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2. dubna jsme pořádali praktický seminář Katapultuj svůj nápad. Lektor Jan Veselý provedl účastníky velmi jednoduchým
a efektivním nástrojem, pomocí kterého si účastníci kurzu uspořádali své myšlenky a umístili své projekty „na papír“.
Sešla se velmi pestrá skupina s úžasnými nápady – projekt na záchranu zchátralé památky nebo založení neziskové
organizace podporující léčitele.
Co na workshopu zaznělo:
„Od stolu zázrak nevymyslíte. Běžte za svými zákazníky a mluvte s nimi. Naživo.“
„Čím dříve zjistíte, že váš nápad není dobrý, tím lépe: můžete se věnovat dalším a některý nakonec vyjde.“
„Nesnažte se potvrdit svoje domněnky, snažte se je vyvrátit.“

Rozhovor s lektorem Janem Veselým
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• Co pro nezasvěceného znamená „lean canvas“ ?
Lean Canvas je zjednodušený projektový plán na jediné straně papíru. Poskytne vám ucelený pohled na váš nápad,
ale zároveň vás nenechá se rozepisovat.

• Jsem student, bez finančního kapitálu, ale mám hlavu plnou nápadů – jak je co nejefektivněji zúročit?
Co nejrychleji nápady začít testovat na trhu. Tedy hovořit s potenciálními klienty či uživateli, snažit se je co nejvíce
pochopit a přetvořit ten původní nápad v něco, co pro ně bude fungovat. Většina nápadů nevyžaduje velké prostředky,
abyste zjistili, že nemají šanci, a mohli zkoušet další. Stačí jenom čas, schopnost naslouchat a nelhat sami sobě.

• Máš pocit, že české školství podporuje studenty v seberozvoji?
České školství i seberozvoj v sobě nese příliš mnoho obsahu, aby se na to dalo snadno odpovědět. Odpovím na
to tak, že žádný z mých studentů si nikdy nestěžoval na to, že by měli příliš prostoru na nacházení sebe sama a
umění si svůj rozvoj sám řídit.

• Jak takový seberozvoj podpořit?
Nechat mladé lidi o sobě skutečně se rozhodovat a ne si na zodpovědnost za sebe jenom hrát.

• Jak se ti učilo na UK?
Velmi aktivní skupina se spoustou dotazů, byl jsem velmi spokojen. A dobrá organizace, velice děkuji.

Prohlédněte si fotky ze semináře:


