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ÚvOd 

Celkovým zámerom predstavenej metodológie je vysvetliť to, že špecifikácie by mali viesť k lepšiemu vede-
niu kreativity a R&D auditu (ďalej v texte nazvaný ako ´audit kreativity´). Audit kreativity má analytickú rolu a 
predstavuje jeden z prvých krokov, ktorým by sa akákoľvek spoločnosť  mala riadiť ešte pred tým, ako začne so 
stratégiou podporujúcou kreativitu. jedinečnosť každého podniku (či už obchodného alebo iného) a charak-
teristické črty kultúry tohto podniku ukladajú potreby prispôsobovať konkrétny audit vedomostí pre to, aby sa 
určili všetky tieto jednotlivé charakteristiky, ktoré má každý jeden podnik. A preto by tieto špecifikácie, ktoré sú 
popísané v tomto texte, mali byť viac chápané ako všeobecný rámec postupnosti jednotlivých krokov, ktorými 
by bolo dobré sa riadiť, než súbor podrobných a detailných pokynov.

Ciele auditu Kreativity:

• Preskúmať kreatívne a inovatívne ´zdravie´ podniku.

• Identifikovať faktory a premenné ovplyvňujúce kreatívny potenciál zamestnancov na úrovni jednotlivca, or-
ganizácie, vedenia a tímu. 

• Rozvinúť analytický nástroj (zvyčajne dotazník) prispôsobený konkrétnym potrebám, zamestnancom, 
kultúre, povahe danej práce a činnostiam konkrétneho podniku a pod., pre to, aby sa všetky vyššie spome-
nuté faktory a premenné dali posúdiť.

• Pokúsiť sa vyhodnotiť tieto faktory tým, že sa vyvinie vhodná škála merania a kvantifikácie.

• Štatisticky analyzovať tieto dáta, aby sa identifikovali problematické oblasti (faktory) vyžadujúce si zlepšenie 
pre  zameranie sa na riadenie a tímové úsilie.

• nakoniec progresívne a synteticky (po diskusii s riadiacim tímom) navrhnúť počiatočný súbor činností, ktoré 
by mali byť nasledované tak, aby podnik/spoločnosť začala svoje prvé kroky pre prvotný postup, na základe 
ktorého sa bude kreativita v práci vyvíjať starostlivo podľa plánu.
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Prehľad metOdOlógie auditu Kreativity

Štúdie v modernej literatúre preukázali, že neexistuje žiaden širšie akceptovaný model Auditu kreativity a exis-
tujú pre to objektívne dôvody. je známe, že komplexnosť podniku, povaha biznis operácií a jeho činností sa do 
veľkej miery líšia. Teda neexistuje jednotný a podrobný model auditu kreativity, ktorý by bolo možné 
aplikovať s rovnakým účinkom pre širší rozsah podnikov. A ak máme na zreteli vyššie spomenuté veci, priorita 
bola kladená na popísanie len hlavných fáz metodológie. Tento model je zobrazený na diagrame 1.

Diagram 1: Všeobecný model Auditu kreativity (hlavné fázy)

Fáza 1: Plánovanie auditu kreativity
je prvým a najdôležitejším krokom pre prijatie Auditu kreativity pre potreby konkrétneho podniku (zasadený do 
kontextu). Vysoko odporúčané je to, aby sa top manažment a expert, prípadne tím Auditu kreativity oboznámil 
s existujúcou stratégiou ako sú súčasné strategické, biznis a marketingové plány a pod. Len tak expert alebo tím 
Auditu kreativity  bude brať do úvahy silné a slabé stránky, príležitosti a obavy, ktoré dávajú tvar vnútornému 
alebo vonkajšiemu prostrediu podniku štúdie.

Fáza 2: Zber dát
Zber dát v Audite kreativity sa zväčša robí nasledovnými spôsobmi:
•  Využitie primárnych dát (po možnej aktualizácii) existujúcich v iných oddeleniach ako je napríklad h.R. (kat-

egórie stupňov zamestnancov, pracovné skúsenosti a pod.)
•  Zber dát s využitím špeciálneho nástroja prieskumu navrhnutého pre úroveň Auditu kreativity. Vyžaduje si 

to naplánovanie si rozhovoru so zástupcom zamestnancov alebo niekedy, tam kde to je uskutočniteľné so 
všetkými (rozhovor s kompletným personálom).

Skupina otázok v dotazníku kreativity by mala reflektovať faktory a premenné, ktoré sme si znova identifikovali 
počas prvej fázy auditu (pozri fáza 1). Počas zadávania prieskumu sú skupiny otázok smerujúce na jeden faktor 
alebo premennú typicky prezentované a organizované v rozličných sekciách. V každom prípade by sa mala 
sústrediť pozornosť na praktické detaily ovplyvňujúce úspech prieskumu ako:
•  Dĺžka dotazníka (vyplnenie by nemalo zobrať veľa času)
•  Snaha zabezpečiť pravdivé odpovede
•  Veľmi dobrá formulácia otázok a oprava pravopisných chýb
•  Použitie vhodných škál v odpovediach

•  Vyhnutie sa opakovaniu otázok

na to aby sa zredukoval čas, ktorý zamestnanci spoločnosti využijú na vyplnenie, je odporúčané aby odpovede 
(zbierka dát) boli odovzdané zamestnancami samotnými a nie cez pohovory.

Fáza 1:
Plánovanie Auditu 

kreativity

Fáza 2:
Zber dát

Fáza 3:
Analýza dát

Fáza 4:
Správa 

(výsledky)
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Fáza 3: analýza dát
Vo všetkých prieskumoch sa musia vybrať vhodné štatistické metódy pre analýzu dát podľa typu vytvorených 
dát počas ich zberu. Tak ako vo väčšine prieskumov, dotazník obsahuje otázky zisťujúce kvantitatívne ako aj 
kvalitatívne údaje. V nasledujúcich odsekoch sa uvádzajú niektoré charakteristické príklady oboch prípadov pre 
lepšie pochopenie.

Kvantitatívne údaje:
Typický príklad kvantitatívneho údaju v spoločenskom prieskume je názorové stupňovanie (osobné postoje). 
Respondenti sú v tomto prípade oslovení odpovedať spôsobom mentorskej otázky ktorej cieľom je dosiahnuť 
premenné, ktoré ovplyvňujú dôležitý element znalosti alebo proces získavania vedomostí. (napr. „V akej miere 
sa cítite slobodný pri vyjadrení alebo zdieľaní nápadu?“). Všetky možné odpovede sú v tomto prípade dopredu 
dané v Likertovej škále od 1 po 5 alebo 7 kde napr. 1 = nijako, zatiaľ čo 5 = veľmi veľa.

Kvalitatívne dáta:
Táto kategória obsahuje najmä špecifické pracovné elementy ako pozícia, oddelenie zamestnanca, druh práce 
(administratíva, exekutíva, personálne, technické, atď.) a mnoho ďalších podobných kvalitatívnych elementov. 
Význam tohto druhu dát je veľmi dôležitý pre neskoršie analýzy nakoľko ich môžeme použiť pri delení všetkých 
údajov v ďalších skupinách a porovnaní ostatných kvantitatívnych meradiel samostatne. Takéto preskupenia 
pomáhajú tímu vykonávajúci audit sa lepšie zamerať na problémy v konkrétnych populáciách a tak nastaviť (v 
prípade potreby) opravné akcie.

Fáza 4: Správa (výsledky)
Expert kreativity alebo tím prezentujú finálne výsledky  a finálny akčný plán, odporúčania na podporu prvot-
ných akcií v organizácii, predstavenstvu alebo vedúcim zamestnancom1. V tejto záverečnej fáze auditu kreativ-
ity je vďaka jej významu navrhnuté zaradiť dve ďalšie fázy..

V prvej fáze je prezentovaný základný akčný plán (prvotné odporúčania) experta auditu alebo tímu pred-
stavenstvu/vedúcim zamestnancom. Tí následne k nemu vyjadria spätnú väzbu. Preto je účasť všetkých ve-
dúcich zamestnancov (manažérov) a následná diskusia vysoko odporúčaná.

