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1 CÍL -  CO SE NAUČÍTE 

V této sekci se naučíte: 

● O důležitosti kreativity jako dovednosti; 

● Jak můžete řešit problémy a hledat řešení různými způsoby; 

● Prozkoumat svou vlastní kreativitu a její využití na pracovišti 

 

2 CO JE KREATIVITA A JAKÁ JE JEJÍ DŮLEŽITOST   

Kreativita je schopnost přemýšlet o úkolu nebo problému novým nebo jiným způsobem. 

Umožňuje vám řešit složité problémy a přistupovat k úkolům zcela novým způsobem. 

Kreativita je schopnost používat představivost ke generování nových nápadů. Kreativní lidé 

vidí věci z jedinečné perspektivy a vytvářejí nová spojení, aby našli řešení a příležitosti. 

 

Mnoho lidí věří, že kreativita je přirozený talent, omezený pouze na expresivní umění. To je 

jen jedna z mnoha mylných představ. Kreativita je dovednost, které se lze naučit a rozvíjet. 

Kreativní myšlení navíc platí pro každý předmět. 

 

V tabulce níže můžete vidět další mylné představy o kreativitě, které se ukázaly jako 

nesprávné: 

 

 

Mylná představa Prokázáno výzkumem 

Omezeno na umění Platí pro každý předmět 

Čistý talent Naučitelná dovednost 

Zábava Tvrdá práce 

Originalita Originalita a hodnota 

Nejsou nutné žádné předchozí znalosti Pole znalostí je nutné 

Zásadní průlom  Myšlení 

Volná hra a objevovaní Stimulace hry a objevování 
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2.1 Čtyři stavební kameny dovednosti tvořivosti 

 
Můžeme identifikovat 4 základní stavební kameny dovednosti tvořivosti. Ve společné 

kombinaci jsou hybnou silou pro hledání jedinečných nápadů a řešení: 

● Zvědavost: 

o být konstruktivně zvídavý; 

o touha učit se a vědět o různých věcech; 

o kladení účinných otázek; 

o průzkum, zkoumání a vyšetřování; 

o všímání si vzorů a anomálií. 

● Otevřenost: 

o být vnímavější k tomu, co život nabízí; 

o být otevřený novým myšlenkám; 

o použití laterálního myšlení; 

o prozkoumávání více hledisek; 

o být flexibilní a přizpůsobivý; 

o schopnost vidět řadu možných výsledků. 

● Představivost: 

o formování obrazů a myšlenek v mysli bez přímého vstupu smyslů; 

o schopnost využít svou představivost; 

o generování a zdokonalování nápadů; 

o vynález; 

o zkoumání a zdokonalování více možností. 

● Řešení problémů: 

o schopnost porozumět a definovat problémy; 

o tvorba, dodávka a prezentace řešení; 

o prokázání iniciativy, disciplíny, vytrvalosti a odolnosti; 

o hodnocení dopadu a úspěchu řešení. 
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CVIČENÍ 

Zamyslete se nad svými schopnostmi tvořivosti pomocí spider-gramu (tzv.pavouk): zvažte 

své silné stránky proti 5 výrokům a zhodnoťte je od 5 (být silný) k 1 (být slabý). Poté spojte 

tečky a vytvořte tvar, který zobrazí vaše kreativní dovednosti. 

 

 

 

2.2 Vertikální vs. boční myšlení 

Hovoříme-li o vertikálním nebo tradičním myšlení, postupujeme krok za krokem k logickému 

závěru na základě dostupných údajů. Cílem je vybrat jedinou myšlenku, která představuje 

řešení problému. V procesu výběru se zaměřujeme na správné a špatné, eliminujeme 

špatné. Myšlení je sekvenční a analytické. Na druhé straně je laterální myšlení (říkáme mu 

také „out of the box“ myšlení) - horizontální, kde se snažíme vygenerovat co nejvíce nápadů 

Zvídavost 
• Být zvídavý. 
• Kladení účinných otázek 
• Výzkum. 
• Všímání vzorů a anomálií. 

