
počítají s tím, že se nápad vyvíjí, ale zároveň se už na začátku projektu
snaží ho komplexně popsat tak, aby byly patrné podstatné aspekty
a možná problematická místa. Pokud se s projektovými nástroji naučíme
efektivně pracovat, máme větší šanci realisticky hodnotit nároky na
realizaci a vyhnout se nečekané frustraci.
Není náhoda, že děti ve škole, ale i v kroužcích dostávají předpřipravená
zadání. A je dobré si uvědomit i to, že takové projekty mívají danou
časovou náročnost, definovaný materiál, určený prostor pro tvoření
a pedagog je odborně vybavený a na konkrétní projekt nachystaný. Mnoho
dětí takové projekty upřednostňuje i v situaci, kdy mají možnost rozvíjet
vlastní projekty. Zvláště pak děti, které mají za sebou dlouhé roky školní
docházky a v zásadě se od školky potkávají s možností svobodné tvorby
jen vyjímečně. Je vhodné nejen těmto dětem pomoci postupně ovládnout
jednoduché postupy, které jim umožní uchopit i své vlastní projekty.
Připravené projektové nástroje vycházejí z metodiky Lean Canvas, ale
jen ta nám stačit nebude. Zvlášť pro menší děti by byla příliš náročná –
za tímto účelem jsme připravili zjednodušenou verzi, navíc doplněnou
o obrázky a popis výtvoru. Lean Canvas je určený startupům a slouží
k rychlému zmapování základních parametrů konkrétního projektu.
Pomáhá nám udělat si komplexní obrázek o projektu a případně odhalit
potřeby a rizika.
Pokud jste se dosud s Lean Canvas nepotkali, není to žádný problém.
Nicméně než techniku předložíte dětem, bude lepší, když si projdete tímto
jednoduchým kurzem, který je dostupný zdarma na www.leancanvas.cz –
víc než 2 hodinky vám to nezabere. Součástí kurzu jsou i šablony ke stažení
v několika formátech. Samotné zdokumentování nápadu (ideálně zejména
na začátku společně s dětmi) pak nezabere víc než půl hodiny, často však
daleko méně.
Důležitou podmínkou povzbuzování dětí v plánování a dokumentace
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projektu je diskuse. Ze začátku se dokonce obejdeme bez připravené
tabulky Lean Canvas (i ve zjednodušené verzi). Opravdu nám bohatě
postačí, když se dítěte se zájmem zeptáte, co dělá, proč to dělá, pro
koho to bude a jestli k tomu něco nepotřebuje. Některé děti už přijdou
s náčrtkem a ty ostatní můžeme lehce popostrčit a poprosit je, aby nápad
namalovalo a popsalo vám, jak bude fungovat (k tomuto účelu slouží zadní
strana zjednodušené verze Lean Canvas). Pak už se můžeme ptát na různé
aspekty projektu, ale není třeba vše zapsat nebo je možné to udělat sám
nebo později společně s dítětem. I větším dětem trvá než jsou schopné
samy vyplnit Lean Canvas. Každopádně až se před nimi objeví, nebudou
překvapeni a navíc po vlastních realizacích pochopí, v čem jim technika
pomůže. Kdyby to z uvedeného zatím nebylo jasné – nejde nám o to, aby
děti byly machři na techniku Lean Canvas, ale aby se naučily pracovat se
svými vlastními nápady a realisticky zhodnotit náročnost realizace.

OBRÁZEK

POPIS

Jak to bude VYPADAT?

Jak to bude FUNGOVAT?
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Zjednodušený Lean Canvas vyplníme pomocí
několika otázek
Náš zjednodušený návrh Lean Canvas pro děti počítá s tím, že děti
potřebují velký prostor, názvy jednotlivých polí jsou co nejkratší, pod nimi
jsou návodné otázky a obecně je písmo velké. Větším dětem ale bohatě
postačí vytisknout tabulku ve velikosti A4.
A ačkoliv jsou jednotlivá pole pojmenována co nejjasněji, bude fajn, když si
je společně projdete a ujasníte si, co přesně znamenají. Můžete to ale dělat
až v průběhu vyplňování, na které vám bude stačit pár otázek.
Mimochodem, Lean Canvas je tabulka a spousta lidí má z tabulek už
dopředu hrůzu. Pokud to tak je i u vás nebo vašich dětí, tak nějakou dobu
pracujte jen s otázkami a Lean Canvas zkuste vyplnit až příště.