V nasledujúcej druhej fáze je tento akčný plán prezentovaný manažérom/riaditeľom. Všeobecne povedané, 
druhý/záverečný plán bude upravená verzia toho prvého, ale viac realistická, prípustná a  akceptovateľná. 
Takisto sa zdôrazňuje, že daný plán by mal byť pravidelne kontrolovaný minimálne jeden rok s opakovaným 
auditom kreativity nakoľko kreativita ako biznis aktívum má veľkú dynamiku.

1Záleží na právnej forme živnosti, respektíve jej veľkosti. 
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KONCePty SamO-auditu

Dotazníky kreativity sú navrhnuté ako všeobecný model pre implementáciu procesu auditu kreativity. je 
potrebné dávať uvedomiť si, že audit kreativity nemôže byť uskutočnený rýchlo alebo bez žiadnej ťažkosti. na 
to, aby sa audit efektívne ukončil musia manažéri a experti stráviť nejaký čas otvorenou a úprimnou diskusiou 
o všetkých dôležitých problémoch spoločnosti.

V niektorých častiach dotazníka musia byť niektoré otázky upravené tak aby vhodne opisovali aktuálnu si-
tuáciu spoločnosti čo sa týka biznis procesov, vnútorných funkčných jednotiek, atď. Zároveň v niektorých prí-
padoch môže byť dotazník (samo-audit) zmenený záležiac na prioritných oblastiach, ktoré boli identifikované 
v iniciačných prípravných krokoch (plánovanie).

a  sekcia: Táto sekcia zabezpečuje dobrý základ pre ďalšiu analýzu dát a ich porovnanie.

B sekcia: Táto sekcia zahŕňa osobnostné otázky, ktoré sa snažia ukázať ako každý        zamestnanec vníma jeho/
jej osobnosť (kreatívny alebo nie).

C sekcia: Sekcia C sa zameriava na individuálnu kreativitu v práci. uvádza mnoho faktorov (motivácia, odmena, atď.).

d sekcia: Sekcia D je zameraná na faktory ovplyvňujúce organizačnú kreativitu. (stratégia, komunikácia, kultúra, atď.).

e sekcia: Táto sekcia zahŕňa otázky týkajúce sa schopnosti viesť ľudí,  aby ukázala či lídri podporujú alebo 
obmedzujú kreativitu v práci.

F sekcia: Táto posledná sekcia sa zameriava na kreativitu v tíme a faktory ako rozdielnosť, frekvencia, otvorená 
komunikácia, atď.

aKé BeNeFity vyPlývajÚ Z vyKONaNia auditu Kreativity?

Výhody účasti v auditnom procese:

  Vaša organizácia diagnostikuje jej súčasný stav zameriavajúci sa na kreativitu a inováciu.

	Budete mať šancu eliminovať niektoré faktory a problémy ktoré zamedzujú organizačnú, tímovú alebo 
individuálnu kreativitu.

	Prejdete tréningom zameraným na kreatívne techniky, ktoré môžu byť na základe výsledkov auditu (prispô-
sobený tréning) vybrané pre vašu spoločnosť.

	Budete mať prístup k projektovému portálu a všetkým jeho možnostiam ktoré vás prevedú kreatívnymi 
nástrojmi, prácami, výsledkami prieskumov, atď.

	Dostanete príručku Rozvoj kreativity a inovácií a Auditné nástroje v preloženej vytlačenej verzii.
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PrílOha a: dOtaZNíK auditu Kreativity 

audit kreativity
Cieľom tohto auditu je zhrnúť názory o kreativite v práci za účelom lepšieho určenia organizačných potieb 
týkajúcich sa kreativity a inovácií. 

a. Opis práce 

a1. Pozícia:
1. Top manažment 

2. Stredný manažment  

3. jadro zamestnancov 

4. Administratívny pracovník 

5. Iné (prosím špecifikujte) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Všetky hlavné pracovné úlohy a zodpovednosti musia byť vymenované  aby mali respondenti možnosť ich relevantnú 
pozíciu. Poradiť vhodné pracovné pozície je zodpovednosťou tímu manažérov a tímu kreativity. Ak si navyše auditný 
tím myslí, že ostatné faktory ako pracovná zmluva (napr. stály alebo dočasný pomer)zohrávajú dôležitú úlohu v ak-
tívnom zapojení zamestnancov v kreatívnych aktivitách, tak potom môže táto demografická sekcia zahrnúť extra 
otázky.

a2. Oddelenie
1. Administratíva / Manažérska jednotka 

2. finančné oddelenie 

3. Predajné oddelenie 

4. Marketingové oddelenie 

5. Výrobné oddelenie 

6. Sekretariát  

7. Iné (prosím špecifikujte) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oddelenie výskumu, IT oddelenie, atď. (všetky súčasné organizačné jednotky musia byť vymenované tak aby si re-
spondenti mohli vybrať ich jednotku).

a3. vek: ..................................................

a4. Pohlavie:    1. Žena  2. Muž 

a5. Počet rokov odpracovaných pre súčasnú spoločnosť/orgainzáciu:  ..................................................

a6. Celkové roky pracovných skúseností: ..................................................

Koncept Sekcie A: V tejto sekcii audit kreativity zaznamenáva základné demografické detaily respondentov. Všetky 
tieto detaily budú použité k zodpovedaniu otázok ako: 
•  V čo veria muži v porovnaní so ženami?

•	 Priemerné	číslo	počtu	odpracovaných	v	rôznych	oddeleniach,	atď.
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•		 Názorové	rozdiely	manažérov	a	zamestnancov	na	niektoré	témy.	

•		 Priemerná	úroveň	profesionálnej	skúsenosti	v	rozličných	procesoch	a	oddeleniach.

Preto sa všetky detaily na ktoré sa táto sekcia pýta považujú za veľmi dôležitú pre neskoršie porovnanie údajov.

a7. typ pracovného pomeru:
1. Trvalý pomer 

2. Dočasný pomer 

3. Kontraktový pomer 

4. nezávislý 

5. Iný: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Môžete tu pridať iné formy a kategórie pracovného pomeru.

a8. Základný edukačný profil: najvyššie dosiahnuté vzdelanie
1. Základné vzdelanie 

2. Stredoškolské vzdelanie 

3. Terciálne vzdelanie 

4. Odborný tréning 

5. MSc, MBA, MA, Mgr., Ing., atď. 

6. PhD  

7. Iné (prosím špecifikujte) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zoznam všetkých titulov / vzdelanostná kvalifikácia by mala byť pre respondentov vymenovaná na kontrolu
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B. Osobnostné otázky

Cieľom tejto sekcie je vyhodnotiť či zamestnanci veria, že sú kreatívni, či vedia konať kreatívne na svojom pracovisku 
a	čo	vnímajú	ako	faktor	ovplyvňujúci	 individuálnu	kreativitu.	 	Otázky	sú	hodnotené	podľa	Likertovej	škály	 	-	Silno	
súhlasím	=	5	bodov,	Súhlasím	=	4	body,	Neutrálne	=	3body,	Nesúhlasím	=	2	body,	Silno	nesúhlasím	=	1	bod.

B tvrdeNie
5.

Silno 
súhlasím

4.
Súhlasím

3.
Neu-

trálne

2.
Nesúhla-

sím

1.
Silno 

nesúhlasím

B1 V práci som schopný dosiahnuť väčšinu mojich 
osobných cieľov

B2 na pracovisku sa nebojím čeliť výzvam

B3 V práci sa cítim sebaisto, že môžem pracovať 
kreatívne na rôznych zadaniach

B4 na pracovisku preukazujem originalitu

B5 Rád v práci riskujem

B6 Kolegovia ma vnímajú ako kreatívneho zamest-
nanca

B7 Kreativita na pracovisku je pre mňa dôležitá

B8 nedám sa ľahko ovplyvniť druhými

B9 Som veľmi “prešibaná osoba“  (Mám schopnosť 
vidieť ako profitovať z určitej situácie)  

B10 Som všestranná osoba schopná prísť s  ino-
vatívnym riešením bez ohľadu na typ práce
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C. individuálna kreativita

C tvrdeNie
5.

Silno 
súhlasím

4.
Súhlasím

3.
Neu-

trálne

2.
Nesúhla-

sím

1.
Silno 

nesúhlasím

C1
Verím, že moje osobnostné rysy (sebadôvera, 
rešpektovanie druhého názoru, extrovert/introvert, 
atď.) ma na pracovisku robia viac kreatívnym.

