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NÁZORY ÚČASTNÍKŮ – REFERENCE 
 
 

Shrnutí 
 Obou běhů se zúčastnilo 25 manažerů ČEPRO, a.s. 

 V inventicky facilitovaných týmech řešeno 25 problémů obtížných (zacyklených) či 
nových, inovativních problémů společnosti ČEPRO, a.s. 

o záznam výstupů ze skupiny #1 (29.-30. května) má 249 záznamových listů  
o  záznam výstupů ze skupiny #2 (4.-5. června 2019 čítá 221 záznamových listů 

 Řešené problémy – skupina #1 : 
o Jak zefektivnit proces komunikace a předávání informací  mezi jednotlivými odděleními ? 
o Jak dále zvýšit kvalitu kooperace mezi firemními právníky a jejich interními klienty? 
o Jak efektivně nastavit proces řízené dokumentace společnosti směrem k zaměstnancům? 
o Jak řídit dílčí odpovědnosti v procesu realizace akcí? 
o Jak zrychlit výpočetní techniku? 
o Jak zkalibrovat hodnocení provozování čerpací stanice metodikem společnosti? 
o Jak zajistit, že střední a nižší management bude vnímat reporting jako přínos? 
o Jak motivovat zaměstnance k psaní, evidenci a údržbě technické dokumentace? 
o Jak zajistit aktivní přístup a kvalitní nápady ve společnosti ČEPRO, a.s. v oblasti automatizace 

a digitalizace? 
o Jak motivovat garanty atributů systemizace k aktivnímu zapojení do procesu systemizace ? 
o Jak efektivně implementovat nové analytické postupy a zjištění v procesech společnosti? 

 Řešené problémy – skupina #2 : 
o Jak  zajistit, aby auditovaní chápali audit jako přínos ? 

Inventika® - Změna myšlení 
a rozvoj agilních týmů pro agilní firmu 

 

Dvoudenní  řešitelsko-výcvikový workshop pro manažery ČEPRO, a.s. 
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o Jak zefektivnit emailovou komunikaci ve společnosti ? 
o Jak efektivně a agilně řídit komunikaci při realizaci akcí napříč útvary v ČEPRO ? 
o Jak optimálně nastavit proces revize hodnoty zástav v rámci řízení kreditního rizika ve společnosti ? 
o Jak zefektivnit plánování čerpání produktovodem ? 
o Jak efektivně nastavit proces předávání informací podřízeným ? 
o Jak motivovat kolegy z jiných oddělení, aby se reálně (v čase) věnovali řešení zadaného požadavku? 
o Jak motivovat zaměstnance k zavádění nových IT procesů ? 
o Jak motivovat vedoucí zaměstnance ke sdílení vizí v oblasti bezpečnosti ? 
o JAK získat nejlepší světové inspirace (best practice) pro nákup IT zařízení ? 
o Jak udržet či zvýšit klíčové ukazatele využití autocisteren ?   
o Jak účinně předcházet únikům produktu z objektů pro skladování a manipulaci ? 
o JAK zvýšit vnímání zaměstnanců v oblasti havarijní připravenosti? 

 Hodnocení průběhu a výsledků obou workshopů  
Všichni účastníci hodnotili jednoznačně pozitivně Inventiku® jako metodu i řešitelsko-
výcvikový worshop jako takový. 
(viz hodnotící názory a stanoviska účastníků dále) 

 

HODNOCENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE : Jan Duspěva 

 

Děkuji Ondro, za práci i přístup. Projekt naplnil zcela mé očekávání.  
Odezva je silná a často velmi pozitivní.  

 Další pokračování zavádění principu inventiky ve společnosti bude 
postaveno na ambasadoru P. Císařovi.  

 Schválili jsme půldenní workshop pro představenstvo společnosti 
s tématem „Investice/údržba“; termín zařizuje Ing.Polanka. 

 
Těším se na setkání a děkuji  
Jan Duspěva  
 

   DOPORUČENÍ : Ondřej Landa 

(1)  Zavést Inventiku® jako standardní metodu práce a komunikačně 
řešitelskou platformu do práce projektových týmů ČEPRO, a.s. 

(2)  Využívat inventické postupy pro podporu týmové práce při strategických 
workshopech a poradách společnosti ČEPRO, a.s. 

