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jako čtvrtý krok 
v designovém 
procesu

Případové studie
vás inspirují ke 
změně myšlení

Nástroje 
a postupy, jak vést 
workshop
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Prototyp
Naučte se pracovat 
s nápady. Stojí to za to
Už je ta pravá chvíle. Přišel čas na zhmotnění va-
šich nápadů. Těch, ke kterým vás možná přivedlo 
minulé číslo, věnované IDEACI. Pusťte se do 
stříhání a lepení, kreslení, modelování a do práce 
se stroji, ke kterému přiloží ruku i vaši budoucí 
zákazníci – do PROTOTYPOVÁNÍ. Na jeho konci 
před sebou uvidíte hrubou verzi výrobku nebo 
návrh služby, která bude zanedlouho dělat radost 
vašim klientům. Těšíte se?

V úvodní části tohoto čísla se dozvíte, proč fázi 
prototypování a s ním i spojené testování roz-
hodně nevynechat. Designér Ondřej Válka připojí 
rady, jak správně začít i čemu se vyhnout, aby 
realizace vašeho řešení neztroskotala. Najdete tu 
návody, jak se do prototypování správně pustit. 
A také představení užitečného Design Sprintu, 
který vás rychle dovede k ověřenému návrhu služ-
by nebo výrobku.

Nechte se inspirovat Plastií, která ukáže, jak může 
probíhat prototypovací workshop, a prozradí, 
proč je důležité udržovat ve firmě inovátorskou 
atmosféru.
Jako vždy nechybí ani příklady dobré praxe – po-
díváte se pod ruce například šikovným autorům 
ponožkobot, výrobcům kol i návrhářce oblečení 
pro maminky, které nosí děti v šátku. Jejich příbě-
hy budete číst i v následujícím čísle o testování.

Připravte si materiál a s chutí do práce!

Tým MadeIN CZ
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Definice
Zaměřte se na správný problém.
Jen tak budete moci nabídnout 

správné řešení.

Ideace
Nejde o to, přijít s jedním

skvělým nápadem,
ale připravovat co nejširší

škálu možností.

Prototypy
Tvořte je a přemýšlejte

o nich. Testujte je
a učte se z nich.

Testování
Jen díky testování
poznáte, zda jdete
správnou cestou.

Jak vypadá 
designový 
proces?

Jako každý správný proces 
má i design proces snadno 
uchopitelné fáze. Pro účely 
MadeIN CZ jsme vybrali jeden 
z nejjednodušších modelů. Každé 
číslo časopisu popíše jednu z fází, 
pokračujeme prototypováním.

 Obsah

04 Staňte se stvořitelem!
 Nezavírejte nápad do šuplíku a vyrobte prototyp. Proč?

06 První krok: Pojmenujte CO a PROČ
 Designér Ondřej Válka sdílí své zkušenosti s prototypováním

08 Plastia: Návrh musí být realizovatelný
 Rozhovor s Lenkou Novotnou o recyklaci 
 a Human-Centered Designu

12 Plastia: Fotoreportáž z workshopu
 Na čtvrtém workshopu vzniklo hned několik prototypů

15 Vyrábějte modely s uživateli
 Návody, jak vytvořit 3D model, wireframe i scénář služby

17 Řešení klíčového problému v 5 dnech
 Design Sprint – od nápadu až k funkčnímu návrhu

22 Všechny stroje pod jednou střechou
 Už brzy si v Brně vyrobíte prototyp ve sdílené laboratoři JICu

24 První ponožkobota vznikla 
 za pár hodin
 Petr Procházka vypráví o zrodu úspěšných Skinners
 na norském staveništi

26 Učíme jezdce být gentlemany
 na kolech
 Na výrobu špičkových kol Festka jsme se ptali 
 Michaela Mourečka

29 Prototypy odšíváme z kvalitních
 materiálů
 Rehana Ježková vymýšlí bundy, které obléká maminka 
 i dítě zároveň

32 Design a storytelling jsou ruku v ruce
 Q Designers pracují s příběhy svých klientů, 
 jejich produktů i zákazníků

33 Prototypování
 Shrnutí a závěrečné tipy

Empatie
Chcete smysluplné inovace?

Musíte znát své zákazníky
a zajímat se o jejich život.
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Prototyp
je model vašeho budoucího výrobku, nové webové stránky 
nebo služby. Slouží k představení návrhu vašim kolegům, 
sponzorům a především uživatelům. Může mít mnoho podob, 
různou míru propracování a může vzniknout z různých materiá-
lů – od náčrtku webové stránky na papíru až po detailní 3D mo-
del letadla. Konkrétní zpracování se odvíjí od toho, co s jeho 
pomocí potřebujete zjistit nebo ověřit.

Proč prototypovat?
1. Nápady uvidíte ve zhmotněné podobě nejen vy, ale přede-

vším budoucí uživatelé. Mohou si prototyp ohmatat, pro-
hlédnout, vyzkoušet, „proklikat“.

2. Ověříte si, jestli vše funguje tak, jak jste zamýšleli.
3. Získáte zpětnou vazbu od budoucích zákazníků a můžete 

zapracovat jejich připomínky, aby byli s výrobkem spokojení.
4. Ušetříte spoustu peněz. Všechny chyby díky průběžnému 

testování zjistíte a odstraníte u prototypu a váš finální pro-
dukt už je mít nebude.

5. Nebudete riskovat, že se vám investice nevrátí. S prototypem 
v ruce můžete snadno provést průzkum a zjistit, jestli bude 
o výrobek zájem.

6. Hotový prototyp vám může posloužit i jako referenční zadání 
pro třetí strany.

Jaký prototyp vytvořit?
Abyste vypracovali model, který vám opravdu pomůže, měli 
byste si předem ujasnit, co od jeho vzniku očekáváte.

Odpovězte si na otázku: Co budeme s hotovým 
prototypem dělat?
Sepište si seznam hypotéz nebo nejasností, které chcete prově-
řit. Poté snadno určíte, jak detailní model potřebujete vyrobit, 
jaké prvky má obsahovat a kolik času si máte vyčlenit. A myslete 
na to, že budete průběžně provádět změny – zvolte takový 
formát a materiály, které to umožní.

Prototypovat nemusíte sami. Přizvěte na pomoc lidi, kteří 
budou váš výrobek, službu nebo třeba nové prostory využívat. 
Ptejte se jich průběžně na názor, zkoušejte jednotlivé prvky, 
přizpůsobujte jim je. Výrobek tak budete designovat přímo pro 
ně. A zapojte i ty, kteří budou výsledný produkt nebo službu 
zavádět do praxe, aby na vaši práci dokázali plynule navázat.

Nevíte, jak postupovat? Na straně 15 najdete návody, které vám 
pomohou.

„Báječné nápady bez 
plánů na konkrétní 
realizaci jsou jako 
krásné sny. Vydrží 
jen do krásného 
probuzení.“
Peter Urs Bender

V této chvíli už víte, kdo bude 
uživatelem vašeho výrobku nebo 
služby. Poznali jste, co potřebuje 
a očekává. Dokonce jste už z řady 
skvělých nápadů vybrali ty nejlepší, 
které chcete realizovat. Nezavřete je 
do šuplíku – teď je ta správná chvíle 
na PROTOTYPOVÁNÍ, čtvrtou fázi 
designového procesu.

… a 
stvořitel 
zhmotnil 
nápad
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Vymodelujte, nakreslete nebo 

vystříhejte a slepte svůj návrh. Že to 

nedokážete? Nestyďte se a zkuste 

to. Vytváříte prototyp, ne finální 

produkt. Nejde o dokonalost, ale 

o prověření hypotéz. Nejdůležitější 

je, abyste předešli řadě možných 

komplikací a neúspěchů, které 

by vám hrozily při zavedení 

neověřeného výrobku nebo služby.

Příklady online nástrojů

Adobe Photoshop / Justinmind / UXPin / InVision

Marvel App / POP / HotGloo / Solidify
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Pojmenujte, CO a PROČ děláte
Rád pojmenovávám věci. Máme díky tomu vždy jasno, co dělá-
me a proč.
Dělejte to také. Zejména v inovačním procesu, kdy hledáte 
lepší řešení existujících problémů a výsledek je vysoce nejistý, 
potřebujete dobře vědět, co vlastně děláte.

 — CO a PROČ týkající se výsledku 
Chcete doplnit do nabídky domácích úklidových prostředků 
nový mop. Jste si jisti, že zákazníky pálí právě toto? Nepotře-
bují spíše lepší koště nebo mycí prostředek? Být si jistý, CO 
skutečně produkt řeší a PROČ si vede lépe oproti alternati-
vám, je klíčové pro přínos hodnoty v počátku i dlouhodobě.

 — CO a PROČ týkající se procesu 
Zkuste si odpovědět na podobné otázky: Vědí všichni 
v týmu, jaké činnosti a v jaké kvalitě (rozsahu) je třeba dělat? 
Máme na návrh nového webu týden nebo měsíc? Vyrábíme 
produkt, který bude používaný roky nebo dny? Prezentu-
jeme prověřenou nabídku nebo zatím testujeme varianty? 
Chceme ověřit líbivost nebo konkrétní aspekt výrobku, např. 
velikost? To vše může zkrátit a urychlit nalezení optimálního 
řešení o dny, týdny i měsíce.