C2
Zaujímam sa o svoju prácu a považujem ju za 
prínosnú (osobne sa veľmi zaujímam a mám ciele 
- čo robím pre moju prácu).

C3 Moja predošlá skúsenosť ma poháňa, aby som 
bol v práci viac kreatívny.

C4 názor ostatných kolegov má pozitívny dopad 
na moju osobnú kreativitu.

C5 Moje osobné kontakty podporujú moju úroveň 
kreativity na pracovisku.

C6 Cítim sa  hrdý a oddaný práci v mojej organizácii.

C7 Som spokojný so svojim platom/odmenami 
v práci.

C8 Časový tlak obmedzuje moju kreativitu.

C9 nevnímam  problémy ako obťažujúce. nespô-
sobujú mi stratu sústredenia sa v práci.

C10
Som sebaistý, že môžem vyvinúť kreatívne ná-
pady na riešenie problémov a  som motivovaný 
implementovať riešenia.

C11 niekedy ignorujem dobré nápady, pretože 
nemám zdroje na ich implementáciu.

C12 Problémy, sťažnosti a  tlaky vnímam skôr ako 
výzvu než problém.

C13 V práci vyhľadávam inšpiráciu na  novú 
interpretáciu problému.

C14 Každodenná rutina obmedzuje moju kreativitu.

C15 Vyhýbam sa dodržiavaniu postupov. 

C16 Preferujem pristúpiť k  problémom logickým 
a racionálnym spôsobom.
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d. Organizačná kreativita

Všetky položené otázky sa zameriavajú na dôležité faktory, ktoré na základe prípadových štúdií a prieskumov ov-
plyvnili organizačnú kreativitu. Respondentom nedávame žiadne špecifické výsledky nakoľko chceme vidieť ako 
tieto faktory vnímajú. Takisto by sme chceli posúdiť či organizácia implementuje techniky a stratégie kreativity, ktoré 
pomáhajú rozvinúť kreativitu.

d tvrdeNie
5.

Silno 
súhlasím

4.
Súhlasím

3.
Neu-

trálne

2.
Nesúhla-

sím

1.
Silno 

nesúhlasím

                Stratégia a kreativita

D1 Moja organizácia jasne zdieľa víziu a  ciele so 
všetkými zamestnancami

D2 Súhlasím so stratégiou mojej organizácie

D3 V mojej organizácii si nastavujeme ciele na 
inováciu (nový produkt, služba, operácia)

D4 Moja organizácia podporuje účasť zamestnan-
cov na rozhodovacom procese

D5
Moja organizácia podporuje odmeňovací sys-
tém (vonkajšia odmena, finančné alebo etické 
stimuly)

D6 Moja organizácia rada inovuje a podstupuje risk

D7 Moja organizácia podporuje elimináciu nepot-
rebnej byrokracie

D8 Moja organizácia zaviedla efektívny výkonový 
manažment systém

D9 Perfektne rozumiem môjmu podielu k vysokým 
cieľom spoločnosti

D10
Moja organizácia implementuje techniky na 
zvýšenie motivácie zamestnancov a  podporuje 
ich výkony

D11 Praktický a logický prístup k riešeniu problémov 
je v mojej organizácii tolerovaný
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                voľnosť a kreativita

D12 Moja organizácia podporuje slobodu na vy-
jadrenie nápadov

D13 Moja organizácia rešpektuje individualitu a 
rozdielnosť

D14 Moja organizácia poskytuje zamestnancom 
dostatočnú  autonómiu

D15 Moja organizácia poskytuje všetky potrebné 
zdroje pre implementáciu riešenia

D16 Moja organizácia podporuje proaktívne
 správanie a nápady

                Komunikácia a kreativita

D17
Moja organizácia podporuje otvorenú (častá 
výmena nápadov, atď.) komunikáciu medzi 
zamestnancami

D18 Moja organizácia  podporuje zdieľanie vedo-
mostí (cez formálne/neformálne porady, atď.)

D19 network (interný/externý) mojej organizácie 
podporuje kreativitu na pracovisku

D20
Moja organizácia  implementuje kreatívne tech-
niky (niektoré kreatívne techniky ako: brain-
storming, príhody, 6 mysliacich klobúkov, atď.)

D21
na vyriešenie problému na jednom oddelení 
často voláme na pomoc iné oddelenia. Majú na 
vec iný pohľad a prinášajú nove nápady.

D22
V mojej organizácii sme príliš zaneprázdnení 
riešením dnešných problémov na to aby sme 
riešili budúcnosť

D23
Moje pracovné prostredie (dobre osvetlené, 
relaxačné, tiché, čisté, atď.) podporujú kreativitu 
v práci

D24
Moja organizácia  organizuje podujatia ako 
team buildingy, tréningy na podporenie tí-
mového výkonu a kreativity
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e. Organizačné vedenie

Otázky sú vypracované na základe vnímania, že: vodcovstvo je skôr založené na vnímaní a presvedčení tých,  ktorí sa 
zaväzujú	k	vodcovským	akciám,	než	na	základných		objektívnych	kvalitách	lídrov.	Nakoľko	existuje	mnoho	druhov	
organizácií, nemôžeme povedať, že odporúčame vodcovstvo „A“ alebo „B “. Preto sú všetky naše otázky položené na 
jednoduché posúdenie vnímania schopnosti viesť, ako proces prispievajúci ku kreativite a inovácii.

e tvrdeNie
5.

Silno 
súhlasím

4.
Súhlasím

3.
Neu-

trálne

2.
Nesúhla-

sím

1.
Silno 

nesúhlasím

E1
Vedenie podniku (manažment)  slúži v  mojej 
organizácii ako kreatívny model (skúša nové ná-
pady a prístupy k problémom)

E2
Vedenie podniku (manažment) v  mojej orga-
nizácii funguje na úrovni konzistentnej s mojimi 
očakávaniami

vedenie podniku (manažment) v mojej or-
ganizácii:

E3
  mi dáva priestor pozrieť sa na problémy 

z rôznych uhlov

E4
  zaobchádza so mnou ako s jedincom, nie ako 

len s členom skupiny

E5
  inšpiruje entuziazmom o  potrebách ktoré 

musia byť spravené

E6
  podporuje tréning zamestnancov v kreativite 

a inovácii

E7
  umožňuje zamestnancom prediskutovať 

akýkoľvek problém/nápad

E8
  si je vedomí rozvrhu zamestnancov a problé-

mov na pracovisku

E9
  nemá nerealistické vysoké očakávania 

smerom k ich zamestnancom

E10   oceňuje prínos a úspech zamestnancov
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F. tímova kreativita

Všetky	položené	otázky	sa	zameriavajú	na		dôležité	faktory,	ktoré	podľa	prípadových	štúdií	a	prieskumov	ovplyvňujú	
tímovú kreativitu. Respondentom nedávame žiadne špecifické výsledky nakoľko chceme vidieť ako tieto faktory 
vnímajú.

f0 Aká je veľkosť vašej jednotky v  práci? Prosím 
vyplňte:

............................................................ počet zamestnancov

F tvrdeNie
5.

Silno 
súhlasím

4.
Súhlasím

3.
Neu-

trálne

2.
Nesúhla-

sím

1.
Silno 

nesúhlasím

f1 Môj pracovný tím je diverzný (rozličné edukačné 
alebo kultúrne pozadie,  štýl myslenia, atď.)

f2 Môj pracovný tím využíva externého experta 
keď je to potrebné

f3
Mám častú, otvorenú komunikáciu s  mojimi 
nadriadenými

f4 Mám častú, otvorenú komunikáciu s  mojimi 
kolegami

f5
Keď môj tím hľadá riešenie problému, generu-
jeme množstvo nápadov predtým ako jeden 
alebo dva vyberieme

f6 V tíme je niekoľko konfliktov

f7 nebojím sa otvorene vyjadriť môj názor ani 
pred publikom

f8 Oponent zvyšuje úroveň mojej motivácie 
a oddanosti

f9 Preferujem pracovať v tíme s ostatnými než sám
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iNterPretÁCia výSledKOv

Dotazník pre sebahodnotenie používajúci Likertovu stupnicu je jednoduchý na zostavenie a porozumenie, 
vytvárajúci spoľahlivú škálu výsledkov. Tradičný spôsob vysvetlenia  Likertovej stupnice je aby sa sčítal súčet 
hodnôt každej vybranej voľby a vytvorilo sa skóre pre každého respondenta. Toto skóre je potom využité na to, 
aby reprezentovalo určitý znak. Počet bodov môže byť použitý na vytvorenie grafu rozloženia názorov v rámci 
všetkých účastníkov.