(3)  Zprostředkovat aktivní osvojení Inventiky® i představenstvu společnosti 
ČEPRO, a.s.  

(4)  Připravit 2-3 interní facilitátory Inventiky®, kteří by v budoucnu 
„profesionálně“ podporovali práci projektových (agilních) týmů ĆEPRO, a.s. 
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   DOPORUČENÍ A OČEKÁVÁNÍ : ÚČASTNÍCI 

 „Přál by si, aby Inventiku® poznalo a prožilo nejvyšší vedení společnosti.“ 

 Řídit projekty inventicky – aby projekty měly spád 

 Prosadit Inventiku® v reálu ! 

 Stanovit okruhy témat, kdy budeme Inventiku® využívat! 

 Zapojovat i ostatní zaměstnance do inventicky vedených řešitelských zasedání 

  Nahradit a vést Inventikou® výbory, platformy a podobné komunikační nástroje 

 Zapojit vrcholové vedení – přál bych si, aby všichni respektovali inventické role (Vlastník 
problému – Facilitátor – Inspirátoři) 

 Pojmenovat výhody a efekty Inventiky® : úspory času, energie lidí, eliminace konfliktů ….. 
 
 

HODNOCENÍ INVENTIKY® MANAŽERY ČEPRA – ÚČASTNÍKY WORSHOPŮ 

 
 

Zdeněk STEJSKAL :  

 Doporučuji zavést Inventiku® do velkých / multi projektů 

 Role facilitátora je klíčová - potřebujeme mít k dispozici / vychovat zkušené 

facilitátory 

 Inventika® je cestou k vyšší kultuře firmy a lidí v ní. Umožňuje se lépe vzájemně 

pochopit 

 Tým lidí z více oborů zvyšuje kvalitu a originalitu dosažených řešení 
 

 

Ivo NOVÁK :  

 Slibný potenciál představuje využití pravidel a zásad Inventiky® pro porady odboru, 

workshopy, realizační projekty 

 Oceňuji účinnou komunikaci ve formátu TITULEK – POZADÍ 

 Inventická analýza problému důsledně vede účastníky k pochopení problému 

Robert KOUBA :  

 Využiji přístupy Inventiky® v řízení projektu 

 Uplatním metodu konstruktivní odezvy – nejprve kladné stránky navrženého řešení, 

teprve poté rozbor jeho slabin (formulovaných jako výzva jejich překonání – „JAK 

…….“ 

 Zaujala mě vysoce účinná komunikace formou TITULEK - POZADÍ 
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Jiří TRUBÁK :  

 Zejména oceňuji následující kvality Inventiky® 

(1) Jasná stručná, definice problému 

(2) Konstruktivní odezva ve struktuře 

o klady, silné stránky navrženého tvůrčího námětu 

o jeho nedostatky, slabiny, potenciální rizika vyjádřené konstruktivně jako 

výzva ke společnému úsilí o zdokonalení tvůrčího náměu 

o akční myšlenky / návrhy na eliminaci slabin a rizik námětu 

(3) Role facilitátora jako garanta a mediátora agilního týmového řešení 
 

Vítězslav MATĚJ :  

Tři nejdůležitější inspirace z inventicky vedeného workshopu : 

o Efektivita řešení díky jasně daným rolím 

o Být striktní při dodržování inventické struktury v rámci vedení porady 

o Říci jasně členům skupiny, proč tu jsou a co se od nich očekává (inventická Analýza 

problému) 
 

 
  

Daniel SVRČEK :  

 Jasná definice zadání a požadavků (inventická Analýza problému) 

 věcnost  

 stručnost 

 srozumitelnost 

Nenechat diskusi plynout v dlouhých komentářích !   
             