Každý dobrý švec vždy věděl, pro koho boty šije a proč. Chtěl 
vědět, jestli budou sloužit na ulici nebo na poli. Až pak rozho-
dl, jak boty podrazit, jak vysoký dát podpatek. Ptát se na tyto 
věci ho naučil jeho předchůdce. Časem ale pochopil, proč je 
důležité se na ně ptát, a začal sám uvažovat správně. Pak mohl 
přicházet s nápady na inovace: „Dědo, už nemusíme používat 
hřebíky, dáme tam lepidlo.“

Nechystejte řešení bez ověření
Návrh řešení bez ověření je spekulace. Zdánlivě dobrými argu-
menty lze zpravidla podpořit jakýkoliv návrh, pouze konfronta-
ce se zákazníky však ukáže správnou cestu. A ani potom není 
vyhráno – potřeby lidí se mění s okolnostmi proměňujícími se 
v čase.

Pragmatický myšlenkový rámec tří rovin nabízí IDEO:
 — Budou lidé produkt chtít? Bude jim k užitku?
 — Uživí nás produkt? Prodáme dost kusů?
 — Jsme schopni jej vyrobit? Je to technologicky možné?

S hledáním odpovědí na první dvě otázky (protože odpověď 
na třetí bude pravděpodobně Ano) může výrazně pomoci 
právě designér. Někdy chcete ověřit vzhled, jindy použitelnost 
aplikace, cenu výrobku, srovnání s konkurencí. Někdy budete 
potřebovat výrobek uvést na trh, abyste míru úspěšnosti ověřili, 
jindy postačí prototyp.

Myslete za roh a dál
Domýšlejte důsledky. Mám zkušenost s tzv. inovation 
days, kdy jsme během dopoledne zkusili rozebrat 
problém a odpoledne navrhnout řešení. Udělali jsme 
jich několik a pak jsme zjistili, že nemáme čas na 
implementaci. Jednou jsme zase při prototypování 
nepohlídali dopad na byznys a nakonec se ukázalo, 
že nemá smysl se dané věci věnovat, protože oproti 
jiným variantám nepřinese výrazně víc peněz.

Jak takovým situacím předejít? Mějte produktového 
manažera, který chápe všechny složky: potřeby zákaz-
níků, životaschopnost produktu, technickou realizo-
vatelnost. Musí umět správně nasměrovat designéra 
(nebo společně s ním směr najít), aby nedošlo k navr-
hování něčeho, co ve skutečnosti není potřebné.

Dobrý designér se orientuje v procesu ná-
vrhu, umí čelit jeho úskalím a předcházet 
obvyklým chybám. Přestože se toto tvrze-
ní může zdát banální, často je daleko od 
pravdy. Nalézání produktů či služeb, které 
zatím neexistují, ale které lidé ocení a bude 
možné je realizovat, totiž není snadná věc. 
Ondřej Válka, produktový designér a kon-
zultant, se s námi podělil o několik tipů, jak 
k tomuto cíli úspěšně dojít.

Ptejte se PROČ
a tvořte funkční 
prototypy

Doporučuji přistoupit 
k inovačnímu procesu 
tak, že všechny nápady 
jsou vítány a je třeba je 
pouze co nejlevněji ově-
řit. Pokud se zdají nosné, 
rozvíjejte je. Některé ná-
pady dostanete na trh 
a najdou své zákazníky.
Pokud se ale ukáže, že 
neřeší dostatečně vý-
znamný problém, nevá-
hejte je „zabít“.

Ve firmě musí být lidé se správnými znalostmi a schopnostmi, 

ideálně také se zkušenostmi a vhodným postojem. Jakmile 

firemní tým zná správný způsob práce – ví, jak vypadá inovační 

proces, a řídí se podle toho –, je téměř jisté, že jeho snaha bude 

úspěšná.
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V červnu jste pořádali workshop zaměřený 
na Zero Waste a Upcycling. Je tohle téma 
vůbec slučitelné s firmou vyrábějící výrobky 
z plastu?
S touto otázkou jsem se už párkrát setkala. Lidé se tomu diví, 
protože jsme velký výrobce, a říkají, že my jsme přece ti, kdo 
zamořují svět plasty. A já říkám: „Kdo jiný než my se tím má 
zabývat?“ Jedině když se nad tím problémem začnou zamýšlet 
výrobci zboží z plastu, může nastat změna.

Určitě nejsme masochisti, kteří se chtějí zničit kousáním do 
vlastního těla. Já mám plast ráda. Je to skvělý materiál a má 
skvělé vlastnosti. Je lehký, omyvatelný, nepropouští vodu. V ně-
kterých aplikacích je prostě nenahraditelný. Ale stala se mu 
škaredá věc – používá se tam, kam vůbec nepatří. Například 
u jednorázových obalů. Chceme s ním pracovat dál a používat 
ho tak, aby své nejlepší vlastnosti mohl uplatnit.

Co vás motivovalo začít přemýšlet a praco-
vat tímto způsobem?
Už asi před pěti lety jsme vyhlásili soutěž pod 
CZECHDESIGNem o návrh tašky. Vítězný návrh mě moc ne-
nadchl, ale oslovil spoustu našich interních lidí, kteří pro jeho 
výběr hlasovali. Byl to takový oldschool obrázek se dvěma lid-
mi a nápisem „Milujeme svoji planetu“. Dali jsme ho na tašky. 

A měly ohromný úspěch. Polepili jsme si tím auta, já jako první. 
Lidé si to fotili. Říkali, že je to jiné.

Tušili jsme, že jsme sáhli na něco hodně zajímavého, firmě to 
přinášelo novou dimenzi. Tak jsme si řekli: „Pojďme se toho 
držet.“ O dva roky později vznikla značka Urbalive a první 
výrobek vermikompostér, následovaný pěstební nádobou 
a krmítkem. Lidem jsme důvod jejich vzniku vysvětlili pomocí 
křivky Green Loop, která jej propojila s našimi dalšími produk-
ty. Logika cyklu byla najednou vidět. A naše filozofie taky – uka-
zujeme, jak žít v souladu s přírodou. Cokoli se spotřebuje, vrátí 
se zpět do koloběhu.

Byl to už váš čtvrtý ideační workshop. Byl 
v něčem jiný než ty předešlé?
Ano, tentokrát jsme s pomocí metod designového myšlení zá-
roveň vytvořili prototypy. Také byl workshop poprvé v češtině, 
protože ho vedla česká agentura.

Co se teď bude s prototypy dít?
Otestujeme je v praxi a budeme zkoumat jejich realizovatel-
nost. Dva nebo tři nejúspěšnější z nich pak vyrobíme. V průmě-
ru nám trvá 2 a půl roku, než ze stroje vypadne hotový výrobek. 
Podobným způsobem už přišly na svět třeba Berberis, Roseta 
a částečně i vermikompostér Urbalive.

Proč jste se rozhodli využívat Human-Cente-
red přístup?
Nemám moc ráda přístup zvaný „ekonomika vytváření po-
třeb“ – znamená investovat velké peníze do reklamy, vyvolat 
potřebu a tu potom uspokojit. Raději jdeme cestou, která je 
náročnější, ale zkoumá reálné potřeby lidí a stále hledá nové 
příležitosti. Tahle cesta nám dělá radost. Díky ní věříme, že 
naše firma má reálný důvod k existenci, protože vyrábí věci, 
které někdo potřebuje a ocení. Druhým důvodem je, že se 
chceme odlišit od ostatních firem.

Jak se designové myšlení projevuje v kaž-
dodenním fungování Plastie?
Plastia je především výrobní firma. Pro tyto firmy není designo-
vé myšlení typické ze samé podstaty věci a fungovat jenom na 
jeho principech by ani nebylo správné. Ale je funkční jako další 
prvek v systému, který vytváří protiváhu k logickému a analy-
tickému myšlení. Přináší do firmy dynamiku, výzvy a nedovolí 
nám ani po 20 letech provozu stagnovat. Udržuje u nás ino-
vátorskou atmosféru. Společně hledáme řešení, učíme se od 
sebe navzájem a neustále se ptáme, jak se můžeme vzájemně 
obohatit. Jak přinášet změnu a u toho reflektovat potřeby 
zákazníků.

Řešení musí být 
vždy pochopitelná 
a realizovatelná.
Musí být jasné, 
v čem pomůžou
Lenka Novotná, jednatelka a design 
manager společnosti Plastia, prozradila, jak 
na ideačních workshopech probíhá fáze 
prototypování a jak společnost reaguje na 
nové trendy v oblasti recyklace odpadů.
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ZERO WASTE
„Nerecyklujme více, ale méně – tím, 
že odpad nevytvoříme“
Omezme produkci odpadu, nabádá 
Zero Waste přístup. Apeluje na spo-
lečnosti, aby nevyráběly jednorázové 
reklamní předměty a staraly se o celý 
životní cyklus svých výrobků. A nás 
spotřebitele vyzývá: Přemýšlejte, proč 
kupujete právě tuto věc. Potřebujete ji?
Chce, abychom šetřili přírodní zdroje, 
zefektivnili výrobu a znovu využívali již 
použité materiály.

