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Předmluva + návod

UČÍM SE DÍVAT je malá praktická příručka, která by 
měla potrénovat vaši múzu a spisovatelské smysly.

Byla vytvořena pro všechny, kteří si rádi hrají a rádi 
vyprávějí příběhy (ať už ústně, nebo na papíře).

Při jejím vzniku jsem čerpal nejen ze svých 
zkušeností učitele tvůrčího psaní, ale i ze znalostí 
známých spisovatelů. 

Dlouho jsem přemýšlel, jak tuto knihu uchopit, a pak 
jsem si znovu připomněl dvě základní spisovatelské 
moudrosti:

 První: „K umění psát patří i umění pozorovat.“

 Druhá: „Důležité je psát pravidelně.“

Řekl jsem si, že by bylo zajímavé vytvořit text, jenž 
by pomohl najednou naplnit obě zmíněné moudrosti. 

Čili tohle je výsledek – osobní kreativní zápisník 
pro každého milovníka příběhů!

UČÍM SE DÍVAT obsahuje celkem 25 osvědčených 
cvičení, která mají za úkol procvičit lidskou fantazii 
a zlepšit napojení na vaši inspiraci. 
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Následující cvičení můžete začít vyplňovat 
postupně, nebo náhodně (což je lepší varianta). 
Můžete se k nim vracet nepravidelně, nebo 
pravidelně (zase je druhá možnost lepší).

Pro jejich plnění by měla platit pouze tato tři zlatá 
pravidla:

✦ Nesnažte se vytvářet něco extrémně 
hodnotného, abyste se zbytečně neblokovali.

✦ Moc u vyplňování cvičení nepřemýšlejte. Tady 
nemůžete udělat chybu. Důležité je, abyste 
nechali volně proudit svoji fantazii.

✦ Jestliže psaní berete skutečně vážně, zařekněte 
se, že do jednoho roku od vyplnění prvního 
cvičení bude tato brožura zcela popsaná 
(počmáraná, politá a roztrhaná – sami brzy 
zjistíte, proč to sem píšu). :)

A nic víc již znát nepotřebujete – užijte si všechny 
úkoly!

***

POZOR! Pro maximální užitek z UČÍM SE DÍVAT 
doporučuji všem knihu skutečně vytisknout.
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Vylitý kafe

Vylijte na tuto stránku trochu kávy (případně 
černého čaje) a zkuste popsat obrazec, který tento 
božský nápoj vytvořil (miluju kafe; a vlastně i čaj ;)):
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Starý kabát

I. Představte si starý kabát.

II. Předtavte si kapsu, kterou má tento kabát.

III. Představte si nějakou věc, která je v této kapse.

IV. A teĎ sem něco o té věci napište:
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Kuchyňská záhada

Postava přijde na konci dne do kuchyně a na stole 
najde něco, co tam nepatří. Napište pár vět o této 
záhadné situaci:
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Neznámá slova

Co by asi mohla znamenat následující slova?

✦ přivdovět

✦ projítko

✦ lítně
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Zvuky

Zkuste si sem poznamenat všechny zvuky, které 
od teĎ uslyšíte (až do doby než půjdete spát):
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Rodina mi nevěří

Doplňte následující větu: Vůbec mi doma nevěřili, 
když jsem jim poprvé řekl o…
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Čmárání

Vezměte do hrsti pár pastelek a počmárejte tuto 
stránku náhodnými tahy (a užijte si to!):
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Skryté věci

Napište seznam alespoň 10 věcí, kterých jste si 
z místa, kde se právě nacházíte, na první pohled 
nevšimli:
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Ach, ujelo mi metro!

Nechejte si ujet metro (tramvaj, autobus nebo 
autostop) a zapište si sem své pocity (případně 
události, které následovaly, než přijel další spoj):



24



25

Světlo

Napište si seznam věcí, které vydávají světlo. A pak 
je roztřiĎte do různých skupin (například tlumené, 
ostré, pulzující):
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Červená

Popište nějakým zajímavým způsobem první červenou 
věc, kterou od teĎ spatříte:
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Stroj času

Jak si představujete stroj času? Jak asi vypadá? Co 
všechno umí? Kdo ho (ne)může používat a jakým 
způsobem (či za jakých podmínek) funguje?
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Povídkář

Jděte na http://www.renenekuda.cz/povidkar/ 
a vylosujte si náhodnou kombinaci postavy, místa, 
tématu a první věty. Napište sem krátkou povídku, 
která z tohoto generátoru inspirace vzejde:

http://www.renenekuda.cz/povidkar/
http://www.renenekuda.cz/povidkar/
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Neuvěřitelné!