Dôležité: Aby hodnotenie malo zmysel, každá položka v stupnici by mala byť úzko spojená s rovnakou témou 
merania.

Za slabé stránky tohto dotazníka, ktoré by sa mali zobrať do úvahy sú:
•  tendencia neutrálneho výberu – účastníci sa môžu vyhnúť extrémnym odpovediam
•  tendencia súhlasu – účastní môžu súhlasiť s vyhláseniami, ktoré sú tam uvedené, len preto lebo si myslia, že 

sú očakávane od manažmentu
•  tendencia “zapadnúť“ - vykresliť seba v viac spoločensky priaznivejšom svetle, skôr než byť úprimný. 

nižšie sú uvedené pokyny pre interpretáciu každej časti dotazníka, ale majte na pamäti, že poskytované hod-
notenia sú pre jedného respondenta. Toto meradlo by malo byť prepočítané v súlade s počtom respondentov 
ktorých máte. napríklad, ak máte 10 respondentov hodnotenia pre 1 respondenta sa musia vynásobiť 10 a tak 
ďalej.

Škála pre 1 respondenta Škála pre 10 respondentov
15 – 23  nízke  150 – 230 nízke

24 – 38  Podpriemerné 240 – 380 Podpriemerné

39 – 53  Priemerné 390 – 530 Priemerné

54 – 66  nadpriemerné 540 – 660 nadpriemerné

67 – 75  Vysoké  670 – 750 Vysoké
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B. Osobnostné problémy
“Tí,  ktorí sú dosť šialení na to, aby si mysleli že môžu zmeniť svet, sú nakoniec tí ktorí to urobia.” 

Steve Jobs

Spočítajte vaše hodnotenie:
10 – 15   nízke v kreatívnych osobnostných témach

16 – 24  Podpriemerné

25 – 34  Priemerné

35 – 44  nadpriemerné

45 – 50  Vysoké v kreatívnych osobnostných témach

Prosím, majte na pamäti, že tento dotazník je len orientačný a skúma vnímanie respondentov. hlavným cieľom 
tohto dotazníka je zdôrazniť, ktoré sú slabé miesta vo firme podľa jej zamestnancov. Preto významnejšie nie 
sú číselné vyjadrenia výsledkov, ale najmä vyhlásenia, ktoré boli hodnotené s nižšími bodmi podľa väčšiny 
respondentov.

Analýza o osobnostných problémoch respondentov začína tým, že analyzuje význam, ktorí dali tvorivosti 
v práci. Okrem dôležitosti, ktorú priradili ku kreativite, je dôležité pozorovať, či sa považujú za originálnych a 
kreatívnych pri práci. nielen, že to, čo si myslia o sebe je dôležité, ale aj ich pocity o tom, čo ich kolegovia si o 
nich myslia. A v konečnom dôsledku, ako sa cítia, keď čelia výzvam, dotvára obraz o osobnostných problémoch 
respondentov.

Kľúčom k zlepšeniu osobnej kreativity a naštartovaniu mozgu, aby prichádzal s novými nápadmi je identifikovať 
faktory, ktoré ju potláčajú. Existuje niekoľko hlavných inhibítorov kreativity:
•  Seba-cenzúra – ľudia niekedy nechtiac potláčajú ich kreativitu a potenciál vďaka medziam stanovenými 

ostatnými. ľudia často vidieť netradičné veci ako zlé len preto, že sú iné, než to, čo je zaužívané. ľudia sa dom-
nievajú, že nové myšlienky prinášajú viac nebezpečenstva, ako tie ktoré sú už zaužívané. napríklad inovatívne 
projekty sú s vyššou mierou diskontnej sadzbe, než akýkoľvek iný projekt, a to len preto, že sú rizikovejšie. 
Rovnako tak väčšina ľudí vníma nové myšlienky, pretože majú strach z neznáma a neistoty, tak ich strach 
vedie k seba-cenzúre – k tzv. najväčšiemu nepriateľa kreativity.:

•  Spoliehanie sa na racionálne myslenie – často sa držať určitých foriem myslenia, ktoré sa historicky 
osvedčili, popísať ako sa veci majú, a predvídať výsledky udalostí spoľahlivo. učitelia, vedci a väčšina 
manažérov nás odmeňujú za používanie týchto ustálených vzorcov myslenia, a odrádzajú nás, niekedy tak-
mer nepoznateľnými spôsobmi, myslieť mimo týchto vzorcov. 

•  vnútorná klíma. Sociálne prostredie je dvojsečná čepeľ - môže buď vyvolať kreatívne myslenie, alebo ho 
môže zabiť behom sekundy. Tu prichádza význam sebadôvery - musíte veriť v seba samého natoľko, aby ste 
dokázali slobodne vyjadriť svoje myšlienky pred svojimi kolegami, priateľmi, šéfom, atď.

•  Seba-tresty – už ste si niekedy povedali: “nemôžem uveriť, že som to povedal / To je hlúpy nápad!” Pred-
stavte si, že by ste to počuli od svojho šéfa alebo kolegu - to by určite uhasilo riskantné správanie, ktoré je 
rozhodujúce pre kreativitu. Seba-trest nastaví rovnaký strach, vyhýbanie sa rizikovým myšlienkam, ako seba-
cenzúra a potom, na podprahovej úrovni, potláčate generovanie nápadov.

Nižšie sú uvedené niektoré návrhy, ako môžete odstrániť inhibítory tvorivosti:
•  Verte v sami seba a vždy vyjadrite svoj názor, pretože ako Edwin h. raz povedal: “Základnou časťou kreativity 

je nebáť sa zlyhať.” – tak sa nebojte!
•  Pozerajte sa vždy na tú svetlejšiu stránku veci – keď Vás niekto kritizuje vnímajte to ako výzvu a snažte sa mu 
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to vyvrátiť;
•  nebojte sa improvizovať, niektoré z najlepších vynálezov vznikli z improvizácie;
•  Vždy sa pozerajte na veci z rôznych uhlov pohľadu. Pokúste sa vžiť do kože iných ľudí a predstaviť si, čo by 

robili, kebyže čelia takému problému ako vy;
•  Vždy, keď sa vyskytne zložitý a komplexný problém, prihláste sa ako dobrovoľník pri jeho riešení;
•  Keď sa snažíte prísť s novými nápadmi využívajte analógiu (nájdite príklady, ktoré pripomínajú Váš problém), 

metamorfózu (hľadajte veci, ktoré reprezentujú Váš problém) a absurditu (vymyslite niekoľko absurdných 
riešení Vášho problému);

•  Zapíšte každú vec, ktorá Vás napadne, bez ohľadu na to, aká je to príšerná myšlienka, a urobte si schému, kre-
slenie stimuluje Vašu predstavivosť. Dokonca môžete sa nahrávať a potom počúvať, čo ste povedali, pretože 
keď počúvate problém, je ľahšie naň reagovať

•  Keď hľadáte riešenie problému, snažte sa prísť s čo najviac myšlienkami, pretože kľúčom k nájdeniu dobrej 
myšlienky je mať veľa myšlienok

tu je niekoľko techník, ktoré pomôžu stimulovať vašu predstavivosť:
Snímky: Podľa tohto prístupu je jednoduchšie vyriešiť problém, keď si ho predstavíte ako scény z filmu, a 
spýtate sa sami seba na nasledujúce otázky: Kto sú hlavní aktéri? Kto sú sekundárni? Aké sú ich vzťahy? Aká je 
hlavná zápletka? Aké je vedľajšia zápletka? hrajte sa so scénou. Predstavte si, nové zvraty, odlišné roly pre post-
avy. Získali ste nové pohľady na vás problém? Pre ďalšie informácie, môžete navštíviť www.icreate-project.eu a 
prečítajte si viac o “mentálnych snímkach” v sekcii Creativity techniky.