 

Otevřenost 
• Být otevřený novým 
nápadům. 
• Schopen myslet na úhly 
pohledu různých lidí 
• Být flexibilní, 
přizpůsobivý a dobře 
zvládat nejistotu. 
• Být schopen vidět řadu 
možných výsledků. 

 

Použití kreativity 
• Být schopen aplikovat tvůrčí 
proces na jiné situace. 
• Být motivovaný a ambiciózní 
pro změnu. 
• Důvěřovat svým vlastním 
názorům. 
• Dobrá spolupráce s ostatními. 

 

 

 

Řešení problémů 
• Být chopen identifikovat problémy. 
• Vývoj, zdokonalování a prezentace řešení. 
• Prokázání iniciativy, disciplíny, vytrvalosti a odolnosti. 

Imaginace 
• Mít nápady 

• Zkoumání, 
kombinování a 
zdokonalování 
více možností. 
•Vynalézání 
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a zároveň zdůraznit podrobnosti toho, jak by tyto nápady mohly být implementovány. 

Během procesu, který není postupný, si neděláme starosti se správným a špatným a místo 

analytického přístupu použijeme provokativní. 

 

Vertikální i laterální myšlení se vzájemně doplňují: bez laterálního myšlení by vertikální 

myšlení bylo příliš úzkoprsé; bez vertikálního myšlení by boční myšlení přineslo mnoho 

možných řešení, ale žádné plány na jejich implementaci. Laterální myšlení můžete použít při 

řešení problému, při hledání nových způsobů, jak něco udělat, i při práci v procesu invence / 

inovace. 

 

 

CVIČENÍ 

Vzpomeňte si na jednu situaci na pracovišti, ve škole nebo doma, kde jste museli vyřešit 

určitý problém. Jaký druh procesu myšlení převládal? Hledali jste jediné řešení nebo hledáte 

několik nových způsobů, jak udělat něco efektivnějšího? 

 

 

3 BOČNÍ MYŠLENÍ 

3.1 „Google pracovní experiment“ 

Jedním z příkladů bočního nebo okamžitého myšlení je takzvaný „Google job experiment“. 

Absolvent v New Yorku, který si přál pracovat ve špičkové reklamní agentuře, si „vygooglil“ 

jména kreativních ředitelů těchto společností. Za sadu reklam Google, které byly spuštěny, 

když ředitelé hledali jejich vlastní jména, utratil pouhých šest dolarů. Inzeráty řekly: „Hele, 

(jméno kreativního ředitele), Googlovat se je spousta legrace. Najmout mě je také zábava.“ Z 

pěti ředitelů, na které se zaměřil, mu čtyři poskytli pohovor a dva z nich mu nabídli práci. 

Uchazeč o tuto práci věděl, že se hlásí velmi mnoho lidí a že použití konvenčního přístupu 

nebude fungovat. Vyžadovalo to tuto provokaci a nový přístup k dosažení cíle. 
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3.2 Brainstorming 

Brainstorming je neformální přístup k řešení problémů s laterálním myšlením. Můžete jej 

použít jednotlivě nebo ve skupině. Doporučuje vám přijít s nápady, které se zpočátku mohou 

zdát trochu šílené. Některé z těchto nápadů lze zpracovat do originálních řešení problému, 

zatímco jiné mohou inspirovat nové nápady. Pomocí technik brainstormingu pomáháte 

lidem dostat se z jejich běžných způsobů myšlení. 

 

Aby byl brainstorming efektivní, musíte dodržovat několik jednoduchých pravidel: 

● Zaměřte se na kvantitu, ne na kvalitu odpovědí / nápadů – Na začátku relace odstraňte 

všechna očekávání kvalitních nápadů, během relace také nic nezadržujte. 

● Žádný úsudek – Během brainstormingů nekritizujte, nechvalte a neanalyzujte nápady. Díky 

tomu je tok relace lepší a pomáhá generovat co nejvíce nápadů. Vyhodnoťte nápady až na 

konci relace, až budete dále zkoumat řešení pomocí konvenčnějšího myšlení. 

