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„Kreativita je schopnosť rozpoznať vzťahy, ktoré predtým neboli.“

Thomas Disch

~
„Problém je tvoja šanca ukázať svoje najlepšie.“ 

Duke Ellington

~
„Všetky veľké objavy boli vynájdené ľuďmi, ktorých emócie predbehli myslenie.“ 

Ch Oakhurst 

~
„Keď sa ti o tom môže snívať, môžeš to aj urobiť.“ 

Walt Disney

~
„Analyzovanie zabíja spontánnosť. Keď už raz padne zrnko do múky, už nevyrastie a ani nevyklíči.“ 

 Henri Frederic Amiel

~
„Objavovanie sa skladá z pozerania sa na vec ako všetci ostatní, no mysliac si niečo iné.“ 

 Albert Szent Gyorgi

~
„Myslieť pred tým, ako hovoríš, je motto kritiky, hovoriť pred tým, ako myslíš, zase kreativity.“ 

 Edward Morgan Forster

~
„Život sa neskladá hlavne, alebo z veľkej časti z faktov a dejov. Skladá sa hlavne z vírov myšlienok ktoré 

nekonečne prúdia hlavou človeka.“ 

Mark Twain

~
„Medzi nápadom a realitou je spadnutý tie.“ 

Thomas Stearns Eliot

~
„Začínanie prelomového nápadu je ako strieľanie do presného terča.“ 

Raymond Kurzweil

~
„Nikto nie je tak múdry, ako my všetci.“ 

Japonské príslovie

~
„Veľa nápadov rastie lepšie v mysli inej, ako v tej, v ktorej vznikli.“ 

Oliver Wendell Holmes

~
„Bez problémov, by nebol jeden dôvod zlepšovať sa.“ 

Benjamin C. Jones

~
„Kreativitu vlastní každý, ale, jej úplnosť spočíva v jej použiteľnosti.“ 

 CreativeCupid aka madhan Neelapu
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ÚVOD

Komu je určená táto príručka? 

Príručka, ktorú držíte v rukách, je určená pre malých a stredných podnikateľov a organizácie zaoberajúce sa 

výskumom a vývojom, odborné tréningové inštitúcie, fakulty univerzít, business asociácie a ďalšie zainteresované 

skupiny. Materiál nie je určený skúseným odborníkom, ale predovšetkým pracovníkom v malých a stredných 

podnikoch - manažérom, zamestnancom a stážistom. Je porozumiteľný aj pre ľudí, ktorí nemajú vedomosti 

o  rozmanitých aspektoch kreativity, no radi by o koncepte vedeli viacej, resp. potrebovali by vedieť viac. 

Predpokladáme, že osloví tiež zamestnancov, vstupujúcich do neformálneho vzdelávania na pracovisku, ktorí 

môžu využiť materiál ako podporujúci nástroj na podporu pre prácu s klientmi, alebo na zoznámenie sa s 

témou kreativity a inovatívneho manažmentu. 

Dôvod projektu

Pre všetky fi rmy a organizácie, kde rozvoj vedomostí a ich využívanie je každodennou záležitosťou, je úloha 

kreatívneho a inovatívneho manažmentu nezastupiteľná. Veľa štúdii uvádza, že európske fi rmy sú práve tie, 

čo „vynachádzajú kolesá“. - Je preto nevyhnutné, orientovať sa na podporu kreativity z hľadiska konkurencie 

na trhu a odbornej prestíže vo svojej oblasti. Kvalita ľudí je významným prvkom, ktorým sa úspešné fi rmy líšia 

od ostatných. Toto je zároveň jeden z dôvodov, prečo sa v súčasnosti dostáva do popredia taká manažérska 

disciplína, akou je manažment vedomostí, kde vzdelávanie v organizácii podporuje lepšiu pripravenosť ľudí 

vytvárať pozitívne výsledky v biznise. Zavádzanie manažmentu vedomostí však neznamená, že celá pracovná 

sekcia, fi rma, alebo organizácia je kreatívna alebo inovatívna. Tento fakt sa premieta najmä v tom, že fi rmy 

a  organizácie potrebujú vytvoriť nové postupy pre systematické manažovanie potenciálu zamestnancov 

v oblasti ich kreativity a invencie systematické manažovanie potenciálu zamestnancov v kreativite a inovácii.

Hlavné ciele projektu

•  Sprístupniť malým a stredne veľkým podnikateľom kompletný tréningový materiál o kreativite a inovatívnom 

manažmente s cieľom zlepšiť schopnosť identifi kovať prekážky pri kreativite a  inovácii a poskytnúť rady, 

ako realizovať potrebné aktivity. 

•  Poskytnutím potrebných nástrojov a praktík pre každodenné aktivity zvýšiť inovatívnosť vo fi rmách, ktorá 

môže pozitívne ovplyvniť ich konkurencieschopnosť na trhu.

•  Prispieť k všeobecnému chápaniu konceptu kreatívneho manažmentu v Európe, orientovaného na 

vytvorenie celkovej podpornej kultúry kreativity, prehĺbiť vedomosti manažérov, zamestnancov a stážistov, 

ako i odbornosť trénerov v tejto oblasti.

Charakteristika konzorcia

Konzorcium je vytvorené zo šiestich partnerov z piatich európskych krajín - z Rakúska, Bulharska, Slovenska, 

Španielska a  Írska. Tvoria ho súkromné inštitúcie, neziskové výskumné centrá a fi rmy, ktoré sa orientujú na 

tréningy a vzdelávaciu činnosť. Odlišné pozadie partnerov, ich ambície v rámci projektu, ako aj to, že všetci 

z nich majú skúsenosť s prácou v rôznych projektoch EU i v národných projektoch, garantujú široký záber 

predkladanej problematiky. Šiesti partneri projektu I-Create boli vybraní ako experti s praktickými i teoretickými 

skúsenosťami pre oblasť kreativity a inovácie a disponujú predpokladmi pre úspešné zavŕšenie projektu.
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PÄŤ OTÁZOK KREATÍVNEJ TEÓRIE  

Prečo je kreativita dôležitá?

Kreativita bola skúmaná z rôznych aspektov a je dôležitá v množstve kontextov. Väčšina týchto prístupov je 

interdisciplinárnych, je preto ťažké ponúknuť jednotný, celkový prehľad. Navyše, stúpajúci záujem o výskum 

kreativity za posledných päťdesiat rokov priniesol rozmanitosť v pohľade na túto zložitú tému. 

Prvý pokus defi novať kreativitu začína pri defi nícii zo slovníka, ktorý vysvetľuje kreativitu ako schopnosť 

„prispieť k  existujúcemu“, „tvoriť nové a pôvodné myšlienky“ alebo „vytvoriť niečo z  ničoho“. Teoretické 

ponímanie problému spája kreativitu s ľudským potenciálom priniesť niečo nové na základe:

1. sily imaginácie ako kapacity vytvoriť niečo, čo by malo byť, a nie je, 

2. vychádzajúc z predchádzajúcej premisy - použitia fantázie ako kapacity vytvoriť niečo, čo ešte neexistuje. 

Vo všeobecnosti sa termíny novosti, vhodnosti a akceptovateľnosti v defi níciách kreativity v  literatúre často 

používajú. Na základe spájania týchto termínov môže byť kreativita defi novaná ako formácia nových, vhodných 

a akceptovateľných nápadov - či už individuálnych, alebo utvorených v malých skupinách. Je vo všeobecnosti 

známe, že kreativita je tvorenie nápadov s pridanou hodnotou. [1] Hodnota sa vysvetľuje ako priamo relevantná 

pre ciele organizácie. Takéto ponímanie kreativity sa vždy spája s „novým“ - výskum ukazuje, že „nové“ prináša 

hodnotu pre riešenia.

Pod pojmom inovácia sa rozumie implementácia kreatívnych nápadov v celkovom kontexte organizácie. Preto 

individuálna a tímová kreativita vo fi rme, organizácii alebo inštitúcii má pôvod v inovácii v rámci organizácie. 

Je užitočné odlíšiť obsah pojmov kreativita a inovácia. Kreativita sa vníma vo všeobecnosti ako produkovanie 

nových nápadov, prístupov a vplyvov. Pod inováciou sa rozumie proces pre vytváranie a aplikovanie kreatívnych 

nápadov do konkrétneho špecifi ckého kontextu. V organizáciách sa preto termín inovácia často používa ako 

celkový proces, ktorým organizácia generuje nové tvorivé nápady a konvertuje ich do nových, užitočných 

a  živých komerčných produktov, služieb či obchodných postupov. Termín 

kreativita je výhradne ponechaný pre vytváranie nových nápadov (buď 

individuálne alebo v skupine) ako nevyhnutný krok v celkovom inovačnom 

procese. 

V  súčasnosti v  súvislosti ekonomickým, spoločenským a  hospodárskym 

vývojom narastá význam kreativity a  každým dňom si to viacero ľudí 

i  fi riem uvedomuje. V  tejto konceptuálnej dobe je potrebné podporovať 

a  povzbudzovať myslenie, ktoré je produkované pravou hemisférou 

(produkuje o. i. kreativitu a  emócie) pred myslením produkovaným ľavou 

hemisférou (reprezentovanou logickým a analytickým myslením).

Kreativita je dôležitá v podnikateľskej sfére: organizácie sa potrebujú adaptovať 

na rýchlo sa meniace prostredie a oživiť svoje portfólio, ponúkať nové produkty a zlepšiť zákaznícky servis. Ako 

Teresa Amabile zistila, kreativita je tiež kľúčom k prebiehajúcej vitálnosti a životnosti organizácii. [2] V odpovedi 

na túto potrebu manažéri investujú do rôznych programov, napr. do tréningov kreativity, tímovej spolupráce, či 

rozvoja tímovej spolupráce. Kreativita napomáha viac inovatívnym a dynamickým organizáciám, ktoré sa môžu 

adaptovať v nových podmienkach a robiť veci rýchlejšie, než ich robia iní. Kreativita sa dotýka viacerých zložiek 

- od procesov až po produktový dizajn. Kreatívne tímy pomáhajú utvárať pracoviská, ktoré sa odlišujú od iných 

svojimi špecifi ckými znakmi, resp. unikátnosťou.

Kreativita sa považuje za dôležitú aj v školskom vzdelávacom procese - jej sprievodným znakom je, že deti/

študenti nemajú obavy z toho, keď robia chyby a omyly. Ak je jedinec pripravený na to, že nemôže urobiť 

niečo zle (chybu), zvyčajne nepríde s ničím originálnym. Pri podporovaní kreativity v školách môžu 

učitelia rozvíjať v deťoch/študentoch ich špecifi cké záujmy a talenty. 
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Navyše, význam kreativity sa ukazuje aj v každodennom živote - ako 

vitálna sila, ktorá vyživuje, motivuje, dodáva slobodnú hru, stimuluje 

a  podnecuje k  sebavyjadreniu spôsobmi, ktoré súčasné sociálne 

a intelektuálne vzorce nerozoznávajú ako dôležité alebo produktívne. 

V  neposlednom rade kreativita ovplyvňuje socio-politickú situáciu 

v  krajinách, ktoré prechádzajú transformáciou z  industriálnej do 

vedomostnej spoločnosti. Kreativita sa stáva prostriedkom rozvoja 

vedomostnej spoločnosti a vzdelanostne orientovanej ekonómie, ako 

aj nástrojom pri riešení mnohých spoločenských problémov. 

Európsky parlament vidí ako podstatné: „zviditeľňovať kreativitu 

prostredníctvom celoživotného vzdelávania ako hnaciu silu 

pre inováciu a  ako kľúčový faktor pre rozvoj osobnostných, 

zamestnaneckých, podnikateľských a  spoločenských vlastností 

a celkového blahobytu individualít v spoločnosti“ (Európsky Parlament 

a Rada Európy 2008). [3]

Aj Európska únia deklarovala rok 2009 ako Európsky rok kreativity a  inovácie: „Viac ako kedykoľvek predtým 

európska budúcnosť závisí od imaginácie a kreativity vlastných ľudí.“ [4]

R. K. Sawyer v tejto súvislosti uvádza, že: „kreativita bude rásť na dôležitosti v súvislosti so širokými spoločenskými 

a ekonomickými trendmi:

•  Narastajúci globálny trh znamená väčšiu výzvu pre súťaživosť, a to aj pre tie odvetvia priemyslu, ktoré boli 

historicky ochránené pred väčšími výzvami.

•  Nárast zložitých informačných a komunikačných technológií sa realizuje v kratších produktových cykloch.

•  Pracovné miesta, ktoré nevyžadujú kreatívnosť, sú značne automatizované, alebo sú premiestňované do 

krajín s extrémne nízkymi platmi.

•  Nárast bohatstva a voľného času ľudí v pokrokových krajinách zvýšil nárast dopytu po produktoch a službách 

kreatívneho priemyslu. V roku 2007 kreatívny priemysel reprezentoval viac ako 11% HDP v USA (Gantche, 

2007)“. [5]

Sam Runco (2007) poníma kreativitu ako „privlastňovanie si jazyka, fantazijné hranie, ochotu k  riešeniu 

problémov, plánovaniu a rozhodovaniu“ [6] Kreativita je označená ako najdôležitejší ekonomický zdroj pre 21. 

storočie. [7] 

Kreativita však znamená zmenu - a  práve nevôľa k  zmenám je vo fi rmách vo všeobecnosti prirodzeným 

fenoménom. Vo všeobecnosti sú pozorovateľné prekážky a  bariéry zavádzania zmien. Ak fi rma 

implementuje určitý systém, rizikom je, že nastane odmietanie  zmeny, pretože ľudia jednoducho nie sú 

ochotní zmeniť systém, ktorý existoval predtým. Prekážkou vo využívaní kreativity v organizáciách sa môžu 

stať taktiež vžité pravidlá, normy a postupy. Ak sa tieto pravidlá a normy stanú jednoduchou rutinou, nastane 

stav, keď zamestnanci budú postupovať rigidne v každej situácii. Preto je dôležitý v organizáciách taký systém 

odmeňovania, ktorý nepotláča kreatívnosť. Keď je systém odmeňovania príliš sústredený na odhaľovanie chýb, 

zamestnanci sa budú obávať riskovať, čo je určitým spôsobom spojené s kreativitou. Na druhej strane - prílišný 

dôraz na individuálnu kreatívnosť môže zabrzdiť zase kreatívnosť skupiny. 
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Kreativita a inovácia príručka pre malé a stredné podniky



Aké sú hlavné charakteristiky kreativity? 

Ľudia sa odlišujú v stupni kreativity, ako aj v spôsobe, podľa ktorého dávajú najavo svoju kreatívnosť. Ako J. 

Baer v interview v 2009 poznamenal, kreativita nie je všeobecná schopnosť, ktorá môže byť aplikovateľná na 

ľubovoľný odbor, ale líši sa v stupňoch – od nižších po vyššie stupne kreativity. [8] M. Kirton [9] navrhol dva 

typy kreatívnych rolí: Adaptéri, ktorí preferujú prácu na zlepšovaní vecí v rámci systémov, a inovátori, ktorí 

ignorujú výzvu systému a prichádzajú s radikálnejšími návrhmi na zmenu. Adaptéri sú prispôsobiví, efektívni 

a radi prichádzajú s nápadom i niekoľkokrát. Naopak, inovátori sú neprispôsobiví, často neefektívni a preferujú 

produkciu množstva nápadov. Motiváciou adaptérov je robiť veci lepšie, motiváciou inovátorov je robiť veci 

inak.  

Adaptéri Inovátori

• preferujú robiť veci lepšie

• hľadajú profesie, ktoré podnecujú stabilitu 

a poriadok (čo sa prejavuje zodpovednosťou 

a produktivitou)

• predstavia nápad zvyčajne bez značnej zme-

ny v dátach v rámci problému

• preferujú robiť veci inak

• často sa „vyskytujú“ v oddeleniach marketingu, 

ktoré vyžadujú spoluprácu s  meniacim sa 

prostredím 

• nápady tvoria tak, že prinesú nový element do 

kontextu problému alebo zmenia nastavenie 

vzťahov medzi znakmi existujúceho problému 

Na pozadí tohto konceptu sa za hlavné charakteristiky kreativity považujú:

Motivácia - je miera emotívneho vkladu človeka zlomiť prirodzenú antipatiu voči nastaveniu „isť do vecí“ 

a  schopnosť pohnúť sa zo súčasnej situácie ďalej k  tomu, čo človek chce. Vzdialenosť medzi súčasnou 

situáciou a túžbou vytvára vnútorný tlak na aktivovanie niekoho, kto chce spraviť niečo nové. Táto aktivačná 

túžba je poháňačom na začatie kreatívneho procesu. Povedané inak, každý človek alebo každá fi rma 

potrebuje motiváciu na začatie kreatívneho procesu. Po počiatočnej motivácii príde zvedavosť a zároveň 

s ňou obavy. Zvedavosť produkuje hľadanie možných a užitočných informácií a premieňa nepoznané - ako 

niečo potenciálne nebezpečné na niečo ovládateľné, zaujímavé a prospešné. Nepoznané sa často vníma ako 

nejasné, nevyspytateľné a často sa spája s obavami. Keď sa začnú produkovať obavy, začne byť zvedavosť ťažko 

udržateľná. Preto sa stáva, že niektorí ľudia, ktorí sú príliš zmietaní obavami, ak stoja pred novými riskantnými 

úlohami, stratia väčšinu kapacity pre kreatívnu zvedavosť a budú sa snažiť vyhnúť sa im. Riešenie tohto stavu 

môže spočívať vo veľmi silnej vnútornej viere v prácu, ktorá napomáha premôcť možnú predpojatosť, pretože 

motivácia pracovať/tvoriť je často dôležitejšia ako individuálna tolerancia rizika. 

Zlomy a  vytváranie nových spojení - je to, kde sa hlavná časť kreativity odohráva. Zlomy znamenajú 

deštrukciu vžitých predstáv o tom, čo sa môže alebo nemôže urobiť v danej situácii. Najviac každodennej 

kreativity vzniká, keď ľudia postupne získajú veľké množstvo rôzne posplietaných poznatkov z danej oblasti. 

Ale ak je pravda, že ľudia sú kreatívne plodní predovšetkým v ich vlastnej disciplíne, je taktiež pravda, že tieto 

profesijné vymedzenia môžu naopak rozvíjaniu kreativity brániť. Pozorovať trendy z odlišných disciplín pomáha 

nalomiť súčasné myšlienkové prúdy a staré uvažovanie. Je to užitočné na utváranie nových myšlienkových 

spojení.

Hodnotenie - skôr či neskôr je potrebné sa rozhodnúť, čo je prijateľné a perspektívne. Nové nápady sa však 

nevynárajú hotové a pripravené na súhlas alebo nesúhlas. Musia byť preskúmané, modifi kované a rozpracované 

predtým, ako niekto vykoná zodpovedné rozhodnutie, či má nápad opodstatnenie. Hodnotenie skončí 

pri prijatí alebo zamietnutí novej myšlienky/nápadu a takéto prirodzené uzavretie umožní aktívnej, 
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pri prijatí alebo zamietnutí novej myšlienky/nápadu a takéto prirodzené uzavretie umožní aktívnej,

13



zvedavej a kreatívnej mysli sústrediť sa na niečo ďalšie. 

Ďalším znakom kreativity je jej spoločenský aspekt, ako to nazval G. Fischer. [11] Sila mysle bez akejkoľvek 

pomoci je nadhodnotená. Kreatívne osobnosti sú často spájané s prácou v  izolácii, ale najviac inteligencie 

a kreativity sa prejaví v interakcii a spolupráci s ďalšími ľuďmi. Kreativita sa neuskutočňuje v hlave iných, ale 

v prepájaní myšlienok ľudí a sociokultúrnym kontextom. Toto v žiadnom prípade neznamená, že individuálna 

kreativita by sa mala považovať za irelevantnú. Individuálna a skupinová kreativita by sa preto mala vnímať ako 

niečo, čo je prirodzene spojené. 

Zaujímavý pohľad na kreativitu predstavuje J. P. Guilford. [12] Kreatívnu osobu podľa neho charakterizujú tieto 

znaky: 

•  citlivosť na  problémy - kreatívni ľudia vidia problémy tam, kde ostatní nie - schopnosť ktorá súvisí so 

zvedavosťou,

•  činorodosť - ľudia, ktorí vytvárajú veľké množstvo nápadov, majú pravdepodobnejšie relevantné nápady, 

•  nové nápady - kreatívni ľudia majú nezvyčajné, no prevažne vyhovujúce nápady,

•  syntetické a  analytické schopnosti - kreatívne myslenie si vyžaduje organizovanie nápadov do väčších 

systémových vzorcov; symbolické štruktúry musia byť ucelené ešte predtým, ako nové môžu začať rásť,

•  komplexnosť - znamená, že človek dokáže riadiť naraz aj niekoľko nesúvisiacich myšlienok,

•  zhodnotenie - v istom momente musí byť defi novaná hodnota nových nápadov. 

Podľa G. Tana je kreativita budovaná na troch dôležitých ingredienciách: základ, zručnosti a podpora. [13][17]

Základ predstavuje systém presvedčení - zamestnanci ako i manažéri musia mať pozitívne vnútorné 

presvedčenie. Je potrebné, aby zamestnanci pozitívne mysleli a dôverovali sebe a svojej kreativite, manažéri 

musia byť presvedčení o  pozitívach  svojich podriadených. Zručnosti znamenajú, že osoba musí mať 

kompetencie na to, aby si počínala kreatívne. Musí mať tzv. mix kreativity - sú to technické (odborné) dispozície 

a sociálne zručnosti, prejavujúce sa vo vzťahoch s ľuďmi. Lídri by mali spĺňať rolu vzorov, etalónov správania pre 

zamestnancov. Napokon, dôležitá je podpora, pretože ak majú byť zamestnanci kreatívni, popri schopnostiach 

potrebujú podporu organizácie/manažmentu.

Ako rozvíjať kreativitu?

Kreativita nie je len prirodzený talent, je to tiež schopnosť, ktorú každý môže rozvinúť a naučiť sa ju. Rozvíjať 

kreativitu v  organizácii si vyžaduje spojenie prvkov súvisiacich s  osobným správaním so správaním, ktoré 

produkuje prostredie. 

Možno najlepšou možnou cestou, ako pomôcť ľuďom maximalizovať svoj kreatívny potenciál, je umožniť im 

robiť niečo, čo majú radi. Poskytnúť im slobodu - to je kľúč k tomu, ako byť kreatívny. Sloboda je faktor, ktorým 

sa charakterizuje vyššia kreatívnosť. [14] Možnosť slobodného výberu otázok alebo tém, ktorým sa človek má/

chce zaoberať, umožňuje aj vysokú vnútornú motiváciu pri práci. Vysoká miera vnútornej motivácie je zárodkom 

pre kreatívne naplnenie. V pracovnom prostredí by mali mať zamestnanci podporu v produkcii nápadov, ktoré 

sú špeciálne pre nich zaujímavými. Vnútorná motivácia a kreativita sa môže zlepšiť, pokiaľ manažéri vytvoria 

priestor, v ktorom sa môžu nápady slobodne vymieňať a hľadať i nachádzať spoločné záujmy. Pre docielenie 

vnútornej motivácie je tiež dôležité zredukovať mieru vonkajších obmedzení, vyplývajúcich zo sociálneho 

kontextu. Hoci je nemožné v mnohých zamestnaniach alebo vo vzdelávaní úplne eliminovať vonkajšie vplyvy, 

môže sa prihliadať na rôzne prístupy, ktoré zredukujú ich význam alebo zmenia ich charakter.

Existuje veľa ďalších prvkov vytvárajúcich kreatívne prostredie, v ktorom jedinci i tímy cítia podporu kreativity. 

Organizácie by mali napr. odstrániť nepotrebné stupne v manažmente, ako aj ďalšie bariéry pri vedení ľudí, mali 

by poskytovať zvláštne odmeny za kreativitu a podporovať využitie medziodborových pracovných skupiniek. 

Jedným z dôležitých organizačných nástrojov na vybudovanie sociálnej a  psychologickej klímy, ktorá 
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podporuje kreativitu, je self-leadership [15] Organizácia, ktorá podporuje self-leadership, umožní dosiahnuť 

pravdepodobne vyššie stupne kreatívnych procesov a menej medzier medzi potenciálnou a produktívnou 

inováciou a kreativitou. Za ďalší významný nástroj, ktorý podporuje inováciu a kreativitu, možno považovať 

pracovnú skupinu: je logický predpoklad, že sa jedinci budú viac zapájať do kreatívneho procesu, ak pocítia 

silnú podporu svojich kolegov. Taktiež je overené, že osoby, ktoré majú potenciál pre inováciu a kreativitu, sa 

lepšie a otvorenejšie prejavia, ak cítia podporu svojich kolegov, ako keď majú slabú/žiadnu podporu. Rovnako 

manažérova rola má zásadný význam pre zlepšenie kreatívnosti v organizáciách - ich úlohou je, okrem iného, 

riadiť zásahy v podsystémoch. Zásahy by mali byť zacielené na zmenu dynamiky a mali by navrhovať spôsoby 

práce. Ak je toto úspešne implementované, mali by zásahy pomôcť pri kultivovaní kreativity.

Preto, aby sa kreativita a inovácia na pracovisku potenciovali a zosilňovali, mali by mať lídri osvojené kultivované 

spávanie a  dokázali ho vo svojom pôsobení uplatňovať. Hlavné praktiky, ktoré by mali lídri uplatňovať na 

podporu inovácie a kreativity na pracovisku: 

•  podporovať zamestnancov pri hľadaní, ako zlepšiť jestvujúci stav,

•  mať otvorený prístup k riskovaniu,

•  využívať chyby ako príležitosť na poučenie sa,

•  využívať a zdieľať vedomosti, skúsenosti a informácie,

•  zamerať sa na kontinuálne vzdelávanie,

•  vypracovávať pravdivé a informatívne závery,

•  odmeniť kreatívny výkon,

•  využívať participatívny manažment,

•  byť sebarefl ektujúci.

Všetky tieto vstupy charakterizujú manažment orientovaný na ľudí. Organizácie intuitívne rozpoznávajú 

dôležitosť tréningov pre zamestnancov na zlepšenie kreativity. Lenže, kreatívne schopnosti bez potrebných 

metodických zručností nepomôžu jednotlivcom alebo skupinám pri pracovne orientovaných problémoch 

dospieť ku kreatívnym riešeniam. Napokon vyvstáva i potreba pre tréningy sociálnych vzťahov. Zamestnanci 

by mali pravidelne absolvovať tréningy zamerané na komunikačné zručnosti, napr. na verbálny a neverbálny 

prejav, aktívne počúvanie, poskytovanie a prijímanie spätnej väzby. Vzhľadom na to, že ľudia sú bezvýhradne 

odkázaní pracovať v skupinách, nápomocné by mali byť tiež team-buildingové programy. 

Ďalší faktor, ktorý treba vziať na vedomie, je manažment času. Ako pripomína Sam Runco, „jednotlivci by mali 

mať dostatok času, ak sa od nich očakáva kreatívne pracovať“. [16] A navyše, kreativita je negatívne spájaná 

s  časovým stresom, čo možno pozorovať na tom, že vysoko kreatívne projekty sú pod menším časovým 

stresom, než projekty s menšou kreatívnosťou. Z toho možno usudzovať, že individuálna kreativita je spojená 

s manažmentom času. 

Zameriavanie sa na udržiavanie status-quo prehlbuje neochotu k  zmene, čo môže potlačiť kreatívnosť 

a obmedziť originálne myslenie a nové nápady. Efektívni lídri by mali podporovať zapájanie zamestnancov do 

zmien. Navyše, prizývanie zamestnancov do procesu zavádzania zmien môže byť veľmi efektívna cesta na 

zvyšovanie pocitu spolupatričnosti s fi rmou a pracovnej spokojnosti, ktorá smeruje k zvyšovaniu kreatívnosti. 
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Kreatívny proces

V dnešnej dobe sa stalo samozrejmosťou, že organizácie - ako azda nikdy predtým - čelia širokému spektru 

konkurenčných tlakov. Musia sa sústavne  inovovať, aby udržali krok s  technologickými zmenami. Je preto 

dôležité, aby fi rmy proaktívne odpovedali na rôzne výzvy rozvoja kreativity, pretože kreativita je to, čo robí 

niečo lepšie alebo novšie - je to optimálna cesta na vytvorenie hodnoty. 

Je potrebné podotknúť, že neexistuje štandardný spôsob na podchytenie kreativity, ale je pravda, že v procese 

kreativity by sa mala zainteresovať každá nová snaha, a to výberom prístupu, ktorý je vhodný v danej situácii. 

Závisí to od cieľa a kreativita je jednou z ciest, ako sa k nemu dostať. Je teda potrebné vedieť, kam sa uberáme, 

ako tam máme ísť a napokon je potrebné vybrať a rozvíjať ľudí, ktorí budú v tejto v iniciatíve konať. 

J. De Graff  a K. A. Lawrence vyšpecifi kovali štyri hlavné typy kreativity, poňaté ako kreatívne profi ly. [17] 

Pojem profi l zahŕňa jednotlivcov, skupiny a organizácie spoločne s ich želaným kreatívnym výsledkom aktivít. 

  Image profi le: je profi l radikálnych zlomov 

a  prelomových nápadov, ktoré dokážu zmeniť 

smerovanie fi rmy, trhu. Jednotlivci s  „image 

profi lom“ bývajú vedúcimi pracovníkmi alebo 

umeleckými typmi, ktorí radi bádajú a  ľahko 

menia smery pri riešení problémov. Firmy tohto 

typu hľadajú, ako vytvoriť niečo nové, čo by 

mohli vytvoriť - čo nebolo predtým možné. 

  Invest profi le: jednotlivci s  profi lom „invest“ 

sú zameraní na výkony a  ciele. Ich kultúra 

podnecuje výsledky a  je orientovaná na 

disciplínu, ktorá je potrebná na ich dosiahnutie. 

Táto skupina má vo svojich radoch hlavne ľudí 

z  účtovníctva, ekonómie alebo marketingu. 

Investičné fi rmy zvyknú tvoriť rýchlejšie ako ich 

konkurenti.

  Improve profi le: ľudia v profi le na zlepšenie – 

„improve“ - sú systematickí, opatrní a praktickí. 

Firmy tohto typu hľadajú možnosti vytvoriť 

niečo lepšie, ako je teraz. Zvyknú prerobiť alebo 

rozvinúť už existujúce produkty s  menšími 

úpravami. 

  Incubate profi le: takíto ľudia veria v  niečo 

väčšie ako je business a fi rmy riadia tak, 

aby vyzdvihli svoje hodnoty. Ľudia s  týmto 

profi lom často cítia, že kreativita by mala byť 

nadčasová. Väčšinou pracujú v  oddeleniach 

ľudských zdrojov, tréningových fi rmách 

alebo oddeleniach orientovaných na rozvoj 

organizácie. Hľadajú možnosti vytvoriť niečo, čo 

bude potrebné pre spoločnosť. 

Prirodzene, že existujú ďalšie typológie kreativity, sú rovnako platné a súvisia s okolnosťami, v ktorých proces 

kreativity prebieha. Základom je pochopiť, že na schopnostiach a kreatívnych postupoch závisí, aký výsledok 

sa dosiahne. Teda, ak máme vyšpecifikovaný cieľ, je potrebné použiť správne metódy a mať správnych ľudí. 
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Kreativita a inovácia príručka pre malé a stredné podniky



Kreativita je štvorstupňový proces, ktorý začína produkciou nových nápadov alebo tzv. „stupňom tvorby“, 

keď sa také prvky, akými sú informácie, myšlienky a  nápady spájajú do potrebných súvislostí. Na začiatku 

procesu je treba rozhodnúť, čo nové treba vytvoriť. Postup je založený na tom, že súčasné koncepty sú 

podrobené námietkam, zbierajú sa informácie a  hľadajú sa nové možnosti. Po tomto kroku nasleduje 

„inkubačný stupeň“, keď sa nápady „usadzujú“. V tomto bode sa zapája podvedomie a je predpoklad, že sa 

zvýši tvorba väčšieho množstva nezvyčajných a  radikálnych nápadov. Podvedomie predstavuje vynikajúcu 

pomoc v  rozklade štruktúr,  ktoré si sami zadávame v  procese vytvárania. Proces premeny myšlienok na 

skutočnosť vyžaduje viac kritického zamerania na zhodnotenie kreatívneho výstupu, na rozvoj výsledkov 

a na tvorbu podmienok, ktoré umožňujú myšlienke uspieť. Toto štádium sa nazýva „hodnotiace štádium“ 

a nastáva vtedy, keď sa nápady analyzujú a následne sa vyberajú tie, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť 

rásť. Napokon, počas „implementačného štádia“ sa kreatívne nápady premieňajú do praktickej reality. 

Zavádzanie nápadu potrebuje, aby sa zapojili aj ďalší ľudia, ktorí síce na procese kreativity neparticipovali, ale 

zmenu podporujú. Tiež to súvisí s hľadaním prostriedkov a ďalších zdrojov. Keď sa organizácia pokúša uviesť 

novú myšlienku, musí na tom pracovať - ovplyvňovať zamestnancov, ktorých sa zmena bude dotýkať, hľadať 

financie a vytvárať podmienky, aby sa nová myšlienka dostala do praxe. Na týchto úlohách, ktoré sú súčasťou 

procesu zavádzania zmeny do praxe, musí manažér nevyhnutne pracovať. [18]

Byť schopný identifikovať a  akceptovať rôzne typy kreativity je prvým krokom k  lepšiemu kreatívnemu 

manažmentu. Ako náhle začneme rozoznávať rôzne typy kreativity, začneme tiež myslieť oveľa viac na vhodné 

formy použiteľné v rôznych situáciách. 

Analýza štyroch typov profilov kreativity a  piatich stupňov kreatívneho procesu utvára predpoklady pre 

poznanie hlavných hybných síl  kreatívneho procesu: motivácia, jedinečnosť a  obavy, lámanie a  vytváranie 

spájaní a hodnotenie. [19] Je veľmi dôležité pochopiť, ako kreatívny proces funguje, pretože človek sa rodí 

s vnútornou kreatívnou schopnosťou a kreatívna schopnosť reaguje na precvičovanie, rovnako ako sval. Lenže 

príznačné je to, že kreatívne chvíle a chvíle objavov sú iba akousi malou úsečkou čase a väčšina ľudí sa ani 

nemusí dostať ku kreatívnej činnosti. 

Proces kreativity si vyžaduje objavovanie analógie medzi  mnohými predstavami a nápadmi, ktoré boli 

predtým chápané ako nezlučiteľné. Tento objav neprichádza ani tak z logického vysvetlenia, ale skôr sa vyvíja 

ako momentálna vnútorná záležitosť. Všetky teórie kreativity sa zhodujú v tom, že kreatívna inšpirácia vzniká 

v mentálnom štádiu nezameranej pozornosti a asociatívnych myšlienkach. Takéto štádium nastáva v  troch 

prípadoch: nízka aktivita kortikálnej aktivácie (aktivácie mozgovej kôry), porovnateľne väčšej aktivácie pravej 

ako ľavej hemisféry a nízkom stupni frontálneho lobu (čelného mozgového laloku) pri kreatívnej aktivite. [20] 

•  Nízka aktivita kortikálnej aktivácie: v psychológii je prezentovaný názor, že kreativita súvisí so všeobecným 

stupňom kortikárneho vzrušenia. Vzrušenie sa vníma ako kontinuum, na škále od spánku cez pozorné 

bdenie až po štádia emočného vypätia. Ako komplexnosť zadania narastá, optimálny stupeň vzrušenia klesá.

•  Väčšia aktivácia pravej ako ľavej hemisféry: sú dôvody veriť, že kreativita súvisí s rôznou aktiváciou ľavej a pravej 

hemisféry mozgu. Pravá strana operuje v primárnom procese, pričom ľavá pracuje v móde sekundárnych 

procesov. 

•  Nízka miera aktivácie frontálneho lobu: vysoko kreatívni ľudia zvyčajne nemajú potrebu potlačiť nutkanie 

poznávať nové. Nižšie stupne aktivácie frontálneho lobu sú očakávané pri kreatívnych ako aj pri nekreatívnych 

ľuďoch. 

Vybrané modely kreatívneho procesu

Aby sa mohla inovácia a kreativita a vo fi rme rozvíjať, potrebuje „živnú pôdu“, primeranú klímu. Pre niektoré 

organizácie to môže byť výzvou, ako ju vytvoriť. Rôzne jestvujúce modely kreativity navrhujú niekoľko 

konceptov, ktoré by mali lídri vziať do úvahy pri produkcii spoločensko-psychologickej klímy, ktorá 

podporuje kreatívne snahy. Na porovnanie predkladáme tri modely autorov kreativity: Charles Cave, 

17

Kreativita je štvorstupňový proces, ktorý začína produkciou nových nápadov alebo tzv. „stupňom tvorby“, 

keď sa také prvky, akými sú informácie, myšlienky a  nápady spájajú do potrebných súvislostí. Na začiatku 

procesu je treba rozhodnúť, čo nové treba vytvoriť. Postup je založený na tom, že súčasné koncepty sú 

podrobené námietkam, zbierajú sa informácie a  hľadajú sa nové možnosti. Po tomto kroku nasleduje 

„inkubačný stupeň“, keď sa nápady „usadzujú“. V tomto bode sa zapája podvedomie a je predpoklad, že sa 

zvýši tvorba väčšieho množstva nezvyčajných a  radikálnych nápadov. Podvedomie predstavuje vynikajúcu 

pomoc v  rozklade štruktúr,  ktoré si sami zadávame v  procese vytvárania. Proces premeny myšlienok na

skutočnosť vyžaduje viac kritického zamerania na zhodnotenie kreatívneho výstupu, na rozvoj výsledkov 

a na tvorbu podmienok, ktoré umožňujú myšlienke uspieť. Toto štádium sa nazýva „hodnotiace štádium“

a nastáva vtedy, keď sa nápady analyzujú a následne sa vyberajú tie, ktoré majú najväčšiu pravdepodobnosť 

rásť. Napokon, počas „implementačného štádia“ sa kreatívne nápady premieňajú do praktickej reality. 

Zavádzanie nápadu potrebuje, aby sa zapojili aj ďalší ľudia, ktorí síce na procese kreativity neparticipovali, ale 

zmenu podporujú. Tiež to súvisí s hľadaním prostriedkov a ďalších zdrojov. Keď sa organizácia pokúša uviesť 

novú myšlienku, musí na tom pracovať - ovplyvňovať zamestnancov, ktorých sa zmena bude dotýkať, hľadať 

financie a vytvárať podmienky, aby sa nová myšlienka dostala do praxe. Na týchto úlohách, ktoré sú súčasťou 

procesu zavádzania zmeny do praxe, musí manažér nevyhnutne pracovať. [18]

Byť schopný identifikovať a  akceptovať rôzne typy kreativity je prvým krokom k  lepšiemu kreatívnemu 

manažmentu. Ako náhle začneme rozoznávať rôzne typy kreativity, začneme tiež myslieť oveľa viac na vhodné 

formy použiteľné v rôznych situáciách.

Analýza štyroch typov profilov kreativity a  piatich stupňov kreatívneho procesu utvára predpoklady pre 

poznanie hlavných hybných síl  kreatívneho procesu: motivácia, jedinečnosť a  obavy, lámanie a  vytváranie 

spájaní a hodnotenie. [19] Je veľmi dôležité pochopiť, ako kreatívny proces funguje, pretože človek sa rodí 

s vnútornou kreatívnou schopnosťou a kreatívna schopnosť reaguje na precvičovanie, rovnako ako sval. Lenže 

príznačné je to, že kreatívne chvíle a chvíle objavov sú iba akousi malou úsečkou čase a väčšina ľudí sa ani 

nemusí dostať ku kreatívnej činnosti.

Proces kreativity si vyžaduje objavovanie analógie medzi  mnohými predstavami a nápadmi, ktoré boli 

predtým chápané ako nezlučiteľné. Tento objav neprichádza ani tak z logického vysvetlenia, ale skôr sa vyvíja

ako momentálna vnútorná záležitosť. Všetky teórie kreativity sa zhodujú v tom, že kreatívna inšpirácia vzniká

v mentálnom štádiu nezameranej pozornosti a asociatívnych myšlienkach. Takéto štádium nastáva v  troch 

prípadoch: nízka aktivita kortikálnej aktivácie (aktivácie mozgovej kôry), porovnateľne väčšej aktivácie pravej 

ako ľavej hemisféry a nízkom stupni frontálneho lobu (čelného mozgového laloku) pri kreatívnej aktivite. [20] 

•  Nízka aktivita kortikálnej aktivácie: v psychológii je prezentovaný názor, že kreativita súvisí so všeobecným 

stupňom kortikárneho vzrušenia. Vzrušenie sa vníma ako kontinuum, na škále od spánku cez pozorné 

bdenie až po štádia emočného vypätia. Ako komplexnosť zadania narastá, optimálny stupeň vzrušenia klesá.

•  Väčšia aktivácia pravej ako ľavej hemisféry: sú dôvody veriť, že kreativita súvisí s rôznou aktiváciou ľavej a pravej 

hemisféry mozgu. Pravá strana operuje v primárnom procese, pričom ľavá pracuje v móde sekundárnych 

procesov.

•  Nízka miera aktivácie frontálneho lobu: vysoko kreatívni ľudia zvyčajne nemajú potrebu potlačiť nutkanie 

poznávať nové. Nižšie stupne aktivácie frontálneho lobu sú očakávané pri kreatívnych ako aj pri nekreatívnych 

ľuďoch. 

Vybrané modely kreatívneho procesu

Aby sa mohla inovácia a kreativita a vo fi rme rozvíjať, potrebuje „živnú pôdu“, primeranú klímu. Pre niektoré 

organizácie to môže byť výzvou, ako ju vytvoriť. Rôzne jestvujúce modely kreativity navrhujú niekoľko

konceptov, ktoré by mali lídri vziať do úvahy pri produkcii spoločensko-psychologickej klímy, ktorá

podporuje kreatívne snahy. Na porovnanie predkladáme tri modely autorov kreativity: Charles Cave,

17



Teresa Amabile, Richard Woodman and Lyle Schoenfeldt:

Ch. Cave [21] poskytuje zaujímavý model, popisujúci osem zadaní, ktoré by mali počas zmien napomáhať 

k väčšej kreatívnosti.. Tieto zadanie sú: 

•  Hľadanie - zostáva horúcou témou pre tých, ktorí navrhujú zlepšenie vyhľadávacích nástrojov pre 

špecializované média (fotografie, videá, hudba a pod.). Takýto typ nástrojov zlepšuje zbieranie informácii 

o  predchádzajúcej práci. Používatelia môžu tiež vyhľadávať konzultantov alebo kandidátov z  iných 

pracovných skupín, aby rozšírili výsledky hľadania. 

•  Vizualizácia nástrojov - vytvára prechodné úspechy, napr. mapa trhu alebo zlepšené mapovanie softvéru vo 

všeobecnosti. 

•  Nadväzovanie – využívanie komunikačných nástrojov od e-mailu a chatu až po najmodernejšie komunikačné 

technológie.

•  Myslenie - prirodzenou metódou je myslenie vo voľných asociáciách, niekedy nazývané ako brainstorming. 

•  Objavovanie - ďalšou dôležitou činnosťou pri kreatívnom objavovaní je určiť si aj dôsledky rozhodnutí. 

•  Kompozičné nástroje - zahŕňajú vynikajúci slovný procesor pre spracovanie akéhokoľvek typu dokumentu. 

Grafické kompozičné nástroje demonštrujú veľkú silu softvéru, ktorý umožňuje ľuďom byť kreatívnejší. 

•  Prehľad - jedným z  mnohých prvkov, ktoré by mali byť súčasťou softwaru - nahrávať aktivity, mať ich 

preskúmané a uložené pre budúcnosť. Tento zoznam umožňuje užívateľom vrátiť sa k predchádzajúcemu 

kroku, podobne ako „back“- políčko na WEB prehliadači. 

•  Šírenie - keď používatelia vytvoria niečo, s čím sú stotožnení, musia to rozšíriť. Niekomu vyhovuje poslať 

priateľom nápad emailom, ale je možné využiť i ambicióznejšie (modernejšie) spôsoby. Počas vyhľadávania 

výskumníci zhromažďujú pre svoju prácu veľa informácii a „stretnú“ prostredníctvom internetu veľa ľudí. 

Preto by bolo vhodné poslať im ocenenie za ich prácu, ktorá napomohla k dosiahnutiu výsledkov. Týmto 

spôsobom je možné rozšíriť vlastnú prácu pre ďalších ľudí, pre ktorých môže byť zaujímavá a užitočná.

Teresa Amabile [22] vytvorila model kreativity, zameraný zväčša na faktory, ktoré umožňujú a  motivujú 

kreatívne správanie. Navrhuje tri komponenty, z ktorých sa skladá individuálna kreativita v danej téme. 

•  Zručnosti v  určitej oblasti, odbornosť –toto môžu byť faktické vedomosti, akými sú princípy a  názory, 

technické schopnosti, ktoré sa vyžadujú pre konkrétnu oblasť, a špecifi cké talenty, ktoré môžu prispieť ku 

kreatívnej produktivite. Tieto zručnosti sa skladajú z vrodených zručností ako aj z tých získaných vzdelávaním, 

formálne alebo neformálne. Aj vtedy keď je odbornosť u  človeka vysoká, ak má slabší kreatívny proces, 

kreatívne výsledky môžu byť menej pravdepodobné. 

•  Relevantné kreatívne procesy (naučené schopnosti) - tento prvok zahŕňa: 

•  osobnostné vlastnosti, akými sú napr. sebadisciplína, vytrvalosť, nezávislosť, nepreceňovanie svojich 

zásluh,

•  preferovaný štýl poznávania, schopnosť chápať zložité veci,

•  pracovný štýl, ktorý súvisí so schopnosťou sústrediť sa na podstatu, zmeniť neúspešné riešenia za nové, so 

snahou byť produktívny, nevzdať sa a vytrvať s veľkou dávkou energie, keď sa nedostavuje úspech. 

•  Vnútorná motivácia (zvládanie zadaní) je určované ako hlavný zdroj pre kreativitu na individuálnom stupni. 

Podľa výskumov sa vnútorná motivácia považuje za stimulujúcu kreativitu, pričom vonkajšia sa považuje 

za obmedzujúcu. Tento prístup postupne ustupuje v prospech zistení, že vonkajšia a vnútorná motivácia 

nesmú fungovať v opozícii, hlavne pri kreativite v oblasti podnikania. Kreativita v podnikaní, zdá sa, vyžaduje 

synergickú motiváciu oboch - vnútornej aj vonkajšej motivácie, zameranej na rozvoj schopností. 

Pre zvyšovanie kreativity je dôležité, aby sa jednotlivé prvky kreativity uplatňovali vo vzájomnej súčinnosti a 

aby bol zrejmý ich prienik. Nájdenie tohto prieniku môže byť dôležitým krokom k zlepšeniu kreativity. Ako 
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uvádza T. Amabile, kreativita sa významne posilní, ak sa všetky tri komponenty, ktoré rozpracovala, dostanú do 

optimálnej konštelácie - zdieľajú zo seba to najlepšie. 

R. Woodman a L. Schoenfeldt navrhli interaktívny model kreatívneho správania [23], ktorý poskytuje 

integrujúcu platformu kombinujúcu dôležité elementy osobnosti a kognitívnu a spoločenskú interpretáciu 

kreativity. V  tomto modeli navrhujú, že kreativita je komplexný produkt správania človeka v  danej situácii. 

Situácia je charakterizovaná v zmysle kontextuálnych a spoločenských vplyvov, ktoré buď umožňujú, alebo 

zabraňujú kreatívnej produkcii. Dôležitým prvkom interaktívneho modelu kreativity v organizáciách je 

schopnosť ovplyvňovať naprieč stupňom analýzy. Tieto medzistupňové vplyvy sú zachytené šípkami v obrázku 

1. prostredníctvom spoločenských (SI) a kontextuálnych vplyvov (CI). Medzistupňové vplyvy majú špeciálny 

význam pri chápaní skupinovej a organizačnej charakteristiky, ktorá zahŕňa kreatívne správanie do zložitých 

spoločenských systémov. 

Figure 1:  An Interactionist Model of Organisational Creativity.

R. Woodman and L. Schoenfeldt analyzujú tri oblasti kreativity:

  Individuálna kreativita: prejavuje sa v súčinnosti niekoľkých prvkov: 

•  predchádzajúce skúsenosti, kognitívne štýly a schopnosti, napr. pohotovosť v prezentovaní, asociatívna 

pohotovosť, originalita a praktická pohotovosť produkovať nápady,

•  osobnostné faktory - široká škála záujmov, komplexnosť pohľadu, vysoká miera angažovanosti, nezávislosť 

pri posudzovaní, autonómia, osobnostná stabilita a zvedavosť, 

•  vnútorná motivácia - ovplyvňujú ciele a ich príťažlivosť,

•  vedomosti a technické zručnosti, dôležité zručnosti týkajúce sa odbornosti, kognitívne zručnosti 

a osobnostné rysy spojené s kreatívnym pôsobením.

  Kreativita v skupine: existuje veľa dôležitých faktorov, ktoré treba zohľadňovať, keď hovoríme o kreativite 

skupiny. Možnosť kreatívnych výsledkov môže byť vyššia za týchto predpokladov: líderstvo je 

demokratické a spolupracujúce, štruktúra je viac organizovaná ako mechanicky vytvorená a skupiny 

sú zložené z jedincov pochádzajúcich prínosného prostredia, resp. z prostredia, ktoré je odlišné, 
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čím vzniká priestor pre vzájomné obohacovanie sa. Ďalšími zásadnými faktormi ovplyvňujúcimi kreativitu 

v skupine môže byť dostupnosť zdrojov, veľkosť skupiny, porozumenie, otvorená komunikácia a vhodné 

zloženie skupiny. Pokiaľ ide o skupinové riešenie problémov, v minulosti vznikli viaceré techniky, ktoré sa 

používajú dodnes, napr. brainstorming. Umožní to stavať na nápadoch viacerých členov skupiny, čím sa 

docieli väčšia rozmanitosť pri tvorbe nápadov. Je známe, že skupina si vytvára svoj vlastný sociálny kontext, 

v rámci ktorého sa formuje kreatívne správanie. Navyše, skupiny môžu svoju efektivitu pri riešení problému 

zvýšiť prostredníctvom tréningov, orientovaných na zručnosti súvisiace s zvládnutím techník. 

Je treba podčiarknuť dôležitosť sociálnej informácie, ktorá pozostáva z verbálnych a neverbálnych signálov, 

ktoré si ľudia odovzdávajú. Sociálna informácia je dôležitá, pretože identifi kuje vhodné a užitočné vedomosti 

členov skupiny, ktoré sa dajú využiť pre skupinové riešenia problémov. Skupiny musia vytvoriť priestor, kde 

sa jej členovia preukážu ako zdroj vlastných vedomostí. Na základe toho člen tvorivej skupiny neodovzdáva 

len svoje vlastné vedomosti, ale pracuje aj vedomosťami ostatných.