NÁZEV
PROBLÉM

CO a PROČ chceme řešit?

ALTERNATIVY

JAK se problém řeší TEĎ?

ÚTRATA

DATUM

AUTOR
ŘEŠENÍ

JAK to budeme řešit?

UKAZATELE

Jak zjistíme, že to FUNGUJE?

CO k tomu POTŘEBUJEME a KOLIK nás to bude stát?

JEDINEČNOST

V čem je naše řešení JINÉ?

PODSTATA

To PODSTATNÉ jednou větou?

VÝHODY

ZÁKAZNÍCI

V ČEM je naše řešení LEPŠÍ?

PRO KOHO to děláme?

PRODEJ

VLAŠTOVKY

JAK a KDE to PRODÁME?

KDO bude PRVNÍ?

CENA

KOLIK zaplatí zákazník?
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A ještě jedna důležitá věc, než se na to vrhnete – vyhraďte si klidné místo
a 20 minut času – víc pro začátek nebude potřeba. V této fázi projektu
nejdeme na molekulární úroveň, ale aktivujeme centrum selského rozumu.
Jednotlivá pole vyplňujeme jednoznačně (tak aby nám rozumělo i malé
dítě) a co nejstručněji – pár bodů bohatě postačí. A kdyby se do toho chtěly
pustit děti samotné a třeba si někdy vypomoct obrázkem, tak je to jen
dobře.

Postupně procházíme otázky a vyplňujeme pole:
NÁZEV
PROBLÉM

CO a PROČ chceme řešit?

DATUM

AUTOR
ŘEŠENÍ

JAK to budeme řešit?

JEDINEČNOST

V čem je naše řešení JINÉ?

VÝHODY

V ČEM je naše řešení LEPŠÍ?

ZÁKAZNÍCI

PRO KOHO to děláme?

1. Jak se tvůj výtvor bude jmenovat? Pozná každý z názvu, o co jde?
2. N
 a jméno se dítěte neptejte :–)
3. D
 atum uvádíme proto, abychom poznali verzi (k tomu se vrátíme na
závěr)
JAK se problém řeší TEĎ?

ALTERNATIVY
NÁZEV

Jak zjistíme, že to FUNGUJE?

UKAZATELE

PODSTATA
AUTOR

PROBLÉM

ŘEŠENÍ
1. Proč

V čem je naše řešení JINÉ?

CO a PROČ chceme řešit?

DATUM

DINEČNOSTÚTRATA
VÝHODY

ZÁKAZNÍCI

a KOLIK
nás to bude stát? PRO KOHO to děláme?
je naše řešení JINÉ? CO k tomu POTŘEBUJEME
V ČEM je naše řešení
LEPŠÍ?

JAK se problém řeší TEĎ?

DSTATA

DSTATNÉ jednou větou?

UKAZATELE

Jak zjistíme, že to FUNGUJE?

PRODEJ

JAK a KDE to PRODÁME?

ÚTRATA

CO k tomu POTŘEBUJEME a KOLIK nás to bude stát?

CENA

KOLIK zaplatí zákazník?
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PRODEJ

JAK a KDE to PRODÁME?

VLAŠTOVKY
DATUM
KDO bude PRVNÍ?

JEDINEČNOST
VÝHODY tohle? ZÁKAZNÍCI
vlastně
chceš dělat zrovna
2. A myslíš, že existuje něco, co už teď funguje nebo je
to hodně podobné tvému fungování?

JAK to budeme řešit?

TOR

ALTERNATIVY

To PODSTATNÉ jednou větou?

V ČEM je naše řešení LEPŠÍ?

PRO KOHO to děláme?

CENA
1. Pro

koho to děláš? Kdo tvůj
výtvor
bude používatVLAŠTOVKY
nebo
PODSTATA
PRODEJ
z něho mít radost?
2. A na kom si vyzkoušíš, že to
funguje (že se mu to hodí nebo
líbí)?
KOLIK zaplatí zákazník?

To PODSTATNÉ jednou větou?

JAK a KDE to PRODÁME?

VLAŠTOVKY
KDO bude PRVNÍ?

CENA

KOLIK zaplatí zákazník?

KDO bude PRVNÍ?

V

LÉM

chceme řešit?