● Podporujte divoké nápady – Osvojte si ty nejpoužívanější představy, na kterých můžete 

stavět. Spojení hledáte později. 

● Soustřeďte se na dané téma – Udržujte diskusi a nápady vytvářející cíl. 

● Buďte vizuální – Můžete psát barevnými značkami na flip chart. Můžete také načrtnout 

nápady, protože obrázky pomáhají si nápady zapamatovat. 
 

Chcete-li z brainstormingu vytěžit maximum, měli byste postupovat podle těchto kroků: 

1. Připravte skupinu – Vytvořte pohodlné prostředí pro schůzky (dostatek světla, zdrojů, 

občerstvení). Účastníci by také měli být připraveni, ale ne příliš, aby neomezovali volný 

průběh setkání. Ujistěte se, že existují různí lidé (z různých oborů), kteří generují různé 

nápady. Pokud se neznáte, můžete začít s „icebreakery“ (aktivita na rozpuštění počáteční 

nervozity). Před začátkem jmenujte jednu osobu, která bude nápady zaznamenávat, aby je 

mohl vidět každý (například na flipchartech nebo počítači s projektorem). 
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2. Představte problém – Jasně definujte problém a vysvětlete všechna kritéria, která musí 

být splněna. Zdůrazněte cíl, kterým je generovat co nejvíce nápadů (kvantita nad kvalitou). 

Poskytněte účastníkům dostatek času, aby si zapsali své vlastní nápady, a poté je požádejte, 

aby se o ně podělili. 

3. Proveďte diskusi – Poté, co každý sdílí své nápady, zahajte skupinovou diskusi. Cílem 

diskuse je dále rozvíjet myšlenky a používat je k vytváření nových myšlenek. Opět vyzvěte 

všechny, aby přispěli, a požádejte je, aby se vyhnuli kritice. Držte se vždy jedné konverzace a 

ujistěte se, že zůstanete u daného tématu. 

4. Činnost – Po skončení zasedání budete mít různé nápady. Dalším krokem je jejich 

organizace a analýza za účelem nalezení společných témat. Vyberte si a začněte testovat ty 

nejslibnější. 

4 JAK ZLEPŠIT KREATIVITU 

Kreativitu lze naučit a zlepšit praxí. Jen několik nových postupů vás může osobně a 

profesionálně postavit na kreativnější cestu, což vám pomůže myslet jinak a dívat se na věci z 

nové perspektivy. Jedná se o tyto postupy: 

● Vytváření spojů – Můžete hledat propojení mezi různými nápady k řešení 

problémů. K těmto spojením často dochází, když na tento problém aktivně nemyslíte. 

Jen si něco přečíst nebo slyšet někoho povídat nebo prostě změnit prostředí může 

vytvořit nová spojení, která vám pomohou vidět problém nebo úkol z jiné 

perspektivy. 

● Kladení otázek – Kladením otázek zpochybňujete současné porozumění a znalosti 

něčeho. Napadáte současné postupy a způsoby, jak dělat věci, které již mohou být 

zastaralé. Kladení otázek vám dává příležitost tyto postupy revidovat a zvýšit jejich 

relevantnost. 

● Pozorování – Když pozorujete svět kolem sebe, vidíte lidi, jak dělají věci jinak než 

vy. To vás může inspirovat, abyste získali nové nápady a zlepšili způsob, jakým děláte 

věci, nebo pomohli ostatním, aby byli efektivnější. 
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● Networking – Být v kontaktu s lidmi z různých prostředí, pracovat s nimi a 

diskutovat o nich, vám může dát nové nápady a nové pohledy na určitý problém. 

● Experimentování – I když je myšlenka velmi neobvyklá, nenechte se odradit – 

otestujte ji a zkontrolujte, zda funguje. Měli byste nápady neustále upravovat a 

přehodnocovat, dokud nenajdete řešení. 

● Dělejte každý den jednu věc jinak – Změna pracovní rutiny vás může povzbudit, 

abyste o každodenních procesech přemýšleli jinak, získávali nové nápady a vytvářeli 

nová propojení. 