Skupinová kreativita nie je obyčajným súčtom celkovej skupinovej kreativity, ale je ovplyvnená tým, ako 

je skupina zložená: diverzia (rôznorodosť členov skupiny), skupinová charakteristika (veľkosť skupiny, vek, 

vzťahy), skupinový proces (stratégie na riešenie problémov, sociálny a informačný proces) a kontextuálne 

vplyvy (procesy, ktoré prebiehajú v rámci organizácie). 

  Kreativita v  organizáciách: organizačná kultúra, ako aj iné aspekty v  organizácii, môžu byť zložité 

v situáciách, kedy sa zavádza zmena, pretože ľudia sú pripútaní k jestvujúcim postupom a štýlu práce a 

môžu odmietať nový štýl myslenia. Postupy, podporujúce kreativitu a inovatívnosť budú efektívne len 

vtedy, ak potenciálni a súčasní zamestnanci organizácie poznajú tieto postupy a sú s nimi v zhode. Preto 

kreatívne tréningy môžu byť vnímané ako súčasť vplyvov, ktoré podporia organizačnú kultúru a kreatívne 

správanie. 

Pre podporu kreativity v  organizáciách má význam, aby organizácia podporovala nové nápady a 

ich slobodnú výmenu, legitimizovala konfl ikt, ktorý ponúka riešenia, stimulovala účasť a spoliehala sa viac 

na vnútorné ako na vonkajšie odmeny. Za mimoriadne dôležitý sa považuje i vzťah medzi projektovým 

riadením, relatívnou dominanciou v  projekte a  s  líniovými manažérmi v  projektových tímoch. Vhodná 

rozdelenie rolí medzi projektovými manažérmi a  líniovými manažérmi v  R&D sa ukáže na zvýšenej 

produktivite. Rola projektových manažérov súvisí s vplyvom na väčšinu organizácie, resp. na interakciu 

s  ostatnými štruktúrami organizácie. Líniový manažéri sú zodpovední za kontrolu nad rozhodovaním 

súvisiacim s technickým obsahom projektu.

A. Cumming a  J. O´Connell uvádzajú, že inovácia v organizácii zahŕňa výkon súvisiaci s  cieľmi, vhodný 

dohľad a charakteristiku prostredia. Tiež považujú za dôležité, aby bola zabezpečená výmena informácii 

s vonkajším prostredím, čo pozitívne ovplyvňuje tvorbu nápadov. Organizačná kreativita (kreatívny výstup 

z komplexného systému) je funkcia skupinovej kreativity vplyvov, ktoré prichádzajú z interného a externého 

prostredia. 

Tento interaktívny model kreativity v organizácii má potenciál spájať rôzne výskumné prúdy, pričom 

vznikajú nové výzvy pre ďalší výskum a vyvstávajú nové míľniky Je ťažké si predstaviť, aby bol systematický 

výskum  kreativity v organizáciách tvorený bez prieniku rôznych stupňov analýzy problému. Pochopenie 

kreativity v  spoločenskom kontexte si vyžaduje preskúmanie kreatívneho procesu, kreatívnych produktov, 

kreatívnych ľudí a  kreatívnych situácii. Teória kreativity v  organizácii musí preto poskytnúť priestor pre 

dostatočnú komplexnosť a kontextuálny prístup. 

James C. Kaufman a  Ron Beghetto uviedli „4 C“ model kreativity. Cieľom toho modelu je poukázať na 

dôležité rozdiely medzi rôznymi stupňami kreativity (od mini-c po Veľké-C).

Model„4C“ zahŕňa: 

Veľké C (Big-C): kreativita, ktorá súvisí so špičkou daného odboru. Je založená na evidentnom kreatívnom 
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Model„4C“ zahŕňa:

Veľké C (Big-C): kreativita, ktorá súvisí so špičkou daného odboru. Je založená na evidentnom kreatívnom 
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prístupe. Príkladom kreativity veľké C môžu byť víťazi Pulitzerovej ceny alebo ľudia, ktorí majú v Encyklopédii 

Britannica zápis dlhší ako 100 viet. 

Malé-c (little-c): každodenné riešenia problémov a kreatívne vyjadrenia. Tento prístup sa zameriava na 

každodenné kreatívne aktivity v bežných podmienkach, ktoré nemusia vykonávať výlučne experti. 

Mini-C kreativita: - jadrom defi nície mini-c kreativity je dynamický proces, podieľajúci sa na tvorbe osobných 

vedomostí a porozumenia v  rámci určitého sociálno-kultúrneho kontextu. Reprezentuje úvodné, kreatívne 

interpretácie, ktoré neskôr môžu slúžiť na jedinečné výsledky. 

Profesionálna expertíza (pro-c kreativita): týka sa ľudí, ktorí sú profesionálne kreatívni, alebo ich kreativita 

vychádza z osobného záujmu, ale nie sú vyslovene vynikajúci. Je tu príležitosť pre vývoj – pri silnej motivácii je 

možné dosiahnuť progres k malému-c (ale ešte s nie dosiahnutie veľkého-C).
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Greatness

Informal
Apprenticeship
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Big-C

Pro-c

mini-c

little-c

Obrázok  2:  Kompletný „4-C“ model

Ako je možné vidieť na obrázku 2, kompletný model zahŕňa niektoré tranzičné periódy a konečné destinácie. 

Všetci začínajú v  mini-C. Niektorí môžu prestúpiť do Pro-C, ale väčšina zažije jednu alebo dve tranzičné 

periódy. Niektorí ľudia prejdú formálnym „dovzdelaním“, ktoré bude smerovať k Pro-C. Alternatívna cesta je 

tranzičná perióda experimentovania – tinkering – hranie sa s kreativitou a zlepšovanie sa prostredníctvom 

experimentovania - aj bez štruktuovaného mentorstva. 

Keď už raz niekto dovŕši stupeň malé-c (little-c), nasledujú aspoň dve tranzičné periódy. Jedna taká perióda 

je Pro-C, často prostredníctvom neformálneho vzdelávania (pracovanie so starším, viac skúsenejším kolegom 

alebo mentorom). Ďalšia možnosť je koncová destinácia – hodnotenie. Nie všetci ľudia túžia alebo inklinujú 

vyskúšať kreatívnu aktivitu na profesionálnej úrovni. Veľa osôb môže použiť vlastnú kreativitu na vyjadrenie 

samých seba, vyjasnenie emócii, produkciu nápadov alebo bádanie po životných udalostiach. 

Pre ľudí na Pro-c stupni sú ešte dve alternatívne cesty. Niektorí ľudia zostanú kreatívni počas ich celkového 

profesionálneho života. Tí, ktorí sú špeciálne kreatívni, by mali dosiahnuť vrchol v profesionálnej oblasti. Tí, ktorí 

dosiahli tento stupeň, môžu byť pre súčasníkov i budúce generácie vnímaní ako tí, čo dosiahli stupeň Veľké-C. 

Pro-c ľudia sa môžu usadiť v tomto v kreatívnom štádiu a dokončiť svoju profesijnú kariéru bez vytvorenia 

špeciálneho signifi kantného prínosu. Stupeň Big-C sa označuje ako koncová destinácia, kde sa stáva 

človek legendou. Tento model predstavuje špecifi cký pohľad vývoj kreativity človeka a popisuje jeho 

jednotlivé stupne.
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Kým a Kde môže byť kreativita adaptovaná? 

Teoretický prehľad o Web 2.0 a neformálnom učení

Podľa Ohlyho a  kol. [25] sú dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi kreativitu zdieľanie nápadov, komunikácia 

a participácia, ako aj podpora individuality a tímu. Použitie nových technológii, otvorenejšia a častá komunikácia 

a vyškolená pracovná sila je základom pre posilnenie kreativity, čo vytvára predpoklady na adaptáciu v rýchlo sa 

meniacom prostredí pri dosahovaní výsledkov v business prostredí. 

V tomto kontexte je dôležitá spolupráca medzi ľuďmi, podporená neformálnym učením, pretože neformálny 

aspekt môže byť spojený s vnútornou motiváciou a s rozvojom kreativity. Učenie je prirodzený ľudský kognitívny 

proces, ktorý je konštantne prítomný, či už niekto participuje na formálnom učiacom prostredí, alebo nie. Ako 

K. Collin povedal „neformálne učenie na pracoviskách je zakódované v  každodennom riešení problémov, 

v riešení situácií a ľudia sa učia na chybách a na vyjednávaniach s kolegami“. [26]

V štúdii pojednávajúcej o neformálnom učení na pracovisku sa uvádza, že zamestnanci získajú 70% vedomostí 

o práci z neformálnych učiacich aktivít. [28] Podľa J. Crossa [28] 20% z učenia pochádza z formálneho a 80% je 

neformálneho, a pritom paradoxne, strávime 80% nášho tréningového rozpočtu na formálnom, a len 20% na 

neformálnom vzdelávaní. [29] V štúdii sa nevymedzuje špeciálne informálne vzdelávanie, ale všetko vzdelávania 

mimo formálneho sa označuje ako neformálne.

Neformálne učenie je jedna z troch foriem učenia defi novaného podľa OECD (formálne, neformálne 

a informálne). [30] Podľa Európskej Komisie „neformálne vzdelávanie je prirodzenou súčasťou každodenného 

života“. 

Neformálne učenie je zámerné, ale dobrovoľné učenie, ktoré sa realizuje a  pracovisku, v záujmových 

združeniach, kluboch a vo vzdelávacích a tréningových fi rmách atď. Uskutočňuje sa rozmanitými formami, 

napr. kurz, tréning, výcvik, seminár, koučing, mentoring, outdoor. Aktivity neformálneho vzdelávania sú 

plánované, ale zvyčajne nebývajú štruktúrované ako školské vyučovanie. Na pracoviskách sú významným 

faktorom rozvoja pracovného a osobného potenciálu zamestnancov a manažérov. Pre porovnanie, informálne 

učenie je neofi ciálna, neplánovaná, spontánna cesta, ako sa veľa ľudí naučí robiť svoju prácu, resp. naučí robiť 

svoju prácu lepšie (rozprávaním, pozorujúc ostatných, pokus a omyl a pod.)

Neformálne vzdelávanie fi rmy používajú predovšetkým na: 

•  zvýšenie profesionality a profesijný rast,

•  osobnostný rozvoj a tímovú spoluprácu,

•  získavanie nových zručností, potrebných pre výkon profesie,

•  zlepšenie vedomostnej úrovne, premietajúcej sa do produktivity,

•  premenu organizácie zo záporných čísiel k profi tu, 

•  vytváranie nových nápadov a zvýšenie inovácie,

•  investovanie do rozvojových zdrojov tam, kde budú mať najväčší efekt,

•  zníženie nákladov a zlepšenie služieb. 

Neformálne vzdelávanie je teda jedným z kľúčových postupov na podnietenie inovácie a agilnosti 

zamestnancov.

S  rastúcim prienikom informačných technológií na pracoviskách sa IT stáva čoraz významnejším aktérom 

neformálneho vzdelávania. Web 2.0. podstatne zmenil spôsoby získavania, zdieľania, tvorenia informácii a ich 

systemizácie, ako aj komunikácie a participácie. 

Web 2.0 (druhá generácia internetových aplikácii) je súbor aplikácii, technológii, užívateľských rolí a informácii. 

Neexistuje defi nícia „Web 2.0“ v  štandardnom spôsobe, ale tento termín je zviazaný s  Timom O´Reillym. 

Konferencia O´Reilly Media Web 2.0 v  2004 defi novala „Web ako platformu“, kde softwarové aplikácie sú 
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vystavané na Webe ako kontrast k ploche. 

Neformálne vzdelávanie je  podporované Web 2.0 aplikáciami - blogmi, wikis, sociálnymi bookmarkami, 

sociálnymi networkovými nástrojmi a aplikáciami, multimédiami a pod. Myšlienka Web 2.0 zvýrazňuje rastúcu 

popularitu tzv. „sociálneho softwaru“, kde sú používatelia spojení navzájom v rôznych skupinových interakciách. 

[32]

Spočiatku webové stránky ponúkali jednosmernú komunikáciu - od majiteľa web stránky k publiku, ale Web 

2.0 to zmenil tým, že umožnil interakcie na webe, zaviedol normu na jednoduchšiu spoluprácu a zdieľanie 

informácií. Web už nie je archív užitočných informácii alebo stránka pasívneho konzumu, ale „architektúra 

účasti“, ako ho defi noval O´Reilly. [33] 

 P. Antonelli ponúka nasledovnú defi níciu Web 2.0: „...na webe založené nástroje a systémy, ktoré umožňujú 

vytvorenie, šírenie a získavanie užívateľsky tvoreného obsahu. Môže to byť určené v troch slovách: tvorenie, 

zdieľanie, nájdenie“. [34] Web 2.0 aplikácia podporuje a umožňuje, aby užívateľ tvoril, čo sa prirodzene premieta 

do atmosféry navodzujúcej kreativitu. Spojenie prostredníctvom webu vo formálnom a  neformálnom 

vzdelávacom prostredí umožňuje aktívny kontakt s inými. 

Web 2.0 umožňuje, rozširuje a zlepšuje neformálne vzdelávanie a spoluprácu, čo pozitívne ovplyvňuje 

prítomnosť kreativity. Potreba inovácie je každým dňom väčšia, preto nové nápady, kreatívne myslenie a 

meniace riešenia sú potrebné na odozvu k rýchlo sa meniacim požiadavkám trhu. 
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PÄŤ OTÁZOK ÚSPECHU  

Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť odpovede na otázky, ktoré súvisia s faktormi podporujúcimi kreativitu a 

bariérami, ktoré ju môžu brzdiť: Je kreativita vrodená? Do akej miery je kreativita spojená s  vrodenými 

dispozíciami? Súvisí kreativita s  biológiou? Má kreatívna bytosť špecifi cké osobnostné rysy? Do akej miery 

hrá rolu vonkajší kontext? Sú muži kreatívnejší ako ženy? Ktoré sú najdôležitejšie faktory zlepšujúce kreativitu 

v organizácii? Akú majú pozíciu lídri? 

Prečo je kreativita prospešná? 

Individuálno-psychologický a spoločensko-kultúrny pôvod

Aby sme mohli študovať individuálno-psychologický verzus spoločensko-kultúrny pôvod kreativity, musíme 

sa zamerať na oblasť pôvodu oboch – osobnosti aj kultúry. Existujú dva prístupy v nazeraní na tento problém: 

prvý vidí kultúru prostredníctvom osobnosti ako produkt človeka - kultúra je výsledkom ľudskej činnosti. Druhý 

prístup je takmer opačný: človek je z veľkej časti produkt prostredia, je taký, aká kultúra ho formovala, do akej 

kultúry patrí. 

Predkladáme kombináciu oboch týchto prístupov podľa psychiatra Silvana Arietiho. [35] Jeho prístup ilustruje 

nasledujúci obrázok. 

 

Zdroj: Arieti, Silvano, “Creativity: the Magic Synthesis”, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1976

Kultúra je vnímaná ako kombinácia faktorov, ktoré sú odvodené z biologického a psychologického vybavenia 

človeka (hrubé čiary v  sieti C a  z  nepsychologických faktorov (spoločenských, geografi ckých, historických 

premenných – tenké čiary v sieti C). Osobnosť a kultúra spolu žijú a sú navzájom závislé. Žiadna časť cyklického 

procesu by nemohla existovať samostatne jedna bez druhej - človek nemôže žiť bez kultúry a kultúra nemôže 

existovať bez človeka. Ide o otvorený systém, ktorý je vyživovaný mechanizmom feedbacku. Podobne sú 

otvorené oba prvky systému – osobnosť (človek) a kultúra. Kreativita obohacuje a rozvíja oba prvky – človeka 

i kultúru. 

Je dôležité mať na zreteli, že kultúra samotná nerobí človekom kreatívnym, len ponúka podmienky, podnety 

a klímu pre kreativitu a inováciu, ktoré sú dostupné pre I (čiara b). Človek musí tiež disponovať špeciálnymi 

predpokladmi (označená časť I), aby pochopil a využil podnety, ktoré prichádzajú z kreatívnej spoločnosti 

na vytvorenie inovácie (c), ktorá bude znovu ponúknutá kultúre. 

C = kultúra

I = individualita

a = funkcie, ktoré dovoľujú kontakt medzi I a C 

b = čo individualita získava z kultúry

“vybodkovaná časť I” = časť, ktorá pretvára človeka ako 
živočíšny druh na spoločenskú bytosť

b' = charakteristiky creativogenic kultúry

c = kreativita
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V ďalšej časti sa sústredíme na analýzu charakteristík, ktoré sa podieľajú na utváraní kreatívnej osoby (individuálna 

kreativita). Pozornosť zameriame tiež na organizáciu/fi rmu a jej a hodnoty, ktorými musí disponovať, aby mohla 

byť vnímaná ako potenciálne kreatívna organizácia (organizačná kreativita), ako aj na podmienky pre zlepšenie 

kreativity vo vnútri skupiny (skupinová kreativita). Napokon si ozrejmíme rolu, ktorú spĺňajú lídri pri podpore 

kreativity na troch stupňoch.  

Kto, kde a kedy môže kreativitu použiť?

Individuálna kreativita

Teória kreatívnej osobnosti disponuje dvoma hlavnými prístupmi - jeden je holistický, ktorý sa sústreďuje na 

osobu a jej totalitu, druhý je spojený so špecifi ckými charakteristikami kreatívnej osobnosti. 

A. Maslow reprezentuje prvý prístup. Podľa neho kreatívni ľudia dokážu sami pracovať na svojom rozvoji. Veril, 

že determinanty kreativity sa dajú rátať na tisícky a nemá zmysel ich vypočítavať, aby sa dosiahla jednoduchá 

cesta k popisu kreativity. Zastával názor, že neexistuje žiaden špeciálny gombík pre kreativitu a že kreatívnu 

osobu treba vnímať ako celok. Problémom je, že tento prístup nemieri k vzdelávacej činnosti a neponúka ani 

všeobecné východiská.

V druhom prístupe nachádzame výpočet charakteristík (ingrediencii), ktoré vyživujú (resp. nie) kreativitu. 

Niektoré z týchto faktorov nemajú žiadnu koreláciu s kreativitou (napr. napr. pohlavie osoby) alebo slabú 

koreláciu (napr. inteligencia), pričom iné majú silnú koreláciu (napr. vedomosti, osobnostné znaky, motivácia).

Viacerí vedci skúmali, či existuje vzťah medzi inteligenciou a kreativitou. Zatiaľ nie je stanovený jednoznačný 

názor na túto otázku. Prevláda stanovisko, že súvis je celkom slabý: vysoko inteligentné osoby nemusia byť 

zároveň kreatívne. Hoci kreatívni ľudia sú inteligentní – inteligencia je potrebná – mimoriadne vysoké IQ nie 

je nevyhnutnosťou pre kreativitu. Naopak, inteligencia môže potlačiť vrodené dispozície osobnosti, alebo sa 

prispôsobí tomu, čo kultúrne prostredie ponúka. 

Niektoré aspekty inteligencie sú však nevyhnutné pre kreativitu, a naopak - kreativita zahŕňa rôzne aspekty 

inteligencie: syntetické prístupy pre tvorbu nápadov, analytické aspekty na zhodnotenie kvality týchto nápadov 

a praktické aspekty súvisiace s hľadaním cesty, ako ich efektívne komunikovať a presvedčiť ľudí o ich hodnote. 

Perkins taktiež dospel k záverom, že inteligentní ľudia sú pravdepodobne kreatívnejší, ako ľudia s nižšou 

inteligenciou, avšak vysoká inteligencia nie je ani nutná, ani postačujúca podmienka pre kreativitu. Hoci mnoho 

kreatívnych ľudí je tiež vysoko inteligentných, vedci zistili, že existuje značné percento vysoko inteligentných 

ľudí, ktorí kreatívni nie sú. Vysoko inteligentní však ľudia môžu mať potenciál k rozvoju vyššej úrovne tvorivosti 

než menej inteligentní ľudia a tiež dokážu uplatniť svoju kreativitu viacerými smermi. 

Ako ďalší problém vyvstáva otázka, aký je vplyv emocionality na kreativitu. Je chybou ignorovať vplyvy, ktoré 

majú emócie na kreatívnu energiu. Ak majú emócie možnosť zdravo sa prejaviť, vyvolávajú a podporujú tvorivú 

a kreatívnu energiu. Ak sú emócie potlačené alebo záporne podporované, ľudia budú skôr ustupovať od 

kreativity. Len ťažko sa podarí povzbudiť ich a podnietiť k tvorivosti, čím sa organizácie môžu okrádať o svoje 

najlepšie príspevky. [36]

Osobnosť jedinca, jeho individualita patrí taktiež k faktorom, ktoré majú pozitívnu koreláciu s kreativitou. Nie 

je to iba jedna špecifi cká osobnostná črta, ale kombinácia niekoľkých znakov, produkujúcich syntézu, ktorú 

nazývame tvorivý človek. [37]

Nemálo autorov sa snažilo odhaliť a popísať špecifi cké vlastnosti osobnosti tvorivého jedinca. Namiesto dlhých 

výpočtov a zoznamov vlastností viacerých autorov predkladáme syntézu rôznych prístupov, aby sme defi novali 

vlastnosti, ktoré súvisia s kreativitou: 
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 Želané vlastnosti: altruistický, energický, pracovitý, vytrvalý, asertívny, nezávislý, 

univerzálny, citlivý, úprimný, tolerantný, cení si priateľstvo, ktoré chápe ako "posvätný 

vzťah".

 Menej žiaduce vlastnosti: hanblivý, precitlivený, melancholický.

 Negatívne vlastnosti: nespokojnosť, narúša organizáciu a vžité postupy, robí chyby, 

tvrdohlavý a temperamentný, dominantný.

 Individuálne vlastnosti: túžba po objavovaní, láka ho tajomné, nepoznané, vzdoruje 

dohovorom, nezávislý na úsudku a myslenia iných, radikálny, má často nekonvenčné 

zvyky a správanie, vyžaduje (občas) samotu.

Aké sú požiadavky na kreativitu a tvorivý proces?  

V predkladanom zozname sú opäť zosumarizované odpovede viacerých autorov s rôznym prístupom: 

•  netradične myslenie, 

•  celková citlivosť na problémy,

•  problém je výzva, ponorenie sa do zmyslu problému,  

•  schopnosť postrehnúť správne otázky, využívať chyby lojalita k organizácii s nadhľadom,

•  pohotové myslenie a plodnosť myšlienok, slovná, asociačná, výrazová a myšlienková pohotovosť 

•  fl exibilita: schopnosť opustiť staré spôsoby myslenia a iniciatívy; fl exibilita môže byť spontánna (ak sa jedná 

o snahu zvládnuť veľké množstva nápadov bez zotrvačnosti v myšlienkových procesoch) alebo adaptívna 

(ak je úsilie cielené na riešenie konkrétneho problému),

•  originalita: schopnosť produkovať neobvyklé riešenia a nekonvenčné asociácie,

•  preformulovanie: schopnosť reorganizovať to, čo je zabehnuté - pozerať sa na vec novým pohľadom

Za hnacie sily kreativity sú možno považovať také faktory, akými sú zvedavosť a obavy. Keď sú ľudia motivovaní, 

začnú sa aktivizovať. Jedným z prvých krokov je vyhľadávanie možných a užitočných informácii. Za týmto 

vyhľadávaním stojí zvedavosť - psychický stav, pri ktorom ľudia preskúmavajú nepoznané možnosti. Zvedavosť 

ako faktor motivácie je preukázateľný. Vedie ľudí k  experimentovaniu s ich prostredím, k neplánovaným 

objavom. Tieto objavy, a najmä cesty, ktoré k nim vedú, sú často sprevádzané obavami, ale inokedy môžu byť 

tiež prekvapivo hravé. V oboch prípadoch dávajú ľuďom skúsenosti, na ktoré je možné naviazať pochopenie 

nových súvislostí. Ak je zvedavosť uplatnená v  tzv. bezpečnom experimentovaní, transformuje neznáme 

z niečoho potenciálne nebezpečného (nepoznaného) do niečoho zvládnuteľného - pravdepodobne 

zaujímavého a dokonca aj prospešného.

Avšak hľadanie netušených vedomosti prostredníctvom nových zážitkov môže spôsobovať úzkosť. Pre 

niektorých ľudí sa malé obavy môžu zmeniť na silný strach. Neriadený strach môže prerásť do bodu, kedy sa 

spúšťa prvotná reakcia na prekážku - "boj sa alebo boj", ktorá orientuje myslenie a správanie primárne na prežitie. 

Ak sa človek značne preľakne, môže prísť o väčšinu kapacity pre kreatívnu zvedavosť. Stáva sa, že zamestnanci, 

ktorí sa stretávajú s novými, ale potenciálne riskantnými úlohami, vyhýbajú sa vôbec pustiť sa do nich. Navyše, 

každý človek má inú toleranciu rizika. Tolerancia rizika je do istej miery určená prítomnou motiváciou - vnútorne 

motivovaní ľudia sú schopní tolerovať väčšie riziko a väčšie obavy.

Líder môže hrať dôležitú rolu v stimulovaní záujmu a znižovaní obáv ponúkaním bezpečného pracovného 

prostredia, sýtením motivácie zamestnancov a napokon podporovaním a oceňovaním dobrých nápadov. 

Vzdelávanie a odborná príprava majú rozhodujúci význam pri podpore kreativity. Rôzne formy 

vzdelávania a  tréningov môžu pôsobiť ako katalyzátor, ale aj ako prekážka pre tvorivosť. [38] V 
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posledných desaťročiach sa mnoho najvyspelejších krajín sveta presunulo od priemyselnej ekonomiky 

k znalostnej ekonomike, založenej na vytváraní vedomostí, informácií a inovácií. Príliš málo pozornosti sa 

venovalo dôsledkom tejto zmeny, najmä s ohľadom na vzdelávací systém. Väčšina súčasných škôl a školských 

systémov refl ektuje zmenené podmienky len v malej miere, resp. vôbec nie, čím sa sa stávajú málo účinnými. 

Preto vyvstáva čoraz dôležitejšia požiadavka - prispôsobiť metódy výučby a učenia potrebám vedomostnej 

spoločnosti. Už v 60-tych rokoch Torrance tvrdil, že vzťah učiteľ – žiak (učiaci sa) musí mať v sebe zakomponované 

prvky tvorivosti. Vzťah by nemal byť založený na situácii podnet - reakcia, ale na živej interakcii, vychádzajúcej 

zo spoločných zážitkoch. 

Predmetom výskumu bolo i posudzovanie vplyvu, ktorý má jazyk na kreativitu. Porovnávali sa jednojazyčné 

a bilingválne (viacjazyčné) skupiny. V prehľade 24 štúdií prišli autori výskumov k záveru, že existuje pozitívny 

vzťah medzi dvojjazyčnosťou a kreativitou, a to z niekoľkých dôvodov:

•  bilingválne hovoriaci môžu mať pružnejší prístup k svetu v dôsledku dvojitého lingvistického hľadiska na 

svet, 

•  bilingválne hovoriaci môžu mať v rámci rovnakého konceptu väčšiu rozmanitosť a asociatívnosť, pretože 

daný koncept sa nachádza v dvoch rôznych jazykových koncepčných sieťach,

•  bilingválne hovoriaci môžu mať väčšiu toleranciu k nejednoznačnosti, pretože sa cítia komfortnejšie 

v situáciách, v ktorých jedna základná myšlienka môže mať rôzne nuansy v závislosti na lingvistickom 

spoločenstve,

•  bilingválne hovoriaci sa často zúčastňujú činnosti dvoch kultúrnych skupín, naopak monolingvisti majú 

aktivity zamerané predovšetkým na jednu kultúrnu skupinu.

Kreativita v organizácii

Organizácia, fi rma je súčasťou celej spoločnosti, je to systém, kde ľudia uplatňujú svoj   potenciál kreativity pri 

práci. [40, 41, 42]

Ako prvé načrtneme funkcie tradičnej organizačnej štruktúry vo vzťahu k potrebám otvorenej, kreatívnej 

organizácie. Tradičné organizačné štruktúry sú založené na racionálnom myslení a rozhodovaní. V týchto 

modeloch je cieľom znížiť neistotu a nahrádzať ju rutinou. V dôsledku toho postupy a predpisy, ktorých účelom 

je maximalizovať predvídateľnosť a poriadok, sa vnímajú ako pozitívne vplyvy na chod organizácie. Úlohy v 

rámci organizácie sú presne defi nované v súlade s rôznymi funkciami a jurisdikciami, aby sa predišlo prekrývaniu, 

zvyšovala sa produktivita a výkonnosť. Všeobecne platí, že v tradičných organizáciách je považované efektívne 

využitie kontroly za spôsob, ako v organizácii/fi rme získať čo najlepší výsledok.

Vznik týchto tradičných názorov je dielo A. Smitha, ktorý sa v roku 1776 stal zástancom revolúcie v produktivite, 

keď navrhol koncepciu deľby práce. 

O mnoho rokov neskôr Weber (1922 - 1996) svojimi klasickými pojmami byrokracie položil základy tradičných 

organizačných teórií. Samotné pravidlá sa stali meradlom a ľudia mali tendenciu premeniť sa v byrokratické 

osobnosti. 

Tradičné organizačné štruktúry nie sú vo všeobecnosti zlé, majú tú výhodu, že nastolia poriadok, bezpečnosť 

a zodpovednosť. Avšak z pohľadu kreativity tieto tradičné štruktúry a hierarchie vytvárajú nehostinné, málo 

podnetné prostredie pre kreativitu.

Aké sú charakteristiky tvorivej organizačnej kultúry? 

Spomedzi rozsiahleho výberu, zvyčajne sa prekrývajúcich výskumov a analýz na tému kreativita v organizáciách, 

sme sa sústredili na diela Harvard Business School a na výsledky zistení S. Ariette. Z nich čerpáme opis faktorov 

úspešnosti a praktických rád pre zvýšenie tvorivosti v organizáciách. 

Antipatia k riziku je prirodzená a zdravá, ale pokrok a riziko sú nerozlučnými spoločníkmi. Organizácie musia 
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Kreativita a inovácia príručka pre malé a stredné podniky



podporovať pozitívny postoj k riziku a byť otvorené k experimentovaniu.

Existujú v podstate dva spôsoby pre riešenie rizík: diverzifi kácia a lacné zlyhania.

Diverzifi kácia umožňuje spoločnostiam rozložiť riziko na “viacero karát“, ako priamy opak toho, čo by sa 

dalo vyjadriť „postaviť všetko na jednu kartu“. Ak napríklad stovka jednotlivcov predloží inovatívne nápady, 

zo skúsenosti všeobecne vyplýva, že niektoré nápady budú celkové zlyhanie, ostatné sa sotva vyplatia a 

niektoré ďalšie budú veľmi úspešné a budú produkovať pozitívny výsledok pre všetkých sto zúčastnených. 

Vzhľadom na to, že človek nikdy nemôže vopred vedieť, ktoré nápady budú víťaziť a ktoré budú neúspešné, 

diverzifi kovanie portfólia dáva väčšiu šancu na úspech. 

Lacné zlyhania sú projekty alebo experimenty, ktoré sú ohraničené čo najmenším vynaložením prostriedkov. 

Sľubné myšlienky sú podporené malými rozpočtami a pri ich testovaní sa hľadajú riešenia s čo najmenším 

rozsahom zdrojov. Postupom času sú silné nápady stále podporované, zatiaľ čo slabšie nápady ukončené.

V  teórii kreativity je preferujúci názor, že kultúry, ktoré veria v pokrok a majú optimistický pohľad do 

budúcnosti, podporujú ľudí v práci na zlepšení sveta. Takáto kultúra je svojím prístupom orientovaná na 

posun od jestvujúceho status quo k prijatiu zmien. Tie kultúry, ktoré pochybujú o možnostiach pokroku, majú 

pesimistický pohľad na budúcnosť a neprijímajú ľahko odchýlku od zhody a  tradície - vo všeobecnosti sa 

chápu ako potlačovatelia tvorivosti.

Organizácie/fi rmy by sa nemali obmedzovať len na individuálne ciele vlastného bezpečia, istoty pracovného 

miesta, zisku, ap., ale mali by byť otvorené podnetom, ktoré musia byť nielen prítomné, ale aj vyžadované, 

vzhľadom na to, že otvorenosť sa vo všeobecnosti premení na vnímavosť.

Organizácia by mala považovať kreativitu ako bežnú súčasť svojej činnosti - teda nie ako špeciálnu činnosť 

vymedzenej skupiny zamestnancov. Vo fi rmách, kde sa kladie dôraz na okamžité uspokojenie (plnenie plánov, 

výnosy ap.) a  nepodporuje sa kreativita, sa  môže tento prístup stať dokonca pre fi rmu kontraproduktívny 

a škodlivý. Kreativita je niečo, čo rastie, má trvanie a požaduje budúcnosť rovnako ako súčasnosť.

Vystavovanie sa rôznym podnetom (a dokonca aj kontrastným), je v organizácii/fi rme nielen užitočné, ale aj 

zásadné. Keď sa získavajú nové podnety, primajúca osoba zvyšuje možnosť tvorivej syntézy, ktorú si predtým 

nemusela uvedomovať. Jedným z dôvodov, prečo napr. staroveké Grécko získalo svoj kultúrny význam, bola 

jeho otvorenosť voči odlišným kultúram a vnímavosť k novým prvkom. Podobne aj organizácie, v ktorých 

pracujú ľudia s rôznymi profi lmi, kultúrnym zázemím a zručnosťami, majú väčšiu pravdepodobnosť pripraviť 

cestu pre kreatívne a inovatívne procesy a produkty.

Organizácia musí tiež zabezpečiť dostatočný manévrovací priestor, slobodu a autonómiu pre zamestnancov, 

aby mohli rozvinúť svoj   tvorivý potenciál.

S tvorivou slobodou úzko súvisí faktor tolerancie rozdielnych názoroch, a to nielen tých, ktoré pochádzajú z 

rôznych kultúr, ale vo všetkých aspektoch rozdielov. Kreatívny produkt často ľudí zneistí, pretože ho nepoznajú. 

Ľudia sa cítia pohodlnejšie v tom, čo poznajú. Známe spôsoby nevyžadujú meniť staré zvyky a získavať nové, 

neprinášajú prekvapenia, ktoré môžu byť nepríjemné. Je pohodlné držať sa starých návykov. Tolerancia 

musí byť podporovaná zhovievavými postojmi a záujmom o čokoľvek, čo je nové. Niečo novovytvorené má 

väčšiu pravdepodobnosť prijatia, keď ľudia okolo majú sklon veriť, že získajú viac z inovácií, ako z pretrvávania 

zaužívaného.

Tolerancia musí existovať na všetkých úrovniach. Organizácia musí mať tendenciu venovať náležitú pozornosť 

rôznym myšlienkam, presvedčeniu, zvykom a  všetkému, čo sa objaví originálne a odlišné. Je potrebné 

podporovať interakciu, a to nielen medzi kreatívnymi jednotlivcami, ale aj v  skupine a medzi skupinami 

navzájom (pozri tiež kreativitu v skupinách).

Toto je možné dosiahnuť, keď je garantovaný prístup k informáciám a výmene informácií. Informácie 

môžu stimulovať myslenie, ktoré vedie ku  generácii nápadov. Veľa nápadov skutočne vzniklo na 

priesečníku rôznych línií myslenia alebo technológii. V hierarchických fi rmách sú informácie často 
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Sľubné myšlienky sú podporené malými rozpočtami a pri ich testovaní sa hľadajú riešenia s čo najmenším 
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V  teórii kreativity je preferujúci názor, že kultúry, ktoré veria v pokrok a majú optimistický pohľad do k
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výnosy ap.) a  nepodporuje sa kreativita, sa  môže tento prístup stať dokonca pre fi rmu kontraproduktívny 
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Toto je možné dosiahnuť, keď je garantovaný prístup k informáciám a výmene informácií. Informácie

môžu stimulovať myslenie, ktoré vedie ku  generácii nápadov. Veľa nápadov skutočne vzniklo na

priesečníku rôznych línií myslenia alebo technológii. V hierarchických fi rmách sú informácie často
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hromadené ako zdroj organizačnej moci. Informačné toky sú riadené a odoslané prostredníctvom reťazca 

direktívy. Ľudia musia preukázať "potrebu vedieť", aby mali prístup k určitým informáciám. Tento ovládací prvok 

obmedzuje príležitosti na stretávanie sa i príležitosti na rozvoj. Manažéri môžu podporiť voľný tok informácií 

v mnohých ohľadoch: e-mail, fyzické spoločné umiestnenie členov tímu, spoločné pracovné stretnutia, 

pravidelné neformálne obedy ap.

Zamestnanci tiež potrebujú prístup k zdrojom vedomostí, a to ako vo vnútri, tak aj mimo fi rmy. Takéto 

vedomosti sú často „surovinou“ pre tvorivé myslenie. Niektoré spoločnosti vyvinuli prepracované systémy 

riadenia znalostí na zachytenie vedomostí a ich uloženie a zabezpečili ich ľahkú dostupnosť pre opakované 

použitie. Tieto systémy pomáhajú zabezpečiť, že to, čo sa niekto naučil v oddelení A, nemusí znova niekto 

prácne nadobúdať v oddelení B.

Ďalší spôsob, ako pomôcť zamestnancom ťažiť zo zdrojov vnútorného poznania, je vytvorenie záujmových 

spoločenstiev. Záujmová komunita je neformálna skupina, ktorej členovia zdieľajú záujem o určitú technológiu, 

aplikáciu alebo problém. Vynikajúcu príležitosť na odovzdávanie vedomostí a rozvíjanie predstavivosti môžu 

poskytovať newsletter-y a pravidelné stretnutia týchto komunít. Rovnako dôležitou pohnútkou pre inováciu 

a kreativitu sú externé vedomosti, ktoré posilňujú a dodávajú organizáciám vitalitu a činorodosť. Zamestnanci 

majú aktívny prístup k externým vedomostiam vtedy, keď majú príležitosť zúčastniť sa odborného a vedeckého 

stretnutia a návštevy zákazníkov a partnerov benchmarkingu, alebo keď sú vonkajší experti privolaní na 

zdieľanie svojho know-how prostredníctvom prezentácií, seminárov, workshopov ap.

Pri prístupe k informáciám sa nesmie zanedbávať materiálny aspekt tohto procesu. Prístup k zariadeniam a 

materiálom musí byť zaručený bez akejkoľvek diskriminácie. [43]

Niekoľko tipov pre fyzický kontext, ktorý zvyšuje kreativitu:

 konverzácia a spontánne stretnutia sa často realizujú vo verejných priestoroch fi rmy: v 

miestnostiach, kde sú kopírky, skartovače, v kuchynkách, okolo nádržiek s pitnou vodou 

ap. - premeňte tieto priestory na pohodlné miesta na stretávanie, kde sa ľudia budú 

stretávať a odovzdávať si nápady,

 pridajte sediace vaky do výklenkov na vytvorenie neformálnych spoločenských priestorov, 

resp. ich zriaďte na iných vhodných miestach,

 umiestnite tabule a fl ipcharty na miestach, kde sa ľudia prirodzene zhromažďujú - to im 

umožní načrtnúť svoje myšlienky v priebehu spontánnych diskusií,

 rozložte fi xy a biely papier ku konferenčným a jedálenským stolom na podporu kreslenia 

a vytvárania obrázkov s nápadmi - spôsob myslenia, ktorý je veľmi odlišný od slovnej 

diskusie a pre niektorých ľudí je vyhovujúcejší (potrebujú grafi cky zaznamenávať, kresliť),

 stanovte si jeden deň v týždni na neformálny obed, na ktorom si spolupracovníci 

porozprávajú o svojich nápadoch a dajú si spätnú väzbu

 poskytnite tímom „neutrálne miestnosti", v ktorých sa môžu stretnúť, plánovať, 

zverejňovať informácie a zobrazovať konkurenčné produkty.

Pokiaľ ide o systém odmeňovania, ktorý podporuje kreativitu, najväčšou odmenou pre kreativitu je kreativita 

sama! Najlepší spôsob, ako pomôcť ľuďom maximalizovať svoj   tvorivý potenciál, je umožniť im robiť niečo, čo 

sa im páči. Možnosť zvoliť si slobodne, na čom chcú pracovať, umožňuje jednotlivcom hľadať otázky, ktoré ich 

vysoko vnútorne motivujú k výkonu. Táto vysoká úroveň bytostného záujmu je základom pre tvorivé úspechy. 

Dospelá vnútorná motivácia a tvorivosť pri práci by mohla byť ešte výraznejšia, ak manažéri stanovia prostredie, 

v ktorom si môžu ľudia slobodne vymieňať svoje myšlienky a skúmať spoločné záujmy v práci.
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Externé stimuly a ocenenia môžu rovnako posilniť motiváciu a majú povzbudivý účinok. Je známe, že napr. 

zverejnenie Nobelovej ceny podporuje kreativitu v tých oblastiach spoločenskej praxe, ktoré s týmto ocenením 

súvisia. Vonkajšie stimuly a ocenenia nemusia mať, prirodzene, iba takýto celosvetový charakter, účinné sú 

i tie, ktoré akýmkoľvek spôsobom presahujú rámec organizácie/fi rmy. Systém odmien musí byť v súlade so 

synergickými vonkajšími motivačnými faktormi, ktoré boli vysvetlené v odseku o motivácii: efektívny, úspešný 

systém odmien by mal pozitívne prispieť k vnútornej motivácii.

K silným faktorom vnútornej motivácie patrí uznanie od nadriadených, kolegov, priateľov, a pozitívna 

spätná väzba. Tým, že pochvaly potvrdzujú pracovnú kompetentnosť, majú výrazne pozitívny účinok. Forma 

odmeny, ktorá poskytuje viac prostriedkov, osobnej slobody alebo viac času venovať sa vzrušujúcim nápadom, 

je účinná pre udržiavanie vnútorného nastavenia.

Vonkajšia motivácia (napr. fi nančná odmena), ktorá slúži k priamemu zvýšeniu pracovníkovho zapojenia sa 

do práce by mala tiež fungovať v spojení s vnútornou motiváciou.

Priamočiary spôsob, ako zachovať vnútornú motiváciu a posilniť kreativitu, je znížiť naliehavosť alebo zmeniť 

charakter vonkajších faktorov, najmä obmedziť kontrolu a nevzbudzovať v zamestnancoch dojem, že sú na 

každom kroku vyhodnocovaní. Dva kľúčové faktory pre úspešný vonkajší systém odmeňovania je zníženie 

kontroly a odstránenie negatívneho hodnotenia, ktoré navodzuje pocity viny. Inak povedané: hodnotenie musí 

mať charakter informatívnej, konštruktívnej spätnej väzby, ktorá uznáva tvorivý úspech.

Kreativita v skupinách alebo tímoch

Pripomeňme, že inovácia a kreativita v organizáciách/fi rmách sú prevažne výsledkom spoločných úsilí a sila 

individuálnej mysle sa veľmi preceňuje. Hoci kreatívni jedinci sú často spájaní s prácou v izolácii, veľa osobných 

tvorivých síl a kreativity vzíde len z interakcie a spolupráce s ďalšími ľuďmi. Tvorivá činnosť vyrastá zo vzťahu 

medzi jednotlivcami a ich prácou, rovnako ako z interakcie medzi jednotlivcami. V dnešnom svete spolupráca 

nie je luxus, ale nevyhnutnosť. [44]

Skupinová kreativita je posilnená, keď sa pri práci používa divergentné i konvergentné myslenie. [47] Tvorivý 

proces začína divergentným myslením - odpútaním sa od známych alebo zavedených spôsobov, akými sa na 

veci pozeráme, alebo ich robíme. Vidieť veci z neznámeho pohľadu umožňuje vytvoriť si náhľad.

Sú však tieto poznatky cenné? Na to sa snaží odpovedať konvergentné myslenie. Pomáha smerovať výsledky 

divergentného myslenie na konkrétne produkty a služby. Ak sa nové nápady, ktoré vznikli divergentným 

myslením, komunikujú ostatným, sú podriadené hodnoteniu spočívajúcom v tom, ktoré myšlienky sú 

všeobecne nové a stojí za to ich rozvinúť. Konvergentné myslenie je jednou z výhod skupinovej práce. Bez 

neho by kreatívny človek mohol ľahko pracovať na myšlienke, ktorá len zaberá čas a zdroje, ale vedie nakoniec 

k dosiahnutiu nulovej hodnoty.

Pri prechode z divergentného na konvergentné myslenie sa v tíme prestane zdôrazňovať to, čo je nové 

a začne sa zdôrazňovať to, čo je užitočné. Konvergencia stanovuje limity a zužuje pole riešení v rámci súboru 

obmedzení (organizačná kultúra, misie, priority...).
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mať charakter informatívnej, konštruktívnej spätnej väzby, ktorá uznáva tvorivý úspech.

Kreativita v skupinách alebo tímoch

Pripomeňme, že inovácia a kreativita v organizáciách/fi rmách sú prevažne výsledkom spoločných úsilí a sila 

individuálnej mysle sa veľmi preceňuje. Hoci kreatívni jedinci sú často spájaní s prácou v izolácii, veľa osobných 

tvorivých síl a kreativity vzíde len z interakcie a spolupráce s ďalšími ľuďmi. Tvorivá činnosť vyrastá zo vzťahu 

medzi jednotlivcami a ich prácou, rovnako ako z interakcie medzi jednotlivcami. V dnešnom svete spolupráca 

nie je luxus, ale nevyhnutnosť. [44]

Skupinová kreativita je posilnená, keď sa pri práci používa divergentné i konvergentné myslenie. [47] Tvorivý 

proces začína divergentným myslením - odpútaním sa od známych alebo zavedených spôsobov, akými sa na 

veci pozeráme, alebo ich robíme. Vidieť veci z neznámeho pohľadu umožňuje vytvoriť si náhľad.

Sú však tieto poznatky cenné? Na to sa snaží odpovedať konvergentné myslenie. Pomáha smerovať výsledky 

divergentného myslenie na konkrétne produkty a služby. Ak sa nové nápady, ktoré vznikli divergentným 

myslením, komunikujú ostatným, sú podriadené hodnoteniu spočívajúcom v tom, ktoré myšlienky sú 

všeobecne nové a stojí za to ich rozvinúť. Konvergentné myslenie je jednou z výhod skupinovej práce. Bez 

neho by kreatívny človek mohol ľahko pracovať na myšlienke, ktorá len zaberá čas a zdroje, ale vedie nakoniec

k dosiahnutiu nulovej hodnoty.

Pri prechode z divergentného na konvergentné myslenie sa v tíme prestane zdôrazňovať to, čo je nové 

a začne sa zdôrazňovať to, čo je užitočné. Konvergencia stanovuje limity a zužuje pole riešení v rámci súboru 

obmedzení (organizačná kultúra, misie, priority...).
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Tipy pre konvergentné myslenie

Pracovné skupiny sú často v pokušení zhodnúť sa rýchlo na tom, čo sa zdá byť jediné najlepšie 

riešenie a stlmiť všetky nesúhlasy. Je to vedúci tímu alebo vedúci projektu, kto by mal zabrániť 

oboje. Niektoré návrhy, ako to dosiahnuť: 

 dbajte na inkubačnú dobu, počas ktorej ľudia môžu experimentovať s rôznymi 

možnosťami - niektoré možnosti nevyzerajú tak sľubne po tom, ako o nich ľudia mohli 

premýšľať týždeň alebo dva,

 vymenujte ofi ciálneho „diablovho advokáta“, ktorého úlohou je napádať všetky 

predpoklady spojené s možnosťou, ktorú skupina preferuje,

 uistite sa, že protiklad je tolerovaný a chránený a že slobodu vyjadriť sa majú i  ľudia s 

protichodnými názormi, v opačnom prípade môže silná identifi kácia so skupinou prevziať 

kontrolu nad budúcimi rozhodnutiami,

Skupina profi tuje z  toho, keď jej členovia pristupujú k práci s rôznymi preferovanými štýlmi myslenia; štýl 

myslenia je podvedomý spôsob, akým človek pristupuje k svetu - každý štýl má určité výhody a je vhodný 

v závislosti na konkrétnej situácii.

Typológia osobnosti podľa Myers-Briggs delí mysliace štýly do štyroch kategórií, s dvoma 

opačnými tendenciami v každej kategórii: 

1.  Extrovert (E)- Introvert (I): extrovertní ľudia vzhliadajú k iným ľuďom ako primárnemu 

prostriedku spracovania informácií. Keď dostanú nápady alebo objavia problémy, rýchlo 

sa ich snažia priviesť do pozornosti ostatných a očakávajú spätnú väzbu. Introvertní ľudia 

majú tendenciu najprv spracovávať informácie interne, až potom prezentovať výsledky 

pred ostatnými.

2.  Vnímanie (S – sensing, zmyslové vnímanie) – Intuitívnosť (N): Vnímaví ľudia majú tendenciu 

uprednostňovať pevné dáta a konkrétne fakty (informácie), ktoré sú úzko späté s piatimi 

zmyslami. Intuitívni ľudia preferujú skôr predkladať nápady a koncepty, ktoré dávajú 

"veľký (celkový) obraz".

3.  Myslenie (T - thinking) – Cítenie (F - feeling): Premýšľaví ľudia preferujú logické procesy 

a riadený spôsob pristupovania k problémom. Pocitoví ľudia sú viac naladení na 

emocionálne podnety, svoje rozhodnutia pravdepodobnejšie urobia na základe hodnôt 

alebo vzťahov s ľuďmi (skupinami), ktorí sú na probléme zainteresovaní.

4.  Usudzovanie (J - judging) - Vnímavosť, všímavosť (perceiving - P): Usudzujúci ľudia nemajú 

problém robiť závery - majú radi všetky veci uzavreté. Naopak, všímaví ľudia majú radšej 

veci otvorené, majú tendenciu odkladať rozhodnutia a často chcú zbierať ešte viac dát 

pred prijatím rozhodnutia.

V dobre vyváženej pracovnej skupine sú zástupcovia všetkých týchto štýlov myslenia. V zložení skupiny je 

dôležité dosiahnuť rozmanitosť aj v zručnostiach. Na to, aby skupina robila čo najlepšie svoju prácu, potrebuje 

hlboké znalosti z predmetov vzťahujúcich sa k problému, ktorý sa pokúša riešiť, ako aj zvládnutie príslušných 

postupov.

Ťažké situácie a konfl ikty pri potrebnej rovnováhe možno vysvetliť prostredníctvom paradoxných 

charakteristík tvorivých skupín. Veľa ľudí mylne predpokladá, že kreativita je funkcia prvkov len v ľavom 

stĺpci predkladanej tabuľky: myslenie začiatočníka, sloboda, hra a improvizácia. Ale aj ďalšie prvky uvedené v 
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Pracovné skupiny sú často v pokušení zhodnúť sa rýchlo na tom, čo sa zdá byť jediné najlepšie 
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premýšľať týždeň alebo dva,

vymenujte ofi ciálneho „diablovho advokáta“, ktorého úlohou je napádať všetky 

predpoklady spojené s možnosťou, ktorú skupina preferuje,

uistite sa, že protiklad je tolerovaný a chránený a že slobodu vyjadriť sa majú i  ľudia s 

protichodnými názormi, v opačnom prípade môže silná identifi kácia so skupinou prevziať 

kontrolu nad budúcimi rozhodnutiami,

Skupina profi tuje z  toho, keď jej členovia pristupujú k práci s rôznymi preferovanými štýlmi myslenia; štýl 

myslenia je podvedomý spôsob, akým človek pristupuje k svetu - každý štýl má určité výhody a je vhodný 

v závislosti na konkrétnej situácii.