5 zásad Zero Waste:
Odmítnu, co nepotřebuji.
Zredukuji, co potřebuji.
Znovu použiji, co mám.
Recykluji, co nemohu odmítnout.
Kompostuji zbytek.

Jaký je Zero Waste produkt?
Mnohonásobně použitelný, opravitelný, univerzální, kom-
patibilní, recyklovatelný, má rozšiřitelný design a dlouhou 
životnost.

Čtěte více: www.czechzerowaste.cz
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Vytyčili jste si nějaká kritéria, která musí 
vaše výrobky vždy splňovat?
Netáhne nás to k low-endovým výrobkům – možná kvůli velké-
mu riziku, že budou mít jednorázové užití. Třeba laciný a ten-
kostěnný truhlík, který po jedné sezóně vyhodíte. Tady bychom 
překročili kritérium, které jsme si přísně definovali: chceme 
vyrábět výrobky, které slouží dlouho.

Dále se snažíme u každého výrobku přinést nějaké zlepšení 
či inovaci, ať už drobnou, nebo zásadní. Tak, jako se nám to 
povedlo u kompostéru Urbalive. Je to první vermikompostér 
na světě vytvořený s důrazem na estetiku a posunuje celý obor 
do zcela nového rozměru. Najednou si jej koupí i lidé, které 
předtím odrazoval nevábný vzhled. Tím pádem se výrobek 
stává symbolem změny, a o to nám také trochu jde.

Prozradíte něco o produktech, které teprve 
vzniknou v návaznosti na poslední worksho-
py?
Na předposledním workshopu jsme řešili oporu pro velkoob-
jemový truhlík Berberis a vymysleli jsme systém uchycení pro 
opěrnou tyč. Designéři, kteří se workshopu účastnili, aktuálně 
pracují na doplňcích k této tyči – uchycení pro ochrannou fólii 
a vázání k tyči.
Tohle je optimální způsob práce. Takto vznikají komplexní 
řešení.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
„Vraťme odpad zpět do oběhu a vy-
užijme ho“
Pokud nechceme přírodu zničit, nemů-
žeme si z ní pouze brát zdroje, jed-
norázově je použít a nijak je nevracet 
zpět. Na skládkách a ve spalovnách 
zbytečně ztrácíme cenné materiály. 
Měli bychom proto výrobek, který 
doslouží, předat k recyklaci a výrobce 
by měl jeho materiál znovu využít pro 
výrobu nového výrobku. Tím vytvoříme 
nekonečný cyklus, nezatěžující přírodu.

Jaký produkt vyhovuje zásadám cirkulární ekonomiky?
Je vyroben z nezávadných zdrojů, je uživatelsky příjemný 
a má biomimikry, tedy zohledňuje přírodní procesy. Výrobce 
jej po ukončení používání přijme zpět a recykluje.

Čtěte více: http://incien.org
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UPCYCLING
„Vezměme vysloužilé materiály 
a dejme jim novou roli“
Staré věci nemusíme vyhodit. Můžeme 
jim dát novou užitnou hodnotu. Napří-
klad udělat z kabelky květináč. Upcyc-
ling či upcyklace neznamená využívání 
odpadu, ale upotřebení již použitých 
materiálů, které by se mohly odpadem 
stát. Setkáváme se s ním v umění, ve 
šperkařství i designu. Můžeme se do 
něj pustit i sami – stačí dobrý nápad 
a šikovné ruce.

Jaký je upcyklovaný výrobek?
Dostal novou roli, díky které je užitečný. Dělá radost. Zdobí 
nebo pomáhá.

Čtěte více: www.trideniodpadu.cz/upcyklace
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Červnový dvoudenní workshop si pro účastníky přichystal hned 
dvě novinky. Poprvé to nebylo jen o generování nápadů, ale 
hlavním cílem bylo vytváření prototypů. A poprvé taky proběhly 
oba dva dny v češtině. O přípravu materiálů se postaral holand-
ský Park, o vedení workshopu pak Roman Hřebecký z Pábení.

První den dopoledne byl ve znamení seznamování se s téma-
tem a úskalími. Pro účastníky byly připraveny hned 4 krátké 
přednášky.

Prototypovací 
workshop 
Tentokrát 
o Zero waste, 
Upcyclingu 
a udržitelnosti
Do Nového Veselí se už poněkolikáté 
sjeli designéři, kreativci a lidé, kteří Plas-
tii pomáhají růst a rozvíjet se. Na místě 
se k nim připojili nejen manželé Novotní, 
ale také několik zaměstnanců firmy – zá-
stupci obchodu, marketingu i výroby.

PLA
STIA

PLA
STIA
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Lenka Novotná vysvětluje, proč se Plastia zaměřuje na udržitelnost a food loop.

Soňa Jonášová všem účastníkům představila vize a ideální fungování 
cirkulární ekonomiky.

Druhá přednáška patřila Hance Hrstkové, která pohovořila 
o fenoménu Zero Waste. Ohromila hlavně vyprávěním o svém 
vlastním životě a zásadách, které dodržuje.

Do třetice přišla na řadu přednáška o Upcyclingu z úst Petry Škeříkové. Spolu 
s kolegyní představily, jak ve školkách a školách učí děti vyrábět hračky 
a výzdobu pomocí systému Clip-it. A jak to tak bývá, nezůstalo jen u teorie.

Přednášky se přehouply do odpoledne, kdy se už účastníci rozdělili 
do skupin a pustili se do práce podle předem připraveného zadání. 
V první fázi se generovaly nápady.
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poslouží při přípravě nového výrobku 
i plánování nových prostor

I model slepený z kartonu nebo složený z lega mnohdy dokáže 
budoucímu uživateli představit váš záměr lépe než náčrtek. 
Pokud máte k dispozici 3D tiskárnu nebo jiný přístroj, se kterým 
vyrobíte prototyp podobný finálnímu produktu, následné testo-
vání bude o to přesnější.

1. Oslovte budoucí uživatele svého výrobku a pracujte na pro-
totypu společně.

2. Pověřte někoho v týmu, aby dělal „moderátora“ a celý proces 
řídil.

3. Připravte si materiál. Může to být papír, dřevo, izolepa, špej-
le, plastelína, karton… zkrátka cokoli. Vyrobte prototyp, se 
kterým budou uživatelé spokojení.

4. Prototyp otestujte opět s lidmi, kteří budou výrobek použí-
vat – ale poproste někoho jiného než uživatele, kteří s vámi 
prototyp připravovali. Ti budou s produktem už seznámení 
a jejich reakce tak nebude spontánní.

5. Zapracujte připomínky a znovu testujte. Opakujte, kolikrát 
bude potřeba.

TIP: K výrobě prototypu budete brzy moct využít sdílenou 
laboratoř, která vzniká v Brně. Dočtete se o ní na straně 22.

Malujte, 
lepte, 
skládejte.
A ptejte se 
uživatelů 
na názor

PLA
STIA
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Chystáte se navrhovat webovou 
stránku? Nový produkt? Nebo 
službu? Tyto návody vám pomohou.

3D modely
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Druhý den se nápady postupně začaly objevovat i na papíře.

Během odpoledne vznikaly prototypy všeho druhu – z papíru, 
plastu nebo také prototypy různých situačních scénářů.

Závěrečná fotka všech účastníků nesmí chybět!
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Á
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O
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Česká 3D tiskárna Prusa i3 Mk2 je nejlepší 
na světě. Ocenil ji časopis Make.
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zobrazí rozložení, obsah a případně i de-
sign webové stránky

Nakreslete, jak bude vypadat nová webová stránka. Postačí vám 
k tomu papír a tužka. Můžete ale využít i nástroje a aplikace, 
které najdete na internetu, například UXpin.com, Axure.com 
nebo Balsamiq.com.

1. Oslovte budoucí uživatele webové stránky a pracujte na pro-
totypu společně. Nebo je přizvěte alespoň k testování.

2. Ujasněte si, co je cílem prototypu. Chcete řešit, jak mají 
fungovat jednotlivé prvky na stránce? Nebo navrhnout její 
vzhled?

3. Vytvořte návrh. Zakreslete tlačítka, obrázky, naznačte nadpisy 
i obsah bloků textu – detailnost zpracování záleží na vašich 
cílech.

4. Model otestujte. Opět nejlépe s budoucími uživateli webové 
stránky, kteří vám ale nepomáhali s tvorbou návrhu. Potřebu-
jete získat objektivní názory.

5. Zapracujte připomínky a znovu testujte. Opakujte, kolikrát 
bude potřeba.

Tip: Nevíte, jak testovat? V příštím čísle MadeIN CZ najdete 
návody a rady. Vyjde brzy!

Více metod najdete na webových stránkách www.libdesign.cz

nakreslete zákazníkův průchod službou

Storyboard si můžete představit jako komiks, který znázorňuje, 
jak by měl uživatel procházet vaší službou. Nakreslete si ho na 
zeď, flipchart nebo nástěnku. Nemusíte mít schopnosti malí-
ře, stačí, když na svých obrázcích zachytíte, CO, KDY a PROČ 
uživatel dělá.