 

Zbyněk  SKÁLA :  

„Inventika®  …. potvrdí správnost zvolené cesty tam, kde není prostor pro chybu, 

…. umožní získání nových pohledů na problém, který se opakovaně nedaří vyřešit, 

… zprostředkuje získání pohledů (externích) na oblast, u které bude třeba velké spolupráce 

dalších útvarů.“ 
             
 

Viktor STUCHLÍK :  

Na Inventice® oceňuji efektivitu řešení díky jasně daným rolím 

Inventika® nás učí být striktní (disciplinovaný) v rámci vedení (řešitelských) porad 

Inventická Analýza problému jasně říká členům řešitelské skupiny, proč tu jsou a co se od 
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nich očekává 
       
 

Tomáš LIŠKA :  

 Inventiku® je vhodné nasadit na řešení rozsáhlých témat nebo témat, kde „nevím kudy“  

 Inventika® přináší nové úhly pohledu 

 Inventika® vede k domýšlení námětů  

 Dělba rolí „eliminuje“ žvanění 

 Role facilitátora má zásadní význam pro efektivnost agilní týmové práce 

 Velkou silou Inventiky® je její strukturovanost 
   

 

 

 

 

 
 

Václav  POLANKA :  

Jak bych rád uplatnil Inventiku® ve své práci : 

(1) Dělba rolí (zejména Facilitátor) 

(2) Námětové karty  konstruktivní odezvy 

(3) Nekritika : ideální slovo, výzva „JAK…?“¨ 

(4) Volba rozvojového námětu vlastníkem 

(5) Tvůrčí náměty osvobozené od bezprostřední kritiky („Přál bych si, aby ….) 
   
 

Martina  KLVAŇOVÁ :  

 Využít nezávislého facilitátora 

 Použít formu umocněné tvořivosti – Kreativní úlety 

 Klást otázky typu „JAK…?“  - kolegům i sobě 

 Pracovat s kolegy formou tvůrčích námětů („Přála bych si, aby …“)  změnit jim úhel 

pohledu 
         
 

Břetislav FRK :  

 Inventikou® lze vhodně nahradit brainstorming – přináší kvalitnější výstupy 

 Inventika® se zejména uplatní při řešení procesních nebo organizačních problémů 

 Inventika® umožní odhalit slabiny řešení speciálních problémů 

 Inventiku® nasadit tehdy, když je žádoucí zapojení kolegů při řešení problémů 

 Účinnou inventickou technikou je konstruktivní odezva – klíčové slovo JAK? : negativa 

pojmout jako výzvu ke společnému úsilí o jejich překonání  
   

 

 
  

Alena  PELÍŠKOVÁ :  

Využít dílčí inventické metody : Klást sám sobě otázky, které povedou k akčním myšlenkám 
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(„Jak…?) a k tvůrčím námětům (Přála bych si, aby …). 

Umět „upravit“ pojetí problému (Analýza problému, inventická Redefinice problému) 
        
 

Pavel  RUBÍN :  

 Inventika® se nejlépe uplatní při řešení problémů s nejasným pozadím a pro komplikované 

úkoly 

 Nejúčinnější inventické techniky : 

o definice klíčového problému (inventická Analýza problému) 

o redefinice 

o tvůrčí náměty 

o konstruktivní odezva, zejména pojetí slabin jako výzvy ke společnému řešení  
        
 

Tomáš  HÁLEK :  

 Inventiku® bych využil přiřešení problémů, které se týkají mého oddělení nebo týmů 

při generování a výběru vhodných tvůrčích námětů metodou konstruktivní odezvy 

 Celá základní struktura inventického řešení problému je užitečná 

 Dělba rolí, klíčová úloha facilitátora ! 

 „Svobodné“ generování tvůrčích námětů bez obavy z okamžité kritiky („Přál bych si, 

aby …“ jako signál neomezované tvořivosti)  
       
 

Vladimír VANĚČEK:  

Užitečné inventické techniky : 

 Kreativní úlety - ulítlé náměty, dráždivé myšlenky 

 Tvůrčí náměty nezaujatých inspirátorů 

 Redefinice problému 

 Dělba rolí ! 

 Určení slabin 

 Námětové karty  
        
 

Petr  LUX :  

„Rád bych použil zejména konsensuální Inventiku® zejména při hledání nápadů či řešení 

v oblasti automatizace a digitalizace procesů.“  

„Rád bych použil řešitelskou Inventiku® při aktualizaci směrnic a postupů.“ 
       
 
 

Jiří  BOUMA :  

 Využít zde získaných impulzů ! … 

 … při týmových řešeních problémů, 
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 … při získávání nových pohledů na problémy 

 Využívat dělby rolí ! (Vlastník  - Facilitátor – inspirátoři) 
 

 
 

