
                                                                                                                                                                           

 
INVENTIKA® - Změna myšlení a rozvoj agilní týmové práce v PREOL, a.s. 

(Dvůr Perlová voda, Kostelec nad Ohří, 26.-27. února 2019) 
 

Ing. Milan Kuncíř, generální ředitel - HODNOCENÍ WORKSHOPU 
 

Děkuji Ondřejovi a jeho kolegyním za nadšení, se kterým do nás nahustili Inventiku !  

Budeme jí využívat nejméně jedenkrát měsíčně na našich strategických mítinzích. Věřím ale, 

že ji budete pravidelně využívat i vy ve svých útvarech. Do inventických sezení zapojíme i 

pracovníky výroby, laboratoře; pomocí Inventiky otevřeme tvůrčím výzvám a inspiracím také 

obchod.  
 

Další inventická zasedání uspořádáme, aby nám neutíkaly příležitosti, které jsme v průběhu 

těchto dvou dnů otevřeli. Říká si o to i digitalizace procesů - například práce účtáren, kde 

chceme Inventikou podporovanou digitalizaci využívat k zjednodušování a urychlování 

procesů. Inventický workshop nás přesvědčil, jak moc se potřebujeme vytáhnout z ulity. 

Musíme například změnit systém hodnocení lidí. 
 

Potřebujeme větší otevřenost - nebojme se změny. Musíme předvídat změny, které nás do 

budoucna čekají. Tvořiví lidé jsou naším největším aktivem; dnes není problém sehnat peníze 

– podívejte, jak lidé zálohově financují představy Elona Muska. Buďme optimističtí : 

přesvědčili jsme se, že umíme pomocí Inventiky vymyslet spoustu nových řešení a rozpracovat 

je až ke smysluplným závěrům. 
 

Inventický workshop měl další důležitý vedlejší účinek : teambuilding. Šlo nám to velmi pěkně, 

jistě jste cítili tu atmosféru uvolněné spolupráce. Bylo to krásné - ten flow, který trval celé 

hodiny. Jsme technici, ale jakou kreativitu jsme prokázali ! Za podpory Inventiky jsme si osvojili 

nový společný slovník : všichni víme, co je to TVŮRČÍ ÚLET a ještě lépe, co jsou to DRÁŽDIVÉ 

MYŠLENKY a jak s nimi pracovat. Inventika nás obohatila.  
 

Nesmíme zapomenout ani na další efekt – stručnost, jasnost, srozumitelnost našich myšlenek. 

Jsme schopni velkého posunu myšlení, umíme problémy REDEFINOVAT. Přesvědčili jsme se, že 

optimální počet inspirátorů jsou čtyři maximálně pět. I to je poučné pro naši další práci.  
 

Závěrem chci znovu poděkovat Inventě i vám všem. Myslím, že to byl pěkný odpočinek od 

každodenní práce. Nyní se vrátíme do rachoty jako bychom se vraceli z dovolené…. 

 

„Ondřeji, 
ráda bych ti poděkovala za zážitek z inventického workshopu.  Moc se mi líbila jak samotná 
technika, tak způsob vedení workshopu.  
Obdivuji tvoje obrovské nasazení a množství energie, které jsi nám věnoval.  Bavilo mě nejen 
řešení problémů, ale i vzájemná interakce za jiných podmínek než obvykle. Taky si myslím, že 
každý z nás měl chvilku, kdy se tzv. chytil za nos a to je vážně občas potřeba.  
Poslední dobou mívám pocit, že se rozmáhá žvanění a různé floskule, a tak TITULEK a POZADÍ 
byly jako živá voda.  
Měla jsem i velkou radost z našich juniorů – jsou krásně kreativní a tohle setkání jim, myslím, 
dodalo odvahu zapojovat se do komunikace napříč firmou.“ 
 
Ing. Jitka Nezbedová | Finanční ředitelka | PREOL, a.s. 
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„Ahoj, Ondřeji, 
děkuji ještě jednou za efektivní tréning a spolupráci Inventy a Preolu, byly to pěkné 2 tvůrčí 
dny, zejména tvůrčí úlety občerstvily naši mysl. Děkuji za záznamy, které budeme používat 
při formulaci akčních plánů. 
Včera odpoledne jsme absolvovali 2 implementační inventiky. Ošetřili jsme seznam rizik a 
formulovali akce s přidělením úkolů a termínů.“ 
 
Milan Kuncíř | Generální ředitel | PREOL, a.s. 
 
 

 
 

„Děkuji za příjemně strávené dva dny. 
Workshop předčil mé (ze začátku mírně skeptické) očekávání. 
Velmi užitečné pro mě je naučit se používat spojeni PBSA – Přálbych si, aby … a Jak ….,  
a také velmi zajímavou zkušeností je v průběhu inventické „seance“ nepoužívat kritiku 
námětů a myšlenek, naučit se poslouchat, přemýšlet a vyhodnocovat zprvu i poměrně 
neobvyklé náměty všech inspirátorů. 
Ještě jednou díky za zajímavý a osvěžující workshop.“ 
 

Ing. Stanislav Jiřík | Výrobní ředitel | PREOL, a.s. 
 