Typológia osobnosti podľa Myers-Briggs delí mysliace štýly do štyroch kategórií, s dvoma 

opačnými tendenciami v každej kategórii:

1.  Extrovert (E)- Introvert (I): extrovertní ľudia vzhliadajú k iným ľuďom ako primárnemu 

prostriedku spracovania informácií. Keď dostanú nápady alebo objavia problémy, rýchlo 

sa ich snažia priviesť do pozornosti ostatných a očakávajú spätnú väzbu. Introvertní ľudia 

majú tendenciu najprv spracovávať informácie interne, až potom prezentovať výsledky 

pred ostatnými.

2.  Vnímanie (S – sensing, zmyslové vnímanie) – Intuitívnosť (N): Vnímaví ľudia majú tendenciu 

uprednostňovať pevné dáta a konkrétne fakty (informácie), ktoré sú úzko späté s piatimi 

zmyslami. Intuitívni ľudia preferujú skôr predkladať nápady a koncepty, ktoré dávajú 

"veľký (celkový) obraz".

3.  Myslenie (T - thinking) – Cítenie (F - feeling): Premýšľaví ľudia preferujú logické procesy 

a riadený spôsob pristupovania k problémom. Pocitoví ľudia sú viac naladení na 

emocionálne podnety, svoje rozhodnutia pravdepodobnejšie urobia na základe hodnôt 

alebo vzťahov s ľuďmi (skupinami), ktorí sú na probléme zainteresovaní.

4.  Usudzovanie (J - judging) - Vnímavosť, všímavosť (perceiving - P): Usudzujúci ľudia nemajú 

problém robiť závery - majú radi všetky veci uzavreté. Naopak, všímaví ľudia majú radšej 

veci otvorené, majú tendenciu odkladať rozhodnutia a často chcú zbierať ešte viac dát 

pred prijatím rozhodnutia.

V dobre vyváženej pracovnej skupine sú zástupcovia všetkých týchto štýlov myslenia. V zložení skupiny je 

dôležité dosiahnuť rozmanitosť aj v zručnostiach. Na to, aby skupina robila čo najlepšie svoju prácu, potrebuje 

hlboké znalosti z predmetov vzťahujúcich sa k problému, ktorý sa pokúša riešiť, ako aj zvládnutie príslušných 

postupov.

Ťažké situácie a konfl ikty pri potrebnej rovnováhe možno vysvetliť prostredníctvom paradoxných 

charakteristík tvorivých skupín. Veľa ľudí mylne predpokladá, že kreativita je funkcia prvkov len v ľavom 

stĺpci predkladanej tabuľky: myslenie začiatočníka, sloboda, hra a improvizácia. Ale aj ďalšie prvky uvedené v 
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Kreativita a inovácia príručka pre malé a stredné podniky



pravom stĺpci sú súčasne potrebné: prax, disciplína, profesionalita, plánovanie. Táto paradoxná kombinácia je 

mätúca a znepokojujúca pre manažérov, ktorí majú potrebu poriadku a lineárnej činnosti. Prijatie vzájomnej 

súčinnosti zdanlivo paradoxných prvkov je prvým krokom k úspechu.

Paradoxné charakteristiky tvorivých skupín:

Začiatočníkova 

myseľ

Tím potrebuje čerstvé, neskúsené perspektívy rovnako 

ako kvalifi kované odborné znalosti. Prinášať ľudí 

z  vonku je často užitočný spôsob, ako zabezpečiť 

potrebnú rovnováhu perspektívneho.

Skúsenosti

Sloboda

Váš tím musí pracovať v medziach skutočných potrieb 

podnikania a v súlade so stratégiou podniku. Čo je 

tiež potrebné je určitý stupeň voľnosti pri určovaní, 

ako dosiahnuť stratégiu a zamerať sa na ekonomické 

potreby. 

Disciplína

Hra

Kreativita sa vyžíva v hravosti, ale obchod musí byť 

vykonaný odborne. Poskytnite čas a priestor pre hru, 

ale s príslušným časom a miestom.

Profesionalita

Improvizácia

Plánujte projekt starostlivo, ale nezabudnite, že projekty 

nie sú vždy, ako sa plánovalo. Podporujte členov tímu 

hľadať spôsoby, ako premeniť neočakávané udalosti 

v príležitosti. Majte plány dostatočne fl exibilné, aby 

zahrnuli nové alebo vylepšené myšlienky 

Plánovanie

Zdroj: HMM Managing for Creativity and Innovation

Úloha vedúcich

Rýchle technologické zmeny, globálna konkurencia a ekonomické neistoty vyžadujú zmeny i na organizačnej 

úrovni, čo zahŕňa aj nové formy vedenia. „Top-down“ riadiace modely hierarchických organizácií sa stávajú 

menej vhodné pre podporu inovácie a kreativity. Tradiční „nátlakoví lídri“, ktorí sú relatívne autoritárski, môžu 

byť užitoční pri motivovaní skupiny, ktoré realizujú jednoduché úlohy. Úlohy, ktoré vyžadujú vysoký stupeň 

kreativity a sebamotivácie, potrebujú iné formy vedenia, ktoré vyvstali z potrieb praxe. Nové formy vedenia sú 

označené týmito pomenovaniami:

•  vedenie nastavené na delegovanie a podporu 

•  vedenie založené na viere v potenciál ľudí 

•  kreatívne vedenie

•  inovatívne vedenie

•  na zmenu sústredené vedenie

•  vedenie s kreatívnym riešením problémov

•  strategické vedenie

Pozrieme sa bližšie na podstatu tvorivého vedenia a ako ho zaviesť na podporu kreativity na organizačnej, 

skupinovej a individuálnej úrovni. [49, 50]

Dosiahnuť zmenu na organizačnej úrovni je veľmi ťažké, ako sme uviedli vyššie, najmä pokiaľ ide o zmenu 

kultúry organizácie. Top manažment a malý tím konzultantov môže zmeniť štruktúru organizácie 

nariadením prostredníctvom reorganizácie, fúzie alebo rozdelením. Zmena, ktorá sa týka prepúšťania, 

33
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mätúca a znepokojujúca pre manažérov, ktorí majú potrebu poriadku a lineárnej činnosti. Prijatie vzájomnej 

súčinnosti zdanlivo paradoxných prvkov je prvým krokom k úspechu.

Paradoxné charakteristiky tvorivých skupín:

Začiatočníkova

myseľ

Tím potrebuje čerstvé, neskúsené perspektívy rovnako 

ako kvalifi kované odborné znalosti. Prinášať ľudí 

z  vonku je často užitočný spôsob, ako zabezpečiť 
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Skúsenosti
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Váš tím musí pracovať v medziach skutočných potrieb 

podnikania a v súlade so stratégiou podniku. Čo je 

tiež potrebné je určitý stupeň voľnosti pri určovaní, 

ako dosiahnuť stratégiu a zamerať sa na ekonomické 

potreby.

Disciplína

Hra

Kreativita sa vyžíva v hravosti, ale obchod musí byť 

vykonaný odborne. Poskytnite čas a priestor pre hru, 

ale s príslušným časom a miestom.

Profesionalita
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Plánujte projekt starostlivo, ale nezabudnite, že projekty 
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hľadať spôsoby, ako premeniť neočakávané udalosti 

v príležitosti. Majte plány dostatočne fl exibilné, aby 

zahrnuli nové alebo vylepšené myšlienky 

Plánovanie

Zdroj: HMM Managing for Creativity and Innovation:

Úloha vedúcich

Rýchle technologické zmeny, globálna konkurencia a ekonomické neistoty vyžadujú zmeny i na organizačnej 

úrovni, čo zahŕňa aj nové formy vedenia. „Top-down“ riadiace modely hierarchických organizácií sa stávajú 

menej vhodné pre podporu inovácie a kreativity. Tradiční „nátlakoví lídri“, ktorí sú relatívne autoritárski, môžu 

byť užitoční pri motivovaní skupiny, ktoré realizujú jednoduché úlohy. Úlohy, ktoré vyžadujú vysoký stupeň 

kreativity a sebamotivácie, potrebujú iné formy vedenia, ktoré vyvstali z potrieb praxe. Nové formy vedenia sú 

označené týmito pomenovaniami:

•  vedenie nastavené na delegovanie a podporu 

•  vedenie založené na viere v potenciál ľudí 

•  kreatívne vedenie

•  inovatívne vedenie

•  na zmenu sústredené vedenie

•  vedenie s kreatívnym riešením problémov

•  strategické vedenie

Pozrieme sa bližšie na podstatu tvorivého vedenia a ako ho zaviesť na podporu kreativity na organizačnej, 

skupinovej a individuálnej úrovni. [49, 50]

Dosiahnuť zmenu na organizačnej úrovni je veľmi ťažké, ako sme uviedli vyššie, najmä pokiaľ ide o zmenu

kultúry organizácie. Top manažment a malý tím konzultantov môže zmeniť štruktúru organizácie

nariadením prostredníctvom reorganizácie, fúzie alebo rozdelením. Zmena, ktorá sa týka prepúšťania, 
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môže byť tiež nariadená z  top manažmentu. Ak chceme dosiahnuť zmenu kultúry organizácie (fi remnej 

kultúry), t. j. aby ľudia mysleli a konali inak, musia byť k tomu motivovaní a vedení.

Tento kvalitatívny posun si vyžaduje čas a podporu ľudí na všetkých úrovniach. Profesor Mike Beer z Harvard 

Business School sa domnieva, že existujú štyri základné podmienky pre zmenu kultúry organizácie:

1.  lídri sú vo fi rme prijímaní (akceptovaní), dôveryhodní a efektívni,

2. ľudia sú nespokojní s jestvujúcim stavom a cítia sa osobne motivovaní k zmene,

3. organizácia je nehierarchická,

4. ľudia sú zvyknutí na tímovú spoluprácu, vážia si ju a chcú pracovať v tímoch.

Pri absencii týchto podmienok sa musia vedúci zamerať na nasledovné aktivity:

1. Zapojte zamestnancov. Zamestnanci musia byť včlenení do diskusií o súčasných a budúcich problémoch 

organizácie/fi rmy. Vedenie často nedokáže pochopiť, prečo zamestnanci nie sú dostatočne zameraní na 

inováciu a kreativitu. Ak sú ľudia priamo zapojení do procesu identifi kácie sa s problémami a do ich riešenia, 

generuje to viac energie a odhodlania.

2. Vytvorte pracovné prostredie, ktoré je založené na dôvere a poskytovaní príležitosti pre zamestnancov 

informovať manažment o nespokojnosti a problémoch, ktoré sa vyskytli – ľudia ich totiž „vidia zblízka“.

3. Vytvorte príťažlivú a zdieľanú víziu budúcnosti. Ľudia budú usilovať o  zmenu a ochotnejšie prekonávať 

prekážky, ak môžu vidieť budúci stav, ktorý je hmatateľne lepší – a to lepší i pre nich samotných – v porovnaní 

s  tým, čo majú v súčasnosti. Úspešní lídri, ktorí sú tvorcami vízie, komunikujú túto víziu v presvedčivých 

argumentoch.

4. Podporte zmenu z hora, ale nechajte myslenie a  konanie na líniových lídrov - pre tých, ktorí sú najviac 

zasiahnutí zmenou.

5. Oslávte míľniky i čiastkové úspechy pri dosahovaní zmeny.

Ďalšie povinnosti vedúcich na organizačnej úrovni je stanovenie strategického smeru. Ak kreatívni ľudia 

nechápu, kam smeruje spoločnosť, je pravdepodobné, že vytvoria myšlienky, ktoré sa dajú iba s ťažkosťami 

využiť, resp. nebudú nakoniec použiteľné napr. na komerčné účely. I  nevyužiteľné nápady stoja peniaze, 

pohlcujú zdroje a rozptyľujú energiu pri tvorbe prospešných ideí. Vzhľadom na to, že kreatívna energia a 

peniaze sú obmedzené zdroje, má zmysel podporovať generovanie nápadov v rámci hraníc vymedzených 

stratégiou fi rmy.

Pokiaľ ide o úlohu vedúcich v posilňovaní individuálnej kreativity, je treba pripomenúť, že kreativita nie 

je ani tak talent, ako (najmä v organizácii) proces orientovaný na ciele a produkciu inovácií. Podľa T. Amabile, 

kreativita je v podstate zložená z troch základných zložiek. Manažér / líder môže tieto tri zložky kreativity 

ovplyvňovať:

  Zabezpečte správnu zhodu: to, aby sa spojili správni ľudia so správnymi úlohami je najjednoduchší 

a  najefektívnejší prístup k posilneniu individuálnej tvorivosti. Efektívne prepájanie nastane, ak manažéri 

zadajú ľuďom prácu, ktorá vyťaží čo najviac z ich odborných znalostí, ich kreatívneho myslenia a ich 

vnútornej motivácie.

  Poskytujte slobodu: T. Amabile naznačuje, že manažéri by mali mať konkrétnu predstavu o výsledku. 

Spôsob, ako sa k výsledku dopracovať, je treba nechať na zamestnancoch. To umožní väčšiu kreativitu. 

Takže - namiesto toho, aby ste hovorili: "Urob to a potom to", hovorte: "Toto je náš cieľ, vymyslite najlepší 

spôsob, ako nás tam dostať.“

  Poskytujte dostatok času a zdrojov: ľudia sú pravdepodobne málo výkonní, keď sú termíny neurčité, 

resp., príliš krátke. To isté sa stane, keď ľudia pociťujú, že nemajú dosť zdrojov (časových, materiálnych, 

informačných, ľudských...) na dobre odvedenú prácu.
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môže byť tiež nariadená z  top manažmentu. Ak chceme dosiahnuť zmenu kultúry organizácie (fi remnej 
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1. Zapojte zamestnancov. Zamestnanci musia byť včlenení do diskusií o súčasných a budúcich problémoch 
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resp., príliš krátke. To isté sa stane, keď ľudia pociťujú, že nemajú dosť zdrojov (časových, materiálnych, 
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Vedúci na úrovni skupiny nemôže robiť správne rozhodnutia v prípade, ak pôsobí vo vákuu alebo ak rozmýšľa 

o inovácii/kreativite ako o tajomných, málo čitateľných silách. Je nevyhnutné, aby sa zapojil do inovačných a 

kreatívnych procesov, pochopil technické problémy, ktorým čelia organizácie, a poznal portfólio nápadov a 

projektov, ktoré sa pripravujú v danom okamihu. Súčasne lídri musia pravidelne vyhodnocovať tvorivý proces 

v rámci ich organizácie a dávať podnety na zlepšenie, ak je to nutné.

Je nevyhnutné, aby lídri ocenili dobré nápady a  poskytovali im podporu a ochranu, napr. zavedením 

prémiového systému, ktorý podporuje jednotlivca, pracujúceho nad rámec svojej bežnej práce (pozri systém 

odmeňovania).

Kreatívni lídri potrebujú kombinovať dva rôzne, ale previazané štýly vedenia: transakčného a transformačného 

líderstva. Transakčné vedenie sa týka stanovovania cieľov, poskytovania spätnej väzby a odmeny za 

výkon. Lídri sú agentmi zmeny, ľudí podporujú a poskytujú víziu pre navrhované zmeny. Tento typ vedenia 

môže motivovať členov skupiny, aby tvrdo pracovali na dosiahnutí implicitných alebo explicitných cieľov. 

Transformačné vedenie môže byť práve užitočné najmä pre úlohy, ktoré vyžadujú vysokú úroveň vnútornej 

motivácie. Transformačný líder dosahuje zmeny tým, že umožňuje, aby sa ostatní podieľali na charaktere zmeny. 

Transformačné vedenie zdôrazňuje motiváciu zamestnancov založenej na dlhodobej vízii (Bass & Avolia, 1997). 

Lídri môžu ovplyvniť kreativitu niekoľkými rôznymi spôsobmi. Môžu nastaviť organizačný kontext, v ktorom 

zamestnanci pracujú, defi nujú ciele a postupy a riešia problémy (Amabile, 1998). Lídri, ktorí vytvárajú víziu 

a zdôrazňujú dlhodobé ciele pred krátkodobými výsledkami, môžu podporovať individuálne a kolektívne úsilie 

zamestnancov v inovatívnych pracovných postupoch a správaní (Amabile, 1998). Lídri môžu tiež ovplyvniť a 

vytvoriť prostredie pre kultúru organizácie (Schein, 1992). Vytvorením prostredia a kultúry, ktorá podporuje 

nové myšlienky a inovácie a  zároveň eliminuje obavy z neúspechu, môže vedúci výrazne zvýšiť kreatívnu 

spoluprácu medzi zainteresovanými (Yukl, 2002). Lídri môžu tiež zvýšiť inováciu v organizáciách tým, že 

podporujú interakciu zamestnancov a učenie v rámci organizácie (Yukl, 2002).

Vytvoriť systémy, ktoré odmeňujú kreatívne správanie prostredníctvom fi nančných stimulov a ďalších politík 

ľudských zdrojov, môže byť taktiež aktivita lídrov. Ak organizácie poskytujú vnútorné a vonkajšie odmeny 

zamestnancom za ich ochotu získavať nové zručností a  rozvíjať myslenie a kreatívne prístupy v pracovnej 

problematike, výrazne to prispieva k posilňovaniu motivácie zamestnancov (Jung, 2001).

Niekoľko výskumov sa zameralo na vzťah medzi jednotlivými štýlmi riadenia a kreativitou v organizáciách 

(Mumford, 2002). Hoci Bass & Avolia označili transformačné vedenie za všeobecne schválené a účinné, iní 

navrhujú, že toto sa netýka vedenia na mikroúrovni (Elenkov & Manev, 2005).

Transformačné líderstvo má kvalitatívne iný prístup k motivácii v porovnaní s inými štýlmi vedenia (Gardner & 

Avolia, 1998). Bass a Avolia (1994) charakterizovali transformačné líderstvo ako zložené zo štyroch unikátnych, 

ale vzájomne prepojených správajúcich komponentoch: inšpiratívna motivácia (navodenie príťažlivej vízie); 

intelektuálna stimulácia (záväzok k učeniu a samovzdelávaniu); hodnoverný vplyv (prezentuje dôveru a 

motiváciu prostredníctvom konzistencie činnosti a presvedčenia) a individuálne posúdenie (líder poskytuje 

osobnú pozornosť - radí, trénuje, rozvíja ostatných).

Existuje mnoho dôvodov, prečo sú postupy transformačného líderstva v organizáciách pre inováciu prínosné. 

Transformační lídri sú schopní lepšie motivovať a zapojiť svojich zamestnancov s odvolaním sa na ich osobný 

hodnotový systém (Bass 1985, Gardner & Avolia, 1998). Poskytujú im vysvetlenia, ktoré pomôžu zamestnancom 

identifi kovať sa s kolektívnou identitou organizácie, čím sa môže zvyšovať vnútorná motivácia robiť viac, než 

sa očakávalo v ich úlohe.

Transformační lídri prostredníctvom objasňovania vízie a  cieľov v organizácii umožňujú zamestnancom 

pochopiť a prispôsobiť sa dôležitým úlohám, ktoré sú od nich požadované. Zamestnanci zvyčajne zvýšia 

svoje výkony, ak chápu ciele, na ktoré je organizácia zameraná, aby tak prispeli k plneniu kolektívnych 

výsledkov (Shamiret al, 1993).
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Transformační lídri podporujú inováciu i tým, že poskytujú zamestnancom intelektuálne stimulácie (Bass & 

Avolia, 1997). Svojim spolupracovníkom dávajú priestor, aby mysleli sami za seba a aby sa sami angažovali 

v tom, ako najlepšie riešiť problémy. Dávajú im právo spochybniť existujúce pracovné postupy a procesy, čím 

sa kreatívne riešenia stávajú viac pravdepodobné (Sosik et al, 1997).

Transformační vodcovia sú schopní zmeniť tradičné pracovné správanie zamestnancov tým, že slúžia 

ako vzory (Hater & Bass, 1998). Pri prezentovaní veľkých očakávaní a dôvery v schopnosti zamestnancov 

môžu transformační vodcovia zmeniť pracovné postupy zamestnancov a podporovať ich prijatie v rámci 

dlhodobých cieľov, vízii a hodnôt. Howell a Avolia (1993) zistili pozitívny vzťah medzi intelektuálnou stimuláciou 

prostredníctvom lídra a výkonu zamestnanca, ak existovala atmosféra podpory inovácií. Ich výskum bol v 

súlade s Kellerovými zisteniami (1992), ktoré naznačujú, že transformačné líderstvo pozitívne ovplyvnilo výkon 

projektových tímov vo veľkých organizáciách.

Vyššie uvedená literatúra poskytuje rozsiahly teoretický základ, ktorý potvrdzuje, že transformačné líderstvo 

zvyšuje kreativitu zamestnancov.

Mumford a jeho kolegovia (2002) tvrdili, že použitie vizuálno-motivačného procesu pri transformačnom 

líderstve posilňuje kreativitu na organizačnej úrovni.

Je potrebné poznamenať, že vedci, zaoberajúci sa interkulturálnym výskumom (Elenkov, 2002, Hofstede 2001) 

tvrdia, že účinnosť daných štýlov vedenia a praktík je závislá na špecifi ckej kultúre. Uvádzajú, že líder efektívne 

uspokojí očakávanie zamestnancov vtedy, ak sa všeobecne chápe, že zamestnancove očakávania závisia od 

spoločensko-kultúrneho kontextu, v rámci ktorého sa pohybuje.

Lídri, ktorí podporujú, aby sa zamestnanci zapájali, vytvárajú tvorivejšie pracovné prostredie. Ku kreatívnemu 

prostrediu môžu lídri prispieť podporou nápadov a znižovania obáv z neúspechu, čím vedú zamestnancov k 

inovatívnemu správaniu (Amabile, Conti, Coon, Lasenby a Herron, 1996).

Keď lídri podporujú kreativitu a  inováciu, zamestnanci prijímajú hodnoty lídrov za vlastné a zrkadlia ich 

činnosti (Yukl, 2002). Táto internalizácia (osvojenie, prijatie) vedie zamestnancov k zvýšenej kreativite. Proces 

internalizácie je úzko spätý s osobnou identifi káciou. 

Stav internalizácie lídri dosiahnu prostredníctvom zdieľania vízie spoločnosti a povzbudzovaním zamestnancov 

k inovačným procesom v rámci organizácie (Yukl, 2002). Ak hodnoty lídrov zdôrazňujú inováciu, je predpoklad, 

že zamestnanci sa budú správať inovatívne, aby dosiahli lídrov súhlas a aby naplnili svoju vlastnú potrebu 

sebarealizácie. (Henry, 2001)

Tieto typy lídrov sú citlivé na individuálne rozdiely, zamerané na nové perspektívy a prístupy a pokúšajú sa 

inšpirovať členov skupiny dosiahnuť kolektívny cieľ kooperatívnym spôsobom. Takíto lídri môžu zvýšiť 

sebadôveru či motivačnú úroveň skupiny, čo býva označované termínom skupinový predpoklad alebo 

kolektívna účinnosť. Bolo preukázané, že ako transakčné, tak i aj  transformačné líderstvo majú pozitívne 

účinky na výkon. Oba štýly vedenia môže mať inú úlohu a  iný vplyv v rôznych fázach tvorivého procesu 

v tvorivých skupinách. V prvej fáze, ktorá zahŕňa vznik idey a produktivitu nápadov, je najúčinnejšie transakčné 

líderstvo. Transformačné líderstvo má pozitívny vplyv predovšetkým v druhej fáze, ktorá zahŕňa opis, analýzu a 

zdôvodňovanie nápadu. Transakčné líderstvo môže byť užitočné najmä pri produkcii nápadov a transformačné 

líderstvo môže motivovať k sústavnému hodnoteniu týchto nápadov a k ich vykonávaniu. Najúčinnejší líder 

preto bude ten, ktorý v sebe spája oba štýly vedenia.
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WEB 2.0 A INFORMÁLNE VZDELÁVANIE 

Výhody Web 2.0 

Web 2.0 technológie predstavujú širokú škálu príležitostí pre fi rmy, ktoré môžu využiť tieto technológie ako 

účinný spôsob na riadenie vzťahov s klientmi, so zamestnancami v  kontakte s  klientom, na marketing, na 

nákladovo efektívne spôsoby fi nancovania, na zvýšenie produktivity a projektového riadenia a na zlepšenie 

kreativity a inovácie. Jednou z hlavných charakteristík Web 2.0 je koncept sociálnych sietí, komunity, spolupráce 

a diskusie. Ľudia chcú prirodzene komunikovať, zdieľať a diskutovať. Táto komunikácia je kľúčovou súčasťou 

porozumenia, učenia a kreativity. Unikátny prvok, ktorý Web 2.0 prináša, sú sociálne siete a komunity, ktoré sú 

zvyčajne umožnené vďaka blogom, diskusným skupinám a wiki. Veľký rozsah a možnosti zapojenia širokého 

počtu ľudí v rámci Web 2.0 na internete modelujú "architektúru účasti", kde interakcie medzi ľuďmi vytvárajú 

informácie a systémy, ktoré sa stávajú o to lepšími, čím viac sa využívajú a čím ich viac ľudí používa. Toto využitie 

kolektívnej inteligencie vytvára systémy, ktoré majú viac a lepšie informácie, ako by dokázala generovať jedna 

osoba. Web 2.0 poskytuje "múdrosť davov." [34] Web 2.0 fi lozofi e a technológie sa používajú na inováciu 

nových obchodných prístupov, disponujú schopnosťou reagovať na zákazníka a  trendy na trhu, pôsobia 

na zjednodušenie komunikácie a spolupráce medzi členmi širšieho hodnotového reťazca. Web 2.0 prístupy 

môžu umožniť organizáciám vytvárať spoločnú hodnotu uzatváraním kolektívnych znalostí zamestnancov, 

zákazníkov a externých zúčastnených strán, navyše umožnia fi rmám účinnejšie a efektívnejšie predávať pre 

malé zákaznícke segmenty, ktoré majú špecifi cké záujmy alebo požiadavky. Bez Web 2.0 prístupov môže byť 

z  hľadiska nákladov obmedzený prístup okrajovým segmentom zákazníkov, fi rmy však musia zameriavať 

reklamu na čo najširšie publikum.

Nedávny prieskum poradenskej fi rmy McKinsey & Company potvrdzuje, že existujú významné merateľné 

obchodné výhody Web 2.0. Výhody boli identifi kované v nasledovných oblastiach: v rámci organizácie, vo 

vzťahoch so zákazníkmi a pri rokovaniach s partnermi a dodávateľmi. Takmer 70 % respondentov uviedlo, že 

by mohli merať obchodný efekt Web 2.0 v takých oblastiach, ako je efektívnejší marketing, zníženie nákladov 

na podnikanie a vyšší príjem. Výskum naznačuje, že Web 2.0 sa vypláca v troch oblastiach primárneho záujmu 

v každom podnikaní: znalosti, čas a peniaze. Firmy všeobecne zaznamenali, že pomocou technológie Web 2.0 

získali "väčšiu schopnosť zdieľať nápady, lepší prístup k znalostiam odborníkov, znížené náklady na komunikáciu, 

cestovanie a operácie". Web 2.0 nástroje "tiež znížili dobu uvedenia produktov na trh, významný je i vplyv mimo 

fi rmy". Využitím Web 2.0 "fi rmy a zákazníci spoločne utvárajú a súčasne vytvárajú výrobky," a podniky môžu " 

získať prístup k odborným znalostiam mimo fi remného prostredia rýchlejšie“. 

Marketing

Pravdepodobne najznámejšie použitie Web 2.0 v marketingových oddeleniach organizácií a fi riem je forma 

virálneho marketingu. Existujú dva prvky virálneho marketingu, počiatočné záujmové akumulovanie 

a  následne virálne šírenie. Počiatočný záujem je najvýkonnejší pri používaní inovatívnych obrazov, videa a 

fi lmového obsahu. Nie je nezvyčajné dosiahnuť milióny stiahnutí z kreatívneho videa počas niekoľkých hodín 

alebo dní od publikovania a trvalý záujem o výrobok môže byť udržiavaný vrátane informačného alebo 

tutoriáloveho prvku v obsahu. Šírenie tohto materiálu sa veľkoplošne realizuje v rámci internetovej komunity 

pomocou IM, e-mailu alebo komunitných fór. Toto šírenie môže byť veľmi rýchle a rozsiahle. Video o novom 

produkte či službe môže byť odovzdané miliónom ľudí v rozmedzí pár hodín, v mainstreamových médiách, 

akými sú televízia alebo tlač, v rozmedzí pár dní.

How companies are benefi ting from Web2.0 McKinsey Global Survey results; September 2009 http://www.mckinseyquarterly.
com/How_companies_are_benefi ting_from_Web_20_McKinsey_Global_Survey_Results_2432
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Podpora

Podpora je druhou najznámejšou oblasťou pre použitie webových techník 2.0. Jednou z možností je použitie 

IM a chat-u slúžiace na podporu produktov organizácii v reálnom čase, druhou je použitie obrázkov a videí na 

komunikovanie problémov a riešení. Treťou a najdôležitejšou oblasťou je účasť komunitných produktových 

odborníkov a  vytváranie svojpomocných diskusných skupín: svojpomoc v  odborných spoločenstvách 

funguje zvyčajne veľmi dobre a za veľmi nízke náklady a poskytuje vysoko kvalitnú podporu. Rovnako, ako u 

väčšiny spoločensky založených systémov, skutočné mechanizmy týchto svojpomocných skupín však nie sú 

jednoduché a vyžadujú značné odborné znalosti.

Predaj

Náklady na predaj zaberajú zväčša významnú časť celkových nákladov výrobku alebo služby. V organizácii Web 

2.0 komunita vystupuje ako predajca, takže náklady na predaj sú výrazne znížené, v mnohých prípadoch nulové. 

Samotní zákazníci pôsobia pre organizáciu ako hovorcovia a predajcovia. Nie je potrebný vysoký tlak a vysoké 

náklady na predaj vo fi rmách založených na komunitách, ale v istých prípadoch je tlak kontraproduktívny a 

môže skutočne zastaviť predaj.

Inovácia a nový vývoj produktu

Veľký podiel nových inovácií a nápadov, týkajúcich sa produktu alebo služby, pochádza skôr od dodávateľov a 

zákazníkov než z vlastného výskumu a vývojových organizácií. Tieto nové produktové podnety, ktoré generujú 

zákazníci, sú pravdepodobne viac úspešné, pretože pochádzajú od samotných užívateľov produktu. Použitie 

Web 2.0, založenom na komunitách zákazníkov a dodávateľov vo forme diskusných fór a marketingových 

cieľových skupín zameraných na nové produktové nápady, je efektívna a jednoduchá technika pre zber nových 

nápadov. Mnohé organizácie sa aktívne zaujímajú o použitie komunitných fór a diskusných skupín v procese 

vývoja výrobku.

Ďalším prínosom tohto komunitného vývoja nových produktov je, že zákazníci majú lepšiu predstavu o 

produkte alebo dodanej službe vtedy, keď sú zapojení do jeho vývoja. Jednou z  výhod je aj prirodzené 

posilnenie prijatia nového produktu a služby zo strany zákazníka. 

Okrem toho môže Web 2.0 stimulovať vnútorný inovačný postup zapojenia zamestnancov v kreatívnom 

procese, alebo externe - zapájaním zákazníkov, obchodných partnerov alebo ďalších malých a stredných 

podnikov (otvorený model inovácie).

Web 2.0 ponúka výkonné nástroje pre rôzne fázy inovačného procesu - možnosť identifi kácie, brainstorming, 

výskum, prototyping, overenie a realizáciu.

Školenia a vzdelávanie

Pravdepodobne najmenej preskúmané výhody Web 2.0 vo fi rme sú školenia a vzdelávanie. Dostupnosť 

vysoko kvalitného obrazu a videa poskytuje možnosti za veľmi nízke náklady a jednoduchým spôsobom 

realizovať školenia a demonštrácie materiálov. Tento bohatý obsah pri integrácii s expertmi v rámci odborných 

spoločenstiev spolu s aktívnymi diskusnými skupinami poskytuje výkonné a jednoduché školenia a prostredie 

na vzdelávanie. Kým v súčasnosti je relatívne málo činností v oblasti vzdelávania, predpokladá sa výrazný rast 

v budúcnosti.

Nástroje a implementácia 

Web 2.0 zahŕňa širokú škálu nástrojov a aplikácií. Podľa prieskumu McKinley sú vo fi rmách najviac používané 

blogy, wiki, podcasty, informačné taggovanie a sociálne siete.

Blogy a micro-blogy:  Blogy patria medzi najznámejšie aplikácie Web 2.0. Blog, presnejšie web log, je druh 

denníka, kde autori zdieľajú svoje myšlienky a čitatelia môžu na ne voľne reagovať . 

www.netcoach.eu.com
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Weblogy fungujú veľmi jednoducho - ako dokonalé obsahové depá pre ukladanie a zdieľanie osobných 

vedomostí a skúseností autora. Blogy poskytujú nové obchodné a sieťové perspektívy: 

• pripojenie (objavovanie ostatných s podobnými záujmami),

• konverzácia (zapojenie v dialógoch na organizačnom alebo globálnom základe),

• komunita (budovanie siete na zdieľané témy),

• spolupráca (získavanie nových obchodných partnerov).  

Micro-blogging si v nedávnej minulosti získal záujem podnikateľskej sféry. Micro-blog sa líši od tradičného 

blogu v tom, že jeho obsah je typicky menší (do 140 znakov). Micro-blogy umožňujú používateľom vymeniť 

krátky obsah, napr. vety, jednotlivé obrázky alebo video odkazy. Správy od členov na sociálnych sieťach sa 

zobrazia chronologicky a kombinovane na začiatočnej stránke. Najznámejším príkladom je "Twitter". Komerčné 

micro-blogy najčastejšie riešia marketingové a témy o spolupráci. 

Blogy a micro-blogy môžu byť významným tvorivým nástrojom pre fi rmy, umožňujúcim inováciu, pretože 

uľahčujú komunikáciu a tímovú prácu s internými zamestnancami a zákazníkmi po celom svete, uchovávajú 

znalosti a môžu uvádzať nové produkty a služby. Prekvapivé účinky boli zaznamenané pri použití micro-blogov 

v rámci fi riem. Ľahký spôsob, ako zostať v kontakte s okolím, prináša novú dimenziu pre tímy - využiť svoju 

kolektívnu inteligenciu.

Sociálne siete: Stránky sociálnych sietí sa objavili, aby umožnili užívateľom vytvárať, vyhľadávať, zdieľať a 

zverejňovať všetky druhy informácií, vrátane rozmanitého mediálneho obsahu i názorov ľudí a činností. Web 

2.0 sa stal akousi novou kultúrou s veľkými sociálnymi dôsledkami. Web 2.0 ponúka užívateľom virtuálnu 

otvorenosť a oslovenie komunít. Užívatelia sociálnych sietí môžu spoznať ľudí, ktorých by v reálnom živote 

nestretli, osloviť ich a zdieľať s nimi informácie Všetci majú povolené zdieľať on-line nápady, videá, obrázky a 

internetové aktivity.

Systémy sociálnych sietí poskytujú skvelú príležitosť pre výmenu názorov, ktoré môžu viesť k novému vytváraniu 

vedomostí. Sociálne siete môžu po prvýkrát odmerať obchodnú hodnotu osobných kontaktov zamestnancov 

vnútri aj mimo fi rmy.

Firmy sa stávajú stále viac vzájomne prepojenými a  je možné odpozorovať niektoré komunikačné kultúry 

a trendy. Všetky druhy informácií a znalostí možno ľahko získať a preniesť cez spojenie prekonaním fyzickej 

vzdialenosti, môžu vzniknúť rôzne skupiny (CoPs, alebo sociálne skupiny). Typickými business-orientovanými 

sociálnymi sieťami sú "LinkedIn" a "PairUp".

Wiki: Sú skupiny internetových stránok, ktoré je možné ľahko vytvoriť, meniť a navzájom prepojiť mnohými 

užívateľmi. Wiki preto poskytujú vynikajúce možnosti pre spoluprácu alebo zdieľanie informácií.

Najlepším príkladom Wiki je webová stránka www.wikipedia.org. Ide o online encyklopédiu, ktorá je tvorená 

bežnými užívateľmi internetu po celom svete. Každý môže prispieť informáciami do encyklopédie alebo 

zmeniť údaje, ktoré tam už tam sú. Wikipédia ponúka široké rozpätie informácií o obrovskej škále tém, hoci 

čitatelia si musia uvedomiť, že niektorý obsah nemusí byť úplne presný a správny, pretože niektorí autori môžu 

byť neznámi a nemusia byť dokonale fundovaní. Bol zavedený systém dobrovoľných editorov, ktorí pracujú pre 

kontrolu a overovanie týchto informácií.

Wiki sú využívané aj pre spoluprácu na báze projektovej činností. Wiki obsah môže byť potom k dispozícii pre 

všeobecnú internetovú verejnosť, alebo môže byť bezpečne zatajený pre skupinu súkromných užívateľov.

Podcasty: Je nová metóda komunikácie, ktorá umožňuje komukoľvek vytvoriť zvukové súbory a uverejniť ich 

na internete – ostatní si ich môžu stiahnuť a počúvať kedykoľvek. Tieto zvukové súbory je možné stiahnuť aj do 

osobného počítača alebo prenosného zariadenia, akým je napr. iPod.

Na rozdiel od tradičného rádia alebo iných webových médií, podcasty poskytujú poslucháčom 

kontrolu nad tým, kedy nahrávku počúvajú. Podcasting využíva internetový Real Simple Syndication 
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(RSS) štandard. Líši sa od vysielania v  rádiu alebo na internete tak, že obsah je zverejňovaný a  prenáša sa 

prostredníctvom webu. Namiesto centrálneho zvukového prúdu podcasting posiela zvukový obsah priamo 

na iPod alebo iný MP3 prehrávač.

Webové stránky pre zdieľanie videa: Sú internetové stránky, na ktorých môžu používatelia nahrávať, zdieľať 

a prezerať videá. YouTube ako najobľúbenejší nástroj na zdieľanie videa, umožňuje používateľom uverejňovať 

a taggovať - značiť videá (priradenie kľúčových slov s vysvetlením videa), písať komentáre, vyhľadávať v obsahu 

podľa kľúčového slova alebo kategórie a vytvárať (resp. podieľať sa) na aktuálnych skupinách.

Mind Mapping nástroje: On-line aplikácie špeciálne navrhnuté s  tým účelom, aby užívateľovi vytvorili 

farebné, profesionálne a ľahko manipulovateľné myšlienkové mapy.

Brainstorming nástroje: Súkromné on-line brainstorming-ové miestnosti pre vzájomné oznamovanie 

nápadov so spolupracovníkmi, s priateľmi a dokonca i s cieľovými zákazníkmi. Užívatelia okrem pridávania 

svojich vlastných myšlienok môžu triediť a hodnotiť i nápady iných.

Voice over IP (VoIP) - Skype: Je aplikácia, ktorá ponúka bezplatné hlasové a video-hovory medzi počítačmi 

pripojenými k internetu s operačným systémom Skype a príslušným vybavením (mikrofón a reproduktory 

alebo telefónne slúchadlá s mikrofónom).

Ako sa vysporiadať s Web 2.0

Existuje niekoľko bodov, ktoré treba v rámci fi rmy vziať do úvahy, aby sa využil plný potenciál. Web 2.0 a 

sociálnych sietí:

  Posúďte svoj typ fi remnej kultúry: fi rmy, ktoré komunikujú so zákazníkmi alebo zamestnancami 

prostredníctvom sociálnych sietí alebo blogov, musia najprv pochopiť, ako sa sociálne siete hodia k 

ich fi remnej kultúre. Silno kontrolované, hierarchické organizácie môžu mať problém s otvorenou a 

bezprostrednou povahou médií.

  Prispôsobte sa: blogy a sociálne siete môžu aktivovať často anonymné skupiny, aby s nimi začali ako 

so svojimi potenciálnymi zákazníkmi rozvíjať nové alebo intenzívnejšie vzťahy a budovali lojalitu k značke. 

Komunikácia musí byť osobná a nie je vhodné ak je napísaná suchou úradnou rečou, ktorú ľudia nebudú 

radi čítať. Vytvorte svoj "hlas" - vlastný a akceptovateľný štýl jazyka a komunikácie je dôležitý pri budovaní a 

udržaní dôvery.

  Buďte pripravení učiť sa: facebook a twitter umožňujú zákazníkom a zamestnancom ponúknuť otvorený 

názor o fi remných výrobkoch a službách. Pri interakcii prostredníctvom sociálnych sietí je možné očakávať 

aj negatívne komentáre - prijmite ich a buďte pripravení sa z nich učiť.

  Vyhnite sa "astroturfi ngu": nenechajte si vytvoriť blogy alebo sociálne siete pre akýkoľvek "neautentický" 

marketing. Organizácie, ktoré vyvíjajú blogy pomocou osôb s falošnou identitou alebo ktoré sú zastúpené 

profesionálnymi bloggermi, môžu vstúpiť do mnohých rizík. Odhalenie falošného fi remného blogu môže 

negatívne poškodiť dôveru spotrebiteľov a povesť značky.

  Uvedomte si hrozby: Ak sa zamestnanci pripoja do profesijných sociálnych skupín, informácie o tom, kto 

ich zamestnáva a aká je ich pracovná funkcia, je k dispozícii pre každého na sieti. To ponecháva užívateľov 

v  nebezpečenstve pri nekalých praktikách ľudí, ktorí hľadajú informácie o fi rmách. Aby si zamestnanci 

uvedomili možnosť takejto hrozby, je vhodné pripraviť ich na túto eventualitu prostredníctvom školenia. Je 

nevyhnutné mať na zreteli, že komunikáciu zamestnancov na sociálnych sieťach je možno vysledovať na 

IP adrese spoločnosti, čo robí organizáciu zodpovednú za správy a zverejnený materiál. To je mimoriadne 

dôležité najmä vtedy, ak si spoločnosť založila vlastnú sociálnu sieť.

http://www.computerweekly.com/news/2240085086/Make-Web-20-deliver-business-benefi ts
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Informálne vzdelávanie  

Čo je formálne, neformálne a informálne vzdelávanie? 

Neformálne a informálne učenie sú dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania. V tejto kapitole sa zameriame 

predovšetkým na neformálne a informálne učenie, ktoré prebieha prostredníctvom pracovnej skúsenosti. Na 

nasledujúcich stránkach nájdete popis najčastejších foriem neformálneho vzdelávania a informálneho učenia 

na pracovisku a návrhy, ako uľahčiť proces učenia bez nadbytočných formalizovaných štruktúr. 

V posledných rokoch sa validácia neformálneho a informálneho učenia stala kľúčovým prvkom v národných a 

európskych stratégiách pre celoživotné vzdelávanie. Stále viac krajín sa posunulo z fázy počiatočného testovania 

a experimentovania do plného rozsahu realizácie neformálneho a informálneho učenia, pričom validácia sa 

stala neoddeliteľnou súčasťou hlavného prúdu vzdelávania, odbornej prípravy a učiacich systémov. Tento 

vývoj signalizuje posun v prístupe založenom na vstupe do učenia k výstupu učenia. Kým prístup založený 

na vzdelávacom vstupe bude klásť dôraz na dĺžku a umiestnenie učenia, bude prístup založený na výstupoch 

dávať prednosť tomu, čo jednotlivec v skutočnosti vie a je schopný urobiť.

Na úrovni európskej politiky sa v súčasnej dobe používajú nasledujúce defi nície:

Formálne učenie sa zvyčajne poskytuje vo vzdelávacích alebo tréningových inštitúciách (školách, univerzitách, 

certifi kovaných vzdelávacích fi rmách atď.), ktorých hlavnou úlohou je organizovať učebné prostredie 

charakterizované explicitnými vzdelávacími cieľmi, štruktúrovanými organizačnými vzdelávacími aktivitami v 

osnovách a verejnou certifi káciou výsledkov učenia. Formálne učenie je zámerné zo strany žiaka/učiaceho sa.

Neformálne vzdelávanie - všeobecne je to učenie mimo formálnej školy/univerzitného systému. Koná sa 

prostredníctvom plánovaných činností (napr. s cieľmi a časovými plánmi) zahŕňajúc istú formu výučby, napr.: 

programy na získanie pracovných zručností, gramotnosť a ďalšie základné zručnosti, vnútrofi remné školenia 

a tréningy, štruktúrované on-line vzdelávanie, kurzy organizované organizáciami občianskej spoločnosti pre 

svojich členov, konkrétnu cieľovú skupinu či širokú verejnosť.

Informálne vzdelávanie je učenie, ktoré nie je organizované alebo štruktúrované z hľadiska cieľov, času 

alebo inštrukcii. Týka sa zručností získaných (niekedy neúmyselne) životom a pracovnými skúsenosťami, napr. 

riadenie projektu, IT zručnosti získané pri práci, jazykové zručnosti osvojené v danom jazykovom prostredí, 

medzikulturálne zručnosti získané počas pobytu v zahraničí, zručnosti získané pozorovaním, prostredníctvom 

dobrovoľníctva, kultúrnych aktivít, športu, práci s mládežou a prostredníctvom aktivít doma (napr. starostlivosť 

o dieťa).

Informálne vzdelávanie môže byť zámerne podporované fi rmou, ale tiež môže prebiehať v prostredí, ktoré 

nie je priaznivé pre neformálne vzdelávanie. Kontrola nad informálnym učením spočíva predovšetkým v 

samotnom učiacom sa.

Informálne učenie na pracovisku je defi nované ako proces učenia, ktorý sa uskutočňuje na pracovisku, ale 

nie je ani stanovené ani navrhnuté organizáciou. Vzhľadom na to, že ide o spontánne učenie sa (bez nákladov 

na formalizované materiálne a ľudské zdroje), je v záujme organizácií tento spôsob učenia podporovať. 

Výhody informálneho učenia 

Zamestnávatelia a  tvorcovia politík podobne upozornili na faktory – predovšetkým sú nimi technologické 

inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomického prostredia, ktoré viedli k zmenám v  spôsobe 

práce (napr. tímová práca, riadenie výkonu). Zároveň akcentovali to, čo sa požaduje od zamestnancov 

v zmenenom spôsobe práce (napr. multi-kvalifi kácia a zvýšená zodpovednosť za individuálny výkon).

Zamestnávatelia majú tendenciu ignorovať dané zručností svojich zamestnancov. Toto vedie k menej 

racionálnemu a efektívnemu rozhodovaniu o vzdelávacích potrebách konkrétnych zamestnancov a 

rozvoji ľudského kapitálu a fi rmy. Pre zamestnávateľa má podpra informálneho vzdelávania zásadný 
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význam z hľadiska zvyšovanie fl exibility v organizácii - zamestnanci sú schopní ľahšie reagovať na zmeny v 

obchodnom prostredí/trhu a na rýchlo sa meniace požiadavky na pracovisku. Za praktický prínos informálneho 

vzdelávania možno považovať:

 vyplnenie medzier v kvalifi kácii zamestnancov internou formou - zamestnávateľom to umožňuje znížiť 

náklady napr. na nábor zamestnancov a čas strávený na školeniach mimo pracoviska,

 zníženie fl uktuácie upevnením súdržnosti a motivácie zamestnancov,

 zrýchlenie toku informácií v organizácii,

 zlepšenie individuálneho výkonu zamestnancov a produktivity, t.j. výkonnosti podniku,

 posilnenie efektivity pracovnej sily - zamestnanci budú mať k dispozícii viac informácií, ktoré im umožnia 

vykonávať svoju prácu lepšie,

 zabezpečenie vyššieho zdieľania vedomostí a zručností v celej fi rme, čo podporuje možnosť vzájomnej 

zastupiteľnosti v rámci pracoviska (napr. znižuje potrebu dočasného obsadenia pracovného miesta v čase 

choroby zamestnanca).

V rozsiahlom výskume vykonávanom v Education Development Center INC, Newton, MA boli identifi kované 

štyri základné oblasti, v ktorých sa zamestnanci na pracovisku učia a  rozvíjajú svoje kompetencie, zrelosť a 

profesionalitu. Široké spektrum informálne získaných vedomostí a zručností bolo rozdelených do štyroch 

samostatných, ale prekrývajúcich sa oblastí:

  Pragmatický rozvoj - ide o zručnosti, vedomosti a znalosti, potrebné na úspešné vykonanie práce na 

každodennej báze. Príkladom pragmatických zručností je obsluha pri prevádzke stroja.

  Intrapersonálny rozvoj - týka sa schopnosti zamestnancov myslieť kriticky, riešiť problémy a uplatňovať 

kreativitu pri výkone každodennej práce. Príkladom intrapersonálnej zručnosti je identifi kácia výrobných 

problémov.

  Interpersonálne zručnosti predstavuje schopnosť zamestnancov rozširovať medziľudské kontakty, 

rozvíjať komunikáciu a vzdelávacie návyky. Príklad interpersonálnych zručností je naučiť sa pracovať ako 

efektívny člen tímu a vysporiadať sa s rôznymi typmi osobností. 

  Kultúrna orientácia a adaptabilita - popisuje schopnosť zamestnancov porozumieť a prispôsobiť 

sa tak formálnej (manažmentom určenej) kultúre pracoviska, ako aj neformálnym sociálnym normám 

a vzorom správania v organizácii/fi rme a integrovať obe tieto zložky (vrátane napätia medzi nimi) vo vzťahu 

k vlastným osobným cieľom, očakávaniam a hodnotám.

Pre nízko kvalifi kovaných ľudí a pre tých, ktorí sa stretli s  negatívnou osobnou skúsenosťou z formálneho 

vzdelania, môže informálny prístup poskytnúť cestu späť do formálneho, resp. neformálneho vzdelávania, 

založeného na rozvíjaní potrebných zručností pre výkon práce. Získanie kvalifi kácie prostredníctvom validácie 

zručností a znalostí získaných informálnym učením prináša osobný prospech jednotlivcom, ako je zlepšenie ich 

osobného profi lu, schopností a sebavedomia.

Ako pristupovať k informálnemu vzdelávaniu    

Učenie je sprostredkované mnohými osobnými faktormi, ako aj faktormi súvisiacimi s prostredím. Všetci sa 

učíme v súlade s jedinečnou individuálnou zmesou osobných a  sociálnych faktorov. Osobné faktory sú 

vnútorne individuálne faktory, akými sú motivácia, záujmy, schopnosti, atď., ktoré predisponujú osobu k učeniu. 

Sociálne faktory sú tie, ktoré zdôrazňujú úlohu sociálneho prostredia, ako aj ekonomického, spoločenského 

a kultúrneho kontextu. Faktory prostredia poskytujú súvislosti, v ktorých osobné faktory pôsobia. Učiaci sa a 

proces učenia teda vstupujú do interakcie prostredia a osobných faktorov.

Faktory, ktoré ovplyvňujú informálne vzdelávanie (a to buď priamo, alebo nepriamo), majú relatívny význam a 

ich účinok sa výrazne líši v rôznych typoch prostredia a v rôznych situáciách. Preto pred posilnením niektorého z 
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faktorov je dôležité zohľadňovať špecifi ká konkrétneho pracovného kontextu. Zamestnávatelia môžu ovplyvniť 

nasledujúce faktory prostredia:

Dostupné zdroje - učenie sa výrazne zvyšuje, ak sú k dispozícii. potrebné zdroje a  podnety. Informálne 

vzdelávanie sa vzťahuje k povahe konkrétnych činností zamestnanca. Podstatou mnohých pracovných miest 

je rutina a neponúka pre zamestnanca žiadnu výzvu. 

    Skúste dať zamestnancom výzvu - problémy na riešenie, nové aktivity v ich

 súčasnom zamestnaní, ktoré ich provokujú naučiť sa nové zručnosti a získať nové

 vedomosti.

Podpora podnetov - poskytovanie podnetov pre vzdelávanie je jedným z najdôležitejších faktorov 

ovplyvňujúcich informálne učenie na pracovisku.     

         Dajte najavo všetkým zamestnancom v organizácii, že nové idey sú cenené a na každý

 nový nápad sa snažte reagovať. Uistite sa, že jednotlivci, ktorí prichádzajú s inovatívnymi

 námetmi, sú podporovaní. Keď tímy nájdu spôsob, ako zlepšiť niektoré procesy vo fi rme, 

prejavte im uznanie. Odmeňujte zamestnancov zodpovedajúcim spôsobom (plat, pracovnú 

úroveň, pozícia, štúdium).

Kritériá povýšenia a uznanie - Kritériá, podľa ktorých organizácie určujú, kto postúpi ( napr. v hierarchii 

organizácie, vo fi nančnom ohodnotení), je signálom pre zamestnancov, že učenie sa považuje dôležitý faktor 

profesionálneho rozvoja. Organizácie, ktoré majú tendenciu povyšovať na základe seniority, odstraňujú postup 

ako stimul k učeniu - zamestnanci majú pocit, že nemá zmysel pracovať výkonnejšie alebo učiť sa novým 

zručnostiam. Naopak - ak zamestnanci budú vidieť, že ich snahy sa akceptujú a uznávajú, budú sa usilovať učiť 

sa a rozvíjať svoje profesionálne spôsobilosti.  

          Urobte neformálne a informálne učenie súčasťou ročného (alebo polročného)

 posúdenia / hodnotenia zamestnancov. Opýtajte sa zamestnancov na ich návrhy na

   zlepšenie podmienok a kultúry neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v rámci 

aj mimo zamestnania. 

Vzťahy vedenia a zamestnancov - vzťahy medzi manažmentom a zamestnancami ovplyvňujú celkovú 

atmosféru na pracovisku. Vedenie obvykle chce od zamestnancov vyšší výkon a zamestnanci chcú vyššie mzdy. 

Rozsah napätia medzi nimi závisí do značnej miery na vzájomnom porozumení a prijatí vzájomných cieľov. Čím 

je väčšie prekrytie vo vzájomnom chápaní a cieľoch, tým je menšie napätie medzi týmito dvoma subjektmi. 

V  organizáciách, kde sa učenie vníma ako príspevok viac pre fi rmu ako pre jednotlivca, prináša zvyčajne 

odcudzenie medzi zamestnancom a fi rmou.    

Zvýšte transparentnosť lepšou komunikáciou medzi vedením a zamestnancami. Hlavným

    účelom komunikácie smerom nadol je radiť, informovať, riadiť, inštruovať, vyhodnocovať, 

dávať spätnú väzbu a poskytovať zamestnancom informácie o organizačných cieľoch a politike 

fi rmy. Hlavnou funkciou komunikácie smerom nahor je poskytovať informácie manažmentu 

o tom, čo sa deje na nižších úrovniach. Tento typ komunikácie zahŕňa správy o výsledkoch, 

pokroku, návrhy, vysvetlenia a žiadosti o podporu alebo rozhodnutie.

ID
EA 

ID
EA 

ID
EA 

ID
EA 

45

faktorov je dôležité zohľadňovať špecifi ká konkrétneho pracovného kontextu. Zamestnávatelia môžu ovplyvniť 

nasledujúce faktory prostredia:

Dostupné zdroje - učenie sa výrazne zvyšuje, ak sú k dispozícii. potrebné zdroje a  podnety. Informálne 

vzdelávanie sa vzťahuje k povahe konkrétnych činností zamestnanca. Podstatou mnohých pracovných miest 

je rutina a neponúka pre zamestnanca žiadnu výzvu. 

   Skúste dať zamestnancom výzvu - problémy na riešenie, nové aktivity v ich

súčasnom zamestnaní, ktoré ich provokujú naučiť sa nové zručnosti a získať nové

vedomosti.

Podpora podnetov - poskytovanie podnetov pre vzdelávanie je jedným z najdôležitejších faktorov 

ovplyvňujúcich informálne učenie na pracovisku.

        Dajte najavo všetkým zamestnancom v organizácii, že nové idey sú cenené a na každý

nový nápad sa snažte reagovať. Uistite sa, že jednotlivci, ktorí prichádzajú s inovatívnymi

námetmi, sú podporovaní. Keď tímy nájdu spôsob, ako zlepšiť niektoré procesy vo fi rme, 

prejavte im uznanie. Odmeňujte zamestnancov zodpovedajúcim spôsobom (plat, pracovnú 

úroveň, pozícia, štúdium).

Kritériá povýšenia a uznanie - Kritériá, podľa ktorých organizácie určujú, kto postúpi ( napr. v hierarchii 

organizácie, vo fi nančnom ohodnotení), je signálom pre zamestnancov, že učenie sa považuje dôležitý faktor 

profesionálneho rozvoja. Organizácie, ktoré majú tendenciu povyšovať na základe seniority, odstraňujú postup 

ako stimul k učeniu - zamestnanci majú pocit, že nemá zmysel pracovať výkonnejšie alebo učiť sa novým 

zručnostiam. Naopak - ak zamestnanci budú vidieť, že ich snahy sa akceptujú a uznávajú, budú sa usilovať učiť 

sa a rozvíjať svoje profesionálne spôsobilosti. 

          Urobte neformálne a informálne učenie súčasťou ročného (alebo polročného)

 posúdenia / hodnotenia zamestnancov. Opýtajte sa zamestnancov na ich návrhy na

   zlepšenie podmienok a kultúry neformálneho vzdelávania a informálneho učenia v rámci

aj mimo zamestnania.

Vzťahy vedenia a zamestnancov - vzťahy medzi manažmentom a zamestnancami ovplyvňujú celkovú 

atmosféru na pracovisku. Vedenie obvykle chce od zamestnancov vyšší výkon a zamestnanci chcú vyššie mzdy. 

Rozsah napätia medzi nimi závisí do značnej miery na vzájomnom porozumení a prijatí vzájomných cieľov. Čím 

je väčšie prekrytie vo vzájomnom chápaní a cieľoch, tým je menšie napätie medzi týmito dvoma subjektmi. 

V  organizáciách, kde sa učenie vníma ako príspevok viac pre fi rmu ako pre jednotlivca, prináša zvyčajne 

odcudzenie medzi zamestnancom a fi rmou.    

Zvýšte transparentnosť lepšou komunikáciou medzi vedením a zamestnancami. Hlavným

    účelom komunikácie smerom nadol je radiť, informovať, riadiť, inštruovať, vyhodnocovať, 

dávať spätnú väzbu a poskytovať zamestnancom informácie o organizačných cieľoch a politike 

fi rmy. Hlavnou funkciou komunikácie smerom nahor je poskytovať informácie manažmentu 

o tom, čo sa deje na nižších úrovniach. Tento typ komunikácie zahŕňa správy o výsledkoch, 

pokroku, návrhy, vysvetlenia a žiadosti o podporu alebo rozhodnutie.
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Sociálna kontrola pracovných schôdzok - učenie vychádza z interakcie prostredníctvom osobných 

stretnutí, na ktorých sa ľudia prirodzene a spontánne učia. Témy diskutované medzi kolegami sa líšia v prípade, 

ak je prítomný zástupca vedenia (niekto, kto dohliada na rokovanie).

           Vytvárajte priestor na to, aby mohli zamestnanci rozvíjať svoje odborné 

   znalosti vo voľnom spoločenstve rovnako zmýšľajúcich jedincov. Poskytujte

   spoločný priestor, kde ľudia môžu zostať a pracovať –   miestnosť, kde si môžu uvariť 

kávu/čaj, mini hala, oddychová miestnosť. Jednou z možností je poskytnúť zamestnancom 

poukaz na jedlo, aby mohli ísť na obed spoločne aspoň raz týždenne.

Kultúra vzdelávania - stať sa učiacou organizáciou spočíva v prijatí súboru postojov, hodnôt a postupov, 

ktoré podporujú proces neustáleho učenia v rámci organizácie. Prostredníctvom vzdelávania môžu jednotlivci 

znova interpretovať svoj svet a svoj vzťah k nemu. Pravá kultúra vzdelávania neustále inovuje svoje vlastné 

metódy a spôsoby, akými sa postupuje. 

        Buďte otvorenejší a zabezpečte, aby vaše dvere boli pre zamestnancov vždy

        otvorené pre nové návrhy a stanoviská.

Sociálne médiá - zohrávajú dôležitú úlohu vo vzdelávaní a rozvoji súčasných obchodných profesionálov. 

Ignorovať sociálne médiá a ich informálny vplyvu na učenie je rovnako krátkozrké, ako ignorovať skutočnosť, že 

nová generácia pracovníkov viazaných na sociálne médiá zaplavuje trh práce.

              Identifi kujte nástroje sociálnych médií, ktoré pokladáte za najviac prospešné 

  pre vaše  podnikanie, a používajte ich ako pracovné a študijné materiály. Ak

     zamestnanci vedia, že LinkedIn je považovaný za prijateľný pracovný nástroj, majú 

naznačený výber v ich informálnom učení. Niektoré fi rmy, najmä tie, kde sú prísnejšie 

regulačné obmedzenia v snahe minimalizovať bezpečnostné riziká, sa rozhodli vytvoriť 

internú aplikáciu sociálnych médií, umožňujúcu zdieľanie informácií v  rámci fi rmy. 

Iné fi rmy majú snahu zladiť stránky sociálnych médií a  nástroje v rámci ich odvetvia a 

nasmerovať zamestnancov k zdrojom, ktoré ponúkajú najviac vzdelanostného potenciálu.

Zamestnanci by mali mať informáciu, aby sústreďovali argumenty na posúdenie toho, ako učenie (rozvoj 

vedomostí a zručností) prebieha. Užitočný nástroj pre neformálne a informálne vzdelávanie je e-portfólio, ktoré 

ukazuje vzdelávaciu cestu konkrétneho zamestnanca. Argumenty môžu zahŕňať písomné útržky, fotografi e, 

videá a výskumné projekty, resp. vyjadrenia mentorov a spolupracovníkov. Reálna hodnota e-portfólia je v 

refl exii a vo vzdelávaní, ktoré je v ňom popísané - v žiadnom prípade to nemôže byť iba zbierka prác. Dobré 

e-portfólio nie je „skladište dôkazov“, ale odrazom človeka, ako prechádza kontinuálnym osobným rozvojom.

Kedy a ako dochádza k informálnemu a neformálnemu vzdelávaniu  

Primárnym hnacím motorom informálneho vzdelávania na pracovisku je potreba splniť ciele organizácie, 

ktoré dostávajú pracovníci vo forme podnetov. Účinnosť formálneho/neformálneho vzdelávacieho podujatia 

je určená relevantnosťou výučbového obsahu pre potreby zamestnanca. Formálne/neformálne učenie sa 

môže líšiť od extrémne dôležitého až po úplne irelevantné k potrebám pracovníkov. Informálne vzdelávanie 

všeobecne vyplýva z osobitných pracovných potrieb, preto je obzvlášť dôležité.

Akékoľvek vzdelávanie (bez ohľadu na to, či formálne neformálne alebo informálne) je najúčinnejšie vtedy, ak 

je prepojené včas na aplikovanie poznatkov do praxe. Informálne učenie vzniká spontánne s každodennými 
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Sociálna kontrola pracovných schôdzok - učenie vychádza z interakcie prostredníctvom osobných 

stretnutí, na ktorých sa ľudia prirodzene a spontánne učia. Témy diskutované medzi kolegami sa líšia v prípade, 

ak je prítomný zástupca vedenia (niekto, kto dohliada na rokovanie).

           Vytvárajte priestor na to, aby mohli zamestnanci rozvíjať svoje odborné 

  znalosti vo voľnom spoločenstve rovnako zmýšľajúcich jedincov. Poskytujte

  spoločný priestor, kde ľudia môžu zostať a pracovať –   miestnosť, kde si môžu uvariť 

kávu/čaj, mini hala, oddychová miestnosť. Jednou z možností je poskytnúť zamestnancom 

poukaz na jedlo, aby mohli ísť na obed spoločne aspoň raz týždenne.

Kultúra vzdelávania - stať sa učiacou organizáciou spočíva v prijatí súboru postojov, hodnôt a postupov, 

ktoré podporujú proces neustáleho učenia v rámci organizácie. Prostredníctvom vzdelávania môžu jednotlivci 

znova interpretovať svoj svet a svoj vzťah k nemu. Pravá kultúra vzdelávania neustále inovuje svoje vlastné 

metódy a spôsoby, akými sa postupuje.

        Buďte otvorenejší a zabezpečte, aby vaše dvere boli pre zamestnancov vždy

        otvorené pre nové návrhy a stanoviská.

Sociálne médiá - zohrávajú dôležitú úlohu vo vzdelávaní a rozvoji súčasných obchodných profesionálov. 

Ignorovať sociálne médiá a ich informálny vplyvu na učenie je rovnako krátkozrké, ako ignorovať skutočnosť, že 

nová generácia pracovníkov viazaných na sociálne médiá zaplavuje trh práce.

              Identifi kujte nástroje sociálnych médií, ktoré pokladáte za najviac prospešné 

  pre vaše  podnikanie, a používajte ich ako pracovné a študijné materiály. Ak

     zamestnanci vedia, že LinkedIn je považovaný za prijateľný pracovný nástroj, majú 

naznačený výber v ich informálnom učení. Niektoré fi rmy, najmä tie, kde sú prísnejšie 

regulačné obmedzenia v snahe minimalizovať bezpečnostné riziká, sa rozhodli vytvoriť 

internú aplikáciu sociálnych médií, umožňujúcu zdieľanie informácií v  rámci fi rmy. 

Iné fi rmy majú snahu zladiť stránky sociálnych médií a  nástroje v rámci ich odvetvia a 

nasmerovať zamestnancov k zdrojom, ktoré ponúkajú najviac vzdelanostného potenciálu.

Zamestnanci by mali mať informáciu, aby sústreďovali argumenty na posúdenie toho, ako učenie (rozvoj 

vedomostí a zručností) prebieha. Užitočný nástroj pre neformálne a informálne vzdelávanie je e-portfólio, ktoré 

ukazuje vzdelávaciu cestu konkrétneho zamestnanca. Argumenty môžu zahŕňať písomné útržky, fotografi e, 

videá a výskumné projekty, resp. vyjadrenia mentorov a spolupracovníkov. Reálna hodnota e-portfólia je v 

refl exii a vo vzdelávaní, ktoré je v ňom popísané - v žiadnom prípade to nemôže byť iba zbierka prác. Dobré 

e-portfólio nie je „skladište dôkazov“, ale odrazom človeka, ako prechádza kontinuálnym osobným rozvojom.

Kedy a ako dochádza k informálnemu a neformálnemu vzdelávaniu  

Primárnym hnacím motorom informálneho vzdelávania na pracovisku je potreba splniť ciele organizácie, 

ktoré dostávajú pracovníci vo forme podnetov. Účinnosť formálneho/neformálneho vzdelávacieho podujatia 

je určená relevantnosťou výučbového obsahu pre potreby zamestnanca. Formálne/neformálne učenie sa 

môže líšiť od extrémne dôležitého až po úplne irelevantné k potrebám pracovníkov. Informálne vzdelávanie 

všeobecne vyplýva z osobitných pracovných potrieb, preto je obzvlášť dôležité.

Akékoľvek vzdelávanie (bez ohľadu na to, či formálne neformálne alebo informálne) je najúčinnejšie vtedy, ak 

je prepojené včas na aplikovanie poznatkov do praxe. Informálne učenie vzniká spontánne s každodennými 
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potrebami a je tiež bezprostredne aplikované, na rozdiel od formálneho školského vzdelávania, kde získavanie 

poznatkov a rozvoj zručností prebieha zvyčajne dlho pred tým, ako sa využije v praxi. Čím dlhšia je medzera 

medzi učením a jeho použitím, tým slabší je účinok učenia.

Dočasná medzera

Informálne vzdelávanine

Formálne vzdelávanie

POUŽITIE

Informálne vzdelávanie možno prirovnať prirovnané k ľadovcu: väčšina je neviditeľná na povrchu a je nesmierne 
obsiahla vo svojich neformálnych aspektoch pod povrchom (DW Livingstone, 1999).

TEAMING - spája zamestnancov s rôznymi schopnosťami a zodpovednosťou v rámci organizácie na riešenie 

krátkodobých alebo dlhodobých problémov alebo cieľov. Tím je v podstate skupina ľudí s podobnými alebo 

doplňujúcimi zručnosťami, ktorí majú záväzok voči spoločnej vízii, výkonovým cieľom a výsledku, za ktorý sú 

navzájom zodpovední. Ak členovia tímu nemajú rovnaký záväzok a úsilie, potom práca a učenie sa z tímovej 

práce môže zlyhať. Pre optimálny tím je dôležité:

 efektívna veľkosť tímu je 5-7 členov,

 ciele tímu by mali byť jasné a úplne pochopené a prijaté každým členom tímu,

 členovia tímu budujú dôveru a otvorenosť medzi sebou a vytvárajú sociálne väzby v 

atmosfére, ktorá podporuje otvorenú komunikáciu.

STRETNUTIA A DISKUSIE - väčšina diskusií či stretnutí, ktoré sa uskutočňujú na pracovisku, sa zvyčajne 

týka obchodných, technologických či prevádzkových potrieb alebo problémov vzťahujúcich sa na zdroje, 

medziľudské vzťahy, činnosti tímovej práce ap. Príklady takýchto stretnutí sú denné start-up stretnutia, 

pracovné alebo výrobné tímové stretnutia, supervízie, schôdzky manažmentu, stretnutia spôsobené krízou 

rôzneho charakteru, besedy, projektové stretnutia ap.

Stretnutia sú vhodné miesta pre stále prebiehajúce informálne vzdelávanie. Pravidelné stretnutia môžu byť 

venované výhradne na učenie, prípadne vzdelávacie aktivity možno naplánovať ako body programu počas 

pravidelných stretnutí. Aby boli stretnutia efektívne, je potrebné urobiť nasledovné kroky: 

 defi nujte účel stretnutia a koncipujte program v spolupráci s kľúčovými účastníkmi, 

 rozošlite podklady, dokumenty a  potrebné materiály pred zasadnutím, aby sa 

členovia mohli pripraviť a aktuálne sa zapájať,

 zvoľte vhodný čas schôdzky, nastavte časový limit a dodržujte ho,

 pozvite ľudí, ktorí nie sú členmi vášho tímu, aby vám poskytli nový pohľad na 

diskutované témy počas schôdzky,

 vykonávajte pravidelné teambuildingové cvičenie počas stretnutia s cieľom zlepšiť 

komunikáciu a porozumenie medzi členmi tímu,

 vyhraďte čas na konci každého stretnutia na spätnú väzbu: "Aké boli silné stránky 

nášho dnešného stretnutia? Ako môžeme zlepšiť naše zručnosti vo vzájomnej inter-

akcii a komunikácii?“ ap.
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potrebami a je tiež bezprostredne aplikované, na rozdiel od formálneho školského vzdelávania, kde získavanie 

poznatkov a rozvoj zručností prebieha zvyčajne dlho pred tým, ako sa využije v praxi. Čím dlhšia je medzera

medzi učením a jeho použitím, tým slabší je účinok učenia.

Dočasná medzera

Informálne vzdelávanine

Formálne vzdelávanie

POUŽITIE

Informálne vzdelávanie možno prirovnať prirovnané k ľadovcu: väčšina je neviditeľná na povrchu a je nesmierne
obsiahla vo svojich neformálnych aspektoch pod povrchom (DW Livingstone, 1999).

TEAMING - spája zamestnancov s rôznymi schopnosťami a zodpovednosťou v rámci organizácie na riešenie 

krátkodobých alebo dlhodobých problémov alebo cieľov. Tím je v podstate skupina ľudí s podobnými alebo 

doplňujúcimi zručnosťami, ktorí majú záväzok voči spoločnej vízii, výkonovým cieľom a výsledku, za ktorý sú 

navzájom zodpovední. Ak členovia tímu nemajú rovnaký záväzok a úsilie, potom práca a učenie sa z tímovej 

práce môže zlyhať. Pre optimálny tím je dôležité:

efektívna veľkosť tímu je 5-7 členov,

ciele tímu by mali byť jasné a úplne pochopené a prijaté každým členom tímu,

členovia tímu budujú dôveru a otvorenosť medzi sebou a vytvárajú sociálne väzby v 

atmosfére, ktorá podporuje otvorenú komunikáciu.

STRETNUTIA A DISKUSIE - väčšina diskusií či stretnutí, ktoré sa uskutočňujú na pracovisku, sa zvyčajne 

týka obchodných, technologických či prevádzkových potrieb alebo problémov vzťahujúcich sa na zdroje, 

medziľudské vzťahy, činnosti tímovej práce ap. Príklady takýchto stretnutí sú denné start-up stretnutia, 

pracovné alebo výrobné tímové stretnutia, supervízie, schôdzky manažmentu, stretnutia spôsobené krízou 

rôzneho charakteru, besedy, projektové stretnutia ap.

Stretnutia sú vhodné miesta pre stále prebiehajúce informálne vzdelávanie. Pravidelné stretnutia môžu byť 

venované výhradne na učenie, prípadne vzdelávacie aktivity možno naplánovať ako body programu počas 

pravidelných stretnutí. Aby boli stretnutia efektívne, je potrebné urobiť nasledovné kroky:

defi nujte účel stretnutia a koncipujte program v spolupráci s kľúčovými účastníkmi, 

rozošlite podklady, dokumenty a  potrebné materiály pred zasadnutím, aby sa 

členovia mohli pripraviť a aktuálne sa zapájať,

zvoľte vhodný čas schôdzky, nastavte časový limit a dodržujte ho,

pozvite ľudí, ktorí nie sú členmi vášho tímu, aby vám poskytli nový pohľad na 

diskutované témy počas schôdzky,

vykonávajte pravidelné teambuildingové cvičenie počas stretnutia s cieľom zlepšiť 

komunikáciu a porozumenie medzi členmi tímu,

vyhraďte čas na konci každého stretnutia na spätnú väzbu: "Aké boli silné stránky 

nášho dnešného stretnutia? Ako môžeme zlepšiť naše zručnosti vo vzájomnej inter-

akcii a komunikácii?“ ap.
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INTERAKCIA SO ZÁKAZNÍKMI - vo fi rmách s nízkou úrovňou zákazníckej diskusie a spätnej väzby sú 

zamestnanci na chyby zvyčajne upozornení len vtedy, keď pretrváva vážna alebo chronická sťažnosť zákazníka 

ohľadom kvality produktu alebo služby, alebo pri nezhodách pri plnení špecifi ckých požiadaviek. Vo fi rmách 

s vyššou úrovňou zákazníckej diskusie a spätnej väzby zamestnanci často komunikujú so zákazníkmi, aby 

zabezpečili kvalitu, rýchlosť a efektivitu. Pre dobré vzťahy so zákazníkmi platí:

 pri interakcii so zákazníkmi dávajte pozor, aby ste zákazníka neprerušovali, keď 

hovorí, a aktívne počúvajte -   posilníte vlastné porozumenie a urobíte lepší dojem,

 buďte citliví na rozdiely v technických znalostiach - je možné, že vaši zákazníci majú 

menšie technické znalosti ako vy; dobrý spôsob, ako vysvetliť technické myšlienky, je 

použiť príklady, názornosť, analógie.

PEER-TO-PEER KOMUNIKÁCIA - je výmena informácií, ktorá prúdi medzi spolupracovníkmi v rámci oddelenia 

alebo medzi oddeleniami, a to formálne i neformálne. Hlavným účelom tohto typu výmeny je koordinácia.

Vo formálnej komunikácii spolupracovníci pracujú na úlohe alebo projekte spoločne a riadia sa formálnymi 

pravidlami angažovanosti. Očakáva sa od nich zdieľanie informácií, riešenie problémov, preukazovanie úcty k 

sebe navzájom, vzájomná podpora a tolerancia. V neformálnej komunikácii sa kolegovia rozprávajú s kolegami 

podľa svojich vlastných preferencií. Vyberajú si, s kým sa budú rozprávať, stýkať a aký prístup zvolia. Aby bola 

peer-to peer komunikácia úspešná, je potrebné:

 uistite sa, že všetci v tíme majú kontaktné údaje na všetkých ostatných členov tímu, 

vrátane e-mailových adries a čísiel mobilných telefónov - takto zaistíte jednoduchú 

komunikáciu,

 poskytnite čas a prostriedky pre peer-to-peer komunikáciu.

MENTOROVANIE - je učenie v rámci vzťahu medzi mentorom a novým zamestnancom (mentorovaným). 

K  mentoringu ako typu neformálneho vzdelávania zvyčajne dochádza, keď sa nový zamestnanec zapojí 

do diania organizácie a aktívne sa usiluje o profesijný rozvoj, alebo keď skúsenejší zamestnanec chce podať 

neskúsenému zamestnancovi pomoc alebo radu.

Mentorovanie umožňuje organizáciám vytvárať a rozvíjať vzťahy spájaním skúsenejších zamestnancov 

(mentorov) s menej skúsenými zamestnancami (učiacimi sa) so zámerom splniť špecifi cké ciele organizácie. 

Osoby zapojené do mentoringu si pomáhajú v identifi kácii a rozvoji svojich schopností: 

 vyberte správneho mentora, nie každý je dobrý mentor; mentor je niekto, kto je 

rešpektovaný, úspešný a chápe kultúru organizácie; musí byť ochotný vyhradiť si svoj 

čas a musí mať nadštandardné znalosti,

 je užitočné vykonávať hodnotenia správania oboch – zamestnanca i  mentora; 

pomáha to obom stranám navzájom pochopiť komunikačné štýly, silné a slabé 

stránky mentoringu, 

 stanovte na začiatku ciele mentorovania, ktoré sú v súlade so strategickým plánom 

fi rmy; rovnako je dôležité, aby i mentorovaný mohol načrtnúť svoje ciele,

 rozhodnite vopred o komunikačných kanáloch - obe strany potrebujú, aby ich prefer-

encie boli známe na začiatku a dosiahli prijateľný kompromis.
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INTERAKCIA SO ZÁKAZNÍKMI - vo fi rmách s nízkou úrovňou zákazníckej diskusie a spätnej väzby sú

zamestnanci na chyby zvyčajne upozornení len vtedy, keď pretrváva vážna alebo chronická sťažnosť zákazníka 

ohľadom kvality produktu alebo služby, alebo pri nezhodách pri plnení špecifi ckých požiadaviek. Vo fi rmách 

s vyššou úrovňou zákazníckej diskusie a spätnej väzby zamestnanci často komunikujú so zákazníkmi, aby 

zabezpečili kvalitu, rýchlosť a efektivitu. Pre dobré vzťahy so zákazníkmi platí:

 pri interakcii so zákazníkmi dávajte pozor, aby ste zákazníka neprerušovali, keď 

hovorí, a aktívne počúvajte -   posilníte vlastné porozumenie a urobíte lepší dojem,

 buďte citliví na rozdiely v technických znalostiach - je možné, že vaši zákazníci majú 

menšie technické znalosti ako vy; dobrý spôsob, ako vysvetliť technické myšlienky, je 

použiť príklady, názornosť, analógie.

PEER-TO-PEER KOMUNIKÁCIA - je výmena informácií, ktorá prúdi medzi spolupracovníkmi v rámci oddelenia 

alebo medzi oddeleniami, a to formálne i neformálne. Hlavným účelom tohto typu výmeny je koordinácia.

Vo formálnej komunikácii spolupracovníci pracujú na úlohe alebo projekte spoločne a riadia sa formálnymi 

pravidlami angažovanosti. Očakáva sa od nich zdieľanie informácií, riešenie problémov, preukazovanie úcty k 

sebe navzájom, vzájomná podpora a tolerancia. V neformálnej komunikácii sa kolegovia rozprávajú s kolegami 

podľa svojich vlastných preferencií. Vyberajú si, s kým sa budú rozprávať, stýkať a aký prístup zvolia. Aby bola 

peer-to peer komunikácia úspešná, je potrebné:

uistite sa, že všetci v tíme majú kontaktné údaje na všetkých ostatných členov tímu, 

vrátane e-mailových adries a čísiel mobilných telefónov - takto zaistíte jednoduchú 

komunikáciu,

poskytnite čas a prostriedky pre peer-to-peer komunikáciu.

MENTOROVANIE - je učenie v rámci vzťahu medzi mentorom a novým zamestnancom (mentorovaným). 

K  mentoringu ako typu neformálneho vzdelávania zvyčajne dochádza, keď sa nový zamestnanec zapojí 

do diania organizácie a aktívne sa usiluje o profesijný rozvoj, alebo keď skúsenejší zamestnanec chce podať 

neskúsenému zamestnancovi pomoc alebo radu.

Mentorovanie umožňuje organizáciám vytvárať a rozvíjať vzťahy spájaním skúsenejších zamestnancov 

(mentorov) s menej skúsenými zamestnancami (učiacimi sa) so zámerom splniť špecifi cké ciele organizácie. 

Osoby zapojené do mentoringu si pomáhajú v identifi kácii a rozvoji svojich schopností: 

vyberte správneho mentora, nie každý je dobrý mentor; mentor je niekto, kto je 

rešpektovaný, úspešný a chápe kultúru organizácie; musí byť ochotný vyhradiť si svoj 

čas a musí mať nadštandardné znalosti,

je užitočné vykonávať hodnotenia správania oboch – zamestnanca i  mentora; 

pomáha to obom stranám navzájom pochopiť komunikačné štýly, silné a slabé 

stránky mentoringu,

stanovte na začiatku ciele mentorovania, ktoré sú v súlade so strategickým plánom 

fi rmy; rovnako je dôležité, aby i mentorovaný mohol načrtnúť svoje ciele,

rozhodnite vopred o komunikačných kanáloch - obe strany potrebujú, aby ich prefer-

encie boli známe na začiatku a dosiahli prijateľný kompromis.
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Kreativita a inovácia príručka pre malé a stredné podniky



DOHĽAD –  je proces, prostredníctvom ktorého formálne určení zamestnanci (supervízori) poskytujú 

zamestnancom orientáciu vo fi remnej politike, dostupné inštrukcie, stály neformálny feedback a formálne 

vyhodnotenie ich výkonu. Dohľad je spôsob riadenia činností a supervízori majú špecifi ckú riadiacu úlohu v 

organizácii.

Nadriadení zabezpečujú, aby noví zamestnanci boli zameraní na organizáciu, jej politiku, program, fi remnú 

kultúru a pod. Rozvíjajú vzdelávacie plány so zamestnancami, aby zamestnanci mali potrebné odborné znalosti 

na vykonávanie svojej práce. Dávajú im pokyny a usmernenia, často v podobe prebiehajúceho koučovania 

a poradenstva. Nadriadení poskytujú zamestnancom kariérové   poradenstvo, čo im pomáha rozvíjať sa 

a zlepšovať sa v ich kariére:

 na každé stretnutie sa pripravte, využívajte i poznámky z predchádzajúceho 

stretnutia, 

 buďte pripravení podeliť sa o svoje myšlienky a nápady počas stretnutí,

 otvorene hovorte o tom, čo bolo dobré a kde boli problémy,

 prečítajte si poznámky o svojich stretnutiach a uistite sa, že ste vykonali všetky 

kroky, ktoré boli dohodnuté.

KOUČING - je špecifi cká výučba alebo výcvikový proces v  neformálnom vzdelávaní, v  ktorom kouč dáva 

podporu koučovanej osobe a „učí“ ju dosiahnuť defi nované osobné alebo profesionálne výsledky alebo ciele. 

Ku koučovanie môže dochádzať i v neformálnom vzťahu medzi osobou, ktorá má väčšie skúsenosti a znalosti a 

ponúka poradenstvo a vedenie, zatiaľ čo koučovaný prechádza procesom učenia. Štruktúry, modely a metodiky 

koučovania sú početné a môžu byť navrhnuté tak, aby uľahčili osvojenie nového správania pre osobný rast 

alebo kariérny postup. Koučing zároveň napomáha identifi kovať zručnosti a  schopnosti koučovaného, ich 

potenciál pre rozvoj a umožňuje nastaviť ich využitie v optimálnom variante. Ak vstupujete do úlohy kouča:

 buďte dobre informovaný o koučovanom o obsahu koučingu,

  buďte si vedomý predsudkov a rozdielneho vnímania situácií a osôb - ovládajte svoje 

predsudky a overte si svoje predpoklady.

JOB ROTÁCIA - je pohyb zamestnancov v rámci série pracovných miest s cieľom zvýšiť záujem a motiváciu. 

Rotácia môže zlepšiť "multi-schopnosti", ale zahŕňa tiež potrebu väčšej prípravy na výkon povolania. Cieľom 

rotácie môže byť i to, aby kvalifi kovaní zamestnanci mohli získať väčší prehľad o procesoch spoločnosti, resp. 

„odstrániť nudu“ vyplývajúcu z jednotvárnosti a rutinnej práce a zvýšiť pracovnú spokojnosť prostredníctvom 

nových pracovných skúseností. 

Rotácia je vnímaná ako možné riešenie dvoch významných problémov, ktorým čelia fi rmy: nedostatok zručností, 

resp. medzery v zručnostiach a motivácia zamestnancov. Nedostatok zručností nastáva, keď je nedostatok 

kvalifi kovaných osôb na celkovom pracovnom trhu. Medzery v zručnostiach nastupujú, keď zamestnanci vo 

fi rme nedisponujú potrebnými zručnosťami, avšak tieto zručnosti by sa dali nájsť na celkovom pracovnom 

trhu. Pri realizácii job rotácie vyvstávajú dve základné otázky:
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DOHĽAD – je proces, prostredníctvom ktorého formálne určení zamestnanci (supervízori) poskytujú 

zamestnancom orientáciu vo fi remnej politike, dostupné inštrukcie, stály neformálny feedback a formálne 

vyhodnotenie ich výkonu. Dohľad je spôsob riadenia činností a supervízori majú špecifi ckú riadiacu úlohu v 

organizácii.

Nadriadení zabezpečujú, aby noví zamestnanci boli zameraní na organizáciu, jej politiku, program, fi remnú 

kultúru a pod. Rozvíjajú vzdelávacie plány so zamestnancami, aby zamestnanci mali potrebné odborné znalosti

na vykonávanie svojej práce. Dávajú im pokyny a usmernenia, často v podobe prebiehajúceho koučovania 

a poradenstva. Nadriadení poskytujú zamestnancom kariérové   poradenstvo, čo im pomáha rozvíjať sa 

a zlepšovať sa v ich kariére:

na každé stretnutie sa pripravte, využívajte i poznámky z predchádzajúceho

stretnutia, 

buďte pripravení podeliť sa o svoje myšlienky a nápady počas stretnutí,

otvorene hovorte o tom, čo bolo dobré a kde boli problémy,

prečítajte si poznámky o svojich stretnutiach a uistite sa, že ste vykonali všetky 

kroky, ktoré boli dohodnuté.

KOUČING - je špecifi cká výučba alebo výcvikový proces v  neformálnom vzdelávaní, v  ktorom kouč dáva 

podporu koučovanej osobe a „učí“ ju dosiahnuť defi nované osobné alebo profesionálne výsledky alebo ciele.

Ku koučovanie môže dochádzať i v neformálnom vzťahu medzi osobou, ktorá má väčšie skúsenosti a znalosti a 

ponúka poradenstvo a vedenie, zatiaľ čo koučovaný prechádza procesom učenia. Štruktúry, modely a metodiky 

koučovania sú početné a môžu byť navrhnuté tak, aby uľahčili osvojenie nového správania pre osobný rast 

alebo kariérny postup. Koučing zároveň napomáha identifi kovať zručnosti a  schopnosti koučovaného, ich 

potenciál pre rozvoj a umožňuje nastaviť ich využitie v optimálnom variante. Ak vstupujete do úlohy kouča:

buďte dobre informovaný o koučovanom o obsahu koučingu,

buďte si vedomý predsudkov a rozdielneho vnímania situácií a osôb - ovládajte svoje 

predsudky a overte si svoje predpoklady.

JOB ROTÁCIA - je pohyb zamestnancov v rámci série pracovných miest s cieľom zvýšiť záujem a motiváciu. 

Rotácia môže zlepšiť "multi-schopnosti", ale zahŕňa tiež potrebu väčšej prípravy na výkon povolania. Cieľom 

rotácie môže byť i to, aby kvalifi kovaní zamestnanci mohli získať väčší prehľad o procesoch spoločnosti, resp. 

„odstrániť nudu“ vyplývajúcu z jednotvárnosti a rutinnej práce a zvýšiť pracovnú spokojnosť prostredníctvom 

nových pracovných skúseností. 

Rotácia je vnímaná ako možné riešenie dvoch významných problémov, ktorým čelia fi rmy: nedostatok zručností, 

resp. medzery v zručnostiach a motivácia zamestnancov. Nedostatok zručností nastáva, keď je nedostatok 

kvalifi kovaných osôb na celkovom pracovnom trhu. Medzery v zručnostiach nastupujú, keď zamestnanci vo

fi rme nedisponujú potrebnými zručnosťami, avšak tieto zručnosti by sa dali nájsť na celkovom pracovnom 

trhu. Pri realizácii job rotácie vyvstávajú dve základné otázky:
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 Kto je spôsobilý pre rotáciu? Firma musí špecifi kovať, podľa akých kritérií bude 

získavať osoby vhodné pre pracovnú pozíciu - sú všetci zamestnanci vhodní?, existuje 

špecifi cký súbor hľadaných zručností?

 Kedy vykonávať rotáciu? Umožniť rotáciu príliš skoro v kariére zamestnanca môže 

byť negatívne. Zamestnanec musí mať dostatok času, aby bol produktívny na svojej 

pozícii a  aby získal primerané vedomosti, potrebné na efektívne fungovanie na 

miestach, kde rotuje.

KONTROLY na mieste - tým, že zamestnanci navštívia zákazníka v jeho prostredí, sú schopní vidieť produkt 

v skutočnom použití a vidieť, ako sa produkt používa v ďalšom kroku jeho života: 

 poskytujte príležitosti, aby zamestnanci mohli absolvovať časté a kvalitné interakcie 

so zákazníkmi,

 podporujte ich fl exibilitu pri realizácii podnetov získaných z návštev vonkajšieho 

prostredia.

PRIESKUM -  je proces, prostredníctvom ktorého môžu jednotliví zamestnanci iniciovať aktivity, akými sú 

neformálne štúdium, v ktorom si zamestnanec riadi proces sám, identifi kovanie a využitie zdrojov a ďalšie 

vzdelávanie. Prieskumné aktivity môžu byť zamerané na plnenie úloh (napr. riešenie konkrétneho problému, 

týkajúceho sa práce, získanie určitých zručností) alebo na psychologické ciele (napr. uspokojenie túžby po 

nových poznatkoch, osobnostný rozvoj): 

 dajte zamestnancom príležitosť, aby sa zapojili do činností, ktoré ich bavia a ktoré 

môžu byť zároveň prínosom aj pre organizáciu; majte plán a umožnite zamestnancom 

dobrovoľne zúčastniť sa na vytváraní tohto plánu na základe toho, čo naozaj radi 

robia a v čom môžu vyniknúť, 

 podporujte účasť - podporte svojich zamestnancov, aby preskúmali každý nápad - aj 

s vedomím, že nie všetky koncepty budú dobré; niektorí zamestnanci by mohli váhať 

pri prezentovaní návrhov, pretože sa boja kritiky.

DOKUMENTÁCIA  - v mnohých spoločnostiach zamestnanci bežne dokumentujú svoju prácu v písomnej 

forme - ako reakciu na formálne stanovené požiadavky svojej práce, a neformálne - aby splnili svoje vlastné 

potreby. Pod formálnou dokumentáciou sa chápu inštitucionálne požadované alebo sankcionované 

dokumenty, ktoré sú zvyčajne všeobecne na pracovisku verejne zobrazené, ľahko dostupné a môže ich využiť 

každý, kto vstúpil do pracovného procesu. Dokumentácia môže obsahovať pracovné postupy, kontrolné 

zoznamy a pokyny, núdzové postupy, výrobné špecifi kácie, politiky pracoviska, postupy zabezpečovania 

kvality, právne a súvisiace dokumentácie, pokyny pre dodávateľov a/alebo pokyny pre zákazníka ap. Pôsobte 

na zamestnancov, aby sa stotožnili s nasledovnými odporúčaniami:
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Kto je spôsobilý pre rotáciu? Firma musí špecifi kovať, podľa akých kritérií bude 

získavať osoby vhodné pre pracovnú pozíciu - sú všetci zamestnanci vhodní?, existuje 

špecifi cký súbor hľadaných zručností?

Kedy vykonávať rotáciu? Umožniť rotáciu príliš skoro v kariére zamestnanca môže 

byť negatívne. Zamestnanec musí mať dostatok času, aby bol produktívny na svojej 

pozícii a  aby získal primerané vedomosti, potrebné na efektívne fungovanie na 

miestach, kde rotuje.

KONTROLY na mieste - tým, že zamestnanci navštívia zákazníka v jeho prostredí, sú schopní vidieť produkt 

v skutočnom použití a vidieť, ako sa produkt používa v ďalšom kroku jeho života: 

poskytujte príležitosti, aby zamestnanci mohli absolvovať časté a kvalitné interakcie 

so zákazníkmi,

podporujte ich fl exibilitu pri realizácii podnetov získaných z návštev vonkajšieho 

prostredia.

PRIESKUM -  je proces, prostredníctvom ktorého môžu jednotliví zamestnanci iniciovať aktivity, akými sú 

neformálne štúdium, v ktorom si zamestnanec riadi proces sám, identifi kovanie a využitie zdrojov a ďalšie 

vzdelávanie. Prieskumné aktivity môžu byť zamerané na plnenie úloh (napr. riešenie konkrétneho problému, 

týkajúceho sa práce, získanie určitých zručností) alebo na psychologické ciele (napr. uspokojenie túžby po 

nových poznatkoch, osobnostný rozvoj):

dajte zamestnancom príležitosť, aby sa zapojili do činností, ktoré ich bavia a ktoré 

môžu byť zároveň prínosom aj pre organizáciu; majte plán a umožnite zamestnancom 

dobrovoľne zúčastniť sa na vytváraní tohto plánu na základe toho, čo naozaj radi 

robia a v čom môžu vyniknúť,

podporujte účasť - podporte svojich zamestnancov, aby preskúmali každý nápad - aj 

s vedomím, že nie všetky koncepty budú dobré; niektorí zamestnanci by mohli váhať 

pri prezentovaní návrhov, pretože sa boja kritiky.

DOKUMENTÁCIA - v mnohých spoločnostiach zamestnanci bežne dokumentujú svoju prácu v písomnej 
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TIIPY

TIIPY

TIIPY
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 je dôležité vytvoriť dokumentáciu ako súčasť samotného procesu - dokumentáciu 

aktualizujte po práve vykonanej práci – kým ju máte čerstvo v pamäti,

 považujte dokumentáciu za súčasť vašej práce – namiesto toho, aby ste o  nej 

premýšľali ako o niečom, čo narúša vašu skutočnú prácu, 

 štruktúrujte dokumentáciu - uveďte základnú štruktúru svojej práce, vysvetľujúc 

každú položku i to, kde ju nájsť,

 uistite sa, že vaša dokumentácia dáva jasný východiskový bod pre niekoho, kto ešte 

nevie presne, čo robí - „lov" po správnej dokumentácii je často frustrujúcim.

TIPY
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KREATÍVNE TECHNIKY i

 Zoznam vlastností 

1. Čo je to Zoznam vlastností 

Zoznam vlastností je technika zo začiatku tridsiatych rokov 20.stor., ktorá rozoberá existujúci produkt alebo 

systém do jednotlivých detailov a identifi kuje rôzne spôsoby, akými je možné dosiahnuť jeho jednotlivé 

vlastnosti. Následne tak podnecuje rôzne spôsoby k zmene, modifi kácii alebo vylepšeniu jednotlivých vlastností 

a možnosti skombinovať ich tak, aby sa identifi kovali nové formy produktu alebo system. 

Zoznam vlastností je jeden z najlepších spôsobov ako generovať nápady, pričom sa čelí mnohým 

výzvam. Ak máte vygenerovať nápady alebo riešenia ku komplexnej úlohe, prvé čo môžete spraviť je urobiť si 

zoznam všetkých vlastností/atribútov problému. Tieto môžu zahŕňať: fyzické, duševné, emociálne, sociálne a 

iné (v závislosti od komplexnosti problému/úlohy). Takto je možné sústrediť sa postupne vždy na jeden atribút. 

 Bežný postup je spraviť si zoznam atribútov existujúceho produktu alebo služby. Napríklad baterku je možné 

popísať ako podlhovastú okrúhlu tubu vyrobenú z plastu, do ktorej sa používajú batérie, aby rozsvietili žiarovku, 

ktorá žiari cez priehľadné tienidlo, keď jej užívateľ zapne spínač. Preskúmanie jednotlivých atribútov môže viesť 

k novým nápadom. Prečo je okrúhla? Prečo je z plastu? Mohla by sa zapínať inak, alebo by mohla byť poháňaná 

iným zdrojom? Takéto otázky môžu viesť k novým produktom, ktoré môžu osloviť kompletne nové cieľové trhy. 

Zoznam vlastností je veľmi užitočná technika pri zvyšovaní kvality komplikovaných produktov, procesov, 

služieb. Je to vhodná technika najmä pri použití v kombinácii s inými technikami, hlavne Brainstormingom, 

Morfologickou analýzou a Matrix analýzou. Umožňuje vám alebo tímu zamerať sa na jednu špecifi ckú časť 

produktu alebo procesu a nájsť nové kombinácie, kým sa dostaví celý rad nových nápadov. 

2. Ako sa implementuje? 

Tento prístup sa zameriava na identifi káciu atribútov procesu alebo produktu a na spôsoby ako z nich vylepšiť 

jeden alebo viac. 

Majte na pamäti, že atribúty zahŕňajú časti, vlastnosti, schopnosti, alebo dizajn jednotlivých elementov 

produktu, služby alebo stratégie, ktorú zvažujete. 

K tomu, aby to fungovalo sa doporučuje:

Ako prvé::

•  Identifi kovať produkt/proces/službu alebo komponenty produktu/procesu/služby, s ktorými nie ste 

spokojní, resp. chcete vylepšiť. 

•  Spraviť si zoznam elementov produktu alebo služby alebo zoznam elementov organizačnej stratégie 

fi rmy. Napríklad atribúty ceruzky sú materiál, tvrdosť materiálu, šírka, kvalita, farba, váha, cena atď. Televízny 

scenár môže mať atribúty postáv, deja, lokality, počasia atď. Na marketingový prehľad môžete použiť atribúty 

otvorených trhov, využitia vášho produktu, dostupných distribučných kanálov, schopností, ktoré máte k 

dispozícii atď. 

•  Zoznam všetkých prvkov (napr. materiál, farba, váha, použitie produktu, dizajn), ktoré môžu byť popísané 

konkrétnymi atribútmi 

•  Vybrať niektoré z týchto atribútov, ktoré sa javia mimoriadne zaujímavé alebo dôležité.

Ako druhý krok: 

•  Spraviť si tabuľku

•  Vložiť prvky-atribúty do záhlavia tabuľky

53

KREATÍVNE TECHNIKY i

 Zoznam vlastností 

1. Čo je to Zoznam vlastností 

Zoznam vlastností je technika zo začiatku tridsiatych rokov 20.stor., ktorá rozoberá existujúci produkt alebo

systém do jednotlivých detailov a identifi kuje rôzne spôsoby, akými je možné dosiahnuť jeho jednotlivé 

vlastnosti. Následne tak podnecuje rôzne spôsoby k zmene, modifi kácii alebo vylepšeniu jednotlivých vlastností 

a možnosti skombinovať ich tak, aby sa identifi kovali nové formy produktu alebo system.

Zoznam vlastností je jeden z najlepších spôsobov ako generovať nápady, pričom sa čelí mnohým 

výzvam. Ak máte vygenerovať nápady alebo riešenia ku komplexnej úlohe, prvé čo môžete spraviť je urobiť si 

zoznam všetkých vlastností/atribútov problému. Tieto môžu zahŕňať: fyzické, duševné, emociálne, sociálne a 

iné (v závislosti od komplexnosti problému/úlohy). Takto je možné sústrediť sa postupne vždy na jeden atribút. 

 Bežný postup je spraviť si zoznam atribútov existujúceho produktu alebo služby. Napríklad baterku je možné 

popísať ako podlhovastú okrúhlu tubu vyrobenú z plastu, do ktorej sa používajú batérie, aby rozsvietili žiarovku, 

ktorá žiari cez priehľadné tienidlo, keď jej užívateľ zapne spínač. Preskúmanie jednotlivých atribútov môže viesť 

k novým nápadom. Prečo je okrúhla? Prečo je z plastu? Mohla by sa zapínať inak, alebo by mohla byť poháňaná 

iným zdrojom? Takéto otázky môžu viesť k novým produktom, ktoré môžu osloviť kompletne nové cieľové trhy. 

Zoznam vlastností je veľmi užitočná technika pri zvyšovaní kvality komplikovaných produktov, procesov, y

služieb. Je to vhodná technika najmä pri použití v kombinácii s inými technikami, hlavne Brainstormingom, 

Morfologickou analýzou a Matrix analýzou. Umožňuje vám alebo tímu zamerať sa na jednu špecifi ckú časť 

produktu alebo procesu a nájsť nové kombinácie, kým sa dostaví celý rad nových nápadov. 

2. Ako sa implementuje? 

Tento prístup sa zameriava na identifi káciu atribútov procesu alebo produktu a na spôsoby ako z nich vylepšiť 

jeden alebo viac.

Majte na pamäti, že atribúty zahŕňajú časti, vlastnosti, schopnosti, alebo dizajn jednotlivých elementov 

produktu, služby alebo stratégie, ktorú zvažujete. 

K tomu, aby to fungovalo sa doporučuje:

Ako prvé::

•  Identifi kovať produkt/proces/službu alebo komponenty produktu/procesu/služby, s ktorými nie ste ť

spokojní, resp. chcete vylepšiť.

• Spraviť si zoznam elementov produktu alebo služby alebo zoznam elementov organizačnej stratégie 

fi rmy. Napríklad atribúty ceruzky sú materiál, tvrdosť materiálu, šírka, kvalita, farba, váha, cena atď. Televízny 

scenár môže mať atribúty postáv, deja, lokality, počasia atď. Na marketingový prehľad môžete použiť atribúty 

otvorených trhov, využitia vášho produktu, dostupných distribučných kanálov, schopností, ktoré máte k 

dispozícii atď.

• Zoznam všetkých prvkov (napr. materiál, farba, váha, použitie produktu, dizajn), ktoré môžu byť popísané 

konkrétnymi atribútmi

• Vybrať niektoré z týchto atribútov, ktoré sa javia mimoriadne zaujímavé alebo dôležité.

Ako druhý krok:

• Spraviť si tabuľku

•  Vložiť prvky-atribúty do záhlavia tabuľky

53



•  Nájsť čo najviac možných variácií vlastností v každom stĺpci pod každým záhlavím.

Príklad 1:

Je zadaná objednávka na pouličné lampy v historickom centre mesta. Čo znamená v praxi súhrn atribútov v 

tomto prípade? Môžeme spísať nasledovné prvky: zásobovanie energiou, štýl žiarovky, materiál stĺpov, rozmery 

žiarovky, intenzita svetla, spôsob inštalácie

Zásobovanie 

energiou
 Štýl žiarovky  Materiál stĺpu

Rozmery 

žiarovky
Intenzita svetla

Spôsob 

inštalácie

Elektrina z 

mestskej el. 

siete 

moderná Keramika Veľká vysoká
Pripevnené do 

zeme 

Solárna 

fotovoltaická 

energia

stredoveká drevo
stredne 

veľká
Stredná

Visiace pozdĺž 

ponad ulicu 

Vodná energia secesná Kov Malá Nízka
Visiace medzi 

budovami 

Veterná energia ... Kameň Úzka premenlivá
Pripevnené k 

budovám

Plyn Bambus ... ... prenosné

Benzín Sklo ...

Organické 

materiály
plast

Baterky ...

Pevné palivá 

Palivové články

Tip: Toto môže byť realizované jednotlivo alebo s použitím brainsormingu v tíme

Ako tretí krok, je potrebné

•  Identifi kovať alternatívne spôsoby dosiahnutia jednotilvých atribútov, či už bežnou metódou alebo 

cez techniku generovania nápadov napr.brainstorming. 

•  Skombinovať jeden alebo viac týchto alternatívnych spôsobov dosiahnutia atribútov a snažiť sa prísť 

s novým prístupom k produktu alebo procesu, na ktorom sa pracuje. Napríklad, kombinácia solárnej 

fotovoltaickej energie s moderným štýlom žiarovky, dreveným stĺpom, stredne veľkou žiarovkou, strednou 

intenzitou svetla a stĺpmi pevne pripevnenými do zeme. 

•  Prediskutovať uskutočniteľnosť implementácie týchto alternatív.

Príklad 2 :

Atribúty oddelenia služieb zákazníkom zahŕňajú otváracie hodiny, priateľský prístup a dostupnosť literatúry. 
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Môžete zmeniť otváracie hodiny na víkend (ale mať zatvorené počas slabej prevádzky v týždni). Priateľský 

prístup je možné zlepšiť tak, že sa budú zaznamenávať všetky dotazy zákazníkov žiadajúcich o pomoc a 

následne sa ich pýtať na spätnú väzbu, atď.

3. Aké sú faktory úspechu? (Čo robiť a čo nie)

Naše myslenie je často obmedzené bežnými očakávaniami a charakteristikami. K inováciám potrebujeme 

tieto “bežné” charakteristiky spochybniť. Veľmi často považujeme podmienky riešenia problému ako vopred 

“dané”, bez ohľadu na to, či sú primerané v danej situácii. Ak skúsime vynechať niektoré z týchto vopred daných 

podmienok, alebo sa pokúsime dať im iné charakteristiky, môžeme nájsť prekvapivé a kreatívne riešenia! 

Zoznam vlastností je kreatívna metóda hľadania nových nápadov, riešenia problémov a hľadania 

inovácií produktov a služieb. Preto je túto metódu možno veľmi účinne využiť v kombinácii s 

brainstormingom. Hlavnou myšlienkou je “zabudnúť” na všetko, čo ste sa doposiaľ naučili, zistili a zapamätali, 

keď ste uvažovali nad možným riešením.  

•  Potrebujete “rozložiť” existujúci produkt, službu alebo systém do “jednotlivých prvkov -elementov”.

•  Potrebujete si odpovedať na otázku: “je tento prvok predmetu alebo štruktúry nevyhnutný pre jeho 

fungovanie?” 

•  Prvky majú určité charakteristiky/vlastnosti (tvar, materiál atď.) Existujú nejaké iné spôsoby ako vytvoriť/

dosiahnuť tento element? 

•  Čo sa stane, ak priradíme k jednotlivým prvkom/elementom zmenené vlastnosti? Z tohoto dôvodu sú všetky 

prvky/elementy a ich možné vlastnosti zhrnuté do tabuľky. 

Z tabuľky môžeme dostať prekvapujúce nové “kompozície”, z ktorých nie všetky budú fungovať, no niektoré 

môžu viesť ku kompletne novým produktom, službám a štruktúram. 

Dimenzionálny súhrn vlastností aplikovateľný na množstvo produktov 

váha

odolnosť voči korózii

dĺžka

farba

odolnosť voči vode

materiál

štýl

trvácnosť

odolnosť voči otrasom 

tolerancia voči teplotným zmenám

výbušnosť

horľavosť

vôňa 

stlačiteľnosť

presvitnosť

vznášanie 

(vo vode,vzduchu)

možnosť zavesenia

možnosť znovu 

nabíjania

fl exibilita

tvárnosť
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4.  Prípadová štúdia – Výroba novej lampy 

Na začiatok bude potrebné vyhotoviť morfologickú analýzu. 

1. Krok: Zadajte si charakteristiky nového produktu.

Charakteristiky lampy môžu byť: zásobovanie energiou, typ žiarovky, intenzita svetla, veľkosť, štýl, povrchová 

úprava, materiál, tienidlo atď. Zadajte tieto charakteristiky do záhlavia jednotlivých stĺpcov v tabuľke.

2. Krok: Brainstormingom získajte možné varianty ku každej charakteristike. 

3. Krok: Vytvorte si tabuľku.

Zásobovanie 

energiou

Typ 

žiarovky

Intenzita 

svetla

 Veľkosť   Štýl  Povrchová 

úprava

Materiál

 Batérie  Halogén  Nízka Veľmi veľká  Moderná  Čierna Kov

 Elektrický 

prúd hlavného 

rozvodu

 Žiarovka  Stredná  Veľká  Starožitná  Biela  Keramika

 Slnečná 

energia

 Denné 

svetlo

 Vysoká  Stredná  Rímska  Metalíza  Betón

 Generátor  Zafarbená  Premenlivá  Malá Secesná  Terracota  Kosť

 Mechanický 

pohon 

(dynamo)

 Do ruky  Industrial  Smaltovaná  Sklo

Plyn  Etno  Prírodná  Drevo

 Benzín/olej  Látka  Kameň

 Plameň  Plast

4. Krok: Vytvorte rôzne kombinácie. 

Zaujímavé kombinácie môžu byť:

Solárna batéria, stredná intenzita svetla, žiarovka denné svetlo – možná používať v obchodoch, aby 

zákazníci mohli vidieť skutočnú farbu produktov napr.pri odevoch; 

Veľké svetlá na mechanický pohon – používané v rozvojových krajinách ďaleko od rozvodov elektrického 

prúdu; 

Keramická olejová lampa v rímskom štýle – používaná v štýlových reštauráciách na oživenie tradície 

olejových lámp z pred 2000 rokov; alebo 

Bežná stolová lampa, obtiahnutá látkou tak, aby dokonale ladila so štýlom miestnosti 

5. Použitá literatúra

Články:

  Elizabeth D. Smolensky and Brian H. Kleiner , 1995, How to train people to think more creatively, Management 

Development Review, Volume 8 Number 6  pp. 28–33

Web stránky:

  http://www.mycoted.com/Attribute_Listing 

  http://members.tripod.com/~eng50411/psolving.htm 
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 http://www.streetdirectory.com/travel_guide/2570/family/the_elements_of_creativity_attributes_

listing_method.html

 http://for-creativity.blogspot.com/2007/09/elements-of-creativity-attributes.html

 http://www.cmctraining.org/articles_view.asp?article_id=55&sid=0.

  http://www.mindtools.com/pages/Reviews/CreatingNewProductsandServices.htm

 http://www.eirma.org/members/learninggroups/lg03-creat/Learngroup_creat_follow-up/Ramon-

Vullings-creativity_tool_catalogue.pdf

  http://www.4pm.pl/page/37/index.html

  http://road.uww.edu/road/zhaoy/old%20course/Chapters%209&11.ppt
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Brainstorming

1. Čo je to Brainstorming?  

Brainstorming je “konferenčná technika riešenia problémov nahromadením 

informácií, stimuláciou kreatívneho myslenia, rozvoja nových nápadov atď., 

neobmedzenou a spontánnou účasťou v diskusii”.  Cieľom je vygenerovať 

čo najväčšie množstvo nápadov ku konkrétnej otázke alebo špecifi ckému 

problému. Napríklad “Argus Camera použil brainstorming na nájdenie 

metód zefektívnenia nákupu. Manažéri absolvovali tri sedenia generovania 

nápadov - brainstormingu a prišli k viacerým praktickým ideám, ktoré im 

priniesli ročné úspory $46,000”.  

Brainstorming je skupinová kreatívna technika. Bola rozvinutá koncom 

tridsiatych rokov Alexom Faichney Osbornom, a popísaná v jeho knihe 

ako “Aplikovaná predstavivosť: zásady a postupy kreatívneho riešenia 

problémov”.  Najlepšie funguje v skupine päť až desať účastníkov, z približne rovnakej organizčnej úrovne s 

rôznymi skúsenosťami v diskutovanej téme.  Vhodné je, ak prostredie, kde sa brainstorming uskutočňuje je 

pohodlné a nerušené. Skupinový brainstorming je výhodný v tom, že vie vygenerovať veľa nápadov v krátkom 

čase pri použití minimálnych materiálnych zdrojov. Dá sa použiť akoukoľvek skupinou ľudí a je demokratický v 

tom, že umožňuje všetkým členom skupiny uplatniť svoju kreativitu a využiť svoje skúsenosti.  Taktiež dáva 

možnosť skupine rozmýšľať mimo ich zaužívaných vzorov.  

Proces brainstormingu musí byť riadne vedený skúseným a citlivým manažérom.  Musí dbať na to, 

aby sociálne zábrany, strach z kritiky alebo obavy z odsudzovania spolupracovníkmi nebránili v procese 

brainstormingu, nepotláčali kreativitu a aktívnu účasť členov tímu.  Ďalšími brzdiacimi faktormi, ktoré 

obmedzujú efektívnosť skupiny v brainstormingu je blokovanie produkcie a vyhýbanie sa práci.  Efektívnosť 

skupinového brainstormingu môže byť tiež ovplyvnená neaktívnym prístupom členov, ktorí sa len “zvezú”.  

Úspešnosť brainstormingu je možné ovplyvniť použitím špeciálnych techník na obmedzenie niektorých zo 

skôr spomínaných brzdiacich faktorov. (viď Dodatočné techniky brainstormingu).

2. Ako sa implementuje? 

Štyri pravidlá brainstormingu 

Osborn popísal štyri základné pravidlá brainstormingu, ktoré pomáhajú redukovať brzdiace faktory, ktoré sa 

môžu prejaviť cez strach z kritiky kolegami, ktorý môže brániť voľnému mysleniu a generovaniu kreatívnych a/

alebo radikálnych nápadov. 

1. Nekritizovať – cieľom je vytvoriť atmosféru podporujúcu akékoľvek nápady, bez ohľadu na to ako nezvyklé, 

zdržať sa akejkoľvek kritiky.

2. Neobvyklé nápady sú vítané – neobvyklé nápady môžu otvoriť nové spôsoby myslenia, nové pohľady 

na problém a môžu pomôcť nájsť lepšie riešenia.

3. Dosiahnuť kvantitu – čím väčšie množstvo nápadov, tým väčšia je šanca dosiahnutia vhodného a 

efektívneho riešenia problému.

4. Kombinovať a vylepšovať nápady – kombináciou niektorých dobrých nápadov je možné vytvoriť jeden 

nový ešte lepší nápad.

Proces brainstormingu

  Jasne defi novať problém, aby sme našli vhodné a úspešné riešenie. Problém by sa mal formulovať 

vo forme otázky. Mala by byť stručná a k veci, bez akýchkoľvek extra informácií ako napr. Ako môžeme 
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efektívnejšie propagovať nový produkt, alebo čo by mala obsahovať naša webstránka? Ak je problém príliš 

rozsiahly, mali by sme ho rozdeliť na menšie časti, jednoduchšie zvládnuteľné otázky. 

  Určiť si vedúceho, ktorý bude viesť diskusiu. Vedúci si musí byť vedomý možných spomaľujúcich faktorov 

efektívnosti brainstormingu ako napr.obavy z kritiky, blokovanie tvorby atď., a mal by byť schopný viesť 

proces citlivo tak, aby sa zapájali všetci účastníci. Dobrý líder musí byť citlivý a mať schopnosť vytvoriť 

uvolnenú atmosféru, kde všetci budú mať rovnaké možnosti naplno sa zapájať a participovať v diskusii v 

stanovenom časovom limite.

  Vybrať účastníkov tak, aby v skupine boli relevantní pracovníci, ktorých sa problem týka, ako aj hostia 

“zvonku” t.j. pracovníci mimo daný problém, ktorí však rozumejú stanovenej problematike. Mali by byť 

vopred informovaní o kritériách výberu ako aj téme, o ktorej sa bude diskutovať. Na začiatku sedenia sa 

účastníci rozdelia do skupín. Väčšinou skupiny 8 až 10 účastníkov fungujú efektívnejšie ako väčšie skupiny. 

Potrebné je tiež určiť osobu, ktorá bude nápady zapisovať. 

  Určiť si časový limit napr.15 - 25 minút. Väčšie skupiny môžu potrebovať viac času, aby sa mal každý 

šancu zapojiť. Alebo sa stanoví limit na nápady napr. 30 nápadov. 

  Riadenie porady – vedúci začína poradu predstavením problému a začne sa pýtať na nápady. Ak 

spočiatku existuje zdráhanie, líder môže začať s jedným či dvoma nápadmi. Každý účastník prezentuje 

svoje nápady a zapisovateľ ich zhromažďuje a spisuje na fl ip chart alebo na obrazovku. Zapisovateľ môže 

očíslovať nápady, aby vedúci diskusie mohol povzbudzovať kvantitu generovaných nápadov napr. “Máme 

už 44 nápadov, poďme to vytiahnuť na 50”.  

  Konečná diskusia – keď vyprší určený časový limit na generovanie nápadov, vedúci začne viesť diskusiu o 

zhromaždených návrhoch. Kde je to vhodné, podobné nápady sa pospájajú alebo skombinujú. Duplicitné 

a nerealizovateľné nápady sa vyradia. Zvyšné nápady sa potom rozoberú v diskusii a zoradia sa podľa 

určených kritérií napr. požadované zdroje, potenciálny výsledok atď. 

Určiť si jasný cieľ porady
brainstormingu •  Distribujte cieľ v písomnej 

forme alebo

• Napíšte cieľ na tabuľu

• Komunikujte cieľ s účastníkmi, 
aby ste mali istotu, že mu 
jasne rozumejú

• Dĺžka porady

• Cieľ porady

• Pravidlá účasti

• Prepojte podobné nápady

• Odstráňte duplikáty

• Odstráňte nápady, ktoré 
nebudú fungovať

• Zoraďte zvyšné nápady podľa 
ich potenciálu / potrebné 
zdroje atď.

Jasne popísať cieľ účastníkom

Rozdeliť účastníkov do skupín a 
určiť zapisovateľa

Jasne popísať účastníkom 
pravidlá

Zbierať, zhromažďovať a
vyhodnocovať vygenerované

nápady

Figure 1: Príklad postupu brainstormingovej porady
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Dodatočné techniky brainstormingu

Brainwriting je kreatívna technika, ktorá uľahčuje účasť všetkým členom skupiny. Miesto prezentovania 

nápadov verbálne, účastníci píšu svoje nápady na papier. Tieto sa potom zozbierajú a zdieľajú s vedúcim 

porady. Je to vhodné v situáciách, keď je vytvorená nová skupina, alebo kde sú účastníci, ktorí sa zdrháhajú 

hovoriť pred ostatnými. Každý dostane možnosť zúčastniť sa a prispieť svojím tempom. Môže to byť tiež ľahšie 

zorganizovať, nakoľko vedúci nemusí mať také schopnosti, ako je potrebné pre brainstormingové sedenie.  

Nominálna skupinová technika je forma Brainwritingu, ktorá bola vyvinutá Delbecq a Vande Ven.  

Účastníci sú rozdelení do menších skupín a vyžaduje sa od nich, aby písali svoje nápady anonymne. Zapisovateľ 

potom pozbiera nápady, tieto sú zaznamenané a anonymne sa o nich hlasuje vo väčšej skupine. Niekedy sa 

najlepšie umiestnené nápady vrátia späť do podskupiny na ďalší brainstorming. Výhodou tohoto postupu je, 

že anonymita umožňuje zúčastniť sa celej skupine v rovnakej miere a eliminujú sa rušivé faktory. Nevýhody 

zahŕňajú nedostatok možností obohacovania a zbližovania názorov/ nápadov.  

Elektronický brainstorming – je počítačová verzia brainstormingu a môže byť realizovaná prostredníctvom 

emailu. Organizátor brainstormingu rozošle emailom otázku členom skupiny a tí prispievajú nezávisle a 

posielajú nápady priamo jemu do emailu. Zostaví sa potom zoznam nápadov, ktorý sa nechá kolovať a 

pripomienkovať. Elektronický brainstorming môže zredukovať niektoré z problémov spojených so štandardným 

brainstormingom napr. blokovanie produkcie. 

Metóda mapovania tímového nápadu – Proces sa začína jasným defi novaním problému. Každý účastník 

individuálne vytvorí vlastné nápady na danú tému. Všetky nápady sa potom spoja na jednu veľkú mapu 

nápadov. Počas tejto konsolidačnej fázy sa účastníci navzájom oboznamujú so svojimi nápadmi, môžu sa 

pochopiť a zhodnúť sa v nápadoch. Počas tohoto procesu výmeny nápadov môžu vzniknúť nové nápady. 

Tieto nápady sa tiež pridajú na mapu nápadov. Potom sa nápady generujú na oboch úrovniach: individuálnej 

i skupinovej. Keď sa nápady zaznamenajú, potom môže skupina stanoviť priority a/alebo podniknúť kroky k 

realizácii. 

Pokročilý brainstorming sa riadi pravidlami klasického brainstormingu, ale je vylepšený v tom, že používa 

špecializované techniky a nástroje.  Moderné nástroje a techniky používané v pokročilom brainstormingu 

zahŕňajú:

• Nástroje Brainstorming software-u

• Techniky kreatívneho myslenia, napr.: technika náhodného slova, technika náhodného obrázku, technika 

falošných pravidiel, metóda SCAMPER, analógie, hranie rolí

• Zoznam vlastností, Brainsketching, Storyboarding

3. Aké sú faktory úspechu Brainstormingu? 

Je vhodné, ak skupina začne kreatívnu poradu krátkou relaxáciou alebo kreatívnym cvičením, pred tým, ako 

začnú samotný proces brainstormingu. Toto zväčša uvoľní atmosféru a pomôže účastníkom byť uvoľnený v 

prítomnosti ostatných hneď od začiatku. 

Sociálne zábrany môžu počas brainsormingu vážne brzdiť kreativitu skupiny. Sem patrí strach zo zosmiešnenia, 

strach z posudzovania, blokovanie produkcie, ulievanie, vyrušovanie atď. Aby sa tomuto zabránilo, je nevyhnutné, 

aby líder zabezpečil, že každý účastník jasne rozumie štyrom základným pravidlám brainstormingu. A navyše:

• Počas brainstormingu sa nediskutujú jednotlivé nápady, nakoľko to odvracia pozornosť od samotného 

procesu generovania nápadov 

• Manažéri a nadriadení by sa mali zdržať účasti, aby sa nepotláčala kreativita a tvorba nezvyčajných nápadov 

• Podporovať kreslenie, používanie symbolov a farieb na povzbudenie kreativity

• Ukončiť poradu diskusiou o implementácii úspešných nápadov 
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Je veľmi dôležité, aby bola podstata každého nápadu správne pochopená a prezentovaná skupine. Zapisovateľ 

sa musí uistiť, že zapísal nápady tak, aby presne vystihoval podstatu myšlienky jeho tvorcu. Aby sa zabezpečila 

plná účasť vo fi nálnej diskusii, doporučuje sa zhromaždiť nápady na fl ipchart alebo premietnuť na obrazovke. 

4. Ako použila GLANBIA plc Brainstorming? 

INOVATÍVNY VÝVOJ PRODUKTU - AVONMORE OCHUTENÉ MLIEKO – GLANBIA 

plc 

Glanbia je vedúca medzinárodná skupina v oblasti mliečnych výrobkov a 

výživových doplnkov s centrálou v Írsku. Táto prípadová štúdia popisuje vývoj 

produktového radu “Avonmore ochutené mlieko”, ktorý bol uvedený na trh 

koncom roku 2004. Pre spotrebiteľov to bolo niečo iné, nové a uvítali nový 

výživný nápoj. A pre oddelenie spotrebiteľov v Glanbii to znamenalo vyvrcholenie 

procesu vývoja nového produktu, ktorý začal v roku 2003.

Stagnovať na rovnakej pozícii je v biznise rovnako efektívne ako ísť dozadu. V roku 

2003, bola Glanbia nepochybne lídrom na írskom trhu s mliečnymi výrobkami, 

ale trh stagnoval a bol na kraji poklesu. Pred Glanbiou stála výzva zväčšiť trhový 

podiel s mliekom a identifi kovať nové produktové možnosti na existujúcom 

trhu. V roku 2003, počas brainstormingového cvičenia organizovaného oddelením spotrebiteľov v Glanbii 

bolo prezentované, že celková spotreba mlieka globálne v rokoch 1997 až 2002 stagnovala. Napriek tomu, 

počas rovnakého obdobia, ochutené mlieko zaznamenalo najväčší rast s tempom 23%. Výsledky prieskumu 

trhu taktiež naznačovali, že tento rast bude pokračovať minimálne do roku 2007. A tak sa v Glambii zrodila 

myšlienka výroby írskeho ochuteného mlieka. 

Jedna vec je mať skvelý produktový nápad na porade brainstormingu, celkom iná vec je však tento produkt 

vyrobiť a predať so ziskom v stále sa meniacom dynamickom trhovom prostredí. Aby sa Glanbia uistila, že 

ochutené mlieko bude mať úspešnú životnosť na írskom trhu, uskutočnili masívne spotrebiteľské testy. Tieto 

testy zahŕňali kvalitatívne cieľové skupiny, kde sa hodnotili názory rodičov na ochutené mlieka. Povdzbudení 

faktom, že 90% opýtaných rodičov uvidelo, že by pravdepodobne takýto produkt kúpili, začali sa počiatočné 

nákladové kalkulácie vývoja nového produktu a vypracoval sa detailný marketingový plán a produkt sa uviedol 

na trh. 

Šesť mesiacov následne po uvedení produktu na trh, bol uskutočnený nový kontrolný prieskum. Bol 

zameraný na zisťovanie predajných výsledkov ako aj na prienik do domácností. Zistilo sa, že nové Avonmore 

ochutené mlieko vytvorilo kompletne novú kategóriou “chladené”. Inovácia Glanbie bola čoskoro nasledovaná 

konkurenciou s podobnými produktami v štýle “aj my”. 

5. Použitá literatúra 

Články / štúdie: 

 McFadzean, E. Creativity in MS / OR: Choosing the Appropriate Technique – Interfaces 29: 5 September – 

October 1999 (pp 110 – 122)

 Isaksen S.G. (1998) A Review of Brainstorming Research: Six Critical Issues for Enquiry Creative Problem 

Solving Group, Buff alo, New York 

Webstránky:

 “Brainstorming” Dictionary.com Unabridged (v 1.1). Random House, Inc. Dictionary.com http://dictionary.

reference.com/browse/brainstorming

 Preview of the Usability Body of Knowledge. http://www.usabilitybok.org/methods/p314
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Kruh príležitostí

1. Čo je Kruh príležitostí?

Je to aktivita kreatívneho učenia a riešenia problémov vytvorená Michaelom 

Michalko (1991). Kruh príležitostí je technika nútených morfologických spojení. 

Je založená na náhodných kombináciách atribútov problémov.

Táto technika môže byť použitá pri množstve aktivít a v  rôznych skupinách. 

Prepokladá sa využitie jedincami akéhokoľvek veku či spoločenstva. Od 

žiakov škôl, dokonca škôlkárov, kde Kruh príležitostí by mohol byť aktivitou 

kreatívneho učenia, cez manažment všetkých úrovní v  spoločnostiach, kde 

je toto cvičenie využívané na riešenie problémov. Kruh príležitostí je ľahko 

pochopiteľný a jednoducho implementovaný.

Pristávanie lietadla je citlivá, nebezpečná operácia vyžadujúca presné načasovanie, takže dispečeri dovolia 

pristáť len jednému ale dvom lietadlám v jednom okamihu. V prípade hustej dopravy prichádzajúce lietadlo 

uviazne vo vzduchu nad letiskom, čakajúc kým sa preň vytvorí miesto. Rovnako tvorenie nápadov môže byť 

citlivou záležitosťou. Kruh príležitostí náhodne izoluje 1-2 atribúty problému na hĺbkové preskúmanie, zatiaľ čo 

ostatné atribúty zostávajú visieť vo vzduchu čakajúc, kým na ne príde rad. To dáva priestor na porozumenie 

alebo pristátie novej myšlienky. 

Ak sa dostatočne dlho sústredíte na jedno číslo, kruh sa začne podobať na šesťuholník. Dlhší pohľad tiež 

spôsobuje, že sa začnú objavovať trojuholníkové, šesťuholníkové a kosodĺžníkové zoskupenia.

Využitím selektívnej koncentrácie dovoľujete vášmu mozgu spracovať kruhy do množstva nových a iných 

tvarov priraďujúc im nový význam.

Sústredená štúdia jedného alebo dvoch náhodne vybraných atribútov dovolí vášmu mozgu spracovať 

existujúce informácie do nových vzťahov a významov, čo vedie k originálnym nápadom a pohľadom. 

Cieľom Kruhu príležitostí je:

• pomôcť účastníkom tvoriť čo najväčšie množstvo tvorivých nápadov

• pômocť účastníkom naučiť sa ako využiť aktivity na tvorbu nápadov

2. Ako implementovať techniku?  

Kruh príležitostí je možné využiť v malých skupinách 4-7 ľudí. Každá skupina by mala mať balík nástrojov (pár 

kociek, markre, 2 fl ipcharty, lepiaca páska aby sme mohli nalepiť fl ipcharty na stenu). Každý účastník by mal mať 

3 papiere nalepovacích krúžkov každý odlišnej farby a jeden blok nalepovacích lístkov. Aktivita trva cca 30 min.

Postup

1. Sformulujte výzvu, problém. Inštruujte skupiny, aby zapísali ich defi níciu problému na fl ipchart.

2. Nakreslite kruh a očíslujte ho ako hodiny (1-12). Každá skupina má nakresliť na fl ipchart kruh s priemerom cca 

50-60 cm a očíslovať ho ako hodiny s číslami vo vnútri kruhu.

3. Vyberte 12 atribútov. Povedzte skupinám, aby vytvorili zoznam 12 atribútov, ktoré môžu a nemusia sa týkať 

konkrétneho problému. Súvisiace atribúty budú predstavovať hlavné črty problému. Napríklad, promo 

kampaň leteckej spoločnosti môže zahŕňať atribúty ako ľudia, náklady, cestovanie a  letiská. Nesúvisiace 

atribúty sú bežné pre mnohé problémy, napríklad materiál, štruktúra, farba, tvar, textúra, zvuk a  politika. 

Povedzte skupinám, aby každý atribút zakreslili vedľa čísla v kruhu.
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atribúty sú bežné pre mnohé problémy, napríklad materiál, štruktúra, farba, tvar, textúra, zvuk a  politika.

Povedzte skupinám, aby každý atribút zakreslili vedľa čísla v kruhu.
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4. Hoďte párom kociek(alebo jednou kockou) a vyberte atribút, na ktorý sa zameriate.

5. Ďalším hodom kociek vyberte druhý atribút.

6. Zvažujte atribúty, jednotlivo aj v  spojení, aby ste našli asociácie medzi nimi. Voľné asociácie sú skvelým 

spôsobom ako uvoľniť kreatívnu energiu. Začnite s  prvou myšlienkou o  atribúte a  pokračujte v  tvorení 

asociácií až kým uvediete do pohybu nápad alebo začiatok radu špekulácií. Voľné asociácie sú ako keby ste 

jazdili autom dlhou jemnou zákrutou až kým nenarazíte na niečo, čo stojí za to. 

Rozširovanie asociácií pripomína to, čo sa stane keď spustíte kameň do stojacej vody. Rozrušenie vody závisí 

od veľkosti kameňa a dĺžky času, od kedy kameň dopadol do vody. Šírka asociácií závisí od sily prvotného 

atribútu a množstva času, ktorý uplynul, od kedy ste robili cvičenie. Keď sú prepojenia silné, asociácia sa budú 

rozširovať ďaleko a rýchlo, ak sú spojenia slabé, rozširovanie bude pomalé a obmedzené.

Zapisujte asociácie hneď, ako sa objavia.

7. Hľadajte spojenie medzi asociáciami a problémom. Spýtajte sa sami seba:

• Aké asociácie môžem vytvoriť?

• Čo mi pripomínajú tieto asociácie?

• Aké analógie môžem nájsť z asociácií?

• Aký je vzťah medzi asociáciami a problémom?

• Nejaký nový pohľad?
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3. Aké sú faktory úspechu?

Kruh príležitostí je skvelým cvičením po prestávke alebo na konci dňa, keď sa ľudia začínajú cítiť unavení. 

Kreslenie, vizuálne pomôcky a  hádzanie kockou môže podporiť potrebnú energiu- najmä ak sa členovia 

skupiny striedajú pri kreslení a hádzaní kockou. 

Kruh vás vedie k preskúmaniu asociácií a spojení, ktoré by sa za normálnych okolností neobjavili v súvislosti 

s problémom. Zvyšuje to pravdepodobnosť, že budete vnímať výzvu v novom svetle, iným pohľadom.

Ako manglové stromy, ktoré si tvoria svoju vlastnú pôdu, vytvoríte si nové nápady a myšlienky zvnútra kruhu 

bežných atribútov.

Technika sleduje štandardy brainstormingu, ale vkladá asociácie alebo vzťahy, ktoré sú dôležitým aspektom 

laterálneho myslenia.

Aby bolo cvičenie úspešné, je podstatné špecifi kovať problém jasne a objasniť ho všetkým účastníkom. Takisto 

atribúty musia byť vybrané veľmi starostlivo, aby sme nevynechali tie dôležité.

Hádzanie kocky znamená, že nebudete prikladať váhu a  čas tým nápadom, o  ktorých ste už rozmýšľali, 

alebo tým, ktoré sú najevidentnejšie. Musíte byť otvorení akejkoľvek kombinácii rôznych atribútov. Ak sa 

spojenie zdá byť zvláštne a neprínosné, tým lepšie, pretože najlepšie nápady prichádzajú s nečakanými 

a najnepravdepodobnejšími kombináciami.

Výhodou dosiahnutia kvóty myšlienok, otázok a atribútov je to, že musíte využiť kreativitu na to, aby 
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ste zahrnuli aj také, o ktorých by ste normálne neuvažovali. Tie, v kombinácii s lepšie pochopenými témami, 

vytvárajú prínosné príležitosti.

4. Prípadová štúdia

Reklamná spoločnosť chcela vytvoriť novú kampaň pre leteckú spoločnosť. Nakreslili si takýto kruh príležitostí:

TRVANLIVÝ

DRAHÝUŽITOČNÝ

ELASTICKÝŤAŽKÝ

VEĽKÝMOBILNÝ

MANUÁLNYOKRÚHLY

ZELENÝ

ÚHĽADNÝ TVRDÝ
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Creative director hodil kocku a padla 6: zelený a 9: mobilný pre dva atribúty. Vyvtorila nasledovné asociácie: 

zelené trávniky, zelené oči, zelené smaragdy, cesty, turisti, v zmene, zelený blesk pri západe slnka na Floride, 

hrášok, zelené ostrovy na slnku, peniaze, zelené jablká, a  niekoľko ďalších. Skombinovala cesty, zelené oči 

a turisti na vytvorenie nápadu kampane. 

Ľudia so zelenými očami dostanú 50% zľavu na dovolenkové lety do Karibik. Aerolinky, dúfajúc, že nie je veľa 

ľudí so zelenými očami, ponúkli túto zľavu na jeden rok.

5. Zoznam použitej literatúry

Knihy:

  Michalko, Michael, Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto

  VanGundy, Arthur B., 101 Activities for Teaching Creativity and Problem Solving, John Wiley & Sons, Inc, 2005

  Alder, Dr. Harry. Say It With Pictures. Oxford, GBR: How To Books, 2001. p. 82-84.

Web stránky:

  http://www.mycoted.com/Circle_of_Opportunity
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Analýza silového poľa

1. Aká je táto kreatívna technika/metóda/nástroj?  

Analýza silového poľa je manažérska technika na diagnostikovanie situácií. Technika rozvinutá Kurtom 

Lewinon  poskytuje rámec na sprehľadnenie síl ovplyvňujúcich problémovú situáciu. Podľa Lewina, každú 

situáciu je možné popísať ako dočasnú rovnováhu, ktorá je spôsobená dvoma skupinami protichodných síl: 

poháňajúce a brzdiace sily. Poháňajúce alebo pozitívne sily sú tie, ktoré prinášanú zmenu existujúcej situácie, a 

brzdiace alebo negatívne sú tie, ktoré udržiavajú momentálne status quo.  V závislosti od problému sa môžu 

brať do úvahy nasledovné typy síl: dostupné zdroje, tradície, konkrétne záujmy, organizačné štruktúry, vzťahy, 

sociálne alebo organizačné trendy, postoje ľudí, právne normy, osobné alebo skupinové potreby, súčasné 

alebo minulé praktiky, inštitucionálne politiky a normy, agentúry, hodnoty, túžby, náklady, ľudia, udalosti atď. 

Táto technika stimuluje kreativitu. Napomáha defi novať víziu (cieľ alebo navrhovanú zmenu) a identifi kovať 

silné stránky, ktoré treba využiť a slabé stránky, ktoré treba minimalizovať. 

Analýza silového poľa je určená pre individuálnu i tímovú kreativitu. Výhodou jej využitia v skupine je, že je 

možné zvážiť rôzne pohľady na jeden scenár a sily, ktoré ho ovplyvňujú; rôzne názory a pohľady na vec od 

rôznych členov tímu ovplyvňujú výsledok analýzy silového poľa. Táto technika môže byť taktiež používaná 

skupinami s menšími skúsenosťami v oblasti kreatívnych metód a nevyžaduje vysoko skúseného lídra tímu. 

Možné oblasti aplikácie Analýzy silového poľa sú :

Skúmanie rovnováhy síl v určitej situácii/prípade 

Identifikácia najdôležitejších zainteresovaných strán a cieľových skupín v určitej iniciatíve 

Identifikácia konkurencie a spojeneckých partnerov 

Identifikácia toho, ako môžu byť jednotlivé cieľové skupiny ovplyvnené 

2. Ako sa implementuje? 

Analýza silového poľa je model postavený na myšlienke, že sily 

buď poháňajú alebo brzdia zmeny. Obrázok 1 predstavuje 

Diagram silového poľa, ktorý zobrazuje problematiku zmien 

grafi cky a používa sa ako východiskový bod pre implementáciu 

Analýzy silového poľa. Diagram umožňuje účastníkom popísať a 

zmapovať sily, ktoré majú vplyv na danú situáciu. Plánovaná zmena 

je zvyčajne popísaná na vrchu. Pod ňou sú dva stĺpce: jeden pre 

poháňajúce sily (vľavo) a jeden pre brzdiace sily (vpravo). Každá sila 

je zobrazená ako šípka (smerujúca do stredu – rovnováha); silné sily 

sú zobrazené ako dlhšie šípky a slabé sily sú zobrazené ako kratšie 

šípky. Cieľom diagramu je zobraziť všetky sily vplývajúce na daný 

problém. 

Kroky implementácie Analýzy silového poľa: 

1.  Začnite zadefi novaím problému (zmeny), ktorý treba 

rozobrať popísaním súčasného a želaného stavu. 

2. Nakreslite si diagram silového poľa na fl ipchart/tabuľu. Je 

dôležité, aby boli v procese zainteresovaní všetci účastníci, a aby 

vedeli, čo sa deje v každej fáze. Viď obrázok 1 – napíšte na vrch 

problém/zmenu; rozdeľte papier na dva stĺpce; ľavú stranu použite 

na poháňajúce a pravú stranu na brzdiace sily.

Obrázok  1: Diagram silového poľa, 
Zdroj: http://www.12manage.com/

methods_lewin_force_fi eld_analysis.html

Diagram silového poľa
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3. Vypracujte zoznam poháňajúcich a brzdiacich síl a umiestnite ich do príslušných stĺpcov. Napríklad, 

každá z týchto síl môže byť napísaná na malej kartičke. Používanie kartičiek umožňuje udržať fl exibilnejší 

systém, než je písanie síl na papier fl ipchartu. 

4. V ďalšom kroku možno klásť tento rad otázok:

Sú poháňajúce a potláčajúce sily opodstatnené?

Je možné ich zmeniť?

Ktoré sú kritickejšie?

Ako závažná je každá jedna sila?

Ktoré je možné zmeniť, a ktoré nie? 

Ako dlho potrvá obmeniť niektoré zo síl?

Ktoré sily, ak sa obmenia, budú produkovať rýchle zmeny?

Ktoré zručnosti sú potrebné na obmenu niektorých síl a máme ich k dispozícii?

Behom tohoto procesu by mala vzniknúť bohatá diskusia ohľadom relevantnosti jednotlivých síl. 

5.  Priraďte hodnotenie ku každej sile, použitím numerickej škály od 1 (slabá) do 5 (silná). Bodovanie by 

malo byť založené na intenzite sily a do akej miery je možné túto silu ovplyvniť. 

6. Zrátajte celkové skóre v oboch stĺpcoch, poháňajúce i brzdiace sily. 

7. Určite si, či je zmena realizovateľná. Ak áno, podniknite príslušné kroky na zosilnenie poháňajúcich a 

oslabenie brzdiacich síl. 

3. Aké sú faktory úspechu?

V predchádzajúcom texte sme uviedli krok za krokom postup, ktorý treba nasledovať pri použití Analýzy 

silového poľa. Teraz si povieme pár slov o niektorých kľúčových faktoroch:

  Zmena/problém musí byť veľmi dobre defi novaný a pochopiteľný všetkým zúčastneným. ‘Čím viac 

špecifi cký je cieľ a čím lepšie je zasadený do prevádzkových podmienok, tým lepšie ukáže na relevantné 

sily, ktoré vstupujú do hry a o to úspešnejšia bude analýza v určení realizovateľnosti cieľa.’ 

  Je veľmi dôležité, aby ‘vlastník problému’ vybral vhodného lídra, ktorý bude pomáhať v implementácii 

Analýzy silového poľa (stretnutie musí byť efektívne naplánované; líder musí mať skúsenosti s vykonávaním 

analýzy silového poľa). 

  Líder si musí byť vedomý súdržnosti skupiny a ich skúseností pri používaní kreatívnych techník riešenia 

problémov. 

4. Prípadové štúdie

Prípadová štúdia 1

McFadzean  popisuje príklad, v ktorom fi rma v oblasti elektroniky použila Analýzu silového poľa. Analýzu 

silového poľa použili na zistenie do akej miery by bolo možné podporiť kreatívne prostredie vo fi rme. Manažéri si 

defi novali problémovú zmenu ‘Ako zabezpečiť, aby sa využívali kreatívne techniky’? V ďalšom kroku zadefi novali 

stav ‘bezo zmeny‘ výrokom ‘Minimálne použitie kreatívnych techník napriek školeniu v oblasti techník a 

dostupnosti materiálnych zdrojov’ a stav želanej ‘zmeny’ výrokom ‘Použitie kreatívnych techník v každodennej 

praxi u všetkých zamestnancov’. Následne zúčastnení rozobrali poháňajúce a brzdiace sily. Rozpracovali sedem 

negatívnych a sedem pozitívnych síl. Všekých sedem pozitívnych síl bolo implementovaných, aby pomohli 

fi rme pohnúť sa smerom k ideálnemu scenáru. Po jednom roku sa tím zhodol na tom, že program bol skutočne 

úspešný. Napríklad jedno oddelenie zistilo, že sa ich rating u klientov zlepšil, a po zmeraní všetkých 7 faktorov 

tím uviedol, že 6 faktorov sa zlepšilo, s celkovým ratingom 20% vylepšenia.
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Katastrofa: 
Minimálne použitie kreatívnych techník 
napriek školeniu v oblasti techník a 
dostupnosti materiálnych zdrojov 

(-) Sily

Ideálny stav: 
‘Použitie kreatívnych techník v každodennej praxi 
u všetkých zamestnancov

(+)

Zahrnuté v štandardoch manuálu ale 

neuplatňované 

Sami manažéri nepoužívajú kreatívne techniky

Žiadna zmena v spôsoboch vedenia porád 

oddelením IS

Školenie sa neuplatňuje v praxi 

Slabé uznanie pracovníkov, ktorí majú kreatívne 

nápady 

Kreatívne schopnosti sa nevyužívajú na postup v 

zamestnaní 

Kreativita sa necení

Používané v metodológii rozvoja systému na všetky 

aplikácie

Manažéri ukazujú hodnotu používaním kreatívnych 

techník vo vlastných aktivitách

Postupy na poradách sa zmenili zahrnutím kreatívnych 

prístupov

Pravidelne sa konajú „follow up“ sedenia

Manažment jasne zviditeľňuje a dáva uznanie 

kreatívnym zamestnancom

Zoznam schopností na povýšenie v práci zahŕňa 

znalosti kreatívnych techník

Kreativita sa ocenňuje zvýšením platu a bonusmi

Obrázok 2: Príklad Analýzy silového poľa ‘Ako zabezpečiť, aby sa využívali kreatívne techniky?’ Zdroj : 

Prípadová štúdia 2  - (výťah z webstránky Nástroje mysle http://www.psywww.com/mtsite/ )

Táto prípadová štúdia popisuje Diagram silového poľa (viď obrázok 2), ktorý popisuje poháňajúce a brzdiace 

faktory vzťahujúce sa k problému ‘Modernizujme kvalitu fabriky zavedením nových výrobných strojov’.

Poháňajúce a brzdiace sily boli vypracované a ohodnotené účastníkmi. Výsledná tabuľka mohla vyzerať ako 

na obrázku č.2.
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Obrázok 3:  Diagram silového poľa, príklad Zdroj:  http://www.psywww.com/mtsite/forcefl d.html
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Keď ste vykonali analýzu, môžete sa rozhodnúť o realizovateľnosti projektu.

Pri realiácii projektu vám môže pomôcť analyzovať, ako postupovať v prípade problémov. Tu máte dve 

možnosti: 

• Redukovať intenzitu síl, ktoré sú proti projektu

• Zvýšiť intenzitu síl, ktoré tlačia projekt 

Zvyčajne najelegantnejšie riešenie je prvé: snažiť sa len presadiť zmenu môže priniesť vlastné problémy napr. 

personál môže byť nahnevaný a ísť do aktívnej opozície, miesto aby to len neuvítali. 

Ak ste sa stretli s úlohou pretlačiť projekt vo vyššie uvedenom prípade, analýza môže viesť k viacerým bodom: 

• Školením personálu (nárast nákladov o 1) strach z technológie môže byť eliminovaný (znížiť strach o 2) 

• Bolo by vhodné ukázať personálu, že zmena je nevyhnutná na prežitie fi rmy (nová sila vo výhode, +2) 

• Personálu je možné ukázať, že nové stroje prinesú rozmanitosť a záujem o vlastnú prácu (nová sila +1) 

• Mzdy by mohli byť zvýšené ako odraz vyššej novej produktivity (náklady +1, straty nadčasov -2) 

• Mohli by byť nainštalované stroje s mierne odlišnými fi ltrami na zníženie znečistenia (environmentálny 

dopad -1)

Tieto zmeny môžu rozhojdať rovnováhu z 11:10 (proti plánu), k 8:13 (v prospech plánu).

5. Použitá literatúra

Knihy:

  Lewin, Kurt, 1951, ‘Field Theory in Social Science’, Harper & Row, New York.

  Brager, George; Holloway Stephen, Assessing Prospects for Organisational Change: The Uses of Force 

Field Analysis, in Bargal, David; Schmid, Hillel, 1992, Organizational Change and Development in Human 

Service, The Haworth Press, Inc.

Články a štúdie:

  Kumar, Somesh, Force fi eld analysis: applications in PRA, PLA Notes 1999, Issue 36, pp 17-23, IIED London.

  McFadzean, Elspeth, Creativity in MS/OR: Choosing the Appropriate Technique, Interfaces, Sep/Oct 1999, 

Vol. 29 Issue 5, pp 110-122.

  McFadzean, Elspeth, The Creativity Continuum: Towards a Classifi cation of Creative Problem Solving 

Techniques, Creativity & Innovation Management, Sep 1998, Vol. 7 Issue 3, pp 131-139.

 Couger, J. Daniel; Higgins, Lexis F.; McIntyre, Scott C., (Un)Structured Creativity in Information Systems   

Organizations, MIS Quarterly, Dec 1993, Vol. 17 Issue 4, pp 375-397.

Web stránky:

 http://www.12manage.com/methods_lewin_force_fi eld_analysis.html (14/01/2008).

 http://www.extension.iastate.edu/communities/tools/forcefi eld.html (15/01/2008).

  http://www.accel-team.com/techniques/force_fi eld_analysis.html (14/01/2008).

  http://www.psywww.com/mtsite/forcefl d.html (15/01/2008)

Ďalšie zdroje:

Knihy:

Michael Michalko, Thinkertoys: A Handbook of Creative-Thinking Techniques, 2006, Ten Speed Press.

Web stránky:

http://www.mycoted.com/Force-Field_Analysis (11/02/2008)
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Čerstvý pohľad

1. Čo je to “čerstvý pohľad”?

Niektorí sociológovia sa domnievajú, že čím viac sa stanete expertom vo svojom odbore, tým ťažšie je vytvárať 

kreatívne inovatívne nápady – dokonca i tie úplne zrejmé. A to hlavne preto, že čím užšie ste špecializovaný 

odborník, tým viac špecializujete svoje myslenie. Špecializácia je ako čistenie jedného zuba. Poznáte ho úplne 

dokonale, ale ostatné stratíte v procese.  A tak táto technika používa schopnosť “outsidera” – nezainteresovanej 

osoby poskytnúť úplne nový čerstvý pohľad na existujúce problémy. 

Nezainteresovaná osoba môže mať kompletne odlišnú interpretáciu skutočného problému, a 

poskytnúť nový pohľad na problém a nové možné riešenia.  Takýmto spôsobom môžeme znásobiť 

nápady znásobením počtu osôb, s ktorými sa o našom probléme rozprávame. Vo svete okolo nás je množstvo 

vecí, ktoré berieme ako samozrejmosť a nevšimneme si ich, až kým nás na ne niekto neupozorní. Rozprávaním sa 

s nezainteresovanými osobami mimo poľa vášho pôsobenia dostanete také kreatívne vlákna, aké nedostanete 

ani z vašich raňajkových cereálií. 

Je to technika (potreby “názoru cudzinca”), ktorú možno implementovať len skupinou dvoch alebo viacerých 

ľudí. Dá sa použiť u všetkých typov podnikov, oddelení a zamestnancov. Taktiež je to veľmi užitočná technika 

pre kreatívne jednotky a manažérov. 

2. Ako sa implementuje? 

Krok 1. Stanovte si problém jednoducho, jasne v netechnickom formáte tak, aby mu porozumela aj 

nezainteresovaná osoba. 

Krok 2. Pozvite si jedného alebo viacerých nezainteresovaných, ktorí nemajú žiadne skúsenosti v oblasti 

vášho odboru.  Rozprávajte sa s niekým, kto je mimo váš odbor a vychádza z kompletne iného prostredia. 

Čím neformálnejší je vzťah, tým väčšia pravdepodobnosť, že vám poskytne výnimočný pohľad. Napríklad, ak 

hľadáte spôsoby ako zvýšiť predaj, spýtajte sa na nápad učiteľa, farára, doktora, barman.  Taktiež im môžete 

doporučiť, aby nad problémom pár dní porozmýšľali.  Spravte si zoznam týchto ľudí, rozprávajte sa o vašom 

probéme a spýtajte sa ich na nápady. 

Gynekológ vyvinul nový antikoncepčný prostriedok. Nový dizajn vylepšil v neformálnej debate pred 

prehliadkou u svojho stomatológa. Zubár prišiel s nápadom na nový tvar a formu takmer okamžite, ako mu 

gynekológ problém popísal. 

Krok 3. Počúvajte ich nápady . Keď sa rozprávate o ich nápadoch, pokúste sa ich využiť v kreatívnom 

riešení problémov, aj keď niektoré sa vám môžu zdať naivné.  Rozviňte alebo preinterpretujte nápady tak, aby 

boli funkčné. Môžete očakávať, že nápady môžu byť technicky naivné, ale napriek tomu môžu byť kreatívne 

provokatívne. 

Krok 4. Oceňte vklad nezainteresovanej osoby tým, že im vysvetlíte ako veľmi si vážite ich príspevok a 

čo ste spravili alebo plánujete spraviť s ich nápadmi. Budú sa cítiť ocenení a viac otvorení pomôcť vám pri inej 

príležitosti. 

Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4.

Stanovte si

problém

Pozvite 1 al.viac

outsiderov

Počúvajte

ich nápady

Oceňte 

ich vklad
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3. Aké sú faktory úspechu?

•  Vyhľadajte ľudí, ktorí sú plní nápadov. Obklopte sa ľuďmi, ktorí milujú nápady a používajú ich v práci aj 

súkromnom živote. Roznietia vašu fantáziu. Obklopte sa teda ľudmi, ktorí sú kreatívni majú alternatívne 

nápady a návrhy vo všetkom možnom], majú pozitívny prístup k životu a sú veľmi vitálni, sú naivní vo vašom 

odbore, majú iný hodnotový system ako vy atď. Spravte si zoznam týchto ľudí, rozprávajte sa o vašom 

probléme a spýtajte sa ich na ich názor a nápady. 

•  Vytiahnite kreativitu z cudzích ľudí, ktorých stretáte náhodne. Každý má aspoň jeden nápad, ktorý by vám 

mohol byť užitočný.  

•  Udržte “outsiderov” pri téme, ale zároveň minimalizujte váš vplyv na obsah toho, čo povedia. 

•  Ukážte im, že si naozaj vážite to, čo hovoria. Tak im ukážete, že ich príspevok je ocenený. 

•  Snažte sa naozaj počúvať, čo “outsider” hovorí. Väčšina ľudí je neefektívna v roli poslucháča. Testy ukázali, 

že okamžite po vypočutí desať minútovej ústnej prezentácie, priemerný poslucháč počul, porozumel a 

zapamätal si približne polovicu toho, čo bolo povedané. 

4. Prípadová štúdia: Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques by Michael 

Michalko, Second Edition, Ten Speed Press, 2006, Toronto, pg.190  

Výkonný manažér jedného z významných hotelových reťazcov sa neformálne rozprával so smetiarom o 

hotelovom biznise, keď smetiar povedal: “Keby som bol na Vašom mieste, predával by som v mojich hoteloch 

a moteloch pizzu. Neverili by ste, koľko škatúľ od pizze vyzbierame v odpade hotelov a motelov.” Manažér 

dal nainštalovať pece na pečenie pizze vo svojom reťazci a dosiahol fantastické výsledky. Akonáhle smetiar 

spomenul slovo “pizza”, manažér si uvedomil, aký veľký trh mu unikal. 

5. Použitá literatúra

Články a štúdie:

  Dennie Heye, Creativity and innovation: Two key characteristics of the successful 21st century information 

professional, Business Information Review, 12 2006; vol. 23: pp. 252 – 257

Knihy:

  Instant Creativity, Simple techniques to Ignite Innovation and Problem Solving por Brian Clegg y Paul Birch , 

Kogan Page 1999, Gran Bretaña & Estados Unidos

  Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques por Michael Michalko, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto

Web stránky:

  http://www.mycoted.com/Fresh_eye
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 Technika scenára budúcnosti

Veľmi úžitočný nástroj, ktorý spája “dnešné rozhodnutia” so “zajtrajšími možnosťami” (Weingand) 

1. Čo je to Technika scenára budúcnosti?

Prístup Scenára budúcnosti má tendenciu spoločne dosiahnuť zmysel a víziu o 

problémoch zmeny. Technika Scenára budúcnosti sa snaží generovať predstavy/

obrazy, ktoré nasmerujú naše snahy v oblasti možností, princípov, priorít atď., bez 

nevyhnutného exaktného defi novania vecí, ktoré sa majú stať. Pojem Scenára 

budúcnosti (The Future Perfect = predbudúci) sa bežne používa v gramatickom 

význame času, a indikuje istý dej, ktorý bude ukončený skôr ako nastane istý časový 

bod v budúcnosti. Tento princíp “pred-budúcnosti” môže fungovať ako východiskový 

bod v kreatívnom procese. 

Na to aby sa dosiahla predbudúca situácia vrámci organizácie, je potrebné spraviť 

prezieravé cvičenie, a k tomu je potrebné použiť zopár veľmi užiťočných techník. 

Jednou z nich je plánovanie budúceho scenára/písanie. 

Plánovanie scenára je významný nástroj pre strategickú analýzu, plánovanie a rozhodovanie, ktorý sa 

používa vo výskume, ktorý umožňuje vytýčiť kurz alebo optimalizovať použitie zdrojov, ak je budúcnosť neistá. 

Je to process predpovedania určitého budúceho stavu skúmaním detailov a interakcií rôznych zmien.  

Dáva schopnosť ohodnotiť si vašu organizačnú strategickú pozíciu kompetencie a plány budúceho rozvoja 

naprieč celou škálou potenciálneho budúceho vývoja. Toto vám naopak dovolí analyzovať príležitosti a riziká 

koordinovaným spôsobom. 

Táto metóda pomáha manažérovi zvážiť škálu možných budúcich scenárov, formulovať preferované 

vízie budúcnosti, použiť, čo sa zistilo počas procesu vývoja scenára vo formálnom rozhodovacom procese a 

podporiť výnimočných lídrov. 

Niektoré z hlavných cieľov tejto špecifi ckej techniky sú rozhodujúco dôležité a treba ich brať do úvahy pri 

rozhodovaní v každej organizácii. Patrí sem :

  Stimulácia kreativity, aby sa upustilo od posadnutosti prítomnými a krátkodobými problémami 

  Definovanie plánovacích politík a predstavenie alternatívnych politík cez implementáciu metodológií 

  Efektívny a výkonný rozvoj obchodných stratégií 

  Akvizícia vedomostí a porozumenia, aby rozhodujúci manažéri mohli predvídat kontext, v ktorom majú 

konať 

  Zlepšenie plánovacej kapacity, obohatenie strategických verejných rozhodnutí a rozhodovanie a 

vedenie hlavných kapitálových investícií 

Akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia, ktorá chce rozumieť vynárajúcej sa budúcnosti a jej dopadom 

môže využiť túto techniku, aby stimulovala dopad rôznych rozhodnutí. 

2.   Ako sa implementuje Plánovanie scenára budúcnosti? 

Cvičenia predvídavosti sa často robia, keď krajina, región alebo organizácia čelí špecifi ckej výzve. Jedna z 

najdôležitejších a vitálnych techník tohoto cvičenia je plánovanie scenára budúcnosti. Existuje mnoho 

prístupov, ktoré fi rmy môžu použiť k rozvinutiu zmysluplných scenárov. Explicitný prístup “Krok za krokom” 

na prípravu budúcnosti je popísaný nižšie, rozdelený do 6 krokov, kým vysvetľujúci príklad takejto 

techniky uvádzame na lepšie pochopenie oboch, podnikovej a politickej úrovne. 
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Krok 1: Určite si hlavný problém, konkrétny problém vo vašej fi rme 

Doporučuje sa začať ‘zvnútra von’ keďže scenáre nie sú konečné samy o sebe; sú skôr prostriedkom k tomu, 

aby sme robili lepšie strategické rozohdnutia. V tomto momente je veľmi dôležité zvážiť všetky kľúčové faktory, 

ktoré môžu byť rozhodujúce. Je lepšie začať otázkou: “Ktoré sú kľúčové faktory, ktoré by sme radi poznali 

ohľadom budúcnosti, ktoré by zlepšili kvalitu našich rozhodnutí?” 

Krok 2: Identifi kácia a analýza vodičov.

Identifi kácia kľúčových vodičov, ktoré ovplyvnia spísané kľúčové sily na makro a mikro úrovni je veľmi dôležitá 

a musí byť ďalej analyzovaná. Mikro-enviromentálne kľúčové sily sú vnútorné a majú priamy dopad. Na 

druhej strane, makro-environmentálne kľúčové sily sú širšie. Sú to externé záležitosti a vzťahujú sa na sociálne, 

technologické, politické, ekonomické a envrionmentálne kľúčové sily, ktoré môžu mať dopad na adresovaný 

problém. 

Krok 3: Zoradenie podľa dôležitosti a neistoty 

Veľmi dôležité je zoradiť si riadiace sily podľa dvoch kritérií: stupeň dôležitosti hlavného problému 

identifi kovaného v 1.kroku a stupeň ‘neistoty’ obklopukúcej tieto faktory a trendy. Jedna možnosť je použiť 

maticu dopad/neistota s jednoduchým hodnotiacim systémom ‘vysoký-stredný-nízky’. Cieľom je identifi kovať 

dva alebo tri faktory alebo trendy, ktoré sú najdôležitejšie a najneistejšie. Veľmi dôležitým výstupom tohoto 

zoradenia bude výber logiky scenára v nasledovnom kroku.

Krok 4: Výber logiky scenára 

Zostavte štyry alebo päť scenárov postavených na najdôležitejších silách z predošlého kroku. Pozornosť je treba 

venovať nasledovným kvadrantom matice ‘vysoko dôležitý/nízka neistota a ‘vysoko dôležitý/vysoká neistota”. 

Stanovenie osi scenárov je kľúčovým krokom v celom procese tvorby scenárov. Taktiež je to krok, v ktorom 

intuícia, porozumenie a  kreativita hrajú najväčšiu úlohu. Hlavným cieľom (a výzvou) je dosiahnuť len pár 

scenárov, ktoré majú význam pre rozhodujúceho manažéra. Použite všetky dostupné informácie a vytvorte 

scenáre, ktoré vám prinesú rôzne možnosti. 

Krok 5: Dotvorenie scenárov do detailov 

Rozvinte scenáre do presvedčivých, logických a vieryhodných príbehov alebo rozprávaní obmieňaním síl, ktoré 

majú vplyv na rozhodnutie. Literatúra ohľadom tvorby scenárov navrhuje zakomponovať oboje prvky, žiadúcej 

i nežiadúcej budúcnosti vrámci rôznych scenárov. Zmente sily a skombinujte ich do rôznych alternatív tak, aby 

popisovali následky vášho rozhodnutia počas nasledujúcich rokov. Tabuľka porovnávacích popisov je užitočná 

v tomto momente hlavne preto, že poskytuje plánovačom a rozhodujúcim manažérom kvázi popis ‘riadkovej 

položky’, ktorý detailne popisuje, čo sa môže stať s každým kľúčovým faktorom v každom scenári. Vpodstate 

tabuľka poskytuje záložný materiál, ktorý dáva scenárom jeho jemné rozdiely a štruktúru. 

Krok 6: Dopady scenárov

V tejto fáze uzatvárame kruh vedúci späť k rozhodnutiu zamerania v prvom kroku, a scenáre sa začínajú meniť 

na stratégiu. V tomto kroku sú scenáre analyzované do detailov a pýtame sa základné otázky:

• Aké sú strategické dopady scenárov konkrétneho rozhodnutia, ktoré sme zvolili na začiatku tohoto procesu? 

• Aké možnosti ponúkajú scenáre?   

Z uvedeného vyplýva, že rozvoj robustnej stratégie vyžaduje viac než rad scenárov. Ďalšie prvky sú napr. 

strategická vízia, ciele, analýza konkurencie, ohodnotenie podstatných kompetencií atď. Avšak tento posledný 

krok môže prispieť k niektorým hodnotným strategickým poznatkom. Preto je dôležité zdôrazniť produktívne 

prístupy:

•  Zisťovanie príležitostí/ hrozieb: scenáre do detailu preskúmajte tak, aby ste určili príležitosti a hrozby, 

ktoré každý zo scenárov znamená pre organizáciu, ktorá si ho dala vypracovať. Dve otázky, ktoré sprevádzajú 

túto fázu sú:

• Ktoré z príležitostí a hrozieb sú spoločné pre všetky scenáre (alebo takmer všetky)? Strategické myslenie 
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by malo byť zamerané práve na tieto časti. 

• Ako dobre ste pripravení na to, aby ste sa využili príležitosti a minimalizovali hrozby? Tieto odpovede 

poskytujú počiatočné posúdenie kľúčových kompetencií potrebných na dosiahnutie úspechu v scenároch, 

a medzier v súčastej organizácii. 

Praktický príklad plánovania budúceho scenára

Vyvetľujúci príklad bude popísaný tak, aby sa porozumelo pojmu a najmä dôležitosti implementácie tejto 

techniky/nástroja vrámci organizácie. 

Predpokladajme, že organizácia má obavy z budúcich konkurenčných trendov, ktoré by mohli nastať na 

trhu, kde rozvíjajú svoje produkty a nápady. Prvý krok, ktorý treba brať do úvhy je identifi kácia a defi nícia 

problému, ktorý treba riešiť. Konkrétnejšie, niekto vrámci organizácie by mal byť schopný zodpovedať otázku: 

“Aké konkurenčné trendy sa vyvíjajú v oblasti konkurencie, technológie a cien?” Jedno konkrétne 

rozhodnutie, ktoré je treba spraviť je napríklad cenotvorba. Sily, ktoré pôsobia na cenotvorbu sú napríklad zisky, 

návratnosť investícií, cash fl ow, kapitálová štruktúra, konkurenčná cenotvorba a tak ďalej. Založené na týchto 

silách, niekto by mohol vytvoriť štyry alebo päť schodných scenárov okolo týchto síl na adresovanie rôznych 

možných situácií v každom z nich. Napríklad:

Scenár 1:  Nič sa nemení. Všetko ostáva v rovnakom stave ako je dnes. 

Scenár 2:  Váš hlavný konkurent zníži ceny o 25%

Scenár 3:  Dôležitý technologický objav cenovo vyradí váš hlavný produktový rad 

Scenár 4:  Krajina je postihnutá hlbokou recesiou a spotrebitelia odkladajú nákup na neurčito 

Scenár 5:  Ekonomika sa prehrieva a infl ácia dvíha úrokové sadzby na 15%

Každý z týchto scenárov poukazuje na rôzne konania, ktoré niekto môže podniknúť a rôzne obchodné 

príležitosti, ktoré môžu nastať. Vytvorenie budúcich scenárov vás posúva k mysleniu nad možnými 

budúcnosťami, ktoré vás pohnú ku generovaniu nápadov, ktoré budú fungovať teraz a posunú vás 

pred konkurenciu. Na zožatie ziskov v budúcnosti je potrebné mať niekoľko alternatívnych plánov 

postavených na nepravdepodobných ako aj možných budúcich udalostiach. 

3. Aké sú faktory úspechu pre plánovanie a písanie budúcich scenárov?   

Nižšie je uvedený zoznam faktorov, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri úspešnej implementácii 

cvičenia plánovania budúceho scenára. S ohľadom na tieto úvahy je nevyhnutným predpokladom pri 

uplatňovaní súdržnejších metód počas zamerania sa na budúcnosť stratégie organizácie. 

Ako prvý náhľad, Walt Disneyho "imagineer" Joseph Tankersley sa delí o tipy na vytvorenie silnejších scenárov :

  Príbehy potrebujú hrdinu: Protagonisti slúžia ako naše zosobnenie v budúcnosti, ktorú sa snažíme 

vytvoriť. Nemusia byť úžasní, ale mali by byť odvážni. 

  Vyplňte svoj príbeh konfliktom: divoké karty, protichodné frakcie a protitrendy sú všetky súčasťou 

reality, dnes i zajtra.

  Dajte si pozor na negativitu: v dráme sa vytvárajú negatívne scenáre jednoduchšie, ale v budúcnosti 

je to pozitívny koniec, ktorý môže mať väčší psychologický dopad. "Nezáleží aká dokonalá je logika, alebo 

vyčerpávajúca vaša analýza," hovorí Tankersley, "ľudia sa nemenia preto, aby sa vyhli katastrofe. Ľudia sa 

menia, pretože vidia lepšiu budúcnosť."

Na to, aby scenáre boli efektívne, musia byť vieryhodné, konzistentné a ponúkať náhľad do 

budúcnosti. Okrem toho, účastníci musia byť presvedčení o spoľahlivosti, relevantnosti a hodnote 

procesu. Presnejšie povedané :
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  Vieryhodnosť: to znamená, že by sa mal hýbať v medziach toho, čo by sa mohlo stať 

  Diferenciácia: mali by byť štukrurálne odlišné, to znamená, aby neboli navzájom veľmi podobné a nestali 

sa len jednoduchou variáciou základného prípadu 

  Konzistencia: to znamená, že kombinácia logiky scenára nesmie mať vbudovanú žiadnu nezrovnalosť, 

ktorá by mohla ohroziť vieryhodnosť scenára 

  Užitočnosť pre rozhodovanie: každý scenár, a všetky scenáre ktoré tvoria súbor, by mali prispievať 

špecifickými náhľadmi do budúcnosti, ktorá bude viesť k prijatiu rozhodnutia, na ktorý bol určený 

  Výzva: scenáre by mali byť výzvou pre konvenčnú múdrosť organizácie s ohľadom do budúcnosti 

  Do úvahy treba brať päť vecí: Témy, Cieľe, Úlohy, Nástroje a Výroba na mieru (5T - Themes, Targets, 

Tasks, Tools and Tailoring). Týchto 5 T udržiava písanie scenárov systematické (scenár s metódou 5T) . 

Schémy, grafy a ďaľšie vizuálne materiály pomôžu oživiť scenáre. 

V neposlednom rade, zdôrazňujeme zopár užitočných tipov čomu sa vyhnnúť pri implementácii budúcich 

scenárov:

  Vyhnite sa pravdepodobnosti alebo najpravdepodobnejším verziám a nezapracúvajte 

pravdepodobnosť do scenárov: písanie ‘realistických’ scenárov je základom úspešnosti tejto metódy. 

Scenáre majú objasniť rôzne varianty budúcnosti, kompletne v negatívnych aj pozitívnych rozmeroch. 

Zvoliť si len jeden scenár ako cieľ môže zatieniť ďalšie možnosti rozvoja. 

  Rozpočítajte si dostatočné zdroje na komunikáciu scenárov a ich operatívne aspekty: plánovanie 

scenára neuspeje, ak jeho výsledkom je len report!

4. Prípadová štúdia: Dve prípadové štúdie svedčiace o tom, ako plánovanie scenára 

pomáha budúcej stratégii 

Prípad 1. (1995) – Národný špecializovaný maloobchod

V roku 1995 tento špecializovaný maloobchod mal okolo 40 obchodov 

rozmiestnených po Spojených Štátoch. Obchod bol mimoriadne dobre riadený 

a vytváral každoročne dvojciferné percento ročného rastu v obrate aj v zisku po 

niekoľko desiatok rokov. Ročný obrat bol okolo 500 miliónov dolárov. Riaditeľ 

chcel vystaviť svoj manažment novej plánovacej metóde na jeden rok, ktorá bola 

iná, ako ich dobre zaužívaná, a prevalcovať ich 5 ročný plan, ktorý im tak dobre 

slúžil. Zrejmé očakávania boli, že koncom roka sa fi rma vráti k ich zaužívanej 

plánovacej metodológii. V podstate chcel, aby na 1 rok vystúpili zo svojich 

“zabehnutých koľají”.

Otázka, ktorá vyvstala (so značnými ťažkosťami) počas dvojdňového uvádzacieho mítingu bola "Ako sa 

dostaneme na pozíciu $5 biliónovej fi rmy v našom odvetví do roku 2013?"

Pracovali spolu šesť mesiacov – riaditeľ, jeho seniorský tím dvanástich kolegov a rada – aby vyvinuli tri scenáre. 

Jeden scenár bol postavený na technológii, ďalší na životnom štýle a posledný na konkurencii. Riaditeľ sa 

vyjadril, že z každého scenára vzišli kreatívne stratégie, ktoré by pravdepodobne nikdy nevzišli z ich tradičného 

plánovania. No jedna stratégia vynikala. Web sa práve začal rozbiehať v 1995, a niekoľko maloobchodníkov 

začalo dávať svoje katalógy on-line. Toto nesedelo s kultúrou ani biznis modelom fi rmy, no bolo zrejmé, že 

niečo chýba. Scenár založený na technológii vykreslil bohatú, prenikavú technologickú infraštruktúru, ktorá 

uľahčí všetky možné druhy interakcie po celom svete, v obchode aj súkromí. Riaditeľ bol génius. Nakoniec sa 

spýtal, "Ako by vyzerala naša internetová iniciatíva, ak by to bol obchod?" V miestnosti nastalo ticho, pretože 
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všetci pri stole vedeli, že fi rma bola dobrá v otváraní obchodov v nových lokalitách. Ich myslenie sa okamžite 

presunulo od neznámej technológie k jednoducho otvoreniu obchodu v “novej” lokalite. Riaditeľ požiadal 

o biznis plán a dostal ho za menej ako týždeň. Odsúhlasil iniciatívu a poveril prvého zamestnanca nového 

Internetového obchodu – manažéra obchodu. Internetový obchod nebol zverený do rúk IT oddelenia, ale do 

rúk skúseného manažéra obchodu, ktorý dostal plnú zodpovednosť za zisk/stratu. 

O štyri roky ich Internetový obchod obsadil piate alebo šieste miesto vo výške obratu spomedzi 50+ obchodov 

v krajine a bol ziskový od jeho zrodenia. Rozvinula fi rma ďalej všetky tri scenáre, vytvorila hodnotiaci systém a 

rozhodli sa aké ďalšie kroky podniknúť? Nie, z polročného procesu tvorby scenára vyšli s konkrétnou stratégiou, 

jediným rozhodnutím, ktoré sa zameralo na riešenie jediného problému, ktorý ani nebol ústredným bodom 

scenárov!  

Prípad 2 (1999) – Liga Credit Union

Liga Credit Union je (nezisková) obchodná asociácia pre cca 200 sporiacich a 

úverových družstiev v ich štáte. Credit unions čelí obrovským zmenám. Odvetvie 

fi nančných služieb stiera tradičné hranice, ktoré kedysi zaraďovali fi rmy a 

organizácie do jasne defi novaných sektorov. Slovami riaditeľa ligy "Žijeme v 

období obrovských zmien". Otázka sa vyvinula (relatívne s rýchlym konsenzom) 

na ich výročnom zhromaždení "Ako sa dostaneme do pozície popredného 

medzištátneho a medzinárodného lídra v 2010?"

V jedno popoludnie riaditeľ, niekoľko senior manažérov a vedenie načrtli 

tri scenáre. Jeden bol postavený na technológii, druhý na imidži a posledný na konkurencii. (Technológia a 

konkurencia sú trvalé hnacie sily!) Niekoľko kreatívnych stratégií vzišlo z každého scenára, ktoré teraz riaditeľ 

so svojim tímom zvažujú nad aplikáciou. No opäť, jedna stratégia vynikala. Liga Credit union je zorganizovaná 

pre jeden štát. Dve témy, ktoré sa objavili v troch scenároch boli, poskytnúť rozšírenie služieb vrámci vlastného 

štátu a posunúť ich aj za hranice. Koncom popoludnia sa posunulo myslenie účastníkov od stanovenej otázky, 

ktorá implikovala, že chceli byť skrátka len najlepší(!) smerom k lige, ktorá by pôsobila v niekoľkých štátoch ako 

jedna organizácia. 

Hlavným dopadom, neplánovaným a nevysloveným, bolo vytvoriť podporu novému nápadu, nad ktorým 

riaditeľ uvažoval, ale nebol vyslovený na zhromaždení. Tím senior manažérov (kým sa toto píše) pracuje na 

stratégii expanzie Ligy, aby pribrala úverové družstvá vo viacených štátoch, v konkurencii s existujúcimi, ale 

skôr cez akvizíciu alebo konsolidáciu. Toto je veľmi odvážna iniciatíva, tvárou v tvár s veľmi konzervatívnym a 

stabilným prostredím úverových družstiev. 

Výsledky: Rozhodovanie, nie plánovanie. 

Dve veľmi odlišné fi rmy – jedna komerčná, druhá nezisková – dva radikálne odlišné časové rámce – šesť 

mesiacov verzus jedno popoludnie. Ani jedna z nich nerealizovala plánovanie scenára mimo projekt. Napriek 

tomu, každá našla jedinečnú stratégiu cez proces scenára a spravila dôležité rozhodnutie realizovať ju, aj keď ani 

jedna nebola priamou odpoveďou na otázku, ktorú si zadali. Internetový obchod bol jednoznačne obrovský 

úspech. Iniciatíva regionálnej asociácie úverových družstiev je stále v procese vývoja. 

V skutočnom svete, väčšina fi riem používa scenáre na rozhodovanie, nie ako trvalú plánovaciu metodológiu. 

Hodnota nie je v samotných scenároch, ale v procese kreatívneho rozmýšľania nad budúcnosťou. Ak toto 

pochopíte, mali by ste pomôcť zahrnúť tento kreatívny nástroj vykreslovania budúcich scenárov do výbavy 

každého manažéra vo fi rme. Obohatí a zbystrí to ich myslenie a pomôže im pri lepšom rozhodovaní. 
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Mentálna obraznosť

1. Čo to je mentálna obraznosť?  

Predstavivosť je to, čo dáva našim zmyslovým skúsenostiam význam, 

dovoľuje nám interpretovať to čo vidíme a cítime, a to z konvenčného, alebo 

nového a originálneho hľadiska. Je to to, čo robí vnímanie viac ako len fyzickou 

stimuláciou orgánov. Vytvára to mentálny obraz, vďaka ktorému je pre nás 

možné myslieť mimo hranice našej súčasnej percepčnej reality, dokážeme 

myslieť na spomienky z minulosti a vytvárať variantné možnosti budúcnosti 

a zvažovať rôzne alternatívy a ich pravdepodobnosti. Predstavivosť nám 

umožňuje uvažovať o veciach, ktoré sa diali v minulosti, ale najdôležitejšie nám 

umožňuje uvažovať o tom, čo len môže nastať. 

Napriek tomu, že toto slovo je nám známe, predstavivosť je veľmi komplexný a široký pojem. Ako u iných 

termínoch, aj predstavivosť, naberá množstvo rozdielnych významov, keď sa použije v inom kontexte. Aj keď 

má len malú úlohu vo väčšine súčasných teórií mysli, môžeme povedať, že v minulosti to bol viac rozoberaný 

pojem. 

"Mentálny obraz" je duševný výtvor, v predstavách o veciach, udalostiach alebo stavoch, po ktorých človek 

túži, aby nastali. Chvíľka premýšľania vám ukáže, že ak si neviete predstaviť vysnený cieľ a stav bytia, ktorý by ste 

chceli dosiahnuť, tak zistíte, že jednoducho bez toho nemôžete podniknúť žiadne kroky na docielenie daného 

stavu. A čím lepšie si dokážete predstaviť to, čo chcete docieliť vo svojej mysli, tým lepšie si dokážete uvedomiť 

kroky, ktoré musíte podniknúť, aby ste dokázali zrealizovať svoje túžby. 

Mentálna obraznosť, taktiež nazývaná aj vizualizácia alebo mentálne precvičovanie, je defi novaná ako zažívanie 

javov, bez prítomnosti percepčného stimulu (podnetu získaného zmyslovým vnímaním). Keď si predstavíme 

samých seba v  najrôznejších situáciách, bez existencie reálneho fyzického stimulu, vravíme, že využívame 

našu mentálnu obraznosť. Väčšinou sa využíva tento pojem s prepojením na vizualizáciu, avšak existujú aj iné 

rovnako dôležité prejavy, ktoré súvisia napríklad so sluchom alebo s kinestetikou. Mentálny obraz vám dodáva 

nosnú štruktúru na základe ktorej môžete pracovať ďalej. Je to ako výkres architekta alebo mapa objaviteľa. 

Väčšinou sa to využíva ako individuálna technika, ale môže to byť taktiež použité aj ako tímová technika. 

Od vrcholových manažérov, až po rádového zamestnanca, každý člen fi remnej hierarchie môže ťažiť 

z využívania tejto techniky. Jej využite je skvelé hlavne v oblasti vývoja nových produktov, marketingu, a taktiež 

ma uplatnenie aj v kreatívnych a dizajnových oddeleniach.

2. Ako je implementovaná?  

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo sa vám vytvárajú mentálne obrazce vo vašej mysli, keď čítate knihu? 

Alebo pri dennom snení? Tieto obrazce vám pripadajú ako obrázky vo vašej mysli. Napríklad, keď hudobník 

počuje pesničku, niekedy dokáže „vidieť“ noty vo svojej hlave. Vytváranie si obrazu v našej mysli môže byť 

dobrovoľný akt, takže ho môžeme charakterizovať ako akt, ktorý je pod rôznymi stupňami vedomej kontroly. 

Neexistuje žiadny správny spôsob ako precvičovať mentálnu obraznosť. Všetko je to ponechané na 

individuálnych preferenciách jedinca. Môže to byť využívané v takmer každej situácii, vonku, vnútri, po sediačky, 

po ležiačky, v tichosti, s hudbou, s otvorenými očami, so zatvorenými očami, počas krátkej doby, alebo veľmi 

dlho. Kratšia verzia obraznosti je najlepšie implementovaná na športové zápasy.

Napríklad, tenisový hráč má len pár sekúnd na to, aby si predstavil samého seba, ako trafi a loptičku tak, aby 

dopadla presne na miesto, ktoré chce. Taktiež aj pri tímových športoch sa to využíva, kedy si kapitán tímu 

predstaví dianie na ihrisku v najbližších chvíľach a podľa toho rozhodne akou stratégiou budú hrať. 

Dlhšie, špeciálne vedené vizualizácie sú skôr využívané v tichých miestnostiach. V takomto prípade sa 
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hráčom odporúča byť v uvoľnenom a vnímavom stave, aby obrazy zapadli hlboko do mysle. Je odporúčané 

vykonávať vizualizáciu dva alebo trikrát do týždňa.

Ďalším spôsobom, kedy športovci trénujú obraznosť je počas jazdy na bicykli, pri posilňovaní, veslovaní atď. 

Môžeme tvrdiť, že ten kto vyvíja fyzické úsilie a zároveň využíva mentálnu obraznosť získava náskok oproti 

svojej konkurencii v súťažiach.  Niektorí jedinci sú lepší v predstavivosti ako iní. Alebo niektorí ľudia môžu 

vynikať v určitých zmyslových skúsenostiach a v niektorých zas nie. Týmto spôsobom môžu byť formované 

nové, lepšie produkty a procesy.

Dôvodom prečo, vizuálna obraznosť funguje ako spúšťač kreativity, je ten, že keď si predstavíte samých seba 

ako vykonávate určitú činnosť k dokonalosti a robíte presne to čo chcete, vytvárate si fyziologicky nervové 

štruktúry v mozgu, ako keby ste naozaj fyzicky vykonali danú akciu. Tieto vzory sú ako malé stopy vyryté do 

mozgových buniek, ktoré v konečnom dôsledku umožňujú športovcom vykonávať určité pohyby, len vďaka 

tomu, že si ich nacvičovali vo svojej mysli, alebo umožňujú umelcom vytvárať nové diela. Preto mentálna 

obraznosť má za úlohu trénovať našu myseľ a vytvárať nervové štruktúry v našom mozgu, aby naučili naše 

svaly vykonávať presne to, čo chceme. 

Podľa niektorých biológov naše skúsenosti sú uložené ako mentálne obrazy. Tieto mentálne obrazy môžu 

byť spojené a porovnávané s inými mentálnymi obrazmi a môžu byť využívané k syntéze úplne 

nových obrazov. Niektorí veria, že tento proces nám dovoľuje vytvárať užitočné teórie o  tom, ako svet 

funguje na základe pravdepodobných mentálnych obrazov, bez toho aby sme museli v skutočnosti zažiť daný 

jav, napríklad vďaka využívaniu procesov dedukcie a simulácie. Či aj ostatné tvory majú takúto schopnosť je 

diskutabilné. 

Tieto kreatívne postupy vám pomôžu vytvárať nápady, stanovovať si ciele, ktoré chcete dosiahnuť, motivovať 

sa v práci atď. Takže chopte sa príležitosti a riaďte sa týmito krokmi :

•  Myslite na vaše životné výzvy

•  Úplne uvoľnite svoje telo

•  Uvoľnite svoju myseľ (zbavte sa všetkých myšlienok)

•  Podstúpte cielenú imaginárnu cestu

•  Prijmite akékoľvek informácie a obrazy, ktoré sa objavia a použite svoju predstavivosť, aby boli tieto informácie 

a obrazy čo najjasnejšie a najživšie

•  Hľadajte vlastnosti, vzory, vzťahy a stopy.

3. Aké sú faktory úspechu? 

Významný psychológ, Sir Francis Galton, sa vyjadril na túto tému: „Najlepší pracovníci sú tí, ktorí si dokážu 

predstaviť čo chcú urobiť, ešte pred tým ako zoberú nástroj do ruky. Stratégovia, umelci, fyzici, jednoducho 

všetci, ktorí nekonajú podľa určitej rutiny, potrebujú konať takto“. 

Jasnejší mentálny obraz, ktorý máte o veci, ktorú chcete, znamená to, že dokážete lepšie podniknúť kroky 

k tomu, aby ste dosiahli to, po čom túžite. 

Rôzne faktory predstavivosti obsahujú:  

•  Mentálny tréning špecifi ckých schopností 

•  Zlepšenie sebavedomia a pozitívne myslenie

•  Riešenie problémov

•  Ovládanie vzrušenia a úzkosti

•  Hodnotenie výkonnosti a analýzy

•  Prípravu na výkon
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•  Udržanie mentálnej sviežosti počas práce 

4. Prípadová štúdia – Ako sa môžeme vyhnúť chaosu, ktorý vytvára mestské projektovanie? 

TRI DVERE .

Naformulujte a  zapíšte konečnú otázku o vašej výzve. Uvoľnite sa. Dýchajte pomaly a  z hlboka. S  každým 

nádychom sa vaše pľúca napĺňajú čistým, sviežim vzduchom a cítite sa ľahší. Dýchajte až pokiaľ nebudete cítiť, 

že všetko sa stáva nenamáhavé a jednoduché. Predstavte si samého seba, že stojíte pred radom dverí, jedny 

dvere za druhými. Predstavte si, že postupne otvárate tieto dvere. Keď to dokončíte, zapíšte si čo ste videli a cítili 

a čo ste robili. 

Mnoho ľudí má pocit, že tento proces ich vedie do hlbších úrovní ich 

vedomia. Každé dvere, ktoré otvoríte predstavujú postupné prenikanie do 

hĺbky svojho vnútra. Je bežné, že tretie dvere odhaľujú najvýznamnejšie 

odpovede.

Môžete hľadať význam v obrazcoch, ktoré ste vytvorili na to aby ste našli 

nápady na vyriešenie vašej úlohy. Mestský plánovač čelí výzve zlepšovania 

mestských konštrukčných projektov. Otázku, ktorú chcel vyriešiť znela: Ako sa 

môžeme vyhnúť chaosu, ktorý vytvára mestské projektovanie? Vytrhávanie 

dlažby je nevzhľadné, náročné a vytvára fi nančné zaťaženie mestu.

Využitím tejto metódy si predstavoval nasledovné veci:

•  Dvere jedna: búrkové mraky

•  Dvere dva: dlhé chodníky

•  Dvere tri: dlhé vlniace sa hady

Význam, ktorý tam našiel vo voľnej dedukcii a syntéze týchto obrazcov ho viedol k myšlienke inštalácie nového 

kanalizačného potrubia a káblov.

Nápad: Dať podzemné káble a kanalizačné potrubia do betónových blokov na povrch, ktoré budú tvarované 

ako obrubníky (podobné dlhým sa vlniacim hadom pozdĺž celého mesta). Tieto prvky sú ľahko vytvoriteľné, 

rýchlo sa inštalujú, opravujú a budú redukovať náklady a nepríjemnosti, ktoré by inak vznikli mestu.

5. Zoznam referencií

Knihy:

 Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques by Michael Michalko, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto

Internetové zdroje:

 http://www.imagery-imagination.com/

 http://philosophy.uwaterloo.ca/MindDict/imagination.html

 http://www.psitek.net/pages/PsiTekPMI5.html

 http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_image 

 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0889854506000131

 http://www.vanderbilt.edu/AnS/psychology/health_psychology/mentalimagery.html
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Myšlienková mapa

1. Čo je to myšlienková mapa (Vizuálne spojenia)?

Vhodný spôsob, ako formulovať alebo defi novať problém je nakresliť si 

kľúčový pojem a k nemu toľko vizuálnych spojení, koľko Vás napadne. 

Pomáha to pri štrukturovaní a usporiadaní myšlienok. Niekedy sa to nazýva 

vizuálny brainstorming, myšlienkové bubliny, vizuálne myslenie, alebo 

vizuálne spojenia. Tony Buzan rozvinul tento nápad do konceptu nazvaného 

myšlienková mapa (Buzan, 1993). Koncept dobre funguje pre individuálov a 

rovnako môže byť používaný aj v skupinách. 

Myšlienková mapa je diagram, ktorým sa zobrazujú slová, nápady, úlohy, 

alebo iné zložky súvisiace a zoskupené zásadne okolo kľúčového slova/nápadu. Používa sa na generovanie, 

vizualizáciu, a štruktúrovanie nápadov ako pomoc k štúdiu, organizácii, riešeniu problému, rozhodovaniu a 

písaniu. Je to obrazový diagram, ktorý predstavuje významové alebo iné spojenia medzi časťami informácií.

Zobrazenie týchto spojení riadiálnym, nelineárnym spôsobom podnecuje brainstormingový prístup k 

akejkoľvek zadanej organizačnej úlohe a eliminuje počiatočné prekážky vytvárania skutočne vhodného alebo 

relevantného pracovného rámca. 

Mapa mysle je podobná sémantickej sieti alebo kognitívnej mape, ale neplatia tu žiadne formálne obmedzenia 

na možné použité spojenia. 

Prvky sú usporiadané intuitívne podľa dôležitosti ideí a sú zorganizované do zoskupení, vetiev alebo oblastí. 

Jednotná grafi cká forma usporiadania sémantickej štruktúry informácií v metóde zbierania vedomostí môže 

pomôcť oživiť existujúce spomienky. 

Myšlienkové mapy (alebo podobné koncepty) sa používali stáročia vo vzdelávaní, brainstormingu, pamäti, 

vizuálnom myslení, riešení problémov učiteľmi, inžiniermi, psychológmi a všeobecne. Najskoršie príklady 

použitia mapy mysle boli rozvinuté Porphyry z Tyros, známym mysliteľom z 3.storočia, keď grafi cky vizualizoval 

koncept kategórií Aristotela. Ramon Llull taktiež použil tieto štruktúry mapovania mysle. 

Ľudia používali obrazové radiálne usporiadané grafi cké organizačné techniky po stáročia v strojníctve, 

psychológii, vzdelávaní. Nazývali sa rôzne, od mentálnych cez všeobecne použiteľné mapy mysle alebo 

pavúčie diagramy.

Myšlienková mapa sa naďalej používa v rôznych formách a aplikáciách vrátane vzdelávania (kde sa často učí 

ako 'siete' alebo 'sieťovanie'), plánovania, strojárenstva. 

Keď sa porovnáva so skorším pôvodným konceptom mapy (vyvinutý vzdelávacími expertmi v 60.tych rokoch) 

štruktúra mapy mysle je podobná, ale zjednodušená, radiálna s jedným centrálnym slovom/výrazom v strede. 

Hoci mapy sú a aj by mali byť veľmi individuálne, všetky majú päť spoločných základných charakteristík:

1.  Organizácia. Mapovanie popisuje informácie zorganizované takým spôsobom, ako myslíte. Zobrazuje 

spôsob, akým pracuje vaša myseľ, kompletne so vzormi a vzájomnými vzťahmi a má úžasnú schopnosť 

odhaliť presné informácie, bez ohľadu na to, ako na hrubo je vypracovaná. Mapu si môžete vypracovať 

jednoduchú alebo komplexnú, ako Vám vyhovuje. Môžete použiť veľký papier, tabuľu alebo čokoľvek iné. 

Môžete zoskupiť príbuzné nápady rovnakej dôležitosti horizontálne a použiť spojovacie šípky na označenie 

osobitných vzťahov alebo farebne odlíšiť rôzne typy vzťahov. Vizuálna, fl exibilná povaha robí mapovanie 

veľmi užitočným prostriedkom na vyjadrovanie a premýšľanie o komplexných problémoch. Ľahko môžete 

do mapy pripisovať i neskôr – a buďte pripravení, vaša prvá mapa zriedkakedy vyprodukuje nápad, ktorý by 

spĺňal všetky vaše predpoklady. 

2. ľúčové slová. Ignorujte všetky irelevantné slová a frázy, a sústreďte sa len na vyjadrenie najdôležitejších 
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skutočností a na asociácie, aké tieto skutočnosti vyvolajú vo vašej mysli. 

3. Asociácia. Vytvárajte prepojenia, odkazy a vzťahy aj medzi zjavne izolovanými a nesúvisiacimi informáciami. 

Tieto spojenia otvárajú dvere k novým možnostiam. Môžete si vytvárať akékoľvek asociácie aké si želáte, bez 

ohľadu na to, či vám budú iní rozumieť. 

4. Zoskupovanie. Organizácia mapy sa približuje tomu, ako vaša myseľ zoskupuje koncepty a robí mapované 

informácie viac prístupné mozgu. Keď máte nápady zoskupené, skúste sa na vec pozrieť okom kritika, 

ktorý vidí tieto nápady prvýkrát. Takto si môžete otestovať svoje asociácie, všimnúť si chýbajúce informácie 

a identifi kovať oblasti, kde potrebujete viac lepších nápadov. Mapovanie mysle je generátorom nápadov. 

Nedodáva surový materiál, takže vaša mapa môže odhaliť oblasti, kde potrebujete získať viac informácií. 

5. Vedomá zainteresovanosť. Vytváranie mapy vyžaduje koncentráciu na vašu výzvu, čo pomáha k získavaniu 

a prenosu informácií z krátkodobej do dlhodobej pamäte. Navyše vedomá kontinuálna zainteresovanosť 

umožňuje zoskupovať a preskupovať koncepty, a podnecuje porovnania. Premiestňovanie mysliacich bublín 

a vytváranie nových potenciálnych vzťahov často podnecuje vznik nových nápadov. 

2. Ako sa implementuje? 

Myšlienkové mapy majú rôzne použitie v osobných, rodinných, vzdelávacích a obchodných situáciách, vrátane 

robenia si poznámok, brainstormingu (pri ktorom sa nápady vkladajú do mapy radiálne okolo centrálneho 

uzla, bez uprednostňovania, ktoré vyplýva z hierarchie alebo sekvenčného usporiadania, a kde zoskupovanie 

a organizovanie je vymedzené na neskoršie fázy), sumarizácii, vylepšovaní a všeobecnom objasňovaní 

myšlienok. Napríklad, niekto si môže robiť poznámky na prednáške vo forme myšlienkovej mapy na zachytenie 

najdôležitejších bodov alebo kľúčových slov. Myšlienkové mapy tiež môžu byť použité ako mnemonická 

technika ku riešeniu komplikovaného nápadu. Mapy mysle sa taktiež prezentujú ako spôsob spolupráce v 

kreatívnych poradách s farebnými perami. 
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Myšlienková 

mapa smernice

Myšlienkové mapy môžu byť nakreslené rukou, buď ako hrubé poznámky, napr. počas prednášky alebo 

stretnutia, alebo môžu byť ešte viac sofi stikované.

Myšlienková mapa pravidiel “myšlienkovej mapy” Dannyho Stevensa

Tony Buzan navrhuje použiť nasledovnú základnú štruktúru pre Myšliekové mapy: 

1.  Začnite v strede zobrazením témy, s použitím aspoň 3 farieb 

2. Používajte obrázky, symboly, kódy a rôzne rozmery vo vašej mape 

3. Vyberte si kľúčové slová a používajte malé a veľké tlačené písmená 

4. Každé slovo, obrázok musí byť samostatné a sedieť na vlastnej čiare

5. Čiary musia byť pospájané, so začiatkom v strednom obrázku. Stredové čiary sú hrubšie, plynulé a zužujú sa 

tým, ako sa vzďalujú od centra. 

6. Čiary spravte rovnako dlhé ako je dĺžka slova/obrázku. 

7. Používajte farby –mapy si vytvorte vlastné farebné 

8. Vytvorte si vlastný štýl Myšlienkového mapovania 

9. Použite dôraz a ukážte spojenia vo vašej mape 

10. Spravte si mapu prehľadnú použitím radiálnej hierarchie, číslovania alebo si vyznačte okrajové čiary, 

obkreslením jednotlivých vetiev. 

V strede veľkého papiera napíšte kľúčový cieľ/výraz a okolo neho nakreslite ovál. Potom spíšte kľúčové 

84

vybiehajúce von

so stredom

prepojenie

slova

rovnako dlhý ako dĺžka

voľne plynúci

menej dôležité
pretrhávač

dôležitejšie

vzdialenejšie tenšie

hrubšie

v strede

VEĽKÉ a malé písmo

témy

minimálne 3

obrázokrázačiatok

StredPrehľadnosť

hierarchia

poradie

okraje

osobný

rozvinúť

tlačené písmo

case

čiaryy

Štýl

štýl čiar

Kľúčové slová

usporiadané 

slovo

zvlášťláš
obrázok  k

obrázok 

organický

pre každé 

spojenia

farby

dôraz

kódy
a

b

obrázky

farby

použitie

Dimenzie

1

2

3

Myšlienková

mapa smernice

Myšlienkové mapy môžu byť nakreslené rukou, buď ako hrubé poznámky, napr. počas prednášky alebo 

stretnutia, alebo môžu byť ešte viac sofi stikované.

Myšlienková mapa pravidiel “myšlienkovej mapy” Dannyho Stevensa

Tony Buzan navrhuje použiť nasledovnú základnú štruktúru pre Myšliekové mapy: 

1.  Začnite v strede zobrazením témy, s použitím aspoň 3 farieb 

2. Používajte obrázky, symboly, kódy a rôzne rozmery vo vašej mape

3. Vyberte si kľúčové slová a používajte malé a veľké tlačené písmená

4. Každé slovo, obrázok musí byť samostatné a sedieť na vlastnej čiare

5. Čiary musia byť pospájané, so začiatkom v strednom obrázku. Stredové čiary sú hrubšie, plynulé a zužujú sa 

tým, ako sa vzďalujú od centra. 

6. Čiary spravte rovnako dlhé ako je dĺžka slova/obrázku. 

7. Používajte farby –mapy si vytvorte vlastné farebné

8. Vytvorte si vlastný štýl Myšlienkového mapovania

9. Použite dôraz a ukážte spojenia vo vašej mape

10. Spravte si mapu prehľadnú použitím radiálnej hierarchie, číslovania alebo si vyznačte okrajové čiary, 

obkreslením jednotlivých vetiev.

V strede veľkého papiera napíšte kľúčový cieľ/výraz a okolo neho nakreslite ovál. Potom spíšte kľúčové 

84



vlastnosti problému na vetvách vychádzajúcich z oválu. Každá vetva vytvorí ďalšie vetvy a pod-vetvy dokým 

mapa nebude obsahovať všetky vaše hlavné myšlienky a ich prepojenia. Potom môžete použiť zvýrazňovač 

na podčiarknutie kľúčových bodov a pospájanie týchto bodov z odlišných rôznych vetví. Takýmto spôsobom 

uvidíte nové spojenia, kombinácie a nápady. 

Proces mapovania zvyčajne postupuje takto: keď máte výzvu/problém, ktorému odporuje riešenie, zmapujte 

si všetky svoje pocity a myšlienky, ktoré sa ho týkajú. Preštudujte si svoju mapu. Ak neprídu žiadne nápady po 

dlhšom študovaní mapy, pravdepodobne budete znepokojený. V takom prípade mapu na pár dní odložte. 

Keď sa k nej vrátite, zistíte, že sa na problém lepšie sústredíte a zvyčajne príde nápad, vniknutie do podstaty 

problému. Nasledovať by malo sústredené premýšľanie, počas ktorého sa toto vniknutie rozvinie do kompletnej 

myšlienky/riešenia. 

3. Aké sú faktory úspechu?

Položku je vhodné umiestniť na viaceré miesta, poprepájať jednotlivé položky s inými alebo zobraziť vzťahy 

medzi položkami na rôznych vetvách. Môže pomôcť farebné odlíšenie, typ písma. Prípadne si kreslite miesto 

písania, môže to pomôcť oživiť diagram. 

Neexistuje “správny” spôsob tvorby mapy. Je to čiste subjektívny nástroj, ktorý sa najlepšie používa keď je 

prispôsobený štýlu užívateľa a jeho osobnosti. Každopádne, k takýmto úpravám môžu pomôcť nasledovné 

body: 

Prekročte hranice. Modely nie sú užitočné pokiaľ ich užívatelia nie sú ochotní ísť mimo svoju komfortnú 

zónu, rozmýšľať mimo hraníc svojho momentálneho náboženského presvedčenia, politickej ideológie, 

spoločenských noriem, chápania vedy a prírody a bežných noriem zdvorilosti. Môžu vás napadať slová a 

myšlienky, pri ktorých sa možno začervenáte. No miesto ich potláčania si ich zapíšte, a sledujte kam vedú. V 

skutočnosti, niektorí ľudia prosperujú z tohoto modelu tým, že sa naschvál prinútia hľadať a zaznamenávať 

nápady, slová a postoje, ktoré sú im osobne nepríjemné.

Vyberte si vhodnú/pohodlnú metódu. Niektorí ľudia preferujú robiť mapovanie popísaným spôsobom. Iní 

radi generujú jeden počiatočný nápad a za ním idú až do vyčerpania, a potom opakujú cyklus generovaním 

ďalšieho počiatočného nápadu. Alebo, celý proces môže byť robený opačne, spravením zoznamu konečných 

útržkov myšlienok a pozorovaní, a potom pracovať spätne ich kombinovaním do stále sa zväčšujúcich zhlukov, 

kým sa nedopracuje k “pôvodnej” téme. Iní preferujú veľmi kontrolovaný prístup, ktorý ukladá predurčené témy 

k pôvodnej záležitosti, než použitie voľne plynúcich myšlienok. Toto však zvyčajne zužuje rozsah objavenia 

nových nápadov, pretože predurčené témy vopred nasadzujú “klapky”. Ak však táto metóda poskytne 

užívateľovi solídny štart, tak sa určite oplatí. Podstatné je, aby ste vy používali model, nie model vás. 

Pripravte sa na komplexnosť. Najlepšie je začať mapu v strede veľkej tabule, aby sa nápady predčasne 

nezastavili z dôvodu nedostatku miesta na papieri. Obmedziť rozmery na veľkosť zošita sa neoplatí. V dôsledku 

toho sa mapa rozvinie v štádiách, myšlienky sú selektívne zaznamenané, a zobrazujú len kúsky oveľa väčšej 

mapy. 

Výhody používania myšlienkových máp na mítingoch

1. Vytvára oveľa väčšiu zainteresovanosť medzi účastníkmi mítíngu. Učite to má dočinenia s tým, ako 

funguje myseľ. Keď naša myseľ vidí postupovanie v práci – ako nákres alebo myšlienkovú mapu – chce 

doplniť chýbajúce detaily. Toto inklinuje k oveľa väčšej úrovni zainteresovanosti členmi tímu, než ako by to 

mu bolo bez grafi ckej pomôcky. 

2. Podporuje schopnosť skupiny myslieť systémovo na rôznych úrovniach. Niektorí majú schopnosť 

držať v hlave ohromné množstvo nápadov a konceptov a zároveň vidia spojenia a vzťahy medzi nimi. 

Vačšina však túto schopnosť nemá. Vytvorením vizuálnej mapy diskusie a jej zobrazenie počas 

pracovného procesu všetkým tak, aby ju mohli vidieť, umožní všetkým účastníkom zdieľať vyššiu 
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úroveň zmýšľania a porozumenia. Často to umožňuje skupine systémovo – úrovňové zmýšľanie, ktoré 

zvyčajne vedie k lepším nápadom a riešeniam. 

3. Zachytáva „skupinovú pamäť“ alebo záznam toho, čo bolo doposiaľ diskutované na mítingu. 

Toto príde vhod vtedy, ak výkonný senior manažér príde na míting neskoro – za bežných okolností by to 

vyrušilo skupinu z rozbehnutej práce. Vizuálna mapa radikálne urýchli proces pre „omeškanca“ a pomôže mu 

dobehnúť, čo sa udialo na rokovaní. 