Julie  BARTOŇOVÁ :  

Inspirativní body Inventiky® : 

 Práce v multioborových týmech 

 Využití metody „brainstormingu“ (generování tvlrčích námětů) 

 Dělba role : Vlastník / Facilitátor¨ 

 Konstruktivní odezva, rozbor prioritního rizika / slabiny  Akční myšlenky/návrhy 
 

 

 

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

 
 
Inventika® tak řeší – překonává největší bariéru neefektivnosti vrcholových a 
manažerských týmů : 

Špičkoví lidé, výrazné osobnosti se „za každou 
cenu“ snaží v diskusi (na poradách, workshopech 
atd.) prosadit SVŮJ názor (a své zbytnělé Ego) a 
blokují resp. rozbíjení konstruktivní, produktivní 
řešitelskou činnost 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. 
 

FORMÁT PROGRAMU  

Tematické zaměření řešitelsko-výcvikového workshopu je dáno charakterem problémů, 
které účastníci předloží − problémy vývoje a zavádění nových produktů a služeb, posílení 
tržní pozice firmy v cílových segmentech, event. vstup do nových oblastí podnikání, 
odkrývání a uvolňování rezerv, prohlubování součinnosti s partnery uvnitř podniku i mimo 
něj, vyladění vztahů v partnerských a dodavatelských řetězcích, optimalizace procesů, 
zvyšování motivace zaměstnanců, prohlubování vztahu zaměstnanců k podniku a rozvoje 
firemní kultury, urychlování klíčových transformačních / inovačních / strategických projektů, 
rozvoje vůdcovství apod.  
 
Součástí programu je příprava vybraných problémů pomocí šablony Analýza problému 
(template), která se může stát pracovním standardem. 
 
Příklady problémů vhodných pro osvojování Inventiky® jako metodického standardu pro 
umocněnou a řízenou kreativitu v agilních týmech : 

o jak navodit autentickou partnerskou spolupráci na společných rozvojových / 
transformačních projektech 

o jak urychlit transformační / rozvojové projekty a snížit rizika jejich neúspěchu 
o jak optimalizovat / inovovat organizační procesy 

Motto programu : 
“Celý úspěch Nagana byl v tom, že hoši 
zvládli svá a hlavně Jágrovo ego“.        
           Ivan Hlinka      
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o jak zapojit zákazníky (interní i externí)a (potenciální) partnery do strategických 
rozvojových / transformačních projektů 

o jak vyladit a umocnit agilní týmovou práci 
o jak propojit tvůrčí potenciály a dodat tak nové podněty inovacím 
o jak odhalit, resp. účinně využít příležitosti pro vytváření nových hodnot pro současné 

a budoucí zákazníky 
o jak dále rozvinout obecný koncept digitalizace procesů a služeb do konkrétních 

realizovatelných projektů 
o jak motivovat pracovníky k vysokým výkonům a probudit jejich tvůrčí iniciativu 
o jak co nejdříve odhalit talenty a budoucí šampióny inovací 
o jak pro Komerční banku získat a udržet špičkové pracovníky 
o jak účinně rozvíjet vůdcovství na všech úrovních v organizaci 
o jak změnit informační chování zaměstnanců 
o jak dodat novou energii rutinizovaným projektům 

 
Které české firmy si Inventiku® osvojily & další regionální aplikace : 
Avon Cosmetics,  Barum Continental, Cutisin, Czech Coal, ČEPRO, ČEPS, Česká pojišťovna, 
Česká spořitelna, Český Telecom, ČEZ – zejména Jaderná elektrárna Dukovany a Jaderná 
elektrárna Temelín, Edscha Bohemia, Hewlett Packard, Chemopetrol, InBev, Institut 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Jihomoravská energetika, Johnson Controls, Johnson & 
Johnson, Komerční banka (Renaissance Team, 2005), Linde Gas, Linde Gas Rus, Magistrát hl. 
města Prahy, Masterfoods, Mostecká uhelná, Skanska, MeadWestvaco, PMDP – Plzeňsk 
městské dopravní podniky, Preciosa, PREOL, SKF Ložiska, Severomoravská energetika, 
Slovnaft, Synergo Group, Třinecké železárny, strategicko-inovační programy InterLeader® a 
InterManager®, &&& 

 
 