1. Rozhodněte, které momenty jsou pro dobré fungování vaší 
služby zásadní.

2. Pokud je scénář složitý a je v něm více důležitých událostí, 
můžete jej rozkreslit po částech – vždy vyberte nejpodstat-
nější okamžik a zakreslete, co mu předcházelo a co na něj 
bude navazovat.

3. K obrázkům můžete připsat komentáře, přilepit post-it lístky, 
přikreslit emotikony nebo zachytit náladu či atmosféru 
pomocí barev. Snažte se zaznamenat, co uživatel dělá, kolik 
času tím tráví i jak se při tom cítí.

4. Představte svůj návrh kolegům nebo budoucím uživatelům.
5. Zapracujte připomínky.

Tip: Scénář nakreslíte snadněji, když nejprve vytvoříte 
mapu kontaktních míst. Ta znázorní, kdy a kde se uživatel 
setká s vaší organizací – například web, e-mail, telefon, 
pult, leták.

Wireframe 
a mockupStoryboard

Společnost Savioke se před dvěma roky rozhodla vyrobit robo-
ta, který bude hostům v hotelech roznášet hygienické potřeby. 
Chtěla tak vyřešit pravidelný ranní a večerní shon, kdy personál 
nestíhal rychle plnit přání všech hostů. Jak ale robota nadesig-
novat, aby hosty neděsil nebo z něj neměli nepříjemný pocit?

Druhý reálný příběh je o Jamesi Freemanovi, který se od stánko-
vého prodeje výborné kávy z čerstvě pražených zrn propracoval 
až k založení vlastní kavárny. Chtěl svoji kávu ale rozšířit do 
domovů lidí po celém světě. Plánoval založit více kaváren a také 
e-shop. Jak ale v e-shopu lidem přiblížit magickou chuť a vůni 
jeho kávy?

Společnost Savioke i James Freeman svolali tým a pustili se do 
Design Sprintu:

Během 5 dnů tak získali smysluplná řešení:
Mrkající robot od Savioke, který po udělení pětihvězdičkového 
hodnocení zatančí, má takový úspěch, že hosté mají chuť jej 
znovu a znovu přivolávat, aby ho viděli ještě jednou.

Jamesův e-shop vede se zákazníkem dialog jako barista v jeho 
kavárně a před doporučením vhodné kávy se zeptá: „Jakým 
způsobem si doma připravujete kávu?” A zákazníci říkají: „Ano, 
tito lidé kávě rozumí.“ Už za rok se jeho příjmy tak zvýšily, že 
přijal více zaměstnanců, rozšířil nabídku a dnes již nabízí kávu 
po celém světě.

Vyzkoušejte Design Sprint také. Může vám pomoci při designo-
vání webu, služby, produktu nebo třeba rebrandingu.

Potřebujete 
prověřené řešení?
Do týdne?
Stojíte před problémem nebo výzvou, 
která může mít vliv na vývoj důležitého 
projektu, nebo dokonce na chod 
firmy. Potřebujete rychle najít co 
nejlepší řešení. Nelámejte si sami hlavu 
v kanceláři. Raději svolejte tým a zařiďte, 
aby jeho členové měli následujících 
5 dní čas na Design Sprint.

První den zmapovali 
problém a určili cíle,
druhý den shromáždili 
nápady,
třetí den vybrali
životaschopná řešení,
během čtvrtého vytvořili
prototypy
a pátý den je otestovali.

Proč Design Sprint použít

 — Umožní vám nahlédnout do budoucnosti – uvidíte svůj produkt 

i reakce uživatelů, aniž byste investovali peníze do neprověřeného 

finálního řešení.

 — Uděláte spoustu práce v krátkém čase.

 — Přiměje vás k maximálnímu soustředění nad naléhavými otázkami.

Kdy vám nepomůže

 — Nehodí se pro řešení malých a snadných výzev. Myslete na to, že budete 

blokovat přibližně 7 lidí na 5 pracovních dní – spočítejte si, zda se vám to 

vyplatí.

 — Nedoporučujeme ho ani v případě, kdy nedokážete pojmenovat jasný 

přínos řešení pro firmu. Tým nebude dostatečně motivovaný a sprint 

nebude tak efektivní.
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Design Sprintem 
k rychlému
řešení důležité 
výzvy

5. Pátek:
Otestujte řešení
Ptejte se uživatelů a sledujte, 
jak s prototypem zachází.
Dělejte si poznámky. Poznatky 
zapracujte.

4. Čtvrtek:
Prototypujte
Vytvořte dostatečně reálný 
model, ale nezdržujte se se 
zbytečnými detaily.
Ztvárněte hlavně prvky, které 
chcete testovat.

3. Středa:
Rozhodněte
Vyberte návrhy řešení s nej-
větším potenciálem. Hlasujte, 
ale konečné rozhodnutí patří 
vedoucímu. Upřesněte, CO 
budete zítra prototypovat 
a JAK.

2. Úterý:
Shromážděte nápady
Samostatně vymýšlejte, skicuj-
te návrhy. Nejlepší nápad 
rozkreslete do scénáře.
Představte své řešení týmu 
a diskutujte.

1. Pondělí:
Zmapujte problém
Zjistěte, jak budou zákazníci 
procházet vaší službou
nebo pracovat s vaším vý-
robkem. Sepište významné 
momenty. Ptejte se odborní-
ků i zákazníků.

Běžte na nákup
Fixy, flipchart, post-it 
lístky, papíry, canvasy, 
materiál k výrobě pro-
totypu

Sprintujte za…
novým webem,
vývojem softwaru či přístroje,
návrhem produktu nebo služby,
rebrandingem,
řešením klíčového problému.

Neváhejte přizvat externí 
specialisty nebo uživatele
Experti mohou poradit nebo nahradit 
role, které vám v týmu chybí.
Názor uživatelů vám pomůže připra-
vit jim řešení na míru.
Ujasněte si, které dny je potřebujete.

Může někdo mařit 
vaši snahu?
Zapojte ho do sprintu! 
Nebude ničit vlastní 
práci.

Šéf ≠ moderátor
Moderátor musí být ob-
jektivní a NE na pozici 
vedoucího.

Zjistěte víc
www.gv.com/sprint

Šéf se nemůže účastnit?
Ať pověří zástupce. V týmu musí 
být člověk, který rozhoduje.
Pokud nemá čas, úkol není dost 
důležitý a nehodí se pro design 
sprint.

Rychle ověříte
zda je tohle správná cesta,
nebo jestli na to musíte jít jinak.
Oba výsledky jsou pozitivní:
Neutratíte peníze za neprověře-
né řešení.

NEJDĚTE
po snadných cílech,
po nice-to-have věcech.

Určete harmonogram
10.00–11.30
11.45–13.00
14.00–15.30
15.45–17.00

Pojmenujte cíl
Designovou výzvu definujte
pomocí otázky Jak bychom 
mohli…?
Začněte od konce:
Kdyby dnes byl už pátek, jaké 
otázky by byly zodpovězené?
Kdybyste posunuli čas o rok, co 
by sprint firmě přinesl?

START!
5 dní pracujte

PŘIPRAVIT

SHROMÁŽ-
DĚTE 7 LIDÍ

1. šéf, 
aby rozhodoval

3. marketéra, 
aby výrobek či služ-
ba mluvily jazykem 
vaší společnosti

4. znalce 
zákazníků, 
aby dohlížel na 
zohlednění jejich 
potřeb

5. specialistu 
na techniku, 
aby říkal, co (ne)
dokážete realizovat

6. designéra, 
aby již u prototypu 
navrhl důležité 
prvky

7. moderátora, 
aby hlídal čas, řídil
konverzace a pro-
váděl tým proce-
sem

2. expert přes 
finance, 
aby radil, odkud 
můžete brát a kam 
vkládat peníze

KTEŘÍ SE 
PROBLÉMU 
CHTĚJÍ 
VĚNOVAT
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Jakkoli to může vypadat, že pro Design Sprint potřebujete pár 
dní – maximálně týden –, není to pravda. Když jsme pomáha-
li Brnu se zahrádkami, znamenal sběr podkladů, jednání na 
radnici a tvorba programu desítky hodin příprav. S Hnutím 
Duha jsme strávili desítky hodin na individuálních rozhovorech 
a focus groups a následnou analytikou vstupů. U Plastie jsme 
byli na konferenci o Zero Waste, mluvili se zastánci cirkulární 
ekonomiky, ptali jsme se zahradníků a zahrádkářů, sbírali a mě-
síc doma nevyhazovali plastový odpad.
Jen díky tomu jsme získali kontext a mohli definovat správné 
designové výzvy pro workshop samotný.

I když si workshop samotný nalajnujete dopředu minutu po mi-
nutě, určitě se vám někde rozbije. Narazíte na zádrhel, o kterém 
jste doposud nevěděli. Třeba že si lidé z nezisku chtějí v deba-
tách dávat víc prostoru, než bylo plánováno. Nebo že domluve-
né setkání radnice a restauratérů nepotrvá hodinu, ale tři.
Improvizujte. Čas je natahovací. Měňte metody klidně za běhu. 
Brainstorming s post-ity je třeba časově výrazně efektivnější než 
diskuze. Skvělých aktivit existují desítky.

