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„Zdravím Ondřeji, 

děkujeme za zprostředkování podnětného a prakticky zaměřeného školení. 

Nejzajímavější poznatky za mně: 

1) Dynamika a množství námětů a závěrů v rámci poměrně časově krátkých zasedání 

2) Vyzdvižení rozhodovací role vlastníka: “ty jsi vlastník, ty rozhoduješ ...”, což by v KB Agilu 

bylo extrémně potřebné a efektivní 

3) Struktura zasedání s “nezávislým a do faktických závěrů nezasahujícím” facilitátorem. 

Plus to, že facilitátorem je jiná osoba než vlastník!.“ 

Martin EHRENBERGER, Customer Journey Specialist and Chapter Lead 

 Retail Segment Tribe, Komerční banka 

 

 

„Ještě jednou moc díky za velmi zajímavé a praktické školení, které mi otevřelo oči, což se 

mi už dlouho nestalo. Moc díky a držím palce!“ 

           Ondřej LOKVENC, Enterprise Agile Coach & Chapter Lead 

Agile transformation in Komerční banka, Design Thinking Lead, 

(certified Professional Scrum Master - PSM1, ASM)   

Inventika® - Změna myšlení a rozvoj 
agilního týmu pro agilní banku 

 
Dvoudenní  řešitelsko-výcvikový workshop, Komerční banka, 26.-27. září 2019 
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„Děkuji za obohacující školení. Zjistila jsem, že se musím mnohému naučit a našla si i několik 
pomůcek pro další práci.  

Obdivuji váš elán a znalosti. Těším se na brzkou shledanou, protože se ráda zúčastním i další 
ho školení.“  

                                 Jana POORSAEEDOVÁ, Retail Segment Tribe, Komerční banka  

 

„Děkuji moc za velmi užitečné 2 dny! Inventika se nejlépe aplikuje v praxi, takže už hledáme 

facilitátora pro nejbližší prioritní téma. Zjišťujeme, jako moc nám tato role v bance chybí.. 

Velmi mě zaujaly kreativní úlety, protože motivují myslet mimo zajeté koleje. 

Zároveň si beru k rozpracování závěry z mého tématu, které jsme řešili.“ 

                                 Ing. Stanislav KRŮŽELA,  

Marketing Segment Manager, Retail Segment Tribe, Komerční banka 
              
 

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. 

 

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. 
 

 
 