 

4.1 Cvičení k zlepšení kreativity 

 

Existuje mnoho cvičení a jednoduchých technik, které vám mohou pomoci zlepšit vaše 

flexibilní myšlení, vidět nové koncepty a objevit nová řešení opakujících se problémů. Některé 

z nich můžete implementovat do svého každodenního života a vytvořit z nich své zvyky, 

zatímco jiné jsou spíše cvičeními, která pravidelně využíváte ke zlepšení poznávání a vytváření 

nápadů. 

 

Cvičení, která se mohou stát součástí vašeho každodenního života: 

 

● Pravidelně číst – Romány a beletrie vám mohou představit zajímavé kreativní koncepty, 

jako jsou složité světy, děje, hádanky a postavy. 

● Napište deník – Na konci dne si můžete zaznamenat své myšlenky do deníku, což vás 

povzbudí ke kritickému uvažování o vašich každodenních zkušenostech a nápadech. 

● Cvičení – Pravidelné cvičení může zlepšit vaše fyzické a duševní zdraví, a tím zlepšit i vaše 

tvůrčí myšlení. 

 

Kreativní cvičení, která můžete použít jednotlivě nebo v týmu: 

 

● Použijte skicář – Informace můžete lépe zpracovat, když kreslíte nebo zapisujete nápady 

při poslechu prezentace, čtení knihy ... 
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● Kruhová výzva – Nakreslete dvacet kruhů a poté nastavte stopky na 1 minutu. Před 

koncem časovače vytvořte z každého kruhu jedinečný obrázek. Toto cvičení vás nutí 

přemýšlet o stejné věci různými způsoby (kvantita nad kvalitou). 

● Test sponek – Tým obdrží krabici sponek a pokusí se najít mnoho dalších způsob, jak je 

využít, kromě secvaknutí papíru. 

● Slovníkový příběh – Vyberte náhodně slovo ze slovníku. Použijte slovo, které jste si vybrali, 

slovo nad ním a slovo pod ním, abyste vytvořili povídku. Cvičení může zlepšit vaši schopnost 

navazovat kontakty s náhodnými prvky. 

● Nakreslete to znovu – Každý týden po dobu jednoho týdne nakreslete stejný předmět 

podle vašeho výběru. Každý den sledujte nové podrobnosti zkoumání objektu. Cvičení 

zlepšuje vaši pozornost k detailům a všímání si nových prvků. 

5 KREATIVNÍ ZRUČNOSTI NA PRACOVIŠTI  

V obchodním světě je kreativita vysoce ceněna a mnoho lidí může těžit ze zahrnutí kreativity 

do svého pracovního procesu. Kreativita vám může pomoci s každodenními úkoly nebo 

dlouhodobými cíli. Úspěšné podniky vždy zpochybňují staré způsoby myšlení a podporují 

nové a inovativní nápady. Kreativita je užitečným nástrojem pro rozvoj nových nápadů, 

zlepšování pracovních procesů, zvyšování efektivity a vývoj řešení komplexních problémů. 

 

Existují jednoduché kroky ke zlepšení pracovních podmínek, aby se zvýšila kreativita na 

vašem pracovišti. V kapitole 4 jsme již představili některé, které lze implementovat také na 

pracovišti. Představujeme několik dalších, které můžete použít na pracovišti: 

 ● Diverzifikace týmu – obklopte se lidmi z různých perspektiv, abyste rozšířili svůj vlastní 

úhel pohledu. 

● Změna procesu – Změňte způsob, jakým běžně děláte věci. Pokud neexistuje dobrý důvod, 

proč děláte určitý úkol konkrétním způsobem, měli byste to zkusit udělat jinak. 

● Změna prostředí – Pouhá změna pracovního prostoru (například změna uspořádání 

kancelářského prostoru, jeho vyzdobení, přidání rostlin) vás již může stimulovat k novým 

úvahám o vaší práci. Můžeme také využít práci z domova, pokud to společnost umožňuje. 

