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NÁZORY ÚČASTNÍKŮ – REFERENCE 
 

 

„Děkuji velmi za tvoji energii, Ondřeji. Také za porozumění a cit pro potřeby naší party. 

Věřím na zázraky - inventický workshop určitě významně přispěl  k tomu, že bychom se 

mohli dostat o úroveň výše.´ 

Zejména oceňuji, že inventika vnáší řád a strukturu do našich mnohdy příliš živelných debat. 

Osvojili jsme si spoustu užitečných dovedností, které nám pomohou účinně otevírat obtížná 

témata a vést produktivní diskuse o složitých problémech rozvoje Prahy. Nejcennější je, že 

se pomocí inventiky vymaníme z dosud dominantního kritického módu a přistoupíme 

k disciplinovanému tvořivému řešení. Velmi záleží na kvalitním faciltátorovi a ty jsi nás 

důsledně vedl k tomu, jak tuto klíčovou roli úspěšně zvládnout.“ 

Doc. Ing. Arch. Petr HLAVÁČEK, 1. náměstek primátora Hlavního města Prahy 

 

Dobrý den Ondřeji, 

děkuji za zajímavě strávené dva dny. Přestože jsem k metodě přistupovala s velkou 

nedůvěrou, našla jsem si spoustu zajímavých momentů, které bych mohla ve své práci 

použít. Některé dovednosti určitě uplatním, doufám, že budu mít dost disciplíny je 

praktikovat dlouhodobě. Metoda jako taková je určitě zajímavá, zejména angažování 

Inventika® - Rozvoj agilních týmů  
pro agilní hlavní město Prahu 

 
Dvoudenní  řešitelsko-výcvikový workshop, Zámek Ctěnice, 6.-7. května 2019 
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 „Inventický workshop byl velmi užitečný především jako nástroj porozumění, jako 

příležitost naslouchat lidem z našeho různorodého týmu, jako způsob nekonfliktního 

pojmenování a otevření hlubinných problémů i jako příležitost k rozšíření obzorů v řadě 

směrů. Z tohoto inventického workshopu vypadly celkem jasné, zřetelně strukturované a 

silně znepokojivé zprávy o tom co děláme, neděláme, a co a jak bychom měli dělat. 

Klíčovým slovem workshopu je podle mě důvěra, bez které by se akce neuskutečnila; jak v 

rovině týmu Inventika, kde bych do tématu bez osobního setkání a nasazení vůbec nepronikl 

a nejspíš se jím vůbec nechtěl zabývat, tak v rovině našeho týmu, kde i v rámci "hry" s 

nástroji Inventiky došlo na formulování velmi vážných základních témat a zároveň potvrzení 

základní důvěry a ochoty spolupracovat. To vidím jako základní úspěch akce. 

Děkuji a přimlouvám se za pokračování. Pojďme ho tedy připravit na "inventickou" poradu a 

následně na rozvinutí.“  

                                 M.A. Martin KLODA, autorizovaný architekt,  
poradce 1. náměstka primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka 

 

„Inventický workshop byl užitečný – šlo o nový a originální způsob jak analyzovat a pracovat 

nejen s pracovními problémy. Zároveň jsem měl možnost slyšet, s čím se potýkají kolegové a 

snad jim nyní dokáži lépe porozumět a pomoci.  

Velice pozitivně vnímám způsob sdělení kritiky, kdy se nejprve začne vyzdvižením toho 

dobrého a až poté přijdou mínusy, věci na kterých je potřeba zapracovat. Při prezentaci 

svého problému jsem toto uvítal. Hladce si dovedu představit implementaci do běžného 

života. Dále jsem si odnesl spoustu dobrých nápadů, které nadhodili kolegové. Též mě 

oslovil inventický způsob vedení porad.  

Mockrát děkuji za inspirativní dvoudenní workshop a především oceňuji vaše nasazení a 

vynaloženou sílu, které si zaslouží velký respekt. Hodně by se u nás mohlo změnit, pokud 

budeme s to naučené věci zařadit do našeho pracovního stereotypu. 

                                 Václav VORLÍČEK,  
asistent 1. náměstka primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka 

facilitátora jako nestranného průvodce, stojí za opakované vyzkoušení. Zajímavá pro mě 

byla i závěrečná prezentace vedení porad. 