Prianie: Tento prístup je založený na predpoklade, že deti sú naprogramované myslieť viac otvorene a ich 
myšlienky sú bez akýchkoľvek predsudkov. Tak tu je to, čo musíte urobiť vy – pripomenúť si, aké extravagantné 
želania ste mali ako dieťa. Ako sme dospievali, učili sme sa chcieť v medziach možného. ľudia si zvykli na 
posudzovanie myšlienok, nie želaní. Opätovný akt priania nás privádza späť do nášho detstva, kedy viac vecí 
sa zdalo možných. V tomto cvičení uvažujte o probléme, ktorý konfrontujete. Dajte si 10 minút a prajte si 
nemožné. Vymyslite si aspoň 25 želaní. Prišli ste na nové prístupy k Vášmu problému na základe týchto želaní? 
Prajte si. Spýtajte sa zamestnancov, čo si prajú. neodhadzujte zaujímavé, avšak neuskutočniteľné myšlienky. 
Pre ďalšie informácie, môžete navštíviť www.icreate-project.eu a prečítajte si viac o “želacom myslení” v sekcii 
Kreatívne techniky.
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C. individuálna kreativita
“Ak budete počuť vnútorný hlas, ktorý Vám vraví, že: “Ty nevieš maľovať.” tak maľujte zo

 všetkých síl a ten hlas bude umlčaný.” 
Vincent Van Gogh

Spočítajte vaše hodnotenie:
15 – 23   nízke hodnotenie v kreatívnych osobnostných črtách

24 – 38  Podpriemerné

39 – 53  Priemerné

54 – 66  nadpriemerné

67 – 75  Vysoké hodnotenie v kreatívnych osobnostných črtách

Prosím, majte na pamäti, že tento dotazník je len orientačný a skúma vnímanie respondentov.

ľudia sa často domnievajú, že “tvorivosť” je vyhradená pre umelcov, a ak nemajú maľovať a vyrezávať, písať 
alebo prehrávať hudbu, potom nie sú kreatívni, ale to nie je pravda. Kreativita môže byť súčasťou všetkého, čo 
robíte, aj rozhovor môže byť kreatívny. Ktokoľvek si môže zvýšiť kreativitu, pomocou naučenia sa tvorivého pro-
cesu a premýšľať o tom, ako majú tendenciu pristupovať k riešeniu problémov a vytváraniu niečoho nového.

Aby bolo možné odomknúť svoju kreativitu budete sa musieť vymaniť z už existujúcich názorov. Bohužiaľ, 
ľudská myseľ je prekvapivo obratná v podporovaní svojich hlboko zakorenených spôsobov myslenia a prekrú-
caniu dôkazov o opaku.

Vo svojej knihe “ A Whack On The Side Of The head: how to unlock your Mind for Innovation “ Roger Van Oech 
určil desať mentálnych zámkov, najmä, ktoré som považoval ja za obzvlášť nebezpečné pre naše myslenie:

1. “Správna odpoveď.”
Veľa z nášho vzdelávacieho systému, nás učí hľadať len jednu správnu odpoveď. Tento prístup je v poriadku 
v niektorých situáciách, ale mnohí z nás majú tendenciu zastaviť hľadanie alternatívnych správnych odpovedí 
po prvej nájdenej. To je nešťastné, pretože často je to druhá alebo tretia, alebo desiata správna odpoveď, ktorá 
dokáže vyriešiť problém inovatívnym spôsobom.

Všetci sa rodíme ako zvedavé a kreatívne bytosti. jeden z najhorších aspektov formálneho vzdelávania je klad-
ený dôraz na správnu odpoveď na konkrétnu otázku alebo problém. Správna odpoveď je tá, ktorá je v súlade 
s očakávaniami na učiteľovej mysli. Aj keď tento prístup nám pomáha fungovať v spoločnosti, zároveň ubíja 
kreatívne myslenie, pretože v reálnom živote otázky sú nejednoznačné. Tam je často viac ako jedna “správna” 
odpoveď, a druhá s ktorou prídete môže byť lepšia ako prvá.

tip #1: Dobrý spôsob, ako byť viac kreatívny, je pozrieť sa na druhú správnu odpoveď. Existuje mnoho spôso-
bov ako nasledovať túto myšlienku, ale najdôležitejšie je, robiť to.

tip #2: Odpoveď, ktorú dostanete, závisí od otázky, ktorú sa spýtate. hrajte sa s textom a môžete získať rôzne 
odpovede. jednou z techník je získavať množné odpovede. Ďalšou možnosťou je pýtať sa otázky, ktoré sú 
úderné na ľudské myslenie.

2. “to nie je logické.”
Prvý a najvyšší princíp tradičnej logiky je zákon o neexistencii rozporu. Logika môže pochopiť iba tie veci, ktoré 
majú konzistentný a bez rozporný charakter. To je v poriadku, okrem toho, že väčšina života je dvojznačná: 
nedôslednosť a rozpory sú charakteristickými znakmi ľudskej existencie. V dôsledku toho, neexistuje veľa vecí, 
ktoré si možno predstaviť logickým spôsobom, a prílišný dôraz na logické metódy môžu inhibovať myslenie. 
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Ale nenechajte sa mýliť, logika je dôležitá pre kreatívne myslenie. jej použitie je vhodné najmä pri praktickej 
fázy tvorivého procesu, pri hodnotení myšlienky a príprave k použitiu. Keď hľadáte a hráte sa s nápadmi, tak 
môže prehnané logické myslenie prispieť ku  “skratu” kreatívneho myslenia.

tip #1: Pre  vytváranie viac a lepších nápadov, by som predpísal veľkú dávku jemného intuitívneho, hravého 
myslenia v počiatočnej fáze a tvrdšie logické myslenie v praktickej fáze.

tip #2:  jeden z najsmutnejších dôsledkov “to nie je logické” mentálneho zámku je, že jeho väzeň nemusí 
venovať pozornosť jednému z najjemnejších a najcennejších výtvorov mysle: intuitívnemu tušeniu. Vaša myseľ 
neustále nahráva, prepája a skladuje nesúvisiace znalosti, skúsenosti a pocity. neskôr, to v sebe spája tie nesúro-
dé informácie do odpovede na vaše problémy - do tušení –  tak verte svojej intuícii!

tip #3: jeden z najlepších spôsobov, ako uniknúť obmedzením svoje vlastnej logickej mysle, je myslieť ob-
razne. jedným z dôvodov, prečo metafory tak dobre fungujú v komunikácii je, že ich prijímame ako pravdi-
vé, bez toho aby sme premýšľali o tom. Keď si uvedomíte, že “pravda” je často symbolická, budete schopný 
prichádzať na alternatívne riešenia problémov.

3. “Nasleduj pravidlá.”
Kreatívne myslenie je nielen konštruktívne, ale aj deštruktívne. Často musíte porušiť a vymaniť sa z jedného 
vzoru, aby ste objavili ďalšie. Tak reagujte na zmeny a buďte flexibilný s pravidlami. Pamätajte si, že porušenie 
pravidiel nemusí nutne viesť k tvorivej myšlienke, ale môže Vás priniesť dosť blízko.

tip #1: hrajte sa na revolucionára a pokúste sa zmeniť pravidlá - najmä tie, ktoré používate pri riadení svojich 
každodenných aktivít.

tip #2: Zapamätajte si, že hranie sa na revolucionára prináša riziká. Ohliadnutie sa za rozhodnutím prichádza 
niekedy príliš neskoro.

tip #3: Mávajte kontrolné a pravidlá likvidačné stretnutia. Môžete dokonca nájsť niektoré motivačné vedľajšie 
prínosy tejto činnosti - zisťovanie a odstraňovanie zastaraných pravidiel môže byť zábavné.

4. “Buďte praktický.”
Tento svet bol postavený praktickými ľuďmi, ktorí vedeli, ako sa dostať do zárodočného rozpoloženia mysle, a 
ako načúvať svojim predstavám, a stavať na myšlienkach, ktoré tam našli.

tip #1: Každý z vás má “umelca” a “sudca” vo vnútri. nezaujatý postoj umelca charakterizuje druh myslenia, ktorý 
používate v zárodočnej fáze, kedy generujete nápady. hodnotiaci výhľad sudca predstavuje druh myslenia, 
ktorý používate v praktickej fázy, kedy pripravuje návrhy na vykonanie.

tip #2: Buďte kúzelník. Pýtajte sa “čo ak” otázky a používajte provokatívne odpovede, ako základné vodítko k 
novým myšlienkam.

tip #3: Rozvíjajte svoju predstavivosť. nájdite si čas každý deň na otázky “čo ak”. Aj keď pravdepodobnosť, že 
táto aktivita Vás privedie k praktickým myšlienkam nie je vysoká, to nevadí, pretože čím viac ju budete trénovať, 
tým viac produktívnym sa stanete.