● Poslech hudby – Hudba zlepšuje vaši náladu a zvyšuje vaši kreativitu. Pokud je to možné, 

měli byste si při práci přehrávat hudbu. 
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● Dát si pauzu – Když pracujete na obzvlášť náročném úkolu, pauza vám umožní vrátit se k 

úkolu s jasnější myslí a podívat se na něj z perspektivy, kterou jste před přestávkou neviděli. 

● Přemýšlení o dlouhodobých cílech – Když vás pohltí malé úkoly, můžete ztratit ze zřetele 

konečný cíl a následně motivaci, která může omezit vaši kreativitu v práci. Musíte ustoupit a 

pamatovat si, čeho se pomocí úkolů snažíte dosáhnout. 

● Riskovat – Hledání nových nápadů a řešení znamená, že se ponoříte do neznáma. Při 

sdílení nových nápadů na pracovišti nebo požádání svého manažera o zavedení nových 

postupů je nevyhnutelné riskovat. Abyste byli na pracovišti kreativní, musíte mít sebevědomí 

riskovat. 

● Brainstorming – Pravidelné brainstormingové schůzky se svým týmem mohou podpořit 

pozitivní atmosféru, kde jsou vítány nové nápady. Během zasedání zvažte každý názor – i 

když to v tu chvíli nedává smysl, může pomoci formulovat nové koncepty. 

 

 

5.1 Postupný proces kreativního myšlení 

Když se pokusíte vyvinout originální nápad nebo překonat známý problém novým přístupem, 

následující kroky vám pomohou najít jedinečná řešení. Procvičování a dodržování těchto 

kroků vám umožní přistupovat k úkolům a problémům pomocí inovativního myšlení. 

 

1. Shromážděte dostupné informace – Když se dobře připravíte, můžete připravit 

důkladnější řešení. Dobře se připravit na kreativní myšlení znamená shromáždit všechny 

dostupné informace. 

2. Zvažte zřejmé řešení nebo postup – Je důležité znát nejviditelnější dostupné řešení, 

abyste jej mohli použít jako základ pro nalezení úspěšnější odpovědi (například méně časově 

náročné nebo finančně efektivnější). 

3. Brainstormujte další řešení – Musíte věnovat dostatek času brainstormingu co nejvíce 

řešení. Sestavte seznam svých nejsilnějších nápadů a pokuste se přiblížit tématu z nové 

CVIČENÍ 

Přemýšlejte o svém posledním zaměstnání (nebo jakémkoli domácím projektu). Jaké zde 

popsané strategie používáte, abyste byli kreativnější a efektivnější? 
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perspektivy. Výhodou týmového brainstormingu je shromažďování více pohledů najednou. 

Nové nápady můžete vytvářet na základě návrhu jiné osoby. 

4. Zvažte, jak se témata propojují – Zamyslete se nad tím, jak dvě nebo více témat spolu 

souvisejí a vytvářejí spojení mezi různými nápady. Vytvořte nový seznam kombinovaných 

nápadů a zahoďte ty, které se netýkají ostatních. 

5. Aplikujte řešení – Projděte si seznam a použijte postup, který považujete za nejúčinnější. 

Při testování výsledků myslete na další nápady. Testování výsledků vám také pomůže určit, 

které aspekty vašeho myšlenkového procesu můžete vylepšit nebo použít jinak, abyste 

dosáhli úspěšného řešení  

CVIČENÍ 

Přemýšlejte o úkolu a projděte si popsaný 5stupňový proces myšlení. 
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6 ZÁVĚR  

V globální konkurenceschopnosti se kreativita stala důležitou součástí moderní práce; od 

dílny po zasedací místnost, od jednotlivého zaměstnance po celou organizaci. Výzkum 

ukazuje, že kreativita zaměstnanců může významně přispět k organizačnímu růstu. Týmy, 

které jsou kreativnější, navíc fungují lépe a pracují efektivněji v rámci rozpočtů. Kreativní 

organizace jsou ziskovější, protože záměrně využívají kreativitu ke zlepšování nebo vymýšlení 

nových produktů, procesů a služeb. 

 

Kreativitu lze naučit a zlepšit praxí a zkušenostmi. Rozvíjíte svou kreativitu, abyste se 

připravili na moderní pracovní svět? 
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