 
 

„Inventiku jsem už v práci částečně aplikoval. 
Ještě to není úplně zažité, to chce asi čas, ale otevřelo mi to oči a rozšířilo obzor . Je dobré 
řešit problémy v pozitivní atmosféře a s ‘I wish…´, ale asi to může být někdy pod tlakem 
mnoha úkolů obtížné.  
Myslím, že Inventika zlepšuje mezilidské vztahy, což je v dnešní dob potřeba - a není to 
jednoduché! 
Takže inventicky : Přal bych si, aby to ve mně zakořenilo a aby mě to zase dál posunulo. 
Ondro, díky moc !“ 
 

Ing. Jan Lisa | Technický ředitel | PREOL, a.s. 
 
 

 

„Musím uznat, že mne inventický způsob řešení problémů zaujal.  
Silnou stránkou Inventiky je pro mě flow, neodbíhání od témat a veskrze pozitivní přístup 
k jejich řešení. 
Nakonec i moje téma bylo docela hezky resp. pragmaticky, řešeno.“ 
 

Martin Hřebík | Vedoucí provozu FAME a Glycerinu | PREOL, a.s. 
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Bc. Vendula Sedláková, personální manažerka : 
 
Dobrý den Ondřeji, 
 
V první řadě bych Vám, Dorothee a Barbaře chtěla poděkovat za úžasnou zkušenost. Takhle jsem si 
vždy představovala perfektní spolupráci při organizaci vzdělávání.  
Pokud bych měla k dispozici klasický hodnotící formulář, byly v něm samé jedničky. Jako personalista 
oceňuji zejména: 
 

 důkladnou přípravu workshopu a jeho maximální přizpůsobení naší početné a možná trochu 
nesourodé skupině, ve které se vedle sebe sešli prakticky všichni členové managementu, vedoucí 
oddělení, ale i naši mladí junioři 
jen projít všechna řešitelská zadaní, okomentovat je a rozdělit 18 účastníků do skupin vyžadovalo 
čas a nemalé úsilí a to nezmiňuji Vaši osobní přípravu 
kvituji také přípravu studijních materiálů, které byly dopředu k dispozici 

 

 naprostou profesionalitu při vedení workshopu, a zároveň nadšení, energii a jakousi lidskost 
při prezentaci Inventiky  
představil jste nám propracovaný, sofistikovaný systém, který v mnoha směrech změnil pohled na 
náš současný přístup k řešení problémů 
ukázal nám techniky a nástroje, které pomohou shromáždit nápady, zefektivnit a zrychlit celý 
proces řešení problémů, navíc techniky a nástroje, které může začít okamžitě používat 
převedl jste, jak důležité je být otevřen všem nápadům, jakkoli možná zprvu „ulítlým“, protože i 
ty mohou nakonec vést k vyřešení problému 
obsahem a formou, tj. Inventikou jako nástrojem a Vaším energetickým projevem jste udržel 
pozornost a aktivní spolupráci skupiny 18 lidí po dobu dvou dlouhých a intenzivních dní 
 

 stoprocentní podporu i po ukončení workshopu 
téměř obratem jste nám dodal kompletní elektronický záznam všech řešitelských zadání, tak 
abychom z workshopu mohli čerpat i nadále  
a poskytl i další materiály, že kterých můžeme čerpat inspiraci 

 
Z pohledu účastníka oceňuji zejména pohodu, otevřenost a zároveň zaujetí pro věc, které jste svým 
projevem dokázal na workshopu navodit. Ať už to bylo Inventikou samotnou, která v principu taková 
je (zajímavá, podporující kreativitu a otevřenou mysl), nebo Vaší neuvěřitelnou energií, se kterou 
jste ji prezentoval. Fungovalo to. Celé dva dny mě Váš výklad bavil. Uvědomila jsem si řadu vlastních 
stereotypů a bariér, se kterými k řešení problémů přistupuji. Na druhou stranu jsem načerpala 
spoustu návodů, jak se jim vyhnout. Líbilo se mi prostřídávání skupin a řešených témat, i to že si 
každý z nás mohl vyzkoušet, jak roli majitele problému, tak i facilitátora. Obdivuji, jak jste 
sofistikované metodě s pevnými pravidly dokázal dát jiskru a lidskou tvář a udržel si pozornost tolika 
lidí celé dva dny. Jsem moc ráda, že jsem na vlastní kůži mohla zažít, co to znamená „tvořivé 
jiskření“. 
 
Přeji Vám i celému týmu Inventy hodně zdaru a stále otevřenou mysl. 
Děkuji. 
 
Vendula  
Bc. Vendula Sedláková, DiS. | Personalista | PREOL, a.s. 

 

 
 

 

  
 