To, že jsme měli příležitost mluvit zcela otevřeně a v důsledně konstruktivním duchu o 

tématech, která jsou pro nás důležitá, považuji za největší přínos. Ne vše jsme vyřešili, ale 

můžeme v začatém pokračovat. 

Pokud tedy úspěch nebudeme měřit dosaženým cílem, ale délkou ušlé cesty, pak si myslím, 

že workshop, alespoň pro mě, měl velkou cenu.“           

           Ing. arch. Lada KOLAŘÍKOVÁ, ředitelka sekce plánování města, 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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„Kurz mi přinesl především potvrzení toho, co každý asi podvědomě nějak zná, ale 

dostatečně v životě nepoužívá.  Dodržování rolí v týmu, vzájemná důvěra, bez které není 

možné nic dopředu posunout. A především to, že vlastník problému nebo úkolu musí být 

„nadšeným“ vlastníkem, protože bez pozitivního osobního nasazení a motivace jednotlivce 

řešení problému nutně směřuje k jeho „usnutí“ nebo nevyřešení. 

Díky moc, bylo to skvělé, a také mnoho zajímavých lidí – dalších účastníků, jak jsme se 

navzájem poznali.“                                                                                

Mgr. Martin ČERVINKA, tajemník 1. náměstka primátora hlavního města Prahy                    

pro oblast územního rozvoje a územního plánu   

   

„Velmi užitečné : jak vystoupit ze svých rolí (vedoucí, řadový pracovník, ředitel) a nechat 

ostatním prostor, nekritizovat hned nápady jiných. V některých momentech poněkud 

nevyvážené – to když někteří kolegové vystoupili z předepsané šablony a nerespektovali 

pravidla inventické debaty. 

Z programu si zejména odnáším způsob, jak získat nápady a jiný pohled na problém, 
pozitivní přístup k tomu, jak věci změnit.“ 

                                                                             Ing. arch. Jaromír HAINC, Ph.D. 
ředitel Sekce detailu města, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy   

              
 

Co je Inventika®  
Modulární metodika a komunikační platforma vysoce produktivní tvůrčí týmové práce, která 

podporuje: 

 konstruktivní způsob myšlení, veskrze pozitivní přístup v rámci týmové práce 

 kreativní řešení inovačních problémů / řízení změn 

 mohutný proud tvůrčích idejí – námětů na řešení zacyklených i zcela nových problémů a výzev 

 konsensuální sladění všech účastníků orientované na společný cíl, na sdílenou vizi 

 vysokou angažovanost jednotlivců při rozvíjení a plnění společných cílů 

 
PROČ JE Inventika® TAK POTENTNÍ ?  

 
Nabízí uzavřený řešitelský cyklus (KREATIVNÍ!) – Od tvůrčích idejí ke společně vyladěné akci 
 

Jak se toho dosahuje ? 
1. Důsledná dělba rolí 
2. Osobitá inventická facilitace 
3. „Instrumentalizované“ fázování = pro každý krok se použije svébytná technika, 

nástroj, procedura 
4. Přísný časový řád (45 - 90 minut podle záměru a sofistikovanosti/náročnosti 

zvoleného postupu) 
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5. Paralelní myšlení        

 jasná instrumentace a facilitace zajišťuje, že … 

 …. všichni dělají v daném okamžiku totéž (osvojují si problém, redefinují problém, 
produkují tvůrčí náměty, oceňují silné stránky jednotlivých idejí, posuzují jejich 
nedostatky, navrhují akce na ošetření a prosazení slibného návrhu, slaďují své 
role při realizaci …) 

 …. nikdo myšlenkově, diskusně neodbíhá, úvahy se nepletou, ale vzájemně 
umocňují, inspirují 

6. Důsledně konstruktivní přístup, pozitivní myšlení – inventické techniky účinně 
eliminují jakékoli sebeprosazování a negativně kritické rozbíjení konstruktivní, 
produktivní řešitelské činnosti týmů. 

 

Silnou stránkou inventické metody je provázaný soubor praktických nástrojů 
(´toolkit´), které operacionalizují všechny fáze tvůrčího procesu od analýzy  
a vymezení problému, přes formulaci tvůrčích námětů na řešení, jejich 
rozvíjení k aplikovatelným akčním ideám, vytváření skupinového konsensu a 
aktivní podpory jejich realizaci.  
 
Inventika® umožňuje účinné překonávání názorových různic a řešení 
vznikajících a potenciálních konfliktů. 
 

 
 