1. Jak ten
JEDINEČNOST

tvůj
výtvor bude fungovat?
VÝHODY
ZÁKAZNÍCI
2. Jak zjistíš, že nakonec opravdu funguje?

ŘEŠENÍ

JAK to budeme řešit?

V čem je naše řešení JINÉ?

V ČEM je naše řešení LEPŠÍ?

ŘEŠENÍ

JAK to budeme řešit?

ém řeší TEĎ?

JEDINEČNOST
NÁZEVV čem je naše řešení JINÉ?
UKAZATELE
Jak zjistíme, že to FUNGUJE?
PROBLÉM

JAK to budeme řešit?

PRODEJ

To PODSTATNÉ jednou větou?

ALTERNATIVY

POTŘEBUJEME a KOLIK nás to bude stát?

JAK se problém řeší TEĎ?

1. V čem
ZÁKAZNÍCI
AUTOR
PRO KOHO to děláme?

je to tvoje řešení lepší?
2. Jak to uděláš, aby se DATUM
dostalo
VLAŠTOVKY
PRODEJ
k zákazníkům?
JEDINEČNOST
VÝHODY
ZÁKAZNÍCI

V ČEM je naše řešení LEPŠÍ?

PODSTATA

Jak zjistíme, že to FUNGUJE?

TA

VÝHODY

PODSTATA
To PODSTATNÉ jednou větou?
ŘEŠENÍ

CO a PROČ chceme řešit?

UKAZATELE

JAK a KDE to PRODÁME?

JAK a KDE to PRODÁME?

KDO bude PRVNÍ?

V čem je naše řešení JINÉ?

V ČEM je naše řešení LEPŠÍ?

PRO KOHO to děláme?

PRODEJ

VLAŠTOVKY

VLAŠTOVKY
KDO bude PRVNÍ?

CENA
KOLIK zaplatí zákazník?
PODSTATA
UKAZATELE

Jak zjistíme, že to FUNGUJE?

To PODSTATNÉ jednou větou?

CENA

CO k tomu POTŘEBUJEME a KOLIK nás to bude stát?

že to FUNGUJE?

KOLIK zaplatí zákazník?

DATUM

AUTOR

ATELE

KDO bude PRVNÍ?

KOLIK zaplatí zákazník?

ÚTRATA

me řešit?

JAK a KDE to PRODÁME?

CENA

to bude stát?

NÍ

PRO KOHO to děláme?

DATUM

AUTOR

RNATIVY

?

DATUM

AUTOR

JEDINEČNOST
V čem je naše řešení JINÉ?

PODSTATA

To PODSTATNÉ jednou větou?

VÝHODY

V ČEM je naše řešení LEPŠÍ?

ZÁKAZNÍCI

PRO KOHO to děláme?

1. Co na tvoření budeš potřebovat a kolik to bude asi
stát?
2. Kolik by tvůj výrobek měl stát? Jakou bude mít
hodnotu?

1. V
PRODEJ

čem je toVLAŠTOVKY
tvoje řešení jiné, nové nebo zajímavé?
2. Zkus to shrnout do jedné věty (není od věci se
k tomuto poli vrátit úplně nakonec, až projdeme
všechna ostatní pole. Můžeme k němu přistupovat
trochu jako k reklamnímu sloganu.

JAK a KDE to PRODÁME?

KDO bude PRVNÍ?

CENA

KOLIK zaplatí zákazník?
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Pokud začnete Lean Canvas používat, tak na každý záměr (tedy i ten
pozměněný) se snažte udělat nový – těch pár minut za to stojí. K úpravám
projektu dochází naprosto běžně a vy budete mít šanci dítěti ukázat, jak se
jeho nápad usadil a posunul. Dítě se na tom naučí, že nemá smysl trvat na
plnění nějakého daného zadání, pokud se změnily zásadní aspekty, které
jsme na začátku neviděli. Lepší je si zadání upravit na základě reality.
Povzbuzujte dítě, aby vyplněný Canvas ukázalo i někomu nezasvěcenému
a zeptalo se ho, zda mu rozumí. Zpětná vazba i názory zvenčí jsou důležité
a má smysl o nich přemýšlet, mluvit a případně je promítnout do další
verze Lean Canvas.
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realita
podnikavost
radost

www.prototypci.cz
/ prototypci
info@prototypci.cz