Pábení věří v Human-Centered Design. Píše texty a obsahové 
strategie, staví weby a pomáhá najít správnou cestu při 
designování služeb a výrobků, které zákazníci skutečně potřebují.

Jen málokdo je primárně nastavený na to, že nejdřív po-
jmenovává problém a teprve pak hledá řešení. Ne… většina 
z nás okamžitě sype z rukávu dvě tři možnosti. Jakkoli nám to 
v běžném životě pomáhá, design je jiný. Proto musíte účastní-
kům ukázat důležitost postupu Hear, Create, Deliver. A taky je 
provést za ruku metodami. Musíte je neustále sledovat, a když 
nefunguje dynamika v týmu, musíte s nimi projít zpětnovazeb-
ním kolečkem a narovnat to.

Když jsme se vrátili z workshopu v Plastii, napsal jsem si:
Zase to vřelo. Zase vznikly hodnotné věci. Zase lidi dva dny ma-
kali na plné pecky, aby nakonec představili otestované prototy-
py. Před metodikou Design Sprintu musím smeknout.

Je přitom jasné, že už příští Design Sprint nemusí přinést nic víc 
než uvědomění, že jdeme spolu se zadavatelem slepou uličkou. 
Ve finále je ale i takový výsledek dobrý. Fail fast je snad vždycky 
lepší než tlačit káru dál po nesmyslné cestě.

Zkušenosti
s Design Sprintem 
v českém prostředí. 
Věřte procesuC
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Byla to tři absolutně rozdílná zadání. 
Tři úplně jiné cílové skupiny. Tři party 
účastníků, které toho mají pramálo 
společného. Jedna metodika a jeden 
proces ale udělaly magii. Po dvou až 
čtyřech dnech jsme měli hmatatelné 
výsledky, účastníci si to užili 
a zadavatel získal smysluplné řešení.
Přečtěte si reálné zkušenosti 
a náměty.

Nepodceňte přípravu Soustřeďte se na 
dramaturgii workshopu 
a na místě buďte 
empatičtí

Nebojte se 
improvizovat

Těšte se na výsledek 
a nebojte se neúspěchu



Představte si, že pod jednou střechou 
najdete stroje, se kterými vyrobíte 
prakticky jakýkoli prototyp. Dřevěný, 
z pružného nebo pevného plastu, 
s elektronkami nebo třeba obšitý 
látkou. Můžete kdykoli přijít, poradit 
se s ostatními, vyrobit, co potřebujete, 
a odnést si svůj nápad ve zhmotněné 
podobě. Přesně tak funguje Fab Lab – 
sdílená laboratoř plná strojů.

Fab Lab.
Místo, 
kde se 
zhmotňují 
nápady

Fab Laby přináší třetí digitální revoluci
Myšlenka Fab Labů se zrodila v hlavě Neila Gershenfelda, 
ředitele MIT’s Center for Bits and Atoms a předsedy rady Fab 
Foundation. Gershenfeld věří, že když podpoříme mladé lidi 
a studenty, aby se učili sami vytvářet věci, které potřebují, bu-
doucí generace už nebudou závislé na výrobcích v obchodech. 
S tímto cílem stvořil laboratoře nejen se sdílenými stroji pro vý-
robu prototypů, ale i pro předávání znalostí a zkušeností. Dnes 
je jich po světě už 679.

Laboratoře slouží všem kreativcům
Pro koho je Fab Lab určený? Pro studenty, amatéry, profesionály, 
výrobce, vědce, start-upisty… zkrátka pro všechny, kdo chtějí 
převést svůj nápad do hmatatelné podoby. Stačí mít ideu v hla-
vě, vybrat si Fab Lab, zarezervovat termín a přijít tvořit.

Houpací křeslo nebo základová deska? Vyrobte 
si cokoli
Hlavním benefitem Fab Labů je, že na jednom místě najdete 
řadu strojů, které potřebujete. Nemusíte tak jezdit z jedné labo-
ratoře do druhé a každou součástku vyrábět jinde.

Spolupráce a vzájemné učení je na denním po-
řádku
Koncept Fab Labu jde za hranici prototypovací dílny. Je to místo 
plné kreativity a sdílení nápadů. Každý, kdo sem přijde, má 
jiné schopnosti a zkušenosti a rád se o ně podělí s ostatními. 
Lidé, co se vzájemně neznají, tak zcela přirozeně spolupracují 
na různých projektech – a to nejen pod jednou střechou, ale 
klidně i s lidmi ve Fab Labu v jiné části světa. Cílem totiž není 
jen poskytnout vybavení pro výrobu prototypu, ale také tréno-
vat osvojení dovedností v prostředí, které povzbuzuje kreativní 
riskování.

Brzy můžete prototypovat i v Brně
V České republice zatím existuje pouze dílna, která funguje 
na podobném principu. Vznikla v Plzni v rámci Makerspace 
Depo2015. Za pár měsíců ale zahájí svůj provoz první oficiální 
Fab Lab v České republice. Laboratoř připravuje Jihomoravské 
inovační centrum v Brně a bude sloužit hlavně start-upům a stu-
dentům. Přijít prototypovat ale může kdokoli.

Chcete brněnský Fab Lab vyzkoušet co nejdříve?
Sledujte facebookovou stránku Jihomoravského informačního 
centra a čekejte na vyhlášení otevíracích akcí: www.facebook.
com/jic.brno.

V laboratořích vznikají zajímavé projekty
Ze dveří Fab Labů už vyšlo mnoho skvělých realizací. V jedné 
z indických laboratoří například vzniklo zařízení pro měření kva-
lity mléka. Podařilo se díky němu vyřešit dlouhodobý problém 
prodejců, kteří nedokázali bezpečně určit, kteří farmáři ředí 
mléko vodou nebo do čerstvého mléka přilévají méně kvalitní.

V Bostonu se daří studentským projektům – studenti v laboratoři 
vytvořili prototyp bezpečnostního systému, který vyfotografuje 
jakéhokoli člověka blížícího se k herní konzoli. Pod jejich rukama 
vznikla také řada produktů z recyklovatelných materiálů.

V norské laboratoři zpracoval místní pastýř s pomocí týmu 
vysílačku s GPS přijímačem, která dokázala určit, kde se nachází 
jednotlivé ovce. Signál měl ale krátký dosah, proto vytvořili síť 
z dalších vysílaček, které signál přenášely.
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Můžete využít například:

 — CNC frézu na opracování dřeva, plastu, polystyrenu,

 — laserovou řezačku a gravírovačku pro přesnou a rychlou přípravu dílů pro 

2D a 3D modely,

 — 3D tiskárny pro aditivní výrobu součástek nebo celých modelů především 

z plastu,

 — elektronické komponenty a součástky tzv. Internetu věcí pro výrobu 

a programování chytrých obvodů.
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O dlouhé cestě za ponožkobotami do kapsy povídá Petr Procház-
ka, autor a zakladatel Skinners, který s projektem zvítězil v Nastar-
tujte se, získal 3. místo v soutěži Nápad roku 2015 a následně se 
zařadil mezi 0,1 % nejúspěšnějších projektů portálu Kickstarter.

Je dobrý nápad chodit po ulici jen v ponož-
kách?
Celé Skinnersky vznikly celkem neplánovaně. Během studií jsem 
o prázdninách jezdíval do Norska, kde jsem pracoval jako ku-
chař, a před dvěma lety se ke mně přidal i kamarád ze Slovenska. 
Každý den jsme byli na nohou mnoho hodin a kamarád začal mít 
kvůli uzavřené obuvi kožní problémy. Ty se postupně zhoršovaly, 
tak to vyřešil po svém – začal chodit buď bos, nebo jen v ponož-
kách. Dost jsem se jeho řešení divil, ale on si chůzi v ponožkách 
strašně pochvaloval. Tak jsem si řekl, že na tom asi něco bude.

První prototyp jsem poskládal z odpadu
Jeden večer jsem si šel zacvičit na hřiště a u toho nad vším 

přemýšlel. Najednou mě to trklo. Proč není něco mezi ponožkou 
a botou? Nápad jsem přemítal v hlavě, řešil, co by mohlo jak 
vypadat, jaký by musel být materiál… Nedalo mi to, po cvičení 
jsem vyrazil na obchůzku městem a celý nápad dále rozvíjel.

První testování probíhalo jednoduše. Na jednu nohu jsem nazul 
svůj prototyp, na druhou botu a šel jsem po různých površích. 
Po chodníku, po kamíncích, po trávě, křovím. Pak jsem si botu 
vyzul a šel jsem stejnou cestu, s jednou nohou naboso. Potře-

boval jsem srovnat pocit při chůzi v různém obutí a Skinnerska 
z toho vyšla velmi dobře. Měl jsem pocit bezpečí a komfortu jako 
v botě, ale noha byla svobodná jako při chůzi naboso.

Laboratoř vznikla v garáži
Asi dva týdny jsem seděl a studoval patentové databáze, chemii, 
materiály a jejich vlastnosti a celkově zkoumal technologie výro-
by. Přemýšlel jsem i o designu. Výsledkem bylo, že jsem si opatřil 

různé chemikálie a začal si s nimi hrát doma v garáži. Během 
dvou měsíců jsem dal dohromady první směsi a po několika 
různě nepovedených řadách jsem konečně přišel na způsob, jak 
by se to dalo udělat.

I v továrně jsme všechno zkoušeli sami
Prototyp z garáže je jedna věc, ale skutečná výroba je věc druhá. 
Povedlo se mi najít konkrétní směs látek a zjistil jsem, že danou 
technologií se v Česku zabývá poslední firma ve střední Evropě. 
Abych udělal reálné prototypy, potřeboval jsem s nimi navázat 
spolupráci. A tak jsem trochu zalhal, že jde o studentský projekt 
do soutěže :).

Všechny instrukce týkající se výroby jsem dostal po telefonu. Co 
kde najdu, kdy mám přijít, že si s sebou mám vzít nějaké modely. 
To bylo vše. Vůbec jsem netušil, co mě čeká, tak jsem se snažil 
dohledat informace v amerických patentových databázích. Nako-
nec jsem společně se svou přítelkyní dorazil do fabriky, vybavený 
bednou nářadí a doma dělanými formami. Vznikly první modely, 
zjistili jsme, co a jak, a za měsíc jsme přijeli znovu. Výsledkem byl 
prototyp Skinnersek, který se dal ukázat světu.

Jak získat potřebnou formu?
U prototypování nešlo jenom o samotnou Skinnersku. Pro tovární 
výrobu je třeba mít model, který určuje tvar výrobku. A to není 
tak snadné. Během procesu výroby se dosahuje určitých hranič-
ních teplot, aby se vše spojilo, výrobek měl požadované vlast-

nosti a nemuseli jsme používat lepidla ani švy. Zároveň je zásadní 
tvar. Proto nám už od prvního telefonátu do továrny bylo jasné, 
že budeme potřebovat anatomicky přesné modely nohou.

Modely musely být nárazuvzdorné, odolné vůči vysokým tep-
lotám a drsnému zacházení. Na internetu jsme nic podobného 
nenašli, takže nezbylo nic jiného, než si modely udělat doma. 
K výrobě první formy mi posloužily vlastní nohy a sádrový obvaz. 
Do ní jsme pak modely odlévali a instalovali do nich potřebné 
kovové háky a úchyty. I pro druhé kolo prototypů jsme kopyta 
vyráběli sami, tentokrát už podle nohou všech ostatních členů 
rodiny.

Superponožka musí vydržet extrémní pod-
mínky
Na začátku roku a celého procesu jsme řešili spíše spodní část 
Skinnersky. Až v průběhu jara jsme se dostali i k prototypování 
úpletů. Hotové úplety se ukázaly jako zcela nevhodné, nevydrže-
ly náročný výrobní postup. Pokud úplet obsahoval příliš umělého 
vlákna, spodní vrstva se loupala. Bavlna pro změnu neuměla 
odvádět vlhkost, elastan se při výrobě úplně seškvařil. Původní 
prototypy žmolkovatěly, vytahovaly se z nich nitky, chyběl tepel-
ný komfort. Nakonec se nám podařilo najít speciální materiálo-
vou směs, kterou jsme si dovezli k pletaři.

Design zůstal na nás
Kromě technologie jsme naráželi i na to, že nejsme designéři. 
Měli jsme nějaké představy, když jsme se ale setkali s pleta-
řem, všechno bylo jinak. Doufali jsme, že se nám podaří najít 
člověka, který navrhne hezký design, ale bude počítat i se 
všemi omezeními, která máme. Ale nikdo takový nebyl. Návr-
háře pletenin si firmy drží a designéři na volné noze pro změnu 
nerespektovali zadání. Vůbec si nezjistili, co půjde nebo nepů-
jde vyrobit. Takže ve výsledku to bylo zase na nás. Proto jsou 
Skinners tak jednoduché.
Od prvního „norského“ prototypu k tomu reálnému, za který 
jsme se nemuseli stydět, uplynul téměř rok.

Myšlenka na křížence ponožek a bot už 
napadla bezpočet lidí. Nic nového. Jak 
je tedy možné, že se Skinners staly hitem 
crowdfundingových portálů? O vítězích 
a poražených často nerozhoduje samotný 
nápad, ale následné prototypování 
a otestování.

Na staveništi, které jsem míjel, jsem 
sesbíral odpadní odřezky a jiné zbytky. 
Z tohohle by mohla být podrážka, 
z tohohle úplet, zvažoval jsem možnosti 
a cestovním šitím všechno spíchnul 
dohromady. Tak vznikl první prototyp 
a ještě tu noc proběhlo i první testování.

Po návratu z cest jsem na Skinners 
nějaký čas nemyslel. Znovu jsem si na ně 
vzpomněl až po několika měsících, kdy mě 
přestávala bavit má práce. A tak když jsem 
si vzpomněl, že Skinnersky přišly lidem 
zajímavé a dobré, myšlenku jsem oprášil.

Co se s funkčním prototypem Skinners dělo dále? Proč se Petr Procházka 

rozhodl pro crowdfunding a proč byly měsíce po kampani na portále Hithit ty 

nejnapínavější? To se dočtete v dalším čísle o testování.
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Lidé jezdí na 
všech našich 
prototypech

Kdo jezdí na kolech Festka?
Vyrábíme je pro všechny, kdo chtějí být gentlemany na kolech. 
Pro lidi, kteří chtějí jezdit a sdílet naše hodnoty. Tou nejdůleži-
tější z nich je symbióza s ostatními jezdci, týmová práce.

Jezdí na nich spousta slavných lidí a závodníků, třeba Jeannie 
Longová, třináctinásobná mistryně světa a devětapadesáti-
násobná mistryně Francie. A jezdí na nich lidé, pro které je 
cyklistika srdeční záležitost.

Co potřebuje člověk, který si objedná 
Festku?
To zjišťujeme u každého klienta zvlášť. Často jsou to zkušení 
lidé a vědí, že je efektivní jít za někým, kdo za ně promyslí 
všechna úskalí. Jsme jako architekti, kteří pro vás navrhnou 
a postaví přesně to, co potřebujete. Když naše kolo nepotře-
bujete, tak to řekneme a neprodáme vám ho. Pošleme vás 
jinam, kde vám udělají takové, které vám sedne.

Velmi záleží na tom, jak budete kolo používat. Třeba když hod-
ně cestujete, vyrábíme design a laky tak, aby se vám kolo nikde 
nezničilo a aby komponenty šly pohodlně nasazovat. U závodních 
kol budeme řešit, aby šlo rychle a snadno vyměnit zadní kolo při 
defektu, a zaměříme se na výkon. Vzhled je zde na druhém místě.

Je to jako s koupí obleku. Nejprve 
vyzkoušíte známé značky a buď se pro 
ně nadchnete, nebo zjistíte, že vám 
nesednou. Necháte si ušít oblek na míru. 
Ještě pořád to není ono, ale dokreslíte 
si díky němu představu, co chcete. Ten 
další vám už perfektně padne. Zároveň 
si vytvoříte s krejčím vztah – je to váš 
partner. Tohle my děláme.

Vycházíte z vlastních zkušeností nebo se 
ptáte zákazníků?
Hodně to vychází z mé zkušenosti, ale také se s lidmi často 
potkáváme. Zároveň trochu platí, co říkal Henry Ford: „Kdy-
bych dělal, co lidi chtějí, udělal bych lepšího koně.“ Musíme 
být v roli experta a máme dost velké sebevědomí na to, aby-
chom řekli, že určujeme trendy. Například v oblasti grafického 
designu už existuje řada světových trendů, které se námi silně 
inspirovaly.

Jak zákazníky poznáváte? Poskytujete i ně-
jaké služby nebo pořádáte akce, kde se 
seznámíte?
Co se služeb týče, opravujeme kola, děláme servis. Nejen pro 
kola Festka. Lidé musí do Festky dorůst. A samotným nákupem 
kola váš vztah s námi teprve začíná. Nejde nám jen o to, aby 
pokladna udělala cink! Zákazníci se za námi třeba staví na kafe, 
popovídáme si o cyklistice.

Už když jsme zakládali Festku, začal jsem si všímat skupin 
lidí, kteří byli v podstatě noví cyklisté. I když nebyli závodníci 

a klidně si po jízdě zapálili cigaretu, pochopili jejich hodnoty 
a sdíleli je. Pak jsme otevřeli Festka Society různě po světě – 
pro tyto cyklisty, srdcaře, kteří jezdí na kolech Festka. Učíme je 
být gentlemany na kolech a být lepšími jezdci.

Z jakých materiálů vyrábíte rámy?
Z karbonu, titanu a oceli. Abychom si obhájili existenci Festky, 
snažíme se dělat kola, která vám nikdo jiný nenabídne. To ne-
jde jen s ocelí provést. Můžeme vyrobit 10 karbonových rámů, 
které budou vypadat a vážit víceméně stejně, ale přesto budou 
jiné. Dokážeme ovlivňovat vlastnosti. U oceli máme méně vize 
a možností, vyrábíme z ní jen proto, že to lidé chtějí.

Jak děláte prototypy?
Neděláme klasické prototypy, spíše vývojové verze. První 
prototyp, co uděláme, je z 90 % finální produkt. V podstatě 
celý vývoj a diskuze předtím je taková, že už na první prototyp 
může sednout klient. Většinou je to někdo z našich známých. 
Dostane funkčně perfektní kolo, jen tam třeba není zapracova-
ný nějaký designový detail. Jezdí na něm a vlastně ho dlouho-
době testuje.
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V roce 2010 založili Michael Moureček 
a Ondřej Novotný společnost Festka, 
která vyrábí kola na míru. Proč? 
Nepodařilo se jim na celém světě najít 
firmu, která by pro ně vytvořila perfektně 
řemeslně zpracovaná kola, odpovídající 
jejich představám. Michael Moureček, 
product manager společnosti a bývalý 
závodník, nám prozradil, jak takové kolo 
dokáže navrhnout a vyrobit Festka.

Vyrábíme je pro všechny, kdo chtějí 
být gentlemany na kolech. Pro lidi, 
kteří chtějí jezdit a sdílet naše hodnoty. 
Tou nejdůležitější z nich je symbióza 
s ostatními jezdci, týmová práce.
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Nejčastěji měříme systémem Retül, tedy přímo za jízdy na 
speciálním kole, u nějž můžeme měnit rozměry rámu i kompo-
nentů. V průběhu šlapaní neustále analyzujeme pohyb jezdce, 
který má na těle nalepená LED světla a je snímán kamerou, 
která přenáší pohyb do počítače. Pomocí speciálního pera ob-
kreslíme důležité body na kole, například pozici sedla či sklon 
řidítek. Výsledek slouží jako základ pro tvorbu výkresu rámu 
a následně pro mechanika, který kolo nastaví do stejné pozice, 
v jaké měření skončilo na nastavitelném kole.

Kolik lidí pracuje na vývoji?
V prvních dvou letech jsme přizvali spoustu lidí z cyklistického 
průmyslu, naše cesty se ale časem rozešly, protože nám začali 
říkat: „Tohle nepůjde.“ Nedávalo jim smysl použít některé tech-
nologie. Nechápali to.

Pustili jsme se do hledání nejlepších lidí. Třeba jsme šli za 
uznávaným profesorem na technologie na ČVUT a zeptali jsme 
se ho, kdo byli jeho nejšikovnější studenti. Pak jsme je oslovili. 
Takto jsme hledali po celém světě. Možná bych mohl vyjmeno-
vat i víc než 20 firem, co se podílejí na vývoji Festky. Samotná 
Festka má teď 17 lidí, co tu jsou na každodenní bázi.

U komponentů a dalších věcí se zaměřujeme na robotickou 
výrobu. Například jsme asi první firma na světě, která vyrábí 
ráfky, kterých se nedotkla lidská ruka. Někdy se nás lidé ptají, 
jestli pak neztrácí tu „custom-made“ povahu. Nevidím ale dů-
vod, proč bychom měli ničit zdraví deseti dělníkům, když jejich 
práci dokáže kvalitně odvést robotická ruka.

Prošli jste nějakými slepými uličkami?
Snažíme se brainstormovat a vyhýbat se jim. Spíš se nám stává, 
že něco vyvineme a pak zjistíme, že na to ještě nenastal čas. 
Tak to dočasně odložíme bokem. Teď je to slepá ulička, ale 
za rok třeba správná cesta. Nebo po několika měsících vývoje 
zjistíme, jak něco udělat lépe. Ale ta předchozí práce není k vy-
hození – bez ní bychom nepřišli na ten lepší způsob, kterým to 
děláme teď.

Naštěstí jsme nikdy vyloženě nenarazili na zeď. Maximálně 
jsme ji před sebou uviděli, řekli si „Pozor, zeď“ a šli jiným smě-
rem.
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Máme 33 velikostí pro každý rám. 
Kdybyste vybíral rám, nejspíš ho tam 
naleznete. A když ne, tak vás změříme. 
Zjistíme tak vhodnou velikost rámu, ale 
i představce, druh sedlovky a délku klik. 
Dokážeme díky tomu stavět kola na míru 
i pro člověka, který je na druhém konci 
světa a nikdy jsme ho neviděli.

Jak probíhá celý vývoj od vymýšlení až po testování vývojových verzí? Jak 

Festka prověřuje kvalitu komponentů? A jaké má plány do budoucna? To se 

dozvíte v pokračování rozhovoru v příštím čísle časopisu.

O specializovaném oblečení, nápadech i prototypování povídá 
Rehana Ježková, zakladatelka společnosti Angel wings a vítězka 
soutěže Živnostník roku 2015.

Co od vašich výrobků zákaznice očekávají?
Požadavky se mi začaly postupně shromažďovat v hlavě, když 
jsem se sama stala maminkou. Díky tomu jsem začala oblečení 
navrhovat už s konkrétními představami. Například když máte 
dítě v šátku a začne být chladno, nechce se vám navlékat dítě 
do kombinézy, sundat ze šátku, doobléknout a navléct přes vás 
oba bundu, která vám nejde zapnout. Takže to byla ta první 
důležitá věc – aby se do svršku pohodlně vlezla maminka i dítě.

Druhým podnětem bylo, že jsem hadrářka. Nám ženám záleží 
na tom, abychom se v oblečení cítily dobře. Nechceme být 

s dítětem navlečené v manželově bundě s třikrát zahnutými 
rukávy. Proto jsem chtěla sjednotit praktickou a elegantní 
stránku.

Podstatná je také možnost dlouhodobého používání. Naše 
oblečení je s maminkami od okamžiku, kdy jim začne růst tě-
hotenské bříško, až do doby, kdy dítě přestanou nosit. Pak jen 
odepnou vsadky a z „nosící“ bundy se stává normální bunda se 
zipem na zádech.

Výrobky prodáváte v Evropě i zámoří. Liší se 
nějak požadavky českých zákaznic a zákaz-
nic v zahraničí?
Liší. Zjišťuji to většinou na veletrzích, kde zákaznice osobně 
poznávám. Velký vliv má počasí, třeba ve Skandinávii je větší 
poptávka po teplejších kabátech. Na jihu naopak kabáty vůbec 
nevyužijí. Rozdíl je i v náročnosti na detaily. My Češky jsme 
v tomto výrazně všímavější než třeba Australanky.
 
S jakým výrobkem jste spokojená vy sama? 
Kdy je podle vás perfektní?
Jde mi hlavně o kvalitu, proto vše důkladně kontrolujeme. Už 
jedeme sedmý rok a každý rok inovujeme a zlepšujeme. Na 
základě podnětů od zákaznic postupně přidáváme nějaké ma-
ličkosti a zlepšení. Když se nám sejde více podobných poža-
davků, zapracujeme je.

Na podnět 
zákaznic 
postupně 
přidáváme 
různé 
maličkosti, 
zlepšení

„V Angel wings je nás 13. Třináct žen. 
Vyrábíme bundy, kabáty, mikiny a svetry 
pro těhotné ženy a maminky, které nosí 
děti v šátku nebo ergonomickém nosítku. 
Systém vsadek a komponentů umožní, že 
si maminka s dítětem obléknou náš svr-
šek naráz.“

C
A

SE STU
D

Y
Text: Ro

zho
vo

r s Rehano
u Ježko

vo
u ved

la Lenka K
up

ko
vá, fo

to
: A

ng
el w

ing
s

29

M



31

M
30

C
A

SE STU
D

Y

Co se týče praktické, „nosící“ stránky, tam už jsme stabilizovaní. 
Víme, co chceme, aby oblečení umělo. Třeba aby mělo dvě 
vsadky, když je dítě menší a když je větší. A máme různé další 
vychytávky. Vždy hraje nejdůležitější roli možnost pohodlně 
nosit dítě. Tomu se střih podřizuje. A z módního hlediska – 
trendy se neustále mění a s nimi i střihy a látky. Tam budeme 
perfektní vždy jen v danou chvíli.

Jaké další „vychytávky“ jste pro maminky 
a děti vymyslela?
Děláme oblečení tak, aby se v něm dítě cítilo pohodlně. Aby 
vsadka nebyla moc vysoko, nepřekážela mu, aby ho to neškrá-
balo nebo mu nebránilo v dýchání. Řešíme ostré zipy a pa-
tentky na místech, kde by dítě mohly tlačit. Naše kapuce se 
dá srolovat, aby miminku nepřekážela ve výhledu. Šňůrky také 
musí mít kvůli bezpečnosti určitou délku.

Máme trojúhelníčky, které si maminka v létě připne na ramínka 
podprsenky, když má výstřih. Protože když dítě usne na holém 
těle, oba se potí a je jim to nepříjemné. V zimě zase slouží 
chránič na krk, je to takový tunel. To je novinka z loňska, kterou 
jsme zavedly na podnět zákaznic. Protože když máte dítě 

v šátku, tak bundu nezapnete až ke krku, a pokud si nevezmete 
šálu, je vám zima. Tyhle věci řešíme už při prototypování.

Přemýšlíte v této chvíli nad nějakým novým 
vylepšením?
Často mě napadne nějaká věc, co je spojená s některým ročním 
obdobím. Teď vyvíjím jednu novinku na léto, protože maminky 

chtějí, aby bylo dítě chráněné před sluncem a přitom mu neby-
lo horko. Zimu už řešit umíme, ale když je horko, je to oříšek.

Odkud se berou nápady na nové výrobky 
a jak s nimi dál pracujete?
Nový výrobek jde vždy ode mě. Ještě mám stále v hlavě zá-
sobárnu toho, co chci všechno udělat. To je ale logické. Když 
si otevřete skříň jakékoli ženy, nebude tam mít jednu bundu. 
Záleží na ročním období, záleží, jestli si oblékne sukni, úzké 
nebo široké kalhoty, kecky nebo podpatky.

Někdy nám dodavatel doveze látky a jak se jimi s technoložkou 
probíráme, hned se nám v hlavách rozeběhnou nápady, co by 
z nich mohlo být. To mám nejraději! V tu chvíli s námi nedo-

káže nikdo držet krok, protože to jsou takové „mimosmyslové 
vjemy“, myšlenky nám jedou společně. Až rozhodneme, co uši-
jeme, společně domlouváme, kolik čeho, jaké barvy a podob-
ně. Důležité slovo má také kolegyně, která prodává, protože 
má nejužší kontakt se zákaznicemi.

A jak probíhá samotná fáze prototypování?
Vždycky všechno odšíváme. Prototypujeme z podobného nebo 
přímo ze stejného materiálu, protože potřebujeme vidět, jestli 
se bude prototyp chovat tak, jak chceme. Rozdělíme materiál 
na dva kusy, jeden prostříháme a druhý ušijeme na čisto.

Prototypy zkoušíme na panenkách, oblečeme je na všech-
ny typy postav, co máme v dílně. Musí to sedět bez dítěte, 
s malým miminkem i větším dítětem – máme panenky, které 

velikostně odpovídají tříměsíčnímu a rok a půl starému dítěti. 
Až když vše sedí, řekneme: Ano, teď je to už dobré, teď už to 
necháme.

Kolik prototypů za sebou v této chvíli máte?
Je jich asi 15. A všechno šijeme v několika barevných varian-
tách. Jen pánské výrobky zatím máme v jedné univerzální bar-
vě. Pokud bude zájem a budou opakovaně žádat o jinou barvu, 
tak ji přidáme. Děláme to takhle u každého výrobku.

Co vás na vaší práci nejvíc baví? Z čeho 
máte radost?
Mám nejradši tu tvůrčí část. Vždy se těším, až přijde doba vzo-
rování a prototypování nových věcí. A největší radost všechny 
máme, když něco ušijeme a ani to nestihne jít do regálů. Vidí-
me, že naše práce má smysl, protože všechno hned odchází 
k zákazníkům.

Zajímá vás, co se stane se schváleným prototypem? V příštím čísle MadeIN 

vám Rehana Ježková prozradí, jak probíhá výroba, testování s maminkami, 

ale i s tatínky, a jakým způsobem získávají zpětnou vazbu od zákaznic.

Na základě podnětů od zákaznic 
postupně přidáváme nějaké maličkosti 
a zlepšení. Když se nám sejde více 
podobných požadavků, zapracujeme je.
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Navrhnout propagační předmět, který bude reprezentovat 
tak rozmanitou firmu, jako je Skanska, byl pořádný oříšek. Od 
jejích zaměstnanců jsme zjišťovali, co skutečně používají při 
práci. Skanska ale zaměstnává tisíce lidí od projektových ma-
nažerů přes architekty až po betonáře a dělníky na stavbách. 
Najít něco, co by spojovalo všechny, nebylo snadné. Nakonec 
vznikl betonový zápisník.

Originál má plátěné desky potřené skutečnou betonovou 
stěrkou. Pro ostatní zápisníky jsme strukturu materiálu vyfotili 
přímo na stavbě nové budovy Skansky v Praze a ofsetovým 
tiskem ji přenesli na plátno. Až bude dostavěno, umístíme na 
zeď rámeček, ve kterém bude napsáno: „Zde vznikly betonové 
desky zápisníků, které máte všichni v kapse.“
Betonový zápisník je tak součástí příběhu značky a pomáhá jej 
nést.

Ostravskému start-upu pomáháme s vývojem elektrického 
longboardu, který nevypadá jako elektrický longboard. Kon-
strukčně to znamená schovat externí motor, baterie a další 
komponenty dovnitř těla produktu. Každou z více než 150 částí 
je tak potřeba prototypovat na míru.

Abychom se vůbec mohli do designu pustit, museli jsme se 
sami na longboardech naučit jezdit. Nelze totiž navrhovat 
něco, co nepoužíváte. A tím, jak jsme se to učili, potkávali jsme 
lidi z komunity a začali se s nimi bavit. Spousta našich nápadů 
nějakým způsobem odráží příběhy jezdců na longboardech. 
A právě oni je také průběžně testují. Až když máme změřeno 
a otestováno, že poslední krok byl správný, pokračujeme dál. 
Vždy se vyplatí pracovat poctivě.
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Proč obětovat čas a energii prototypování? Protože díky 
němu uvidíte model svého výrobku nebo návrh služby ještě 
předtím, než je začnete nabízet. A uvidíte také reakce svých 
budoucích zákazníků. Pokud bude reakce dobrá, můžete svůj 
návrh s jistotou realizovat. Bude-li negativní, právě jste ušetřili 
spoustu času a peněz, které byste vložili do neúspěšného 
produktu.

Jedno bez druhého nemá smysl. S neotestovaným prototy-
pem by vaše další kroky vedly po tenkém ledě. „S návrhem 
nám ale pomáhali budoucí uživatelé,” odpovídáte? Skvělé! 
Přesto ale závěrečné testování nevynechejte. I kdybyste 
pochopili a zapracovali všechny podněty uživatelů správně, 
může vám testování nabídnout nové nápady ke zlepšení. Čas-
to se objevují právě ve chvíli, kdy mají potenciální zákazníci 
dokončený návrh před očima.

V příštím čísle vás k detailně propracovanému a prověřenému 
návrhu dovedeme.

Prototypování
Chcete zaručeně 
funkční řešení? Svůj 
nápad zpracujte 
do vizuální podoby 
a ukažte jej zákazníkům

Správný úhel pohledu je 
ten, který:

Skvělé nápady bez 
realizace nejsou k ničemu.

Cesta k úspěšné inovaci 
začíná otázkou PROČ?

Zjištění, že jdete špatnou 
cestou, je také přínosné.

Funkční návrh řeší 
konkrétní problém 
nebo naplňuje potřebu 
uživatele.

To, co lidé říkají a co si 
myslí, se často výrazně liší.

Dobrý design stojí na 
úplném pochopení 
lidských hodnot.

Předpokládat neznamená 
vědět. Neotestovaný 
prototyp nepouštějte 
k zákazníkům.

M
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vypráví 
příběh 
značky

Případ první:
betonové zápisníky

Případ druhý: 
longboard, na kterém 
jsme se museli naučit 
jezdit

Je zřejmé, že 
s prototypováním je 
neoddělitelně spjaté 
TESTOVÁNÍ.

Už brzy!
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„Produktový design a marketing spolu 
nesouvisí jen zdánlivě.
V Q Designers občas využíváme 
storytelling – vyprávíme příběh značky 
prostřednictvím produktů, které pro ni 
navrhujeme. Tak se dostaneme přímo 
k jejím zákazníkům.“ O dvou případech, 
ve kterých hrály příběhy důležitou roli, 
vypráví Jindřich Fialka z Q Designers.



Chcete se přidat do 
diskuze?
Máte zajímavé 
případové studie, 
postřehy, náměty?
Ozvěte se nám!

Jsme Plastia
Vyrábíme plastové výrobky pro domov a zahradu. 
Ať už vytváříme cokoli, vždy přemýšlíme nad tím, 
jaký užitek to má pro našeho zákazníka. Posloucháme, 
ptáme se, vedeme dialog.

Baví nás dělat věci jinak. Spolupracujeme s produktovými 
designéry a jezdíme po konferencích, kde vyprávíme o našich 
zkušenostech – chybách, které nás posunuly vpřed, i úspěších, 
díky kterým jsme hrdí na svou práci. Firemní znalosti šíříme 
i prostřednictvím tohoto časopisu.

S tím, aby se design management stal přirozenou součástí 
firemní kultury v ČR, nám pomáhá celá řada lidí.

Toto číslo vzniklo pod patronátem Pábení. Copywriterů, kteří 
stejně jako my věří, že Human-Centered Design je budoucnost 
všech dobrých služeb.

Za pomoc děkujeme také JICu, Ondřeji Válkovi a v neposlední 
řadě také České inovační společnosti a všem těm, kteří si 
s námi povídali o své práci.

roman@pabeni.cz / +420 777 880 690