Chyby akým sa treba vyhnúť pri myšlienkových mapách 

Zle navrhnutá vizuálna mapa môže kompletne zmiasť logicky mysliacu osobu od správneho vizuálneho 

predstavenia si informácií a nápadov. Aby vaše mapy nespadali do tejto kategórie, tu sú chyby, ktorým by ste sa 

mali vyhnúť, pri používaní a vytváraní myšlienkových a vizuálnych máp:

1. Nepoužívajte v mape príliš veľa detailov. Je ľahké vytvoriť témy so zbytočne veľkým množstvom detailov, 

ktoré majú tendenciu vytvárať vizuálne zhluky a môžu miasť ostatných, s ktorými zdieľate svoje mapy. 

2. Nebuďte náladoví pri používaní farieb, tvarov, štýle čiar a iných vizuálnych efektov na mape. 

Každý z nich môže vyjadriť dodatočný význam alebo kontext, ak sa použijú konzistentne a systematicky. Ak 

sa použijú náladovo, alebo svojvoľne, môžu spôsobiť zmätok. 

3. Vyhnite sa používaniu nadmerného textu vo vašich témach/názvoch. Používajte špecifi cké kľúčové 

slová, aby ste pritiahli pozornosť poslucháčov k vašej mape. Zachovajte názvy tém krátke - 1 až 3 slová 

maximálne.

4. Vyhnite sa nadmernému využívaniu vizuálneho mapovania. Tak ako pri všetkom, aj myšlienkové 

mapy sa dajú prehnať do ich logického extrému, napr.za účelom napísať si nákupný zoznam. 

5. Nevytvárajte si jednu veľkú mapu, ktorá by zahŕňala všetko, pretože čoskoro sa stane nepoužiteľná. 

Miesto toho, využite možnosť vytvoriť si podradené mapy, a viacnásobne prepojené mapy, ktorými sa bude 

lepšie manipulovať a lahšie sa im porozumie. 

6. Nevytvárajte len čisto textové mapy mysle. Aby ste dosiahli čo najväčší prínos z používania vizuálnych 

máp, zahrňte do nich obrázky, ktoré vám pomôžu zapojiť obe strany mozgu. 

7. Vyhnite sa "mapovému šoku." Poslucháči môžu byť ohúrení, keď zbadajú komplexnú vizuálnu mapu a 

môžu zažiť „mapový šok“. Zvážte prezentovanie informácií v oboch formátoch, mapovom i lineárnom, aby 

ste ušetrili poslucháčov záplavy informáciami. 

8. Vyhnite sa konvenčnému názoru, že mapovanie je jednoducho o inšpirácii a kreativite. V 

skutočnosti je ešte oveľa viac. Je to silný nástroj na riadenie informačného preťaženia, na rozvoj a realizáciu 

projektov, lepšie rozhodovanie a má veľa ďaľších výhod. 

4.  Prípadové štúdie

Prípadová štúdia č. 1.

Vice prezident fi rmy na výrobu žiaroviek chce zvýšiť predaj. Zapísal si “žiarovky” do stredu strany a prepojil to 

s procesom “osvetlenie” a systémom “4.000 distribútorov”. Napísal si, čo mu prišlo na myseľ, nakreslil bubliny a 

vytvoril spojenia. 

Kľúčové koncepty na jeho počiatočnej mape boli: 

•  Vlastnosti žiaroviek: životnosť, osvetlenie, farba, dekorácia 

•  Trhy: priemyselné, inštitucionálne, maloobchod 

•  4.000 distribútorov na dosiahnutie existujúcich trhov

•  Energetický manažment na šetrenie nákladov 

•  “Dekoračný manažment” na zvýšenie kvality osvetlenia. 
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Postupom času ako na mape pracoval, stávala sa čoraz komplexnejšia a podnietila ho k rozmýšľaniu o jeho 

biznise z rôznych nových aspektov. Bublina, ktorá vyprodukovala fi nálny nápad bola tá, ktorá obsahovala 

“energetický manažment”. 

Nápad: Vytvoril oddelenie pre energetický manažment, ktoré obchádzalo distribútorov a zameralo sa na 

priemyselné a inštitucionálne trhy, čo umožnilo znížiť náklady klientov za energiu. Ako následok, fi rma uzavrela 

obchod na obrovské objednávky žiaroviek. On to zhrnul takto: “Mapa viedla ku kaskáde nápadov, ktoré nás 

motivovali k činom a vytvorili sme úplne nové oddelenie.” 

Prípadová štúdia č. 2

Podnikateľ hľadajúci nové produkty si zmapoval rôzne nápady. Mapa mu pripomínala analýzu, ktorá mu 

pripomínala psychoterapiu, ktorá mu pripomínala Sigmunda Freuda. Napísal “Sigmund Freud” a okolo neho 

nakreslil bubliny. Bublina mu pripomenula podušku, a táto asociácia inšpirovala jeho nápad. 

Nápad: Vyrába podušky s obrázkom Freuda a predáva ich ako nástroj na analýzu “urob si sám”.

5. Použitá literatúra

Články/Štúdie:

  Joseph V, Anderson, Mind Mapping: a Tool for Creative Thinking, Business Horizons / January-February 

1993, pp.41-46

Knihy:

  Sloane, Paul. The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and Innovation in You 

and Your Team (Paperback – 3 Sep 2006).

 Michalko, Michael, Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto.

Web stránky:

  http://www.mycoted.com/Mind_Mapping

 http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_mapping

 http://www.innovationtools.com/Articles/ArticleDetails.asp?a=274
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Riešenie situácie pomocou „bohatých obrázkov“

1. Čo je technika bohatých obrázkov?

Bohaté obrázky boli vyvinuté ako súčasť metodologického systému Petra Checklanda na zbieranie informácií 

o  komplexných situáciách. Myšlienka využívania kresieb a  obrázkov pri premýšľaní o  rôznych otázkach je 

využívaná pri riešení problémov, pri kreatívnom myslení (vrátane terapie). Naše intuitívne vedomie totiž 

komunikuje jednoduchšie s dojmami a symbolmi, než so slovami. Kresby preto podporujú a tiež zachytávajú 

hlbšie nahliadnutie na situáciu. 

Je to technika široko využívaná v organizáciách v manažérskom consultingu alebo pri vývoji počítačových 

softwerov slúžiaca na lepšie porozumenie kultúrneho a politického kontextu. Tento prístup je považovaný 

za techniku rozkladu zaužívaného pohľadu na situácie, ktorá môže účastníkom pomôcť rozvinúť predstavy, 

ktoré môžu prispieť k tvorbe nových nápadov. Tiež napomáhajú využitiu všetkých zmyslov účastníkov a ich 

vyjadrenia pomocou iných modelov komunikácie ako kreslenie, snívanie, a roleplays.

Klienti

inzeráty

akurátny ?
relevantné ?

Na čo?
Ako sa používa?

evidencia

vedúci
členovia

podporovatelia

čas
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info

Ma

volanie

Keith

Ako?

Keith – ako?

zručnosti tréning

otázky

Obrázok  1: Časť bohatého obrázku 

Technika bohatých obrázkov sa používa pri popisovaní komplikovaných situácií. Pomocou nej sa pokúšame 

sprehľadniť reálnu situáciu cez kreslené obrázky všetkých dovtedy pokrytých nápadov bez akýchkoľvek 

obmedzení. Zakresľujeme nielen jednotlivé myšlienky, ale aj celkové rozmiestnenie, vzťahy, spojenia, vplyvy 

a dôsledky atď.

Táto technika umožňuje skupine vidieť pohľad na problém každého účastníka a  tiež aký stav by si želal 

v budúcnosti. Takéto obrázky môžu veľmi efektívne zobraziť obrovské množstvo informácií, ako vzory, vzťahy 
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a vlastnosti. Tiež sa ľahko zdieľajú s ostatnými členmi skupiny a všetci môžu jediným pohľadom vidieť problém 

v jeho celistvosti.

Technika môže byť v skutočnosti celkom príjemná a zábavná. Zameriava sa hlavne na:

 Pomoc s odpoveďou na otázku kto je vlastníkom problému - kto je zaň zodpovedný, je to jedinec alebo 

celá skupina? Ako náhle si to uvedomíme, zodpovednosti jednotlivcov sú jasnejšie a uvoľňuje sa priestor 

na tvorbu nápadov. 

 Pomoc prinútiť ľudí myslieť aj na iné riešenia problémov

2. Ako implementovať metódu Bohatých obrázkov v rámci organizácie?

Postup sa môže sa použiť nasledovne:

  Členovia skupiny budú požiadaní, aby sformulovali stručný zápis problému na flip chart.

 Facilitátor potom každého účastníka požiada, aby nakreslil 2 obrázky. Obrázky majú byť metaforou pre 

situácie, napríklad vozidlo alebo zviera. Prvá kresba má zobrazovať, ako by chcel jednotlivec aby vyzerala 

situácia v budúcnosti. Druhý obrázok by mal zobrazovať súčasný stav.

  Každý účastník bude požiadaný, aby najskôr opísal kresbu súčasného stavu. Nemá popísať len kresbu, ale aj 

vlastnosti nakreslených objektov a dôvod, prečo boli zakreslené daným spôsobom. Potom by mali popísať 

kresbu budúcnosti, takisto aj spolu s vlastnosťami a vzťahmi jednotlivých prvkov.

Problem

Statement

Change perspective

using unrelated stimuli

Link back to problem using

forced association

Paradigm breaking ideas

Paradigm

 breaking 

technique

Generate ideas using

unlimited methods of

expression

Source: McFadzean (1999)

Ak skupina nevie, kde začať, potom môže byť nápomocná nasledovná postupnosť krokov:

• Hľadajte prvky štruktúry v situácii (časti situácií, ktoré sa s postupom času menia pomerne pomaly, sú relatívne 

stabilné, ľudia, systém, hierarchické vzťahy a i.).

• Hľadajte procesné prvky v rámci situácie (veci, ktoré sú v stave zmien, prebiehajúce aktivity,...)

• Hľadajte cesty, ktorými sú štrukturálne a procesné prvky prepojené a ako na seba nadväzujú. Vďaka 

tomu získate prehľad o  atmosfére situácie. To znamená, ako spolu súvisia štruktúra a  jednotlivé 

procesy.
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3. Aké sú faktory úspechu pri aplikácii metódy bohatých obrázkov?

Zoznam faktorov, ktoré majú rozhodujúcu rolu pri úspešnej implementácii tejto techniky:

Skupina musí byť presvedčená o efektivite a opodstatnenosti techniky ešte pred jej aplikáciou, pretože veľa 

ľudí sa cíti trápne kvôli slabým kresliacim schopnostiam.

Presvedčenie skupiny, že obrázky nemusia byť umeleckým dielom pokiaľ, dávajú zmysel ich tvorcom a sú 

jednoducho rozoznateľné účastníkmi skupiny.

Facilitátor musí byť zručný v kladení otázok a „ťahaní“ informácií od účastníkov, ktorí popisujú svoje obrázky.

Zvolenie symboly, scénky a  obrázky, ktoré predstavujú situáciu. Použite toľko farieb, koľko je potrebné 

a symboly kreslite na dostatočne veľký papier. Skúste sa nenechať uniesť zábavou a použite dôvtip pri 

nachádzaní kreslených symbolov.

Vyhnutie sa prílišnému písaniu, či už komentárov alebo slovných bublín vychádzajúcich z úst. Spoliehajte 

sa na slová len vtedy, keď zlyháte pri nájdení kresby, ktorá by vyjadrila, čo máte na mysli.

Kreslenie obrázkov bez nutnosti štýlu alebo štruktúry. Všetci by mali umiestniť obrázky na papier, kdekoľvek 

im to hovorí ich predstavivosť. V neskoršej fáze môžete zistiť, že samotné umiestnenie v sebe pre nich 

zahŕňa určitú správu a informácie.

Uistenie facilitátora, či obrázky zahŕňajú nielen faktické data o situácii, ale aj subjektívne informácie.

Zadefinovanie spoločenských rolí, ktoré sú zúčastnenými vnímané ako významné v rámci situácie.

Začlenenie facilitátora do kresieb. Uistite sa, že vaše roly a vzťahy v situácii sú jasné a zrozumiteľné. Pamätajte 

si, že vy nepredstavujete objektívneho pozorovateľa, ale niekoho so systémom hodnôt, presvedčení 

a noriem, ktoré ovplyvňujú vaše vnímanie. 

4.  Prípadové štúdie využitia techniky Bohatých obrázkov

Prípadová štúdia 1: GP Medical Practice

GB medical practice chcelo zlepšiť spôsob, akým boli dohadované termíny. Telefónne linky boli preťažené 

viac ako dve hodiny každé ráno ľuďmi, ktorí čakali na to, aby si dohodli termín a takisto rady tých, ktorí sa 

prišli prihlásiť osobne vyžadovali veľa administratívneho času každý deň. Zamestnali kreatívneho facilitátora 

riešenia problémov, aby im pomohol nájsť nápady na riešenie tohto problému. Tá požiadala predstaviteľov 

GP, aby nakreslili obrázok centra mesta, ktorý by znázornil, čo si myslia o súčasnej situácii GP practice. Potom 

ich facilitátorka požiadala, aby nakreslili centrum mesta, ktoré by zobrazovalo ideálnu situáciu. Prvé obrázky 

zobrazovali centrum preplnené vozidlami a chodcami, plné dopravných zápch a nahnevaných, frustrovaných 

ľudí. Tieto obrázky predstavovali prax, kde chýbali efektívne moderné komunikačné kanály s pacientmi. 

Obrázky zobrazujúce ideálnu situáciu ukazovali mesto s pešími zónami a dobre rozvrhnutými širokými cestami 

a chodníkmi, ktoré dovoľovali rýchle premiestňovanie z  jednej zóny do druhej, či už pešo, alebo pomocou 

moderných električiek. Navyše tam bolo metro, nadjazdy a  dokonca pohyblivé chodníky v  obchodných 

centrách a iných husto využívaných miestach. Všade boli prehľadné značky slúžiace na usmerňovanie chodcov 

aj vodičov. Toto cvičenie zabralo len niekoľko minút a ukázalo GP čo si zamestnanci mysleli o komunikačnom 

systéme v  súčasnosti a  ako by si ho predstavovali s  pomocou využitia moderných technológií. Kresby 

zrozumiteľne odrážali rozsah problému pre všetkých zúčastnených a  prirodzene boli predkladané návrhy 

využitia najnovších komunikačných technológií - dohodnutie termínu cez email alebo SMS. Týmto spôsobom sa 

očakávalo, že ľudia, ktorí majú prístup k novším technológiám, ich využijú a tak minimalizujú návaly telefonátov. 

Zároveň dovolia ľuďom bez prístupu k novším komunikačným technológiám využitie konvenčných spôsobov 
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bez pôvodných ťažkostí. 

Prípadová štúdia 2: Účtovné oddelenie v Health Trust Hospital

Účtovné oddelenie v britskej Health Trust Nemocnici chcelo vytvoriť nový strategický plán. Facilitátor požiadal 

7 ľudí z oddelenia, aby nakreslili autá, ktoré by znázorňovali, čo si myslia o súčasnej situácii na oddelení. Potom 

ich požiadal, aby nakreslili autá, ktoré by predstavovali, ako si predstavujú situáciu ideálneho oddelenia. Prvé 

obrázky zobrazovali malé, zanedbané vozidlá, ktorým chýbali vodiči a ktoré mali veľmi málo účastníkov. Tieto 

kresby znázorňovali oddelenie, ktorému chýbal leadership a cieľ a zameranie. Obrázky, ktoré zobrazovali ideálnu 

situáciu, obsahovali autá, ktoré boli elegantné, rýchle, mali šoférov a niekoľko spolujazdcov (znázorňujúcich 

zákazníkov). Tiež tam boli značky na cestách, ktoré autám ukazovali správny smer. Cvičenie zabralo 15 minút 

a ukázalo manažérom, čo si každý myslel o oddelení a akú zmenu by chceli. Inými slovami, kresby odhalili 

rozsah problému, ktorý bol veľmi jednoducho a rýchlo pochopiteľný pre všetkých ostatných.

5.  Použitá literatúra

Články/Štúdie:

  Proctor, T., Hua Tan, K. and Fuse, K., (2004), “Cracking the Incremental Paradigm of Japanese Creativity”, 

Creativity and Innovation Management, Vol. 13, Issue 4, pp. 207-215.

  McFadzean, Elspeth (1998), “The Creativity Continuum: towards a classifi cation of creative problem solving 

techniques”, Blackwell Publishers Ltd, Vol. 7, Issue 3, pp. 131-139.

  McFadzean, Elspeth (1998), “Enhancing creative thinking within organizations”, Management Decision, Vol. 

36, Issue 5, pp. 309-315.

  McFadzean, Elspeth (1999), “Techniques to enhance creative thinking”, Team Performance Management: 

An International Journal, Vol. 6, Issue 3/4, pp. 62-72.

  McFadzean, Elspeth (1999), “Creativity in MS/OR: Choosing the Appropriate Technique”, Interfaces, Vol. 29, 

Issue 5, pp. 110-122.

Knihy:

  Checkland, P. and Scholes, J., “Soft Systems Methodology in Action”, Wiley, Chichester, 1990.

Web stránky:
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 http://lsn.curtin.edu.au/tlf/tlf1995/campbell-williams.html 

  http://www.teachingexpertise.com/articles/problem-what-problem-644 

http://www.psychology.uiowa.edu/Faculty/wasserman/Glossary/stimuli.html 
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Technka „Reversal“

1. Čo je technika “Reversal”?

Reversal predstavuje jednoduchý spôsob, ako podnietiť ľudí pozrieť 

sa na problém alebo situáciu z iného uhla. Táto technika vyžaduje, aby 

sme tému, problém alebo cieľ otočili, alebo sformulovali v negatívnej 

forme. Tak získame viac nápadov na to, čo by mohlo spôsobovať danú 

situáciu. Tento myšlienkový proces umožňuje ľuďom nájsť nové nápady 

alebo vidieť veci z nového uhla. A  to len “otočením” predpokladov, 

ktoré situáciu, problém vytvárajú. Pokiaľ zmeníme predpoklady, 

zmeníme realitu. 

Cieľom procesu je:

•  identifi kovať menej očividné nápady na riešenie situácie

•  rozšíriť zoznam nápadov vytvorený počas klasickej brainstormingovej 

 diskusie

• hľadať doplňujúce možnosti zlepšenia procesu alebo kvality

• spamätať sa z neproduktívneho brainstormingu

• dôkladnejšie vyjasnenie problémov, aby sme mohli nájsť lepšie riešenia

Prínosom metódy je uniknutie klasickému spôsobu myslenia a  pohľadu na situácie. Obrat poradia vecí je 

jedným zo spôsobov ako uniknúť klasickým tendenciám a myšlienkovým vzorom. Podporuje schopnosť 

tvoriť nové nápady a myslení „out of the box“. Zvyčajne sa skupina pri tejto technike rovnako aj zabaví. 

Výsledkom sú často živé diskusie o rôznych možnostiach obratov.

Metóda môže byť využitá ako individuálna aj tímová technika, alebo ako oboje. Táto metóda sa odporúča 

najmä pri komplikovanom riešení problémov, rozhodovaní, prekonávaní prekážok a iných aspektov riešenia 

problémov vo všeobecnosti. Niektorí experti súhlasia, že otočenie predpokladov je užitočná technika pri 

akomkoľvek riešení problémov, ale hovoria tiež, že sa môže použiť aj pri vývoji nových produktov - pokiaľ sa zdá, 

že ste uviazli v stále rovnakých nápadoch a teda by mohlo byť užitočné skúsiť viac sa pýtať a kriticky zamyslieť 

nad predpokladmi. Napríklad ak chceme navrhnúť auto, najzákladnejším predpokladom je: má 4 kolesá, 

využíva benzín. Dizajnér sa môže zamyslieť nad každým z týchto predpokladov a nad tým, či je nemenný.

2. Ako sa metóda otočenia implementuje?

Krok 1: Zadefi nujte svoju situáciu, problém

Problém je jasne a zrozumiteľne formulovaný pre všetkých účastníkov a odporúča sa, aby si ho všetci zapísali. 

Facilitátor by mohol defi novať problém do detailov a môže tiež odpovedať na otázky.

Krok 2: Urobte si zoznam predpokladov

A tiež otázok a tém relevantných k danému problému. Účastníci ich môžu zapísať na fl ipchart.

Krok 3: Otočte predpoklady a smerovanie stanovení problému

Toto otočenie nemusí byť priame otočenie žiadneho konkrétneho aspektu problému. Účastníci môžu zmeniť 

sloveso, cieľ, alebo iné slová v defi nícii. Preto je obrat defi novaný široko ako akákoľvek zmena v  stanovení 

problému. Zapíšte si opak každého z nich. 

Príklad možného otočenia:

Požiadavkou je zlepšenie pozície spoločnosti vo verejnom časopise. Otočením môže byť otázka: “čo by sme 

mohli urobiť, aby bola naša pozícia horšia?“. 
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Technka „Reversal“
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Krok 4: Stimuly nových nápadov

Skupina využije každé otočenie ako stimul nových nápadov a zaznamenáva všetky odlišné pohľady. Facilitátor 

sa pýta účastníkov, ako by mohlo byť dosiahnuté každé otočenie.

Praktický príklad: 

Predstavte si, že chcete založiť novú reštauráciu a  máte problém nájsť nápady. Na ich podporu, skúste 

nasledovné otočenia:  

 1. Urobte si zoznam predpokladov na danú tému. 

 Typickými predpokladmi sú: 

 A. Reštaurácia má menu: písomné, verbálne alebo implikované

 B. V reštauráciách sa za jedlo platí

 C. Ponúkajú jedlo

 2. Otočte každý predpoklad. Aké by boli ich opaky?

 A. Reštaurácie nemajú menu žiadneho typu

 B. Jedlo ponúkajú zadarmo

 C. Neponúkajú jedlo žiadneho typu

 3. Spýtajte sa sami seba, ako by ste dosiahli jednotlivé otočenia. Ako môžeme založiť reštauráciu, 

ktorá nemá žiadne menu a stále mať ziskový biznis?

 A.  reštaurácia nemá žiadne menu

 Nápad: Šéfkuchár informuje každého zákazníka, čo nakúpil ten deň na mäsovom, rybacom a zeleninovom 

trhu. Požiada zákazníka, aby si vybral položky, ktoré má rád a on vytvorí z týchto položiek jedlo špeciálne pre 

tohto zákazníka.

 B. reštaurácia rozdáva jedlo

 Nápad: Kaviareň vonku, ktorej zákazníci platia za čas, nie za jedlo. Používajte časové pečiatky a účtujte za 

minútu. Vybrané jedlá a nápoje sú zadarmo alebo v cene. 

 C.  reštaurácia, ktorá nepredáva jedlo

 Nápad: Vytvorte reštauráciu s unikátnou výzdobou v exotickom prostredí a prenajmite priestory. Ľudia si 

prinesú vlastné jedlo a nápoje (piknikové koše,...) a budú platiť poplatok za priestory. 

 4. Vyberte si jeden z nich a pretvorte ho na realistický nápad. V našom príklade sme sa rozhodli ďalej 

pracovať s otočením „reštaurácia bez menu“. Reštauráciu sme nazvali Kreatívny šéfkuchár. Ten vytvorí jedlo 

z vybraných ingrediencií a jedlo pomenuje po zákazníkovi. Každý zákazník získa na počítači spísaný recept 

svojho jedla.

3. Tipy pre úspešnosť metódy

•  Facilitátor by mal pripraviť všetko potrebné, ako fl ipchart, defi nícia a vyjasnenie problému a možno výtlačky 

s defi novaným problémom.

•  Facilitátor by mal vysvetliť účastníkom, že otáčanie predpokladov nepredstavuje snahu nájsť jediné správne 

riešenie, ale je spôsobom iného nazerania na existujúce informácie.

•  Niekedy sa predpoklady zdajú byť také základné a samozrejmé, neuvažujeme o nich ani sa ich nesnažíme 

zmeniť. Niekedy práve samozrejmé veci je možné veľmi prekvapivo zmeniť.

•  Odporúča sa skupina zložená zo 4-7 ľudí.

•  Facilitátor musí zdôrazniť, že výstupom nemusí byť úplná zmenou všetkých oblastí. Často postačuje 
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zmeniť len niektorý z aspektov problému.

•  Je dôležité, aby skupina neskončila už pri otočení problému, ale aby toto otočenie použila na stimuláciu 

nových nápadov.

•  Facilitátor by mal vnímať, či sa skupina cíti dobre pri použití tohto typu techniky. Ak sa skupina necíti pohodlne, 

môžu sa prejaviť negatívne emócie.

4. Prípadové štúdie

Prípadová štúdia 1:  Harry Seifert, generálny riaditeľ Winter Garden Salads, použil metódu reversal na 

vytvorenie víťazného receptu na produktivitu. Namiesto toho, aby dal zamestnancom po náročných častiach 

roku bonus, dáva im ho pred najnáročnejším obdobím roka. Rovno pred sviatkom Memorial day, kedy je 

najväčší dopyt po dresingu coleslaw a zemiakovom šaláte, Seifert dal každému zo 140 zamestnancov 50$, aby 

podporil ich nadšenie na splnenie všetkých prázdninových objednávok čo najefektívnejšie. Produkcia sa zvýšila 

o 50% počas obdobia odmeny.

Prípadová štúdia 2:  V  90-tych rokoch Microsoft dominoval trhu počítačových softwerových aplikácií. 

Koncom 80-tych rokov bol vedúcim spreadsheetom Lotus 1-2-3, vedúcou databázou dBASE III od Ashton-

Tate. Vedúcim procesorom bol WordPerfect a vedúcim produktom na prezentácie bol Harvard Graphics. Do 

polovice 90-tych rokov boli všetky tieto nahradené produktmi Microsoftu: Excel, Access, Word a PowerPoint. 

Microsoft mal veľmi silný trh a dominoval distribučným, dopredajovým a maloobchodným reťazcom. Každý, 

kto sa snažil uviesť konkurenčný produkt klasickou cestou, by bol odmietnutý. Ale jedna malá fi rma si našla 

cestu, ako sa dostať na trh. Netscape ignoroval tradičnú cestu prístupu na trh. Rozdali svoj prehliadač Netscape 

Navigator cez internet zadarmo a potom predávali upgrade a profesionálne verzie.

Tento nový prístup fungoval a stali sa lídrom medzi prehliadačmi. Bolo to, akoby sa distribučné kanály stali 

Maginotovou líniou Microsoftu a internet dovolil Netscapu obísť obranu a priamo osloviť trh. Chvíľu trvalo, kým 

si Microsoft uvedomil hrozbu, ale keď sa tak stalo, reagoval rýchlo. Vytvorili si svoj vlastný prehliadač, Internet 

Explorer, voľne dostupný na internete a potom ho ponúkali zadarmo spolu s operačným systémom Windows. 

Netscape stratil svoje vedúce postavenie medzi prehliadačmi a stal sa internetovým portálom a otvoreným 

poskytovateľom softwaru.

Lekcia – je nutné myslieť o predpokladoch vytvárajúcich situácie aj otočene a kriticky.

5. Použitá literatúra

Articles/Studies:

  Elspeth McFadzean, 1999, Encouraging creative thinking, MCB University Press, Leadership & Organization, 

Development Journal 20[7], pg 374 -383

 Mattimore, Bryan W, Mar 1995, Eureka! How to invent a new product, The Futurist, 29[2], pg. 34

Knihy:

 Instant Creativity, Simple techniques to Ignite Innovation and Problem Solving by Brian Clegg and Paul 

Birch , Kogan Page 1999, Great Britain & United States

  101 Activities for teaching creativity and Problem Solving by Arthur B. VanGundy, Pfeiff er 2005, United 

States 

  Tool Navigator, The Master Guide for Teams by Walter j. Michalski, Productivity Press 1997, USA

  Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques by Michael Michalko, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto

  Business Creativity, Breaking the invisible barriers by Arthur Gogatz and Reuben Mondejar, Palgrave 
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Rotácia úloh

“Fakty neexistujú, len interpretácie”, Friedrich Nietzesche, nemecký fi lozof

1. Čo je to “rotácia úloh”?

Metóda Rotácie úloh je veľmi efektívny nástroj, ktorý je možno použiť u individuálov aj ako tímovú techniku 

na podporu kreativity . Cieľom je:

• Zozbierať viac perspektív alebo pohľadov na riešený problém. 

• Rozšíriť pohľad tímu na možné problémy alebo dôsledky vyplývajúce z organizačnej 

zmeny.

• Rozšíriť pohľad tímu na problémy vyplývajúce z implementácie vylepšenia procesov, 

produktov, alebo služieb. 

• Identifi kovať problémy alebo príležitosti pre tím pred začatím realizácie. 

• Vidieť rôzne možnosti cez “stvárnenie/zahranie” konkrétnej úlohy alebo pozície v 

organizácii. 

Podstatou tejto techniky je, že skupina generuje nápady nie z ich vlastného pohľadu, ale z pohľadu niekoho 

iného. Môže to byť napríklad z perspektívy akcionára ako zákazníka, dodavateľa, podriadeného alebo to môže 

byť z pohľadu fi ktívnej alebo historickej postavy ako Bart Simpson, Robin Hood alebo George Washington. 

Tento nástroj sa dá použiť manažérmi (projektoví, marketingoví manažéri atď.), kreatívnym alebo inovatívnym 

plánovaním, oddelením výskumu a vývoja, výskumníkmi, lektormi vyššieho vzdelania alebo inými možnými 

akcionármi.

Táto technika rozvíja nápady každého zúčastneného rôznymi spôsobmi. Účastník má príležitosť generovať 

nápady stvárnením rôznych úloh a čeliac tak problému z rôznych strán. Takže tím získava škálu 

novovytvorených pohľadov na vec. IMôže to identifi kovať a analyzovať príčiny alebo potenciálne zmeny, 

rozvinúť a plánovať možné riešenia alebo zmeny atď.  Hlavnou výhodou tejto techniky je, že podporuje 

účastníkov rozvíjať kreatívnejšie nápady a možno ju považovať za techniku riešenia problémov.

Je však potrebné uvedomiť si bezpečnosť a psychologickú ochranu účastníkov. Vedúci ani zúčastnení by 

nemali ignorovať nepohodu, ktorú môže použitie takejto techniky vytvoriť. 

2. Ako sa implementuje? 

Vedúci pripraví kruh s menami účastníkov a napíše problém do stredu kruhu. Musia byť 

pripravené kartičky s jednotlivými úlohami a fl ip chart. Viď príklad nižšie.

Problémy / Pohľad:

• Kvalita pracovného života

• Zákazník nemôže zastihnúť zamestnanca

• Efektívna komunikácia počas kľúčových hodín 

Rotating

roles

aims to:

Krok 1. 

• Ťažkosti s dodržiavaním času pri procedúrach

• Problémy s časovým rozvrhnutím 

• Hodnotenie výkonnosti
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Rotácia úloh
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Potenciálny problém:

Flexibilný čas

Úloha 5: Technik

Úloha 4: Operátor

Úloha3: 
Supervisor

Úloha 2: Obchodný 
zástupca

Úloha1: Manažér

Úloha 6: 

Dodávateľ

Účastníci sú usadení okolo stola a vedúci im vysvetlí zámer a pravidlá činnosti. Krátko popíše 

pozície, ktoré boli priradené alebo vybrané účastníkom. 

Každý účastník sa díva na problém zo svojej aktuálnej pozície/úlohy a zaznamenáva názory, 

nápady, pohľady na vec alebo doporučenia na fl ip chart, pripravený pre tú ktorú konkrétnu 

úlohu. Keď všetci skončili, koleso sa otočí o jednu pozíciu a účastníci sa posunú na ďalšiu stoličku.

Tento proces rotácie pokračuje a nápady sa zaznamenávajú na fl ipchart-y, až kým sa 

rotovali všetky úlohy/role. “Preskakovanie” nie je dovolené.

Vedúci ukončí sedenie, zhrnie informácie z fl ip chartu na ďalší tímový krok v riešení problému 

alebo úsilí zlepšovania kvality, ako je uvedené na príklade. 

V prípade, že sa ako potenciálne úlohy použijú fi ktívne alebo historické postavy, kroky sú prispôsobené a 

popísané nižšie: 

• Špecifi kuje a napíše sa problem. 

• Každá osoba je požiadaná, aby si vybrala postavu a spolu so zvyškom skupiny generujú nápady prislúchajúce 

problému a situácii s použitím popisu postavy. Vedúci môže buď dovoliť členom skupiny vymyslieť si vlastnú 

postavu alebo im dať popis fi ktívnej, historickej alebo súčasnej postavy.  Každý účastník strávi chvíľu tým, 

aby sa vcítil do úlohy vybranej postavy. 

• Nápady sa potom môžu rozdiskutovať a rozvinúť v skupine. 

Účastníci tiež môžu meniť postavy a pokračovať v generovaní nápadov nasledovaním postupu rotácie. 

V prípade, že sa tento nástroj použije na individuálnej úrovni, tak nižšie je popísaná ďalšia verzia tohoto 

nástroja: 

Individuálna osoba môže postupovať po vyššie popísaných krokoch a sumarizovať svoje nápady 

rotáciou cez všetky úlohy. Takýmto spôsobom bude mať možnosť skúsiť sa pozrieť na problém z 

Krok  5. 

Krok  4. 

Krok  3. 

Krok  2. 
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rôznych pohľadov/pozícií v rámci organizácie. 

Po tom, ako sa skončí rotácia, vedúci môže prezentovať rôzne pohľady na vec, odštartovať kritický dialóg medzi 

účastníkmi a nasledovať s “Čo keby … analýzou” za účelom ohodnotenia výsledkov diskusie. Počas diskusie 

a hodnotenia nápadov sa môžu ukázať ich praktické výhody alebo vynoriť viacnásobné riešenia problémov. 

3. Aké sú faktory úspechu?  

Úspešná implementácia “rotácie úloh” vyžaduje, aby bol vedúci pripravený. Mal by pripraviť fl ipcharty, vysvetlenie 

základného problému a dostatok času na realizáciu procesu. Nástroj funguje najlepšie s 5-8 účastníkmi. Rotácia 

by mala pokračovať, kým všetci účastníci prejdú cez každú úlohu. “Preskakovanie” nie je dovolené.  Je to veľmi 

účinné, keď neexistujú žiadne zábrany. 

Možnosť vzdelávania sa zvyšuje v prostredí, kde jednotlivec cíti, že pozvanie k poznávaniu nových spôsobov 

bytia je založené na súcite, pochopení a starostlivosti, a nie na napádaní, ponižovaní alebo nechcenom 

obťažovaní. Prostredie musí byť tiež také, v ktorom vedúci podporuje členov skupiny v zachovaní ich integrity 

a individuálnych hraníc. Preto, je dôležité, aby vedúci mal skúsenosti s vedením sedení. Členovia tímu, ktorí sa 

necítia pohodlne, by nemali byť nútení k účasti. 

4. Prípadová štúdia: Obchodná kreativita, Lámanie neviditeľných bariér, Arthur Gogatz 

and Reuben Mondejar, Palgrave Macmillan 2005, 

Prípadová štúdia je prezentovaná hercom v New York, ktorý spomína na svoju prvú úlohu: “Moja prvá úloha 

bola na strednej škole. Hral som strom. Bola to jedna zo Shakespeareových hier. Sen noci Svätojánskej, myslím. 

Ja a ďalšie “stromy” sme sa museli pokúsiť vcítiť, aké by to mohlo byť, byť stromom”. Ak si myslíte, že je to ťažké 

pokúsiť sa vcítiť sa do úlohy stromu, predstavte si Alberta Einsteina, ktorý si predstavil, že je lúč svetla rútiaci sa 

vesmírom, a to mu pomohlo priviesť ho k teórii relativity. Ak si Einstein dokázal predstaviť seba rútiaceho sa 

vesmírom, nemyslíte, že by ste si vedeli predstaviť, aké to je pozerať na veci z pozície niekoho iného? Musíte sa 

cítiť, nie zdať sa alebo vyzerať ako niekto.  

5.  Zoznam použitej literatúry

Články/štúdie:

  McFadzean, E.S. [1998], The Creativity Tool Box: A Practical Guide for Facilitating Creative Problem Solving 

Sessions, TeamTalk Consulting, Milton Keynes. 

 Elspeth McFadzean, [1999], Encouraging creative thinking, MCB University Press, Leadership & Organization, 

Development Journal 20[7], pg. 374 -383

Knihy: 

  Tool Navigator, The Master Guide for Teams by Walter j. Michalski, Productivity Press 1997, USA

 Instant Creativity, Simple techniques to Ignite Innovation and Problem Solving by Brian Clegg and Paul 

Birch , Kogan Page 1999, Great Britain & United States

  Business Creativity, Breaking the invisible barriers by Arthur Gogatz and Reuben Mondejar, Palgrave 

Macmillan 2005, Great Britain
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SCAMPER

1. Čo je to SCAMPER?

Manipulácia je sestrou kreativity. Ak je vaša prestavivosť prázdna bez 

nápadu, vezmite existujúcu vec a zmanipulujte ju do nového nápadu. 

Pamätajte si, že všetko nové je len doplnkom alebo modifi káciou niečoho, 

čo už existuje. 

Metóda SCAMPER je súpravou deviatich techník na transformáciu 

akéhokoľvek predmetu, služby, procesu na niečo. Mali by ste sa dôkladne 

zamerať na týchto deväť techník; kým o nich čítate, skúste sa seba spýtať 

ako by sa dali vylepšiť televízor, kufor, hamburger, hypotéka na dom, alebo 

akýkoľvek iný predmet, alebo proces. Nápady sa objavia takmer sami. 

Nová vec sa tiež dá zmeniť na ďalšie nové veci. Limitovať sa prvým nápadom, 

čo vás napadne je katastrofa pre vašu predstavivosť. Najlepší spôsob, ako 

dostať dobrý nápad, je generovať toľko nápadov, koľko sa dá. Akýkoľvek konkrétny spôsob pohľadu na vec je 

len jedným z mnohých ďalších možných spôsobov. 

Ak máte naplnené vrecko tisíckami bielych sklenených guličiek a len jedna je červená, šanca, že si niekto 

vytiahne práve červenú je veľmi malá. Ak budete pridávať červené, šanca vytiahnuť červenú sa bude zvyšovať. 

Generovanie alternatívnych nápadov je tak spoľahlivé a pozitívne, ako prikladanie červených guličiek do 

vrecúška. Možno stále nevytiahnete červenú, ale neuškodí, ak si zvýšite šance. Generovaním alternatívnych 

nápadov nemáte čo stratiť, môžete len získať. 

Keď hľadáte alternatívne nápady, môže sa stať niekoľko vecí:

• Jeden z alternatívnych nápadov môže vyriešiť váš problém.

• Alternatívny nápad vám môže pomôcť preorganizovať komponenty vášho problému, a tak ho nepriamo 

vyriešiť.

• Alternatíva sa môže ukázať ako lepší východiskový bod. 

• Jedna z alternatív môže byť prielomová myšlienka, ktorá nemá nič spoločné s riešeným problémom. Ak sa 

stane takýto nečakaný objav, je to veľmi vzrušujúce .

• Môžete vygenerovať množstvo alternatívnych nápadov a potom sa vrátiť k pôvodnému. Zhromaždenie 

početných alternatívnych nápadov vám nebráni v tom, aby ste použili najzrejmejší prístup, ale robí to vaše 

rozhodnutie oveľa zmysluplnejším. Miesto toho, aby ste ho vybrali preto, že sa javí ako jediné riešenie, vybrali 

ste ho preto, že je zjavné, že je tým najlepším riešením.

Alternatívy sú provokatívne; nútia vás prekonať vaše cliché vzory myslenia. 

SCAMPER je kontrolný zoznam otázok urýchľujúcich nápady. Niektoré otázky boli prvotne navrhnuté Alexom 

Osbornom, priekopníkom v učení kreativity. Neskôr boli zoradené Bobom Eberleom do tejto mnemonickej 

pomôcky (SCAMPER otázok).

(S)  Substitute something – nahraďte niečo: komponenty, materiály, ľudí

(C)  Combine it with something else – skombinujte s niečím iným, kombinujte s inými zostavami alebo 

službami, integrujte 

(A)  Adapt something to it – adaptujte, prispôsobte tomu niečo, obmeňte, zmeňte funkciu, použite časť iného 

prvku 

(M) Modify or Magnify it – modifi kujte alebo zveličte to, zväčšite alebo zmenšite mierku, zmeňte tvar, 
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vrecúška. Možno stále nevytiahnete červenú, ale neuškodí, ak si zvýšite šance. Generovaním alternatívnych 
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(S) Substitute something – nahraďte niečo: komponenty, materiály, ľudí

(C) Combine it with something else – skombinujte s niečím iným, kombinujte s inými zostavami alebo 

službami, integrujte 

(A)  Adapt something to it – adaptujte, prispôsobte tomu niečo, obmeňte, zmeňte funkciu, použite časť iného 

prvku

(M) Modify or Magnify it – modifi kujte alebo zveličte to, zväčšite alebo zmenšite mierku, zmeňte tvar,
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modifi kujte vlastnosti (napr. farbu)

(P) Put it to some other use – nájdite tomu iné použitie

(E) Eliminate something – eliminujte niečo, odstráňte niektoré vlastnosti, prvky, zjednodušte, zredukujte na 

základnú funkciu 

(R) Reverse or Rearrange it – prevráťte alebo zmeňte usporiadanie, otočte zvnútra von, alebo prevráťte dolu 

hlavou. 

SCAMPER sa dá používať individuálne alebo v skupinách. Ako individuálne cvičenie sa dá použiť prakticky 

všade. Závisí od obtiažnosti problému. Môžete prísť na možné riešenia bez robenia si poznámok a pokúsiť 

sa vytvoriť riešenie v hlave. Ak sa používa v skupine, je potrebné mať vedúceho, ktorý môže pomôcť členom 

skupiny generovať nové nápady. Vedúcim sa rozumie učiteľ, tréner, moderátor mítingu, fi remný manažér 

alebo manažér oddelenia, atď. V prípade skupiny sa cvičenie Scamper robí v miestnosti určenej na prácu alebo 

školenie.

2. Ako sa implementuje?  

Na použitie SCAMPER:

1. Vyberte si výzvu alebo predmet, o ktorom chcete uvažovať.

2. Spýtajte sa otázky SCAMPER pri každom kroku výzvy, a uvidíte, aké nové nápady sa objavia. Pýtanie sa otázok 

je ako preklepávanie problému kladivom, aby sa zistilo, kde sú duté miesta. 

Pri metóde SCAMPER vezmete niečo, čo už existuje a spravíte s tým niečo. Potom s tým spravíte niečo iné. A 

tak pokračujete, kým nevynájdete originálny nápad, ktorý môže existovať sám o sebe. V skupinovom riešení 

problému otázky SCAMPER pomôžu toku nápadov a usmerňujú predstavivosť skupiny.

Nasleduje viac ako sto SCAMPER otázok.

Nahradiť. Nahradiť môžete veci, miesta, procedúry, ľudí, nápady, dokonca aj emócie. Substitúcia je metóda 

pokusu a omylu, nahrádzaním jednej veci druhou, kým nenájdete ten pravý nápad. K nájdeniu nápadov 

použitím substitúcie sa spýtajte: Čo je možné nahradiť? Kto ešte? Čo ešte? Je možné zmeniť pravidlá? Iné 

zložky? Ďalšie materiály? Iné procesy alebo procedúry? Iné sily? Iné miesta? Iné prístupy? Čo ešte namiesto 

toho? Akú inú časť namiesto tohoto?

Kombinovať. Veľa kreatívneho myslenia zahŕňa syntézu, proces kombinácie predtým nesúvisiacich nápadov, 

tovarov, služieb, aby sa vytvorilo niečo nové. Na kombinovanie sa pýtajte: Aké nápady možno kombinovať? 

Môžeme kombinovať účel? A čo sortiment? A čo zmesy, zliatiny, súbory? Kombinovať jednotky? Aký iný artikel 

môže byť spojený s týmto? Ako by sme mohli zabaliť kombináciu? Čo môže byť skombinované aby sa znásobili 

možnosti použitia? Aké materiály by sme mohli skombinovať? Kombinovať žiadosti?

Adaptovať, prispôsobiť. Jeden z paradoxov kreativity je, že na to, aby sme rozmýšľali originálne, musíme sa 

najprv oboznámiť s myšlienkami iných. Adaptácia je bežná a neodvrátiteľná/vyhnutná praktika v kreativite. 

Celý rad nových predmetov je založený na predmetoch a nápadoch, ktoré už existujú. Aby ste sa stali expertom 

v adaptácii, spýtajte sa: Čo ešte je k tomuto podobné? Aký iný nápad sa tým črtá? Má to nejakú paralelu v 

minulosti? Čo by som mohol okopírovať? Koho by som mohol napodobniť? Aký nápad by som mohol 

zapracovať? Aký iný proces by sa dal upraviť? Čo iné ešte by sa dalo adaptovať? Do akých rôznych súvislostí 

môžem dať môj koncept? Aké nápady mimo môj odbor môžem zapracovať?

Zväčšiť, zveličiť. Ľudia väčšinou vnímajú predmety, ktoré si vysoko cenia ako väčšie, než predmety ktoré si 

cenia menej. Preto sa zveličovanie často používa v reklamách a dizajne zariadenia. Aby ste našli spôsoby na 

zveličenie spýtajte sa: Čo môže byť zveličené, väčšie, alebo rozšírené? Čo môže byť prehnané? Nadhodnotené? 

Čo možno pridať? Viac času? Silnejšie? Vyššie? Dlhšie? Čo tak vyššia frekvencia? Extra funkcie? Čo môže pridať 

hodnotu? Čo možno duplikovať? Ako by som to mohol dostať do dramatického extrému?

100

modifi kujte vlastnosti (napr. farbu)

(P) Put it to some other use – nájdite tomu iné použitie

(E) Eliminate something – eliminujte niečo, odstráňte niektoré vlastnosti, prvky, zjednodušte, zredukujte na 

základnú funkciu 

(R) Reverse or Rearrange it – prevráťte alebo zmeňte usporiadanie, otočte zvnútra von, alebo prevráťte dolu 

hlavou. 

SCAMPER sa dá používať individuálne alebo v skupinách. Ako individuálne cvičenie sa dá použiť prakticky 

všade. Závisí od obtiažnosti problému. Môžete prísť na možné riešenia bez robenia si poznámok a pokúsiť 

sa vytvoriť riešenie v hlave. Ak sa používa v skupine, je potrebné mať vedúceho, ktorý môže pomôcť členom 

skupiny generovať nové nápady. Vedúcim sa rozumie učiteľ, tréner, moderátor mítingu, fi remný manažér 

alebo manažér oddelenia, atď. V prípade skupiny sa cvičenie Scamper robí v miestnosti určenej na prácu alebo 

školenie.

2. Ako sa implementuje? 

Na použitie SCAMPER:

1. Vyberte si výzvu alebo predmet, o ktorom chcete uvažovať.

2. Spýtajte sa otázky SCAMPER pri každom kroku výzvy, a uvidíte, aké nové nápady sa objavia. Pýtanie sa otázok 

je ako preklepávanie problému kladivom, aby sa zistilo, kde sú duté miesta.

Pri metóde SCAMPER vezmete niečo, čo už existuje a spravíte s tým niečo. Potom s tým spravíte niečo iné. A 

tak pokračujete, kým nevynájdete originálny nápad, ktorý môže existovať sám o sebe. V skupinovom riešení 

problému otázky SCAMPER pomôžu toku nápadov a usmerňujú predstavivosť skupiny.

Nasleduje viac ako sto SCAMPER otázok.

Nahradiť. Nahradiť môžete veci, miesta, procedúry, ľudí, nápady, dokonca aj emócie. Substitúcia je metóda 

pokusu a omylu, nahrádzaním jednej veci druhou, kým nenájdete ten pravý nápad. K nájdeniu nápadov 

použitím substitúcie sa spýtajte: Čo je možné nahradiť? Kto ešte? Čo ešte? Je možné zmeniť pravidlá? Iné 

zložky? Ďalšie materiály? Iné procesy alebo procedúry? Iné sily? Iné miesta? Iné prístupy? Čo ešte namiesto 

toho? Akú inú časť namiesto tohoto?

Kombinovať. Veľa kreatívneho myslenia zahŕňa syntézu, proces kombinácie predtým nesúvisiacich nápadov, 

tovarov, služieb, aby sa vytvorilo niečo nové. Na kombinovanie sa pýtajte: Aké nápady možno kombinovať? 

Môžeme kombinovať účel? A čo sortiment? A čo zmesy, zliatiny, súbory? Kombinovať jednotky? Aký iný artikel 

môže byť spojený s týmto? Ako by sme mohli zabaliť kombináciu? Čo môže byť skombinované aby sa znásobili 

možnosti použitia? Aké materiály by sme mohli skombinovať? Kombinovať žiadosti?

Adaptovať, prispôsobiť. Jeden z paradoxov kreativity je, že na to, aby sme rozmýšľali originálne, musíme sa ťť

najprv oboznámiť s myšlienkami iných. Adaptácia je bežná a neodvrátiteľná/vyhnutná praktika v kreativite. 

Celý rad nových predmetov je založený na predmetoch a nápadoch, ktoré už existujú. Aby ste sa stali expertom 

v adaptácii, spýtajte sa: Čo ešte je k tomuto podobné? Aký iný nápad sa tým črtá? Má to nejakú paralelu v 

minulosti? Čo by som mohol okopírovať? Koho by som mohol napodobniť? Aký nápad by som mohol 

zapracovať? Aký iný proces by sa dal upraviť? Čo iné ešte by sa dalo adaptovať? Do akých rôznych súvislostí 

môžem dať môj koncept? Aké nápady mimo môj odbor môžem zapracovať?

Zväčšiť, zveličiť. Ľudia väčšinou vnímajú predmety, ktoré si vysoko cenia ako väčšie, než predmety ktoré si ťť

cenia menej. Preto sa zveličovanie často používa v reklamách a dizajne zariadenia. Aby ste našli spôsoby na 

zveličenie spýtajte sa: Čo môže byť zveličené, väčšie, alebo rozšírené? Čo môže byť prehnané? Nadhodnotené? 

Čo možno pridať? Viac času? Silnejšie? Vyššie? Dlhšie? Čo tak vyššia frekvencia? Extra funkcie? Čo môže pridať 

hodnotu? Čo možno duplikovať? Ako by som to mohol dostať do dramatického extrému?

100



Modifi kovať. Čo môže byť modifi kované? Takmer každý aspekt vo všetkom. Aj dokonalý štvorec môže byť 

modifi kovaný oválnym pozadím, aby sa javil naklonený, aj keď nie je. Aby ste modifi kovali vaše nápady, spýtajte 

sa: Ako toto môžem obmeniť tak, aby to bolo lepšie? Čo možno obmeniť? Existuje nejaký nový zvrat? Zmeňte 

význam, farbu, pohyb, zvuk, vôňu, formu, tvar? Zmeniť názov? Iné zmeny? Aké zmeny možno spraviť v plánoch? 