5. “hra je pochabá.”
Ak je nutnosť matka vynálezu, hra je otec. Použite ho k oplodneniu Vášho myslenia.

tip #1: nabudúce, keď budete mať problém, hrajte sa s ním. Ak nemáte problém, hrajte sa aj tak. Môžete prísť 
na rôzne nové myšlienky.

tip #2: Spravte zo svojho pracoviska zábavné miesto pre Vás.

6. “to nie je môj odbor.”

21



Špecializácia je fakt života. Ak chcete fungovať v tomto svete, budete musieť zúžiť svoje zameranie a obmedziť 
zorné pole. Avšak, keď sa snažíte vytvárať nové nápady, tak takéto myslenia Vás môže obmedziť.

tip #1: Vytvorte si postoj lovca, že všade kam idete čakajú na Vás myšlienky, ktoré môžete objaviť.

tip #2: nebuďte tak zaneprázdnený, že stratíte voľný čas potrebný na lov myšlienok. nastavte si svoj časový 
plán, tak aby ste mali čas loviť myšlienky každý deň a týždeň! Malé bočné exkurzie môžu viesť k novým loveck-
ým prériám. 

tip #3: hľadajte obdobné situácie! Často boli podobné problémy, ktorým čelíte vy vyriešené v iných oblas-
tiach.

7.“Nebláznite.”
niektorí ľudia sú tak úzko spojený so svojimi myšlienkami, že by ich najradšej dali na piedestál. je to veľmi 
náročné byť objektívny, ak v nej máte veľa ega.

tip  #1: Z času na čas vypnite a popustite uzdu svojej fantázie a uvidíte na aké šialené myšlienky môžete prísť.

tip #2: Rozoznaj ak ty alebo iný člen tímu je nekonformný a “dupe nohou“. Inak navodíš “groupthink” situáciu.

8.“vyhnúť sa dvojjazyčnosti.”
Väčšina z nás sa naučila “vyhnúť sa dvojznačnosti”, pretože môžu vznikať komunikačné problémy. To je dobrý 
nápad, najmä v praktických situáciách, kedy sa dôsledky takéhoto nedorozumenia by bola vážne. napríklad 
šéf hasičov bojuje s tromi požiarmi a musí vydávať rozkazy s najvyššou jasnosťou, aby nebolo nič otázne. Vo 
vymyslených situáciách môže priveľa špecifikácie zabiť Vašu predstavivosť. Dajme tomu, že ten istý náčelník vás 
požiadal, aby ste namaľovať nástennú maľbu na boku hasičskej zbrojnice. Ak vám povie, čo chce, do posled-
ného detailu, tak vám nedal žiadny priestor pre vašu fantáziu. Možno, že keby zadanie bolo uvedené trochu 
nejednoznačne, potom by ste mali mať väčší priestor premýšľať a byť kreatívny. Inými slovami, je tu priestor pre 
nejednoznačnosť -  možno nie až tak veľa pri evaluácií nápadov, ale určite pri hľadaní nápadov. 

tip #1: Využite nejednoznačnosti vo svete. Pozrite sa na niečo, a premýšľať o tom, čo iné by to mohlo byť.

tip #2: Ak dávate niekomu problém, ktorý má potenciál byť riešený tvorivým spôsobom, potom to môžete 
skúsiť, aspoň spočiatku – predstavte ho nejednoznačným spôsobom tak, aby nedošlo k obmedzeniu ich fan-
tázie.

9. “mýliť sa je zlé.”
Sú miesta, kde chyby sú nevhodné, ale nápadité fázy tvorivého procesu nie je jedno z týchto miest. Chyby sú 
známkou toho, že sa odlišujete od zaužívanej cesty. Veľká časť tvorivého myslenia je nebáť sa zlyhania. Ako 
režisér Woody Allen povedal: “Ak z času na čas nezlyháte, je to známkou toho, že sa nesnažíte o nič inovatívne.”

Pamätajte si tieto dve výhody zlyhania. Po prvé, ak zlyháte, môžete zistiť, čo nefunguje. Po druhé, zlyhanie vám 
dáva možnosť vyskúšať nový prístup.

tip #1:  Ak urobíte chybu, použite to ako odrazový mostík pre myšlienku, ktorú by ste inak neobjavili.

tip #2:  Ak nerobíte veľa chýb, môžete sa spýtať sám seba: „Koľko príležitostí som premeškal tým, že som nebol 
viac agresívny?“

tip #3:  Pred začatím myšlienky alebo projektu, spýtajte sa sami seba: “Čo zlé sa môže stať, ak budeme úspešní?” 
Opýtajte sa sami seba, čo je to najhoršie, čo sa môže stať, ak sa mýlim? Často zbadáte, že rôznorodosť nápadov 
preváži zlyhania. 

10. “ja nie som kreatívny.”
Svety myslenia a konania sa prekrývajú. Čo si myslíte, má spôsob, ako sa stať pravdou. Popieranie vlastnej tvo-
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rivosti je ako popierať, že ste ľudská bytosť. Sme všetci neobmedzene tvoriví, ale len do tej miery, keď si uve-
domíme, že sme si vytvorili svoje vlastné limity myslenia. Ak poviete, že nie ste kreatívny, tak sa to aj stane.

tip #1: Donúťte sa do skúšania nových vecí. Kreatívny človek má vlastnú vieru, že tieto myšlienky niekam 
povedú. 

Tu sú niektoré rady pre zvýšenie vašej individuálnej kreativity:

Cvičte váš mozog - ako aj telo, mozog taktiež potrebuje cvičenie na prácu kreatívnych svalov a robiť ich 
silnejšími. Vedci sa domnievajú, že trénovanie vášho mozgu môže vytvárať  “kognitívnu rezervu“ ktorá vám 
pomôže zostať mentálne ostrý aj keď mozog starne. Tu je niekoľko aktivít ktoré budú stimulovať váš mozog a 
podporia tok kreativity:

1.   Pamäť - pamätajte si a opakujte skupiny slov (zoznam potravín, alebo telefónne čísla priateľov);

2. Pozornosť - môžete zlepšiť vašu pozornosť jednoduchou zmenou rutiny - zmeňte vašu trasu do práce alebo 
reorganizujte svoj pracovný stôl -- oboje  donúti  váš mozog sa prebudiť z návykov a opäť venovať pozornosť. 

3. jazyk - často čítajte, s množstvom rôznych typov kníh. jazykové aktivity budú výzvou vašej  schopnosti 
rozpoznať, spomenúť si a pochopiť slová. Taktiež cvičia vašu plynulosť, gramatické zručnosti a slovnú zásobu. 
Zvážte čítanie o veciach, ktoré boli pre vás predtým nezaujímavé. Táto zmena normy môže začať váš tvorivý 
záujem.

4. Logika a logické myslenie - hrajte hry a hádanky ako krížovky, Sudoku, Scrabble, etc. to zvyšuje vašu duševnú 
výkonnosť tým, že vyžaduje, aby ste zvážili možné odpovede a požadované výsledky.

5. Použite ľavú ruku ak ste pravák a obrátene, na precvičenie opačnej strany môžu.

Buďte vášnivý - Vášeň reprezentuje intenzívnu, extrémnu a neodolateľnú emóciu alebo pocit. Typický je-
dinec bude excelovať v oblastiach a predmetoch, ktoré ho bavia sa učiť.. nájdite si svoju vnútornú motiváciu a 
nasledujte svoju vášeň pre zvýšenie kreativity.

Prioritizujte kľud - naše balené plány a zaneprázdnené mysle nenechávajú priestor pre kreatívne myslenie. 
Vyhraďte si každý deň určitý čas na pokoj, osvieženie a vyčistenie mysle a zároveň relaxáciu tela. naplánujte si 
čas pre ticho. Tridsať minút je primerané množstvo pokoja na každý deň. naplánujte si “čas na premýšľanie” do 
vášho týždenného rozvrhu práce. urobte si stretnutie so sebou samým. 

vezmite na vedomie svoje sny - zvyknite držať ceruzku a papier vedľa postele, potom si môžete zapísať o 
čom ste snívali. urobte to ako náhle sa prebudíte, lebo rýchlo zabudnete na detaily. nehanbite sa a napíšte to 
bez ohľadu na to, aký bláznivý sen to bol. Potom si zapíšte nejaký problém, ktorý chcete riešiť. Vezmite si svoje 
poznámky zo sna a porovnajte ich s problémom, ktorý chcete riešiť. nájdite podobnosti medzi nimi. Spočiatku 
budete úplne presvedčený, že tam nie sú žiadne podobnosti medzi nimi, ale keď si to viacej premyslíte, zistíte, 
že majú veľa vecí spoločných. Môže to byť veľkým zdrojom nových myšlienok a riešení vašich problémov.
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d. Organizačná tvorivosť
“Kreatívne	myslenie	nie	je	talent,	je	to	zručnosť	ktorá	sa	dá	naučiť.	To	umožňuje	ľuďom	pridať	silu	k	ich	prirodzeným	

schopnostiam, čo zlepšuje  tímovú  prácu, produktivitu a poprípade aj zisky.” 
Edward De Bono

Spočítajte vaše hodnotenie:
24 – 34  nízko v organizačnom vedení

35 – 58 Podpriemerný

59 – 85 Priemerný

86 – 109 nadpriemerný

110 – 120  Vysoko v organizačnom vedení

Prosím, majte na pamäti, že tento dotazník je len orientačný a skúma vnímanie respondentov.

hnacím motorom každej organizácie je ľudský kapitál. Preto, ak vodca chce zlepšiť kreativitu v ich organizácii 
musí začať od ľudí - sú najcennejší majetok spoločnosti zo všetkých. Tu je niekoľko rád, ako môžete podporiť 
kreativitu svojich zamestnancov:
•  Odstráňte bariéry a prekážky, ktoré bránia kreativite a označujú “osamelého inventora“ ako mýtus. 

Môžete si prečítať oddiel B, ktorý sa zaoberá tzv. kreativitou inhibítorov a pokúsiť sa urobiť nejaké zmeny vo 
vašej organizácii, aby bolo možné eliminovať ich vplyv.

•  Podporujte tímovú prácu a dávajte pozor na sociálnu klímu vo vašej organizácii. Sociálne prostredie je 
veľmi dôležité. 

•  Poskytujte slobodu svojim zamestnancom k hľadaniu nových poznatkov sa v experimentovaní a improvi-
zovaní, budete prekvapení, čo človek s potrebnými zdrojmi, vie! To je veľmi dôležité pre podporu kreativity 
vo vašich  organizáciách, pretože obmedzenia a strach sú nepriateľom kreativity číslo jedna, takže radšej by 
ste nemali brániť v kreativite vašich zamestnancov.

•  Každá úloha, ktorú priradíte svojim zamestnancom musí byť prezentovaná ako keď je niečo naozaj zaujíma-
vé a podnetné v dobrom slova zmysle. Preto každý zamestnanec sa bude cítiť súčasťou toho, čo robí. Podľa 
niektorých slávnych výskumných pracovníkov v oblasti posilnenia tvorivosti, vnútorná motivácia je jedným 
zo základných faktorov pre rozpútanie osobnej kreativity (Amabile, 1996). hlavným predpokladom je, že keď 
sa ľudia tešia, čo robia na svojom pracovisku, sú schopný spracovávať informácie pružne, prežívajú pozitívny 
vplyv a sú ochotný riskovať a pretrvávajú v snahe rozvíjať a zdokonaľovať nápady (Elsbach & hargadon, 2006; 
Shalley, zhou & Oldham, 2004).

•  naučte svojich zamestnancov, aby sa vždy na každý problém alebo nápad pozerali z rôznych uhlov. Ak chcete 
podporiť kreativitu svojich zamestnancov, treba im ukázať, aké dôležité je pre každú organizáciu pochopiť 
koncového užívateľa potrebám a preferenciám. Mnoho zamestnancov robí prácu, ktorá je prospešná ostat-
ným ľudom, ale chýba možnosť vidieť vplyv priamo (Grant, 2007, 2008). Kľúčovým krokom v tomto smere 
zahŕňa umiestnenie zamestnancov v priamom kontakte s koncovými užívateľmi ich produktov a služieb. 
Týmto spôsobom bude zamestnanec realizovať ich úlohu v celom reťazci služieb, pokiaľ môžu vidieť 
výsledok zo svojho príspevku, bude ich povzbudzovať, premýšľať o spôsoboch, ako zlepšiť svoju prácu, a to 
môže vyvolať tvorbu nových nápadov pre splnenie potrieb klienta, ktoré nikoho nikdy nenapadlo skôr..

•  Skúste prejsť od velenia a riadenia štýlu riadenia do jedného, ktorý je viac spolupráce, keď chcete vyvolať 
kreativitu od ostatných.

•  Môžete tiež pomôcť ľuďom učiť sa prostredníctvom v tzv zmysle Sokratovské šetrenie, čiže zmyslom 
je dávať im otázky nie poskytovať odpovede. Stanovte si jasné ciele, dajte im priestor prísť na to ako ich 
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dosiahnuť. Dajte im čas na rozmyslenie cez hypotetické situácie, pozrite sa na väčší obrázok a experimentujte 
s možnosťami.

•  “Rekonštrukčné“ otázky sú skôr zamerané na požadované výsledky, než na problémy. Opýtajte sa ľudí na 
otázky typu “Čo ak ...”, “Čo ešte ..” (táto otázka vedie ľudí k hľadaniu alternatívnych odpovedí) a “Prečo nie ..” 
(opýtaním sa týchto otázok spôsobujete to, že sa zdá , že všetko je možné a tak ľudia oslobodzujú svoju 
myseľ, aby preskúmali všetky možnosti).

•  Tvorivé činy sa málokedy stanú na vašom stole. Dochádza k nim, na turistickom chodníku, v telocvični, v 
kaviarni, na pláži, alebo na letovisku s nádherným výhľadom. Preto, ak chcete, aby vaši zamestnanci boli viac 
kreatívni, vytlačte ich mimo kanceláriu.

•  Zmeňte požiadavky na prácu, nenajímajte rovnakých ľudí. Mnohé organizácie majú často tenden-
ciu hľadať rovnaké vzdelanie a skúseností svojich zamestnancov podľa rokov a len zriedka hľadajú svojich 
uchádzačov mimo svojho odboru. Iste budete musieť najať nejakých ľudí, ktorí robili presný typ práce v inej 
spoločnosti, ale uistite sa, že každý tím má nový prehliadač - osoba prichádzajúca z iného odboru.

•  Povoľte všetkým vo vašej kancelárii pracovať na špeciálnom projekte obsahujúcom tímovú prácu so zaují-
mavým výskumom alebo materiálov Každý zamestnanec musí vedieť, že na jeho práci záleží. Zmena úlohy, 
na ktorých zamestnanci pracujú prináša príjemnú zmenu tempa, skvelý pocit z vykonanej práce , zvyšuje 
záujem a motiváciu.

2 http://www.ecoliteracy.org/strategies/socratic-inquiry 
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e. Organizačné vedenie
“Kreatívni  vodcovia  vítajú rušivé inovácie, povzbudzujú ostatných, aby opustili zastarané  prístupy a prijali  vyvážené 

riziko. Sú otvorení a vynaliezaví v rozširovaní svojom manažmente a komunikačných  štýloch, 
najmä aby sa zapojili s novou generáciou zamestnancami, partnermi a zákazníkmi.“

(IBM	2010	Global	CEO	Study)

Spočítajte vaše hodnotenie:
10 – 15   nízke hodnotenie v organizačnom vedení

16 – 24  Podpriemerné

25 – 34  Priemerné

35 – 44  nadpriemerné

45 – 50  Vysoké hodnotenie v organizačnom vedení

Prosím, majte na pamäti, že tento dotazník je len orientačný a skúma vnímanie respondentov.
Vedenie je obyčajne videné ako dôležitá premenná ovplyvňujúca výkonnosť organizácie. jedným zo spôso-
bov, akoby mohli vedúci viac podporovať kreativitu na pracovisku, je študovaním umenia. umelci a podni-
katelia majú mnoho podobných čŕt. Obe skupiny majú vodcovské vízie a schopnosť rozličného uhla pohľadu, 
formulovať a upravovať chaos na nový výtvor. Pretože všetko veľké umenie posúva hranice nad rámec stano-
vených noriem, môže nás naučiť o vedení, zmenách, nejednoznačnosti a chaose, odvahe a kreativite. umen-
ie (maľba, poézie, improvizácie a rozprávanie) sa nás dokáže zobrať na dobrodružstvo, ktoré nám pomáha 
bezpečne preskúmať neznáme územia, prekonať strach a prijať riziká. [12]
Môžete ľahko začleniť umenie do vášho pracoviska tým, že požiadate ľudí, aby Vám povedali príbehy o ich 
najlepších zákazníckych skúsenostiach, alebo o najlepšom šéfovi, alebo o najlepšej tímovej skúsenosti. Keď 
si predstavujete budúcnosť, spýtajte sa ľudí, ako vypadá z ich pohľadu, požiadajte ich aby ju načrtli a potom 
porozprávali o tom obrázku príbeh. [12]
Organizačná tvorivosť závisí od vedenia. Kreatívni vodcovia musia hľadať príležitosti pre vytváranie zdieľanej 
hodnoty, aj  v najťažších časoch a za najťažších okolností. Potrebujú podporu inovačných iniciatív a podporovať 
svojich zamestnancov, aby sa podelili o svoje nápady a názory a len tak celková organizačná kreativita môže 
byť zlepšená.
Podľa jednej z organizačných štúdií spoločnosti IBM je potrebné prihliadať na tri veci, aby sa dosiahol čo najvyšší 
kreatívny kapitál:

1. Odhaľte kľúčové schopnosti tvorivej organizácie. Posilnite schopnosť organizácie pochopiť, ako sa 
svet správa. Vystavte tých jednotlivcov, ktorí vidia príležitosti tam, kde iní nie, okolitému svetu a nechajte 
ich zmapovať, čo sa našli. Spojte myšlienky a ľudí novými spôsobmi. Skúšajte veľa a rôznorodých nápadov. 
Inšpirujte, že všetko je možné. udržte disciplínu, aby sa veci pohli.

2. uvoľnite a podporte tvorivé schopnosti vodcov. Vytvorte vysoko účinne, skúsenostné učenie viaza-
né na skutočné obchodné problémy. Vytvorte inšpiratívne vzory, ktoré preukážu úspech a silné vedenie. 
Popustite uzdu malým tímom, aby mohli sledovať odvážne myšlienky. Vytvorte pracovné štruktúry a stimuly, 
ktoré budú podporovať vnútornú motiváciu. Podporte kultúru inšpirujúcich vízii postavených na pravosti a 
hnaných dôverou.

3. uvoľnite a škálujte organizačnú kreativitu. Zdieľajte informácie pre kolektívne vízie. Kliknite do globál-
nych odborných sietí. Rozbaľte riadenia a komunikácie v štýle repertoárov. Vplývajte na kolektívne správanie 
ľudí prostredníctvom analýzy v reálnom čase.

4.  Tvorivé výsledky tímu závisia od charakteru skupiny jednotlivcov, ktoré ste vytvorili a komunikačných 
zručností, ktoré vodca skupiny prináša do miestnosti.
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F. tímová tvorivosť
 “Kreativita je nákazlivá, nakazte ostatných!”

Albert Einstein

Spočítajte vaše hodnotenie:
9 – 14   nízke hodnotenie v tímovej kreativite

15 – 22  Podpriemerné

23 – 31  Priemerné

32 – 39  nadpriemerné

40 – 45  Vysoké hodnotenie v tímovej kreativite

Prosím, majte na pamäti, že tento dotazník je len orientačný a skúma vnímanie respondentov.

Tvorivosť a inovácia sú základné zručnosti na takmer každom pracovisku. Ak nastanú problémy, mať vo firme 
tím ľudí, ktorí dokážu riešiť problémy rýchlo a efektívne s trochou tvorivého myslenia je prínosom pre každého.

V dnešnom pracovisku, môže byť takmer nemožne si nájsť čas pre kreativitu. Avšak organizácie, ktoré pod-
porujú a vyhradzujú čas pre tvorivosť, našli pozitívne výsledky v oblastiach zvýšeného zapojenia zamestnancov 
do práce, zvýšenú motiváciu a produktivitu. Tu je niekoľko tipov, ako môžete stimulovať kreativitu tímu:
•  Zabezpečujte pravidelné tímové brainstormingy, ktoré umožňujú zamestnancom produkovať vysoké 

množstvo nápadov. Ako náhle budete mať veľké množstvo nápadov, budete môcť analyzovať a vybrať tie 
myšlienky, ktoré sú vysoko kvalitné.

•  vytvorte priaznivé pracovné prostredie. Ak zamestnanci uvidia, že ich myšlienky sú podporované a 
akceptované, budú s väčšou pravdepodobnosťou kreatívni, čo môže viesť k inováciám na pracovisku.

•  vytvorte spolu patričné pracovné prostredie. Kreativita a inovácie môžu prameniť zo zamestnancov 
pracujúcich spoločne na dosiahnutí určitého cieľa. Podporovať komunikáciu medzi zamestnancami a medzi 
oddeleniami a odmeňovať tých, ktorí spolupracujú na riešení problémov.

•  Podporte členov tímu riskovať. Opakom kreativity je strach. Zamestnanci nebudú kreatívni, alebo ino-
vatívni, ak majú strach zo zlyhania a následných dôsledkov. Vytvorte prostredie, ktoré je bez strachu z neúspe-
chu: využívajte zlyhanie svojich zamestnancov ako nástroj učenia, nie ako prostriedok na rozdávanie trestov 
a viny.

•  vytvorenie bezpečné útočisko pre nové myslenie. Používajte bezpečné útočisko, ako možnosť 
podporiť širokú škálu nápadov, vrátane tých, z ktorých nie sú okamžite vidieť výsledky, alebo dokonca “ro-
zumné”, pretože sú miesta, kde môžu byť tieto nápady užitočné. niektoré organizácie majú “priestory tvorivé-
ho myslenia” ozdobené predmetmi, ako sú obrazy, fotografie, nie s prácou súvisiace časopisy, stavebné ma-
teriály a iné podnety, kde sa môžu zamestnanci podieľať  na generovaní nápadov v prostredí oddelenom od 
ich každodennej rutiny.

•  humorný kútik. Dajte zamestnancom jeden roh odpočivárne alebo inú oblasť, aby tam mohli písať 
karikatúry, ilustrácie a ďalšie položky, ktorých cieľom je zmierniť stres. na konci každého týždňa, môžu byť 
zamestnancovi udelená cena za najlepší výtvor.

•  Prekvapivé oslavy. Často je to nečakané a neformálne, avšak zamestnancami rovnako dobre prijímané ako 
formálne ocenenia a oslavy. Vytvárajte časté neohlásené oslavy, napríklad pizza party. Ak neviete, z akého 
dôvodu, tak si ho jednoducho vymyslite.

•  raňajky s predsedom. Iniciovaný “Raňajky s predsedom” program na zlepšenie komunikácie medzi 
zamestnancami a top manažmentom. Dohodnite si každý mesiac raňajky s kávou a sušienkami 
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s obsluhou  a otvorenou diskusiou. Výsledky - vyššia morálka a zmysel pre otvorenú komunikáciu.
•  Byť outsideri tímu. Idea generácie funguje najlepšie, keď existujú rozdiely v pohľade, vedomostí a po-

zadí - kreativita je produktom organizačnej rozmanitosti. V ideálnom prípade by mal tím, ktorý sa snaží prísť 
s novým riešením pre ťažkú   úlohu skladať z odborníkov v oblasti, rovnako ako z laikov, ktorí môžu vidieť 
problém takým spôsobom, akým ho experti neuvidia. A taktiež, keďže to nie sú experti nevedia, ktoré veci 
nefungujú!

•  Podporte zamestnancov na zapojenie do myšlienkového procesu. je dôležité uznať úsilie tých, ktorí 
prispievajú k procesu vytvárania a rozvíjania nápadov, a to aj v prípade, že neprodukujú žiadny použiteľný 
koncept alebo riešenie. Správne podporovaní, títo jedinci majú väčšiu pravdepodobnosť, aby sa zapojili do 
procesu tvorby znova, možno prídu s ďalším veľkým prielomom!
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