Je známo, že realita je někdy podivnější, bláznivější 
a mnohem neuvěřitelnější než fikce. Zkuste popsat 
nějakou situaci, moment nebo událost, která se 
skutečně stala, ale které se dá jen stěží uvěřit:
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Telefonní seznam

Poznamenejte si sem všechna jména (přezdívky) lidí, 
se kterými se dnes dáte do řeči. Které z těchto jmen 
je nejzajímavější a proč?
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Zavázané oči

Představte si, že stojíte na nádraží a máte zavázané 
oči. Zkuste popsat tento rušný prostor plný lidí, 
vlaků a možná i zvířat všemi lidskými smysly kromě 
zraku:
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Neznámé slovo

Dnes celý den hledejte nějaké slovo, které neznáte 
(když jich bude víc, určitě to nebude vadit). Zapište 
si ho do této příručky i s vysvětlením, co přesně 
znamená:



40



41

Příchod do práce

Postava přijde jako každý běžný den do práce 
a najednou zjistí, že její židlička chybí. Co se stane 
dál? Dokončete tento minipříběh:
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Náhodná slova

Zkuste vymyslet příběh, ve kterém bude obsaženo 
následujících pět slov (v libovolném pořadí) – dveře, 
ponožky, sůl, pes a kolečko:
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Vůně knih

Mnoho lidí tvrdí, že papírové knihy krásně voní. 
Přičichněte si ke své oblíbené knize a zkuste 
barvitě popsat její vůni:
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Naštvaný průvodčí

Pokuste se vymyslet alespoň 10 různých způsobů, 
kterými by se dal naštvat průvodčí ve vlaku:
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Potrháníčko

Zkuste roztrhat tuto stránku do nějakého zajímavého 
obrazce (a užijte si to!):
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Nakupování

Projděte si obchodní centrum novým způsobem – 
zkuste se vcítit do charakteru některého z právě 
nakupujících. Sem napište, jaké to bylo: 
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Běžná opozita

Najděte ve svém životě dva naprosto odlišné lidi, 
které dobře znáte. Chvilku o nich přemýšlejte, dokud 
nenajdete alespoň jednu věc, ve které jsou si 
podobní. Nyní začněte (cokoliv o nich) psát:
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10 let sem, 10 let tam…

Dokončete následující větu (můžete se i trochu víc 
rozepsat) jako osoba, která je zhruba o 10 let mladší, 
než jste nyní vy. A pak jako někdo, kdo je o 10 let 
starší než vy.

Jediná věc, kterou jsem kdy chtěl, je…
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Pár slov závěrem…

Jestliže jste absolvovali všech 25 pečlivě vybraných 
a sestavených cvičení, udělali jste ohromný krok 
dopředu. Mám radost z vaší odhodlanosti stát se 
spisovatelem! 

Věřte mi, že jsem si psaní této příručky maximálně 
užil a budu velmi rád, když mi napíšete, jak a v čem 
vám byla nápomocná (nebo co vám v ní chybělo).

V případě vašeho dalšího zájmu o seberozvíjení vás 
rád uvítám v některém ze svých kurzů tvůrčího 
psaní pro veřejnost. Více informací (nejen o těchto 
kurzech) najdete na mých webových stránkách: 
http://www.renenekuda.cz

POZOR! V mém skromném online obchůdku naleznete 
rozšířené vydání této knihy, které obsahuje celkem 
100 originálních cvičení!

Doufám, že vám UČÍM SE DÍVAT vneslo do života 
mnoho inspirace! ;)

Jedině váš,

René Nekuda

http://www.renenekuda.cz/kontakt/
http://www.renenekuda.cz/kontakt/
http://www.renenekuda.cz
http://www.renenekuda.cz
http://obchod.renenekuda.cz/produkt/ucim-se-divat-rozsirene-vydani/
http://obchod.renenekuda.cz/produkt/ucim-se-divat-rozsirene-vydani/


UČÍM SE DÍVAT je malá praktická př íručka, 
která by mě la pomocí 25 osvědčených krátkých 

cvičení tvůrčího psaní potrénovat vaši múzu 
a spisovatelské smysly.

Byla vytvořena pro všechny, kteř í si rádi hrají 
a rádi vyprávějí př íběhy (ať už ústně, nebo na 

papíře).
Její použ ití je velmi jednoduché a hlavně zábavné. 

Navíc vám pomůže naplnit dvě základní 
spisovatelské moudrosti – pravidelně psát a nauč it 

se pozorovat své okolí.
Tak proč už jste nezačali s jejím vyplňováním? ;)

René Nekuda (* 1986) 
vystudoval Literární akademii 

v Praze, několik let pracoval jako 
novinář, píše povídky a divadelní 

hry, cestuje po světě a o svých 
cestách také přednáší. Od roku 

2011 profesionálně vyučuje tvůrčí 
psaní.

Je vítězem první tištěné reality show 
(časopis Nový prostor, 2005), na svém kontě má 

několik drobných literárních ocenění a svoji 
tvůrčí energii realizuje v mnoha veřejných 

projektech (moderování, rež ie/dramaturgie 
pořadů či jako herec). Dále si vede svů j 

internetový medailonek RenéNEKUDA.cz spojený 
s blogem (nejen) o kreativitě a tvůrč ím psaní.

http://www.renenekuda.cz/
http://www.renenekuda.cz/