V procese? V marketingu? Akú inú formu by to mohlo mať? Aký iný obal? Dá sa skombinovať balenie s formou? 

Nájsť iné použitie. Tieto otázky vám najprv pomôžu nájsť nápad, produkt alebo službu a potom vám pomôžu 

predstaviť si, čo iné by sa s nimi dalo ešte robiť. Kreatívni ľudia sa môžu chytiť čohokoľvek a nájdu tomu použitie. 

Aby ste našli iné použitia, spýtajte sa: Na čo iné ešte by sa toto dalo použiť? Existujú nové spôsoby ako to použiť 

v pôvodnom stave? Iné účely použitia ak sa to modifi kuje? Čo iné je z toho možné spraviť? Ďalšie rozšírenia? 

Iné trhy?

Eliminovať. Nápady niekedy vzídu zo zmenšenia alebo minimalizácie predmetu. Cez opakované skracovanie 

nápadov, predmetov a procesov, je postupne môžné zúžiť problém na časť alebo funkciu, ktorá je skutočne 

potrebná alebo možno vhodná na iné použitie. Aby ste našli čo zredukovať, eliminovať, zracionalizovať, 

vynechať a minimalizovať, spýtajte sa: Čo ak by toto bolo menšie? Čo by som mal vynechať? Mal by som to 

podeliť? Rozdeliť? Oddeliť do rôznych častí? Podhodnotiť? Racionalizovať? Spraviť miniatúru? Zhustiť? Stlačiť? 

Odčítať? Vymazať? Môžno vypustiť pravidlá? Čo nie je potrebné?

Preorganizovať. Dalo by sa povedať, že kreativita pozostáva zväčša z preskupenia toho, čo vieme, aby 

sme zistili, čo nevieme. Preskupenie obyčajne ponúka nespočenté množstvo alternatív na nápady, tovary, 

služby. Spýtajte sa: Aké iné preskupenie by bolo lepšie? Zameniť komponenty? Iný vzor? Iné rozloženie? Iná 

postupnosť? Zmeniť poradie? Premeniť príčinu a následok? Zmeniť tempo? Zmeniť rozvrh? 

Prevrátiť. Obrátenie perspektívy otvára myslenie. Pozrite sa na protiklady a uvidíte veci, ktoré bežne 

prehliadate. Otázky, ktoré sa spýtať pri použití princípu obrátenia sú: Môžem premeniť pozitíva na negatíva? 

Aké sú protiklady? Aké sú negatíva? Mal by som to otočiť? Hore miesto dolu? Dolu miesto hore? Zvážiť to 

pospiatky? Prehodiť úlohy? Urobiť nečakané?

3. Aké sú faktory úspechu?

Je vašou úlohou ako postranného lídra, aby ste sa spýtali základné otázky o svojom biznise, o každej situácii. 

Je lákavé vyzerať ako rozhodný líder, ktorý hneď robí závery a rýchle rozhodnutia. Ale šance sú, že tie rýchle 

rozhodnutia sú predvídateľné smery založené na existujúcich domnienkach a predsudkoch, a že akákoľvek 

príležitosť na inováciu uniká. 

Postranný líder potrebuje neskutočnú dávku zvedavosti. Musíte sa vypytovať na každý aspekt biznisu, ako 

keby ste boli externý konzultant alebo nový zamestnanec prvý deň v práci. Čím dlhšie ste vo fi rme, tým ťažšie 

sa to robí. Musíte sa pýtať základné otázky a dôsledne počúvať odpovede. Ak dáte rovnakú otázku rôznym 

ľuďom v rôznom čase, dostanete rôzne odpovede – a tie odpovede obsahujú kľúče k tomu, čo sa zmenilo. 

Viac sondovacích otázok a viac pozorného počúvania sú najlepšími spôsobmi ako získať potrebné hlbšie 

porozumenie. 

4. Prípadová štúdia

Aplikácia SCAMPER metódy na hamburger

Ray Kroc pochádzal zo strednej vrstvy, nedokončil strednú školu, bývalý klavirista a realitný agent, predavač, 

ktorý 17 rokov predával papierové poháre. Keď mal päťdesiat, Ray Kroc nechal obchod s papierovými pohármi 

a vydal sa predávať malý prístroj Multimixer, ktorý mohol naraz vyrobiť šesť mliečnych kokteilov.

Jedného dňa v 1954, si hamburgerový stánok v Kalifornii objednal osem Multimixérov. Zvedavý Kroc to šiel 

na svojom malom zaprášenom aute preskúmať. Bol ohromený objemom obchodu aký dosahovali Dick 

a Maurice McDonald. Nevedomky narazili na koncept rýchleho občerstvenia – homogenizované, 
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predvídateľné veci, ktoré sa rýchlo a ľahko pripravujú. McDonaldovci zjednodušili, zhospodárnili a minimalizovali 

hamburgerový stánok. 

Kroc a McDonaldovci vytvorili partnerstvo, ktoré umožňovalo Kroc-ovi nájsť nové lokality, otvoriť ich a 

prevádzkovať. Čo nasledovalo, nebol okamžitý úspech, ale prekážky a výzvy. Ray Kroc sa stal bilionárom, 

pretože identifi koval správne výzvy a zmanipuloval existujúce informácie do nových nápadov, aby ich vyriešil.

Nasledujú niektoré výzvy, ktorým čelil a ako mu princípy Scamper pomohli sformovať jeho nápady. 

1. Nahradiť.

Problém: McDonaldovci boli letargickí obchodní partneri. Kroc mal strach, že sa predajú niekomu, koho 

nechcel mať nablízku. 

Riešenie SCAMPER: Nahradiť iného partnera. Krockove fi nancie boli slabé, ale bol rozhodnutý vyplatiť 

McDonaldovcov. Kroc získal 2.7 milióna vyvolávaciu cenu od Johna Bristola, odvážneho kapitalistu, ktorého 

klienti (univerzitné fondy) realizovali $14 miliónovú návratnosť na ich investícii. Ďalšou náhradou bolo 

zverejnené obchodovanie s akciami, čo spravil v 1963, čím spravil veľa investorov bohatými. 

2. Kombinovať.

Problém: Ray Kroc-kov prvý hamburgerový stánok bol plánovaný pre Des Plaines, Illinois, ale nemohol si 

dovoliť fi nancovať výstavbu. 

Riešenie SCAMPER: Skombinovať zámer s niekým iným. Stavebnej fi rme predal polovicu podielu na 

vlastníctve jeho prvej budovy.

3. Adaptovať.

Problém: Ray Kroc chcel vytvoriť nový zvrat v stravovacom biznise, ale chýbali mu nápady.

Riešenie SCAMPER: Adaptovať nápad niekoho iného. Kroc bol ohromený objemom predaja, aký dosahovali 

McDonaldovci predajom hamburgerov hranoliek v papierových taškách. Kroc-kov veľký nápad bol adaptovať 

jednoduché obchodné metódy McDonaldovcov a vytvoriť nový koncept – rýchle občerstvenie.

4. Modifi kovať.

Problém: Hranolky, ktoré robil Kroc vo svojom prvom stánku v Illinois nechutili ako tie pôvodné; boli bez chuti 

a kašovité. Skúšal recept McDonaldovcov znovu a znovu, a zbytočne. Jeho priateľ nakoniec odhalil záhadu – 

Kroc skladoval svoje zemiaky v pivnici, kým McDonaldovci ich skladovali vonku v klietkach na kurence, kde boli 

vystavené púštnym vetrom, ktorý zemiaky vysušoval.

Riešenie SCAMPER: Modifi kovať skladovacie priestory. Kroc sušil zemiaky nainštalovaním veľkých elektrických 

sušičov v pivnici. 

5. Zväčšiť.

Problém: Niekoľko majiteľov franchise chceli rozšíriť základné menu.

Riešenie SCAMPER: Zväčšiť veľkosť hamburgeru a pridať k menu nové položky. Vytvoril populárny Big Mac 

cez $10 milónovú súťaž “Build a Big Mac” (Vytvorte Big Mac). Ďalšími dodatkami boli Egg McMuffi  n, Filet-o-Fish, 

a chicken McNuggets.

6. Nájsť iné využitie.

Problém: Kroc potreboval vytvoriť ďalšie zdroje príjmu. 

Riešenie SCAMPER: Použiť McDonalda v oblasti realít. Kroc-kova fi rma prenajala a rozvinula miesto, potom 

ho prenajala ďalej franchisee-mu, ktorý musel platiť nájom, rovnako ako aj franchise poplatky. V súčasnosti 10 

percent obratu fi rmy pochádza z prenájmu. V 60-tych rokoch Kroc taktiež odkúpil späť toľko pôvodných miest, 

koľko sa dalo. Kým táto politika spočiatku nakopila obrovské dlhy, dala Mc Donaldu výhodu oproti konkurencii, 

ktorí pravidelne museli čeliť zvyšovaniu nájomného. 

7. Eliminovať alebo Minimalizovať.

Problém: Distribútori mletých mäsových hamburgerov balili hamburgery tak, ako bolo výhodné pre nich, ale 
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to zároveň znamenalo, že zamestnanci McDonaldu ich museli narovnávať tak, aby sa spodné fašírky neroztlačili. 

Riešenie SCAMPER: Eliminovať problém. Kroc odmietol obchodovať s distribútormi, ak neznížia počet 

hamburgerov v každom balení. Zamestnanci tak už viac nemuseli narovnávať/prekladať hamburgery, čím 

ušetrili McDonaldu čas a peniaze. Taktiež odstránil prostredníkov tým, že kúpil celú úrodu zemiakov od Idaho 

Russet Burbank.

8. Preorganizovať.

Problém: Kroc chcel odlíšiť jeho zariadenia od konkurencie. 

Riešenie SCAMPER: Preorganizovať architektúru. Kroc zmenil originálne červeno-biele štvorcové logo do 

zlatých oblúkov a v 70.tych rokoch pridal drive-through. 

5. Zoznam použitej literatúry

Knihy:

 Michalko, Michael, Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques, Second Edition, Ten Speed 

Press, 2006, Toronto.

 Sloane, Paul. The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills: Unlocking the Creativity and Innovation in You 

and Your Team (Paperback - 3 Sep 2006).

Web stránky:

 http://www.mycoted.com/SCAMPER
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Šesť klobúkov myslenia 

1.  O čo ide Šesť klobúkov myslenia? 

Metóda vytvorená Edwardom de Bono začiatkom 80-tych rokov 19-teho storočia. 6 

klobúkov reprezentuje 6 spôsobov myslenia, sú to skôr smery myslenia ako nálepky 

pre myslenie. Klobúky sa používajú skôr proaktívne ako reaktívne. Cieľom je podporiť 

paralelné celistvé myslenie, odlíšiť ego od výkonu; majú zvýšiť výkon, namiesto 

konania za účelom obrany ega. Zapojí sa unikátne myslenie každej osoby ohľadom 

výzvy, čo zabezpečuje, že konečné riešenie je „silnejšie“, lepšie prijaté a premyslené.

Máme 6 rôznych klobúkov šiestich odlišných farieb. Každý klobúk symbolizuje 

určitý spôsob myslenia. Nasadením klobúka si volíme, že budeme myslieť výhradne 

daným smerom. Ostatní účastníci si tiež nasadia klobúk. Zmenou klobúka vy a vaši 

kolegovia meníte spôsob myslenia. Každý účastník by mal vyskúšať každý z klobúkov a začať uvažovať.

Prínos používania techniky:

Šetrí čas tým, že poskytne rámec na zapojenie sa do stretnutí produktívneho „spoločného myslenia“ 

ktoré prinášajú potrebné výsledky, minimalizujú osobné konflikty, zabezpečujú odsunutie ega ktoré bráni 

výkonu, oddelenie faktov od emócií a lepšiu sústredenosť v diskusiách (neodbočovanie od témy)

Zlepšuje výkon tým, že poskytne rámec na lepšie rozhodovanie, lepšiu prípravu na implementáciu zmien, 

videnie a uvedomenie si všetkých strán situácie, jasnejšiu a stručnejšiu konverzáciu, vytriedenie širokej škály 

informácií, dôkladné premyslenie a tvorbu akčných plánov, ktoré su podporované celou skupinou a ktoré 

môžu byť implementované

Zvýšuje kreatívne a inovatívne pôsobenie, výkon tým, že poskytne rámec na tvorbu nových pôsobivých 

nápadov, výber príležitostí, ktoré treba využiť, zváženie širšieho výberu riešení, rozvoj akčných plánov na 

minimalizáciu rizík a vhodnú sebavedomejšiu propagáciu nápadov manažérom a klientom 

Využitím tejto techniky sa ľudia učia ísť aj hlbšie ako to, čo je očividné, spozorovať príležitosti, oddeliť ego 

a vytvoriť dynamické výsledky.

Laura Donahue z Nestlé hovorí: 

„6 klobúkov je jednoduchý, ale mocný nástroj, ktorý sa môžete naučiť veľmi rýchlo a okamžite použiť na dosiahnutie 
dlhodobých výsledkov. 6 klobúkov pomohlo našej skupine na vývoj nových produktov rýchlo naakumulovať nápady, 
efektívne ich vyhodnotiť a implementovať akčné plány.“

6 klobúkov Edwarda de Bono bolo vyvinutých na ilustráciu rôznych typov myslenia, ktoré jednotlivci využívajú 

v rámci problem solving procesov. Predpokladá sa, že využitím klobúkov bude viac jednotlivcov schopných 

lepšie porozumieť rôznym spôsobom myslenia a takto potom pochopiť jej vlastné myšlienkové procesy.

Túto techniku môžu využívať skupiny ľudí, je vhodná pre zamestnancov, team leadrov, projektových manažérov, 

oddelenia ľudských zdrojov, inžinierov, právnikov, oddelenia výskumu a vývoja (R&D), vývoj produktov, predaj, 

reklamu, marketing, IT, fi nancie, starostlivosť o zákazníkov, profesionáli. Vo všeobecnosti ju môže využívať tím 

ľudí, ktorí hľadajú inovatívne nápady a riešenia problémov.
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2. Ako používať techniku?

Táto technika je založená na úvahe, že chemikálie v mozgu sa líšia v stave keď sme napätí alebo opatrní a keď 

sme naladení pozitívne. Táto chemická citlivosť je základom mozgových funkcií. 

Metóda 6 klobúkov vylučuje egá, ktoré sú takým problémom v  tradičnom myslení. Účastníci potom už 

nepociťujú potrebu obraňovať alebo útočiť na nápady, myšlienky. Ak sa chce niekto ukázať, robí to tak, že 

podáva veľmi dobrý výkon pod každým klobúkom. 

Krok 1. 

Odprezentujte problem ďalším členom tímu. Povedzte im, že o ňom budú premýšľať z rôznych pohľadov. 

Bude tam 6 typov ľudí - mysliteľov. Tí, ktorí budú mať pridelenú rolu sa budú na problém pozerať len z danej 

perspektívy. Facilitátor by mal na začiatku vysvetliť účastníkom, že sa idú na problem pozerať zo 6 rôznych 

pohľadov. Každý klobúk reprezentuje spôsob myslenia.

Biely klobúk- data, 

informácie, fakty-

poznané a potrebné

Biely klobúk sa zameriava na informácie, ktoré poznáme a potrebujeme. To zahŕňa fakty, 

čísla, porteby a medzery v informáciách

Červený klobúk- 

intuícia, pocity

Zahŕňa pocity, emócie, intuíciu. Červený klobúk umožňuje dať do popredia intuíciu 

bez akéhokoľvek zdôvodňovania. “Majúc červený klobúk, myslím, že toto je hrozný 

nápad. Väčšinou sa pocity a intuícia zaraďujú do diskusie len ak ich vieme podporiť 

logikou. Väčšinou sú pocity pravé, ale logika neopodstatnená. Červený klobúk plne plne 

umožňuje dať do popredia pocity ohľadom danej otázky v konkrétnom momente.

Čierny klobúk- 

vyhodnotenie rizík, 

potenciálne problem, 

nebezpečenstvá, 

ťažkosti

Čierny klobúk znamená hodnotenie- diablov advokát alebo prečo niečo nemusí 

fungovať. Toto je klobúk posudzovania a opatrnosti. Je to najcennejší klobúk. V žiadnom 

ohľade to nie je menejcenný alebo negatívny klobúk. Používa sa až do miery, že prečo 

návrh nezodpovedá skutočnosti, skúsenostiam, používanému system alebo zavedenej 

politike. Čierny klobúk musí byť vždy logický.

Žltý klobúk- 

optimistický pohľad, 

úžitky postavené 

na reálnom základe, 

plusové body

Žltý klobúk symbolizuje bystrosť a optimizmus. Je to logický pozitivizmus. Prečo niečo 

bude pracovať a prečo to bude prínosné. Môže byť použitý na pohľad na výsledky 

navrhovanej akcie, ale tiež na to, aby sme našli hodnotu v niečom, čo sa už deje alebo 

sa stalo.

Zelený klobúk- 

kreativita, nápady, 

alternatívy, riešenia, 

možnosti

Toto je klobúk creativity, návrhov, provokácií a zmien, všetkého, čo je zaujímavé.

Modrý klobúk- kontrola 

procesov, myslenia

Modrý klobúk riadi process myslenia. Je to klobúk nadhľadu a kontroly. Nepozerá sa na 

predmet myslenia ale na process myslenia o predmete. “Majúc modrý klobúk myslím, že 

teraz potrebujeme viac zeleného myslenia.” 

Krok 2. 

Tím sa začne zameriavať na diskusiu s určitým prístupom. Členovia tímu sa rozhodnú, s ktorým klobúkom chcú 

začať. Napríklad, ak si vyberú modrý klobúk, stretnutie sa môže začať tým, že všetci spolu majúc modrý 

klobúk určia, ako bude meeting vedený, aké budú jeho účel a ciele. Diskusia sa potom môže posunúť 

k červenému klobúku, aby sa zhromaždili názory a reakcie na problém. Táto fáza sa môže využiť aj na 
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určenie obmedzení riešenia, napríklad v súvislosti s tým, kto bude problémom a/alebo riešením ovplyvnený. 

Následne sa diskusia môže posunúť na žltý a potom zelený klobúk, aby sa zozbierali nápady a možné riešenia. 

Nakoniec sa diskusia môže pohybovať medzi bielym klobúkom na zhrnutie a rozvoj informácií a  čiernym 

klobúkom na kritiku navrhnutého riešenia.

Vzhľadom na to, že všetci členovia tímu sa zameriavajú na jeden spôsob myslenia v  jednom čase, skupina 

spolupracuje zväčša lepšie, ako keby mal každý iný klobúk, kde jeden reaguje emocionálne (červený klobúk), 

druhý sa snaží na všetko pozerať cez objektívne fakty (biely klobúk), zatiaľ čo niekto tretí neustále kriticky 

hodnotí všetky body diskusie (čierny klobúk).

Všimnite si napríklad nasledujúci problém a ako ho k nemu pristupuje každý klobúk iným pohľadom.

Problém: Študenti sa rozprávajú, kým učiteľ hovorí

 Biely klobúk – fakty

•  študenti sa rozprávajú kým učiteľ hovorí

•  je hluk, preto sa ostatní študenti nevedia sústrediť a nepočujú učiteľa

•  študenti nevedia, čo majú robiť, keď sú dané inštrukcie

•  veľa študentov sa nesústredí na úlohu, čo končí zlyhaním celej práce

Červený klobúk – emócie

•  učiteľ sa cíti urazený

•  študenti sú frustrovaní, pretože nepočujú inštrukcie

•  tí, čo rozprávajú sa tešia z vtipkovania a z toho, že ich počúvajú

•  reprezentuje to emočné myslenie

   Čierny klobúk – kritika, negatívne aspekty

•  stráca sa čas

•  učenie sa zhoršuje

•  tí, ktorí rozprávajú cítia, že ich počúvajúci nerešpektujú a neželajú si počuť, čo hovoria

     Žltý klobúk – optimizmus, pozitívne aspekty

•  každý môže vyjadriť, čo má na mysli

•  môže to byť zábava

•  nie sú to len „bystré deti“, čo sa dostanú k slovu

•  človek nemusí čakať, aby sa podelil so svojím nápadom a možno zabudol na niečo dôležité
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     Zelený klobúk –  kreativita (kreatívne nápady ako výsledok videnia informácií v novom svetle)

•  učiteľ bude mať väčšiu predstavu, koľko času strávia rozprávaním

•  učiteľ skúsi povzbudiť interkciu medzi viacerými deťmi, nielen tými „bystrými“

•  študenti budú potláčať potrebu povedať hocičo, čo majú na mysli, budú premýšľať o tom, čo chcú povedať 

a či je to k téme relevantné

•  študenti budú brať do úvahy to, či ich poznámky nezasahujú do učenia niekoho iného

      Modrý klobúk –  kontrola procesov (zabezpečí, že každý klobúk efektívne zohľadní aj big

 picture- celú situáciu)

•  učiteľ sa naučí, že je potrebné monitorovať čas, ktorý strávia rozprávaním v triede

•  učiteľ zistí, že má zahrnúť žiakov do diskusie

•  učiteľ zistí, že niektoré deti potrebujú na odpoveď viac času, to, že im poskytne čas na formuláciu riešenia 

povzbudzuje väčšiu účasť a zlepšuje učenie

•  žiaci si uvedomia, že ich rozprávanie spôsobuje, ze človek, ktorý hovorí sa cíti nedocenený a nerešpektovaný

•  študenti si uvedomia, že ich rozprávanie ohrozuje učenie ostatných

•  študenti si uvedomia, že rozprávanie, keď nie sú na rade hovorí o nedostatku sebadisciplíny a že o nie všetky 

poznámky sa treba podeliť

Krok 3. 

Po určení viacerých riešení, účastníci ich kriticky preskúmajú a vyberú jedno riešenie.

3. Faktory úspechu

Najdôležitejším faktorom, ktorý zabezpečí úspešnú implementáciu metódy, je nezabudnúť na zachovanie 

základných charakteristík techniky:

 PARALELNÉ MYSLENIE V PRÁCI

V klasickom adversarial (nepriateľský) myslení A a B sú v konfl ikte. Každá strana hľadá negatívne body pohľadu 

ďalšej strany. Metóda 6 klobúkov umožňuje paralelné myslenie. Obe strany A aj B majú súčasne ten istý klobúk 

a snažia sa preskúmať všetky aspekty tej istej otázky. Nepriateľská konfrontácia je nahradená preskúmaním 

subjektu vo vzájomnej spolupráci.

 ROZČLENIŤ MYSLENIE

Keď myslíme zvyčajným spôsobom, snažíme sa robiť príliš veľa vecí naraz. Pozeráme sa na jednotlivé informácie, 

formujeme nápady alebo posudzujeme nápady niekoho iného a to všetko v jednom čase. Táto technika nám 

umožňuje myslenie rozčleniť. Namiesto robenia všetkého naraz sa snažíme rozdeliť rôzne aspekty myslenia.

Touto cestou môžeme postupne venovať plnú pozornosť každému aspektu. Predstavme si farebný obrázok, 

kde sú rozdelené základné farby a každá základná farba je vytlačená osobitne na ten istý papier, aby potom 

spolu vytvorili celý farebný obrázok. Rovnakým spôsobom oddeľujeme jednotlivé spôsoby myslenia, potom 

každý spôsob aplikujeme na daný problém, aby nakoniec vytvorili celistvé plnofarebné myslenie.
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 ODDELENIE EGA A VÝKONU

Ak sa vám nepáči nápad, potom nestrávite veľa času, aby ste zvážili benefi ty a výhody nápadu. Je to preto, 

že ak by ste našli dostatočne veľa výhod na to, aby bol nápad prijtý, “prehrali” by ste spor. So 6-klobúkovou 

technikou môže byť úlohou mysliteľa vyslovene pohľad žltého klobúka (pohľad na kladné body nápadu). To 

môže byť výzvou pre človeka, ktorý zvyčajne takto nemyslí a dokonca vyzerá, ako by toho nebol schopný. A 

tak bude mať žltý klobúk aj ten, komu sa nápad až tak nepáči. V rámci myslenia žltého klobúka sa môžu vynoriť 

myšlienky, ktoré spôsobia, že nakoniec dokonca aj zmení názor. Rovnako to môže prebiehať aj naopak. Silný 

podporovateľ nápadu môže byť požiadaný, aby si dal čierny klobúk. Vtedy si môže uvedomiť úskalia, ktoré 

oslabia jeho predošlú eufóriu z nápadu.

 VÝMENA TYPOV MYSLENIA

Pokiaľ bude niekto požiadaný, aby sa na problém nepozeral tak kriticky, môže sa uraziť. Ale ak tú istú osobu 

požiadate, aby teraz myslela so žltým klobúkom, nie je na to dôvod. Rovnako môžete povedať: “Toto je dobré 

myslenie čierneho klobúka, môžeme v ňom ešte pokračovať.” Neskôr by ste povedali:” Už sme mali dosť 

dôkladne rozobraté myslenie čierneho klobúka. Čo keby sme teraz pokračovali žltým klobúkom?” Keďže sa 

systém 6 klobúkov rýchlo stáva neutrálnou hrou, metóda poskytuje výhodný spôsob zmeny myslenia, alebo 

na vyžiadanie konkrétneho typu myslenia. Toto nie je natoľko jednoduché žiadnym iným spôsobom bez toho, 

aby sa zúčastnení urazili.

 ZVÝŠENÁ UVEDOMELOSŤ

Vzhľadom na to, že je tu teraz jednoduchý spôsob zmeny štýlov myslenia, ľudia si zároveň uvedomujú, že často 

sa uchyľujú k jednému alebo dvom typom. “Myslím, že som teraz myslel len s červeným klobúkom o tomto 

probléme.” “Teraz by sme sa mali zámerne viac sústrediť na žltý klobúk.” Ľudia takto môžu komentovať vlastné 

myslenie, alebo myslenie ostatných. Metóda 6 klobúkov poskytuje možnosť uvedomenia si, ktoré myslenie 

reálne využívame pri rôznych príležitostiach.

 PORADIE A SEKVENCIA KLOBÚKOV

Tajomstvom úspešnej implementácie techniky je správne poradie klobúkov. Niekedy je možné vytvoriť 

formálne poradie klobúkov, aby sme daný problém efektívne a produktívne rozobrali- skutočné poradie sa 

môže líšiť podľa situácie. Napríklad ku novému problému by sme mohli pristupovať v poradí:

•  Biely (aby sme získali a zhromaždili informácie)

•  Zelený (kvôli nápadom, myšlienkam a návrhom)

•  Žltý nasledovaný čiernym pre každú alternatívu (aby sa vyhodnotili kladné aj záporné stránky alternatív)

•  Červený (na vyhodnotenie pocitov v danom momente riešenia)

•  Modrá (na určenie, ktoré myslenie je potrebné)

Na druhej strane pri diskusii o probléme, ktorý je všetkým známy, by sekvencia mohla byť: červená, žltá, čierna, 

zelená (na prekonanie negatívnych bodov), biela a potom modrá.

4. CASE STUDY: Nestlé pripravilo prístup k divízii jedla

Nestlé USA Food Division je domov známych značiek, ako napríklad Stouff ers a Lean Cuisine pre mrazené 

potraviny, mexické jedla Ortega, pečené produkty a keksíky od Nestlé Toll House,Libbies Pumpkin a i. Metóda 

6 klobúkov bola v tejto divízii v Ohiu predstavená počas tréningu zamestnancov skupín marketingu, operácií 

a vývoja produktov. Účastníci školenia boli nadšení všestrannosťou metódy a jednoduchosťou, s akou sa tento 

nástroj môže použiť na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov. 

V súčasnosti mnoho zamestnancov úspešne využíva túto techniku v rôznych situáciáh v rámci svojich 

vlastných oddelení. Napríklad využívanie zeleného klobúka pomohlo tým, ktorí čelili výzve, nahromaždiť širší 
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okruh možností riešenia, čo časo viedlo k inovatívnejším riešeniam problému. V skutočnosti sa zamestnancom 

ľudských zdrojov technika natoľko zapáčila, že sa rozhodli poskytovať zamestnancom divízie kurz Základov 

krativity a inovácie: 6 klobúkov.

Budovanie značky

Výzva: Posilniť portfólio značiek. Tím vývoja produktov prezentoval 19 konceptov, ktoré vytvorili, 

marketingovým pracovníkom dvoch podskupín známej značky mrazených jedál. Každý koncept bol rýchlo 

ohodnotený využitím techniky 6 klobúkov na nájdenie výhod a nevýhod v spojení so stratégiou podskupín. 

V závere boli obe skupiny spokojné. Každá vybrala koncept, ktorý vyhovoval ich individuálnemu portfóliu a 

posilňoval celkové portfólio značky. Celý proces zabral len 1 hodinu.

5. Použitá literatúra

Web stránky:

  http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Techniques/sixhats.htm  

  http://www.illumine.co.uk/course-six-thinking-hats.htm  

  http://www.debonoforbusiness.com/asp/six_hats.asp: Since 1994: de Bono for Business is a thriving 

member of the de Bono Thinking Systems, Inc., global network, a de Bono organization.

  http://www.holstgroup.co.uk/six-thinking-hats.html 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats 

  http://www.edwarddebono.com/concept6.htm   

  http://www.debonothinkingsystems.com/tools/6hats.htm  

  www.LyndaCurtin.com 

  www.images.com 

Články:

 Bono, Edward de, Sep95, “Serious creativity”, Journal for Quality & Participation, 18(5)
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Analýza Čo keby..?

1. Čo je to analýza Čo keby ...?

Čo keby …? analýza je proces generovania nápadov, ktorý používa široké, 

voľne štrukturované otázky, ktoré môž byť použité na: 

•    Objavenie a ohodnotenie alternatívnych spôsobov použitia produktov a 

procesov,
•  Prehodnotenie existujúcich praktík a hľadanie alternatívnych riešení,
•  Poukázanie na existujúce prístupy,
•  Zisťovanie možných zmien, atď.

Čo keby …? analýza môže byť charakterizovaná ako systematické, ale voľne 

štrukturované posúdenie, ktoré spravidla vykonáva jeden alebo viac tímov 

s rôznym zázemím a skúsenosťami. Je aplikovateľný na akékoľvek aktivity alebo 

systém a generuje kvalitatívne popisy problémov vo forme otázok a odpovedí, 

ako aj zoznam odporúčaní na prevenciu problémov. Kvalita analýzy závisí od 

kvality dokumentácie, schopností vedúceho a skúseností hodnotiaceho tímu. 

Čo keby …? analýza je všeobecne vhodná na takmer každý typ aplikácie hodnotenia. Zriedkakedy sa používa 

ako nástroj sama o sebe, no najmä sa používa v kombinácii s viac štrukturovanými technikami, napr. s analýzou 

kontrolného zoznamu. 

2. Ako sa implementuje? 

Implementácia Čo keby …? analýzy môže byť štrukturovaná nasledovne: 

1. Defi nujte aktivitu alebo systém záujmu: Jasne šecifi kujte a defi nujte hranice pre Čo keby…? Analýzu.

2. Identifi kujte problém, ktorý sa bude analyzovať: špecifi kujte dotknutý problém, ktorým sa Čo keby…? 

Analýza bude zaoberať.

3. Rozdeľte aktivitu alebo systém pre účely analýzy: Rozoberte predmet na jeho hlavné časti. Aktivita 

alebo systém môže byť rozdelený do viacerých rôznych úrovní. Vo všeobecnosti, analyzujúci by sa mal 

pokúsiť popísať charakteristiky aktivity alebo systému na čo najširšej úrovni, podložené dostupnými a 

aplikovateľnými údajmi. Proces rozdeľovania aktivity alebo systému sa typicky opakuje, začínajúc so širším 

rozdelením na hlavné sekcie alebo úlohy. Táto stratégia začiatku na najvyššej úrovni pomáha vytvárať efektívne 

hodnotenia tým, že (1) zabezpečuje zváženie všetkých kľúčových atribútov, (2) pomáha analyzujúcemu 

vyhnúť sa zbytočným detailom a (3) používa štruktúru, ktorá pomáha vyhnúť sa prehliadnutiu individuálnych 

kompomnentov alebo krokov, ak by bolo potrebné ďaľšie rozdelenie.

4. Vytvorte Čo keby… ? otázky pre každý element aktivity alebo systému: Tím postaví hypotetické 

situácie (začínajúce s frázou Čo keby …?) a rozdiskutuje tieto “ Čo keby…” situácie.

5. Odpovedajte na Čo keby…? otázky: Každá Čo keby …? Otázka musí byť zodpovedaná tímom, ktorý 

ovláda skúmanú otázku/problém. Vytvárajú sa odporúčania na zlepšenia. 

6. Rozdeľte elementy aktivity alebo systému (ak je to potrebné alebo inak užitočné): Toto sa doporučuje 

vtedy, ak sa vyžaduje detailnejšia analýza. 

7. Použite výsledky v procese rozhodovania: Zhodnoťte odporúčania z Čo keby…? Analýzy. Analyzujte 

odporúčania a implementujte tie, ktoré prinesú viac výhod, než sú ich náklady v životnom cykle aktivity 

alebo systému. 
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3. Aké sú faktory úspechu? 

V predcházajúcom texte sme načrtli návod krok po kroku ako implementovať analýzu Čo keby…? Teraz 

popíšeme niektoré obmedzenia tejto techniky: 

Pravdepodobnosť prehliadnutia potenciálnych problémov: Voľná štrukúra Čo keby…? Analýzy sa 

výlučne spolieha na vedomosti zúčastnených, aby identifi kovali potenciálne problémy. Ak sa tím zabudne 

spýtať dôležité otázky, analýza má pravdepodobnosť prehliadnuť potenciálne dôležité slabé stránky. 

Obtiažnosť kontrolovania dôkladnosti: Kontrolovanie analýzy Čo keby…? za účelom odhalenia 

nedostatkov je zložité, nakoľko neexistuje formálna štruktúra, podľa ktorej by sa dalo kontrolovať. Kontroly sa 

tak stávajú "mini-čo-keby?," snažiac sa naraziť na nedostatky pôvodného tímu. 

Tradične poskytuje len kvalitatívne informácie: Väčšina Čo keby…? Analýz poskytuje len kvalitatívne 

výsledky; nedávajú žiadny kvantitatívny odhad. Tento jednoduchý prístup ponúka skvelú hodnotu za 

minimálnu investíciu, ale komplikovanejšie otázky týkajúce sa rizika môže zodpovedať len v prípade, že sa 

dodatočne použije aj istý spôsob kvantifi kácie. 

4. Prípadová štúdia

Časť prípadových štúdií popisuje rôzne príklady použitia analýzy Čo keby…? Prípad 1 [vytiahnutý z 3] 

zobrazuje príklad zoznamu otázok Čo keby…? a možných riešení súvisiacich s otázkou: ‘Čo keby by ste boli 

predajcom áut, ktorý chce zvýšiť opakovaný biznis?’

Čo keby …? Otázky:

•  Čo keby som dal opakovaným zákazníkom auto zdarma?

•  Čo keby perspektívni opakovaní klienti museli prosiť, aby som im predal auto?

•  Čo keby perspektívni opakovaní klienti chceli zaplatiť dvojnásobok za nové auto?

•  Čo keby aktuálne auto zhypnotizovalo klienta, aby si kúpil ďalšie auto? 

•  Čo keby nové autá prenasledovali ľudí po meste dovtedy, kým si ich nekúpia?

Ďalej použite tieto otázky ako spúšťače nápadov. Tu je pár príkladov:

•  Opakovaným klientom nemôžem dať auto zdarma, ale môžem im dať značnú zľavu. 

•  Nemôžem čakať, že opakovaní klienti budú prosiť, aby som im predal auto, ale môžem ich pravidelne 

kontaktovať, aby som zistil, či majú nejaké problémy. Takáto sústavná pozornosť môže dopomôcť k 

opakovanému predaju. 

•  Nemôžem zdvojnásobiť cenu nového auta, ale mohol by som ponúknuť klientovi, že im zaplatím 

dvojnásobok z rozdielu, ak nájdu lepšiu cenu u iného díleara. 

•  Auto nezhyponotizuje klienta, aby si kúpil nové auto, ale mohol by som spraviť neoblomnú reklamnú 

kampaň použitím všetkých dostupných médií. 

•  Nové autá nebudú prenasledovať klientov, ale mohol by som im ponúknuť mobilné telefonovanie z auta 

zdarma na jeden rok.

Prípad 2  popisuje príklad, ako divné a uletené môžu byť otázky Čo keby…?. Tento príklad sa zaoberá 

otázkou ‘Ako by som mohol zvýšiť predaj?’

•  Čo keby osobný predaj bol zakázaný vládou a ja by som musel nájsť spôsob, ako dostať zákazníkov, aby prišli 

za mnou a chceli odo mňa nakupovať? 

•  Čo keby som predával telefón mlčiacemu mníchovi? Musí dodržať prísne pravidlo mlčania, ale môže 

prikývnuť na súhlas. Ako by som mu ho predal?
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•  Čo keby som musel zarobiť ročný obrat za osem hodín?

•  Čo keby som vedel čítať myšlienky klientov predtým, ako vojdem do ich kancelárie?

•  Čo keby sa dali vycvičiť psy, aby predávali moje produkty?

•  Čo keby som musel použiť limitované množstvo slov v predajnej prezentácii? Napríklad nie viac ani menej 

ako štyridsaťpäť slov?

•  Čo keby všetky produkty, tovary, služby stáli rovnakú sumu? Auto by stálo rovnako ako ceruzka, alebo dom 

ako hamburger, atď. 

•  Čo keby som nemohol rozprávať? Ako by som predával?

Prípad 3 sa odvoláva na technickú implementáciu, kde sa analýza zaoberá alternatívami znižovania chýb 

pripadajúcich na jednotku. Rôzne prístupy sú zobrazené na obrázku 1.
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práce a snaha skrátiť 
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Obrázok 1: Štyri stupne inovačného procesu; Zdroj: 
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Túžobné priania

“Sny, nie zúfalstvo, posúvajú fi rmy k najvyšším výkonom”, Robert Waterman

1. Čo je to technika Túžobného priania?

Väčšina dospelých vie ako sa zastaviť, keď začnú rozmýšľať nad riešeniami svojich problémov použitím slov 

“Prial by som si, aby…”. Zistili sme, že keď si ľudia a skupiny želajú na začiatku cieleného kreatívneho rozmýšľania, 

stanú sa dve veci: želania sú čerstvejšie, väčšie, pestrejšie a približujú sa viac a viac k tomu, čo si želajúci praje, aby 

sa naozaj stalo. Želanie zapája vnútornú motiváciu. 

Skupiny, ktoré používajú túžobné priania sa zvyčajne hlbšie zainteresujú do problému. Keď každý člen vysloví 

svoje želanie, odhalí niečo vnútorne dôležité, a každého unikátna expertíza a skúsenosti sa stanú súčasťou 

kreatívneho procesu a skupinové kolektívne myslenie sa rozšíri o vyjadrené motivácie a túžby. Počas tohoto 

diania sa skupina hlbšie a kreatívnejšie zblíži okolo spoločného cieľa kreatívneho riešenia problem. 

Existuje veľké množstvo techník kreatívneho riešenia problému, od dobre známeho klasického 

Brainstormingu, ktorý bol rozvinutý Osbornom [2] po viac obrazotvorné techniky ako je Túžobné prianie. 

Intuitívne techniky umožňujú účastníkom robiť obrovské skoky alebo sledovať obrazy, symboly za účelom 

nájdenia riešenia. Túžobné prianie je technika, ktorú možno klasifikovať do intuitívnej kategórie. 

Túžobné prianie je nástroj založený na fantázii a nemusí mať podporu u pragmaticky rozmýšľajúcich členov 

tímu. Napriek tomu, logicky založený prístup môže často prehliadnuť nové nápady alebo riešenia problému, 

pretože mnohí individuáli sa zásadne vyhýbajú akýmoľvek odchýlkam od štrukturovaného prístupu. Nástroj 

Túžobné prianie poskytuje spôsob ako znovu definovať problém alebo situáciu, čo pomáha získavaniu nových 

pohľadov na vec. 

Mnohí teoretici a praktici hovoria o potrebe organizácií zmeniť sa a adaptovať v záujme udržania si 

konkurencieschopnosti. Hall uvádza, že v záujme premeny a efektívnej reorganizácie firmy, manažéri musia 

skôr prelomiť paradigmy (túžobné priania a technika bohatých obrázkov) než používať tradičné vedomosti. 

[5] Až manažéri pochopia, kde a kedy používať kreatívne techniky, môžu sa posunúť vpred k implementácii 

formálnych programov na vylepšenie kreativity vo svojich organizáciách. Stimuláciu a podporu 

kreatívneho myslenia vrámci organizácie možno docieliť cez implementáciu týchto kreatívnych techník, medzi 

ktoré patrí aj Túžobné prianie. 

2. Ako sa implementuje “Túžobné prianie” vrámci organizácie? 

Kreatívne techniky môžu byť zoradené do kontinua kreativity siahajúceho od tendencií zachovávajúcich 

paradigmy po tendencie prelamujúce paradigmy. Nižšie je uvedený jasný diagram takéhoto kontinua kreativity. 

ZACHOVANIE 
PARADIGIEM

NAPÍNANIE 
PARADIGIEM

LÁMANIE 
PARADIGIEM

•  “bezpečné”

•  Použitie predstavivosti nepotrebné

•  Nie nevyhnutne expresívne

•  Voľné asociácie

•  Môže byť používané skusenými aj 

neskúsenými skupinami

– Brainstorming – objektová stimulácia – Túžobné priania
– Brainwriting – metafory – Bohaté obrázky

•  Mohlo by sa vnímať ako “nebezpečné”

•  Použitie predstavivosti potrebné

•  Expresívne

•  Fantázia alebo nesúvisiace stimuly

•  Malo by sa používať skúsenými skupinami

Obrázok 1: Kreatívne Kontinuum; Zdroj: McFadzean (1998) 
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Túžobné prianie, ako časť techník prelamujúcich paradigmy, núti zúčastnených pozrieť sa na “dokonalú 

budúcnosť”. Použitie tejto metódy umožňuje členom tímu rozvinúť taký cieľ, ktorý je dosiahnuteľný. Navyše, 

môže zvýšiť ich motiváciu a pomôcť zmeniť ich perspektívu. Vrámci dosiahnutia úspešnej situácie v organizácii 

použitím techniky Túžobného priania, je potrebné brať do úvahy niekoľko veľmi zásadných krokov. 

Krok 1: Členovia skupiny sú najprv požiadaní, aby napísali stručné vyhlásenie problému alebo príležitosti.

Krok 2: Vedúci poskytne prehľad a pár príkladov nástroja Túžobného priania a tiež informuje skupinu o tom, 

že všetko je možné. Tím začne diskusiu, aby sa zabezpečilo vzájomné pochopenie použitého procesu. Kadžý 

jednotlivec musí rozvinúť nejaký výrok o budúcnosti použitím fantázie formuláciou ako: v budúcnosti by bolo 

pekné, ak by organizácia spravila…, čo skutočne treba spraviť, aby sme boli skvelá fi rma je… …, ak by som bol 

ja zodpovedný za túto situáciu, spravil by som …. 

Krok 3: Členovia skupiny musia preskúmať každý výrok a rozvinúť nápady, ako by mohli byť dosiahnuté. A tak 

účastníci začnú fantazírovať a tvoriť túžobné priania výrokmi ako:

•  Mali by sme mať kompetenciu naplánovať si vlastný pracovný čas (aby sa vyriešili nedostatky v rozvrhu)

•  Spokojnosť v práci by mohla väčšia, ak by sme sa mohli riadiť sami (v tomto bode sa adresujú problémy 

komunikácie)

•  Túto prácu mi nemôžu zobrať (istota práce). 

Všetky výroky sa zaznamenávajú na fl ip chart.

Krok 4: Zúčastnení preskúmajú všetky výroky a prediskutujú praktickejšie aplikácie. Nové nápady, ktoré sa 

rozvinuli musia byť preskúmané a prepojené späť k súčasnej situácii problému. Takže v tomto zmysle v záujme 

vrátiť sa späť do reality, účastníci sa snažia zodpovedať na otázky ako: “Ako to môžeme skutočne spraviť?”, “Čo 

dnes existuje také, čo by sme mohli použiť na zodpovedanie problémov?”, “Čo by sa mohlo stať, ak by sme 

skúsili tento nápad?”. Presnejšie je toto možné dosiahnuť použitím výrokov ako: “napriek tomu, že toto je ťažko 

dosiahnuť, môžeme…., je možné to spraviť, ak …”.

Krok 5: Kroky 3 a 4 sa môžu opakovať po preformulovaní problému alebo príležitosti.

Nie je to ľahká technika na realizáciu, pretože niektoré fantázie môže byť ťažko rozvinúť do praktických riešení. 

Preto, skupina musí byť veľmi trpezlivá a zanietená do procesu. Znovu, na to, aby táto technika bola efektívna, 

obaja, skupina aj jej vedúci musia byť skusení v používaní tohoto typu metódy kreatívneho riešenia problému. 

Navyše, účastníci a vedúci by mať za sebou spoluprácu v minulosti, aby mali rozvinutú vyššiu dôveru. Ak je 

technika správne použitá, je možné vyprodukovať množstvo nových perspektív, ktoré by sa nikdy nevyvinuli 

použitím techniky zachovania paradigmov. Taktiež je dôležité vedieť, že v niektorých prípadoch sa túžobné 

želania stali realitou. 

Príklad aplikácie tohoto nástroja je zobrazený v nasledovnej tabuľke:

Tabuľka 1: Záležitosti zmien v práci ; Zdroj: Tool Navigator 

Záležitosti zmien v práci 

Dátum: xx/xx/xx

Túžobné priania Späť v realite

Sloboda rozvhrnúť si pracovný čas  vytvoriť fl exibilný concept

Tím nepotrebuje kontrolu  samoriadenie pracovných tímov 

“Toto je moja práca”  právo na prácu
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3. Aké sú faktory úspechu pri implementácii Túžobných prianí?

Problémy, ktoré sú zle štrukturované a otvorené môžu vyžadovať viac kreatívneho myslenia než problémy, 

ktoré majú jasnú štruktúru a sú jasne defi nované. VanGundy  hovorí, že “keď je problém otvorený, istý stupeň 

fantázie môže poskytnúť uvolnenie potrebné na tvorbu jedinečných nápadov”. Techniky ako Túžobné priania, 

ktoré lámu paradigmy môžu pomôcť účastníkom rozvinúť fantázie, ktoré im môžu pomôcť generovať nové 

nápady. 

Túto techniku môže používať len skúsená skupina alebo skupina, ktorá má obrovskú dôveru k vedúcemu. 

 A to preto, že vedúci môže viesť zúčastnených cez proces a pomôcť členom skupiny správať sa pozitívne 

a konštruktívne. Navyše, vedúci môže poradiť zúčastneným najvhodnejšiu a najefektívnejšiu metódu v ich 

konkrétnej situácii.  Neskúsená skupina sa v takomto prostredí môže cítiť nepohodlne a nie bezpečne. 

Predstavivosť a vyjadrovanie je aktívne podporované používaním fantázie alebo iných nesúvisiacich stimulov. 

 Naviac, tento typ techniky možno považovať za neefektívny, ak je porada slabo pripravená, alebo ak, ako 

bolo už skôr spomenuté, ju vedie neadekvátny a neskúsený vedúci.

Použitie skupinových kreatívnych techník na riešenie problémov akou je aj Túžobné prianie, môže byť efektívne 

len vtedy, ak aj samotná organizácia má kreatívnu kultúru. Senior manažment musí preto podporovať 

klímu jedinečnosti vo fi rme, a musí ľuďom dovoliť venovať čas práci na ich vlastných nápadoch. Taktiež musia 

zabezpečiť bezpečnosť účasti a podporovať personál, aby prehodnocovali svoje vnímanie a vizualizovali 

budúcnosť, na posilnenie kreatívneho myslenia. Takýmto spôsôbom môže fi rma skutočne využiť svoje 

najhodnotnejšie zdroje – ľudí – efektívne, a uistiť sa, že vedia vytvárať nové nápady, ktoré sú inovatívne a 

významné. 

Navyše, techniky lámuce paradigmy podporujú zúčastnených, aby kompletne zbúrali hranice problémov a 

pozerali sa na niečo kompletne nové. Toto sa stane, keď sa zavedú oboje nové elementy a nové vzťahy. 

Napríklad, môžeme vyvinúť kompletne nový typ fotoaparátu (napr. Digitálnu video kameru) pridaním nových 

elementov a vzťahov k nášmu tradičnému fotoaparátu.   

4. Prípadová štúdia: Rozvinutie podnikového modelu použitím techniky Túžobného 

priania 

Oddelenie informačných systémov (IS) v mikroelektronickej fi rme skúmalo prístupy na rozvinutie podnikového 

modelu pre fi rmu. Kým IS bolo v strede diskusií s dodávateľmi a konzultantmi ohľadom rôznych prístupov, 

riaditeľ fi rmy navštívil seminár o plánovacej technike “Hoshin” pozostávajúcej zo siedmych plánovacích 

techník na riešenie biznis problémov. O svoj entuziazmus sa podelil so svojimi senior manažérmi. Nadväzujúc 

na riaditeľov záujem, IS manažér zvolal skupinu systémových analytikov, aby zistili, ako by mohli reagovať. 

Rozhodli sa použiť techniku Túžobného priania, na skombinovanie dvoch potrieb, rozvinutie podnikového 

modelu a novej obchodnej plánovacej techniky. V prvom kroku sa rozhodli odkloniť sa od modelovania 

existujúceho biznisu, a miesto toho sa rozhodli sústrediť sa na modelovanie "ideálneho" biznisu. Z kroku 2 

túžobných prianí vzišlo dodatočné “prianie” identifi kovanie príležitosti na preprojektovanie fi remného biznis 

procesu. Vyvinuli sériu otázok "čo keby" vzťahujúcich sa k týmto prianiam (Krok 3). Potom, pokračujúc v procese, 

v kroku 4 premenili každý "túžobný" výrok do praktického. Nakoniec formulovali prístup pre integráciu techník 

Hoshinovho plánovania, podnikového modelovania, a preprojektovania procesov (Krok 5). 

Po nadšenom odsúhlasení ich odporúčaní senior manažmentom, IS oddelenie zorganizovalo sériu pracovných 

porád, ktoré vyústili do rozvoja podnikového modelu ako aj plánov preprojektovania procesov. Dostavil sa 

ďalší dôležitý výsledok. Integrované techniky, dnes označované ako Podnikový model, podporujú manažérske 

“želanie", aby vytvorili kultúru v súlade so špecifi káciami národného hodnotenia kvality Malcolm Baldridge 

National Quality Award. 
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GLOSÁR

Brainstorming: Brainstorming je skupinová kreatívna technika navrhnutá tak, aby pomohla vyprodukovať 

"veľké množstvo nápadov, bez ohľadu na kvalitu myšlienok" (Rickards, 1999) pre riešenie problému. Techniku 

brainstorming priniesol Osborn (1953). Základné pravidlá brainstