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NÁZORY ÚČASTNÍKŮ – REFERENCE 
 

 

„Dvoudenní workshop INVENTIKA -Změna myšlení a rozvoj agilních týmů pro smart city 

2019-2022 přinesl spoustu nových podnětů pro rozvoj naší společnosti jako šampióna 

digitální transformace statutárního města Plzně.  

Osvojili jsme si účinnou metodu, která nastartovala, resp. výrazně podpořila nové, inovativní 

přístupy k třinácti klíčovým tématům.  

Ještě důležitější je přínos Inventiky pro proměnu způsobu myšlení a kulturu agilní týmové 

práce: všichni – to zdůrazňuji - odcházíme jako pozitivně myslící, konstruktivně komunikující 

týmoví hráči důsledně směřující k angažovanému konsensu a účinné realizaci společně 

rozpracovaných řešení.“ 

 

Mgr. Michal KRAUS, MSc., generální ředitel, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

 

 

 „Inventika je příjemná změna ve spleti jinak v zásadě stejných manažerských školení. Pro 

mě je to výborný nástroj k řešení předprojektových úvah s různorodým týmem. 

Kultivovanost, promyšlenost metody a to jak rychle se dobírá k cíli – to je třeba prostě 

zažít.“                                                                   Radomír Kozler, ředitel úseku Plzeňská karta 
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„Pro mě jsou zásadní tyto poznatky: 

1)    Zapojení všech členů týmu – všichni dostávají stejný prostor 

2)    Inventika vlastníkem problému nemanipuluje, vlastník si svobodně volí řešení. To je 

velký rozdíl oproti běžným debatám, kde se snažíme vědomě či podvědomě tlačit na 

konkrétní řešení. 

3)    Velmi se mi líbilo, jak formulace „JAK...“ (jako konstruktivní výzva ke společnému 

překonávání nedostatků a rizik) a „Přál bych si, aby...“ (jako signál tvořivého, 

necenzurovaného uvažování o možném řešení) změnily obvyklé myšlenkové nastavení 

kolegů, které u nich znám. Ten kontrast byl opravdu výrazný. Proto bych si přál, abychom si 

do PMDP s kolegy odnesli maximum JAK.“ 

Ing. Miroslav Macháň, vedoucí střediska Elektrické dráhy provoz  

 

„Dle mého názoru je nejdůležitější to, že při inventickém zasedání jsou si všichni inspirátoři 

rovni. Ať je členem týmu uklízečka, vrátná, řidič či generální ředitel, všichni dostanou stejný 

prostor. S tím souvisí také to, že každý námět, každá myšlenka dostanou svůj prostor a díky 

nastaveným pravidlům se za ně autor nemusí stydět. …..  děkuji za velmi zajímavou 

zkušenost.“                                                  Mgr. Jan Schejbal, vedoucí odboru Příjmy z dopravy  

 

„Velmi zajímavý workshop …. každý měl možnost svou myšlenku vyjádřit - nápady ostatních 

byly velmi inspirující.  

Navíc psaná forma zabránila zapomenutí leckdy zajímavých nápadů, které třeba vystřelily 

další mnohem zajímavější myšlenky.  

Ani ve skupině s vedením společnosti neměl člověk problém své myšlenky vyjádřit, což je 

pro mě velmi pozitivní. Ještě jednou děkuji.“                                                                               Tomáš Mráz, vedoucí dispečer  

 

„Vážený pane doktore, milý Ondřeji, 

dovolte mi nejprve vyjádřit obdiv k Vaší životní energii, kterou jste celý tým udržoval 

v absolutní akčnosti a koncentraci. 

Inventická metoda je plná dynamiky a Vaše obrovské osobní  nasazení nás všechny přimělo 

k zajímavé a tvůrčí činnosti, doslovně k tvůrčímu jiskření. 

Za dlouhá léta jsem prošel řadou školení a  seminářů včetně různých inovativních metod  

a přístupů, ale žádné z nich ve mě nezanechalo tak pozitivní dojem. 

Upřímně Vám děkuji za přátelské jednání a  za čas, který jste nám věnoval.“ 
 

Josef Vracovský, ředitel úseku drážní cesty 
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 „Děkuji za náročné, ale velmi efektivní dva dny.  

Odnesl jsem si určitě jistou změnu myšlení – dívat se na problémy a jejich možná řešení 

pozitivně. Rychlé generování mnoha tvůrčích námětů ve formě titulků, dává prostor pro jiné 

úhly pohledu na daný problém.“   

Ing. Jan Strobach, vedoucí střediska Měnírny  

          
             

„Z celého workshopu mám velice dobrý pocit a jsem mile překvapen, že se dá v české 

kotlině narazit na tak pozitivní lidi.  

Inventika mi cele zapadá do kontextu a budu používat vše, co jsem se naučil - filozofii 

Inventiky i její postupy. 

Jsem velice rád, že mohu konečně vše skloubit dohromady, jak v civilním, tak v profesním 

životě. Mám pocit, že právě tenhle kousek skládačky mi chyběl. 

Klíčovým prvkem pro mne bylo to, jak negativní postoje elegantně přetransformovat  

v pozitivní.  

Myslím, že Inventika je výborným prostředkem především v předprojektové fázi, nebo 

v projektové fázi ke zvládnutí tzv. „neřešitelných“ problémů. 

Osobně si myslím, že každý problém řešení má, ale Inventika ho pomůže najít bez křiku  

a zbytečně ztraceného času. Je to prostě kultivovaný „kufr s vercajkem“. 

 František Holub, vedoucí provozu Světelná a signalizační zařízení 
 

  

„Pro mne je nejvýznamnější skutečnost, jak snadno a rychle se dají lidé přesvědčit, aby 

přepnuli myšlení z negativního (to nejde) na pozitivní (pozitiva vidím v tom a tom, zajímá 

mě, jak se postavit rizikům).  

To je něco, co budu využívat ve své každodenní práci a rozhodně se budu snažit to šířit dál.  

Díky za otevření očí v tomto směru, myslím, že jsme to všichni potřebovali.“ 

 Lucie Viktorová, vedoucí odd. Controlling 

 

„Ještě jednou díky za velice zajímavý a podnětný workshop. 

Příjemným překvapením pro mě bylo zjištění, že metoda Inventiky fungovala přímo na 

místě, tzn., že jsme si ji rovnou na reálném problému vyzkoušeli a ono to fungovalo!  

Hlavní pozitiva této metody vidím v její jasné struktuře, v tom, že každému poskytne 

spravedlivý prostor a také v tom, že dává možnost přijít na neotřelá a originální řešení.  

Věřím, že se tato metoda u nás ve společnosti uplatní.“ 

Pavel Mainzer, vedoucí odboru Vnitřní kontrola 
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„Inventický seminář s velkou dávkou praktických ukázek a velmi zkušeným a zábavným 

koučem Ondřejem jsem velmi uvítala, poněvadž vím o svém problému s přesnou specifikací 

cíle, odbíháním od tématu, hovořením ve zbytečně rozvitých větách a dostatečným 

neusměrňováním svých služebně starších kolegů, abychom došli ke konsensu. Výsledkem 

tedy někdy bývá nevýsledek anebo opakované neproduktivní jednání. Často dochází 

k nepochopení zainteresovaných stran a při diskusích dochází k neřízenému toku informací, 

změti úkolů a tedy i ke zkresleným nebo nepřesným závěrům. To vše Invetika eliminuje a 

umožňuje si osvojit nový směr myšlení, řízené komunikace a stanovování prioritních cílů, 

kterými má smyl se zabývat a vynaložit energii na jejich řešení. Každý názor se přijímá, každý 

musí namáhat mozkové závity a něco vymyslet a každý se musí řídit předem stanovenými 

pravidly.  
 

Děkuji za tuto zkušenost!“ 

Ing. Petra Švíková, vedoucí oddělení obchodu a MTZ 

 

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. 
 
Cíle výcvikově řešitelského workshopu Inventika®:  

 Zvýšit výkonnost a kreativitu lídrů PMDP 

 Sladit přístupy k řešení rozvojových problémů a řízení projektů, osvojit si jednotnou 
metodiku práce (sdílený jazyk, způsob myšlení, „operační mechanismus“) 

 Konsensuálně a proaktivně rozvinout řešení klíčových příležitostí a výzev rozvoje 
PMDP jako strategického partnera nového vedení statutárního města Plzně1  

 Rozvinout způsobilosti účinné komunikace a konsensuální spolupráce s partnery 
PMDP – orgány, podniky a dalšími institucemi města Plzně, dodavateli 

 Otestovat nosnost Inventiky® jako komunikačního a inovačně řešitelského „mostu“, 
resp. společné platformy pro přípravu a realizaci projektů smart city s partnerskými 
organizacemi a institucemi v Plzni 

 

 
                                                 
1 Celý výcvikově-řešitelský program Inventika® je založen na řešení reálných problémů a příležitostí 
připravených účastníky 
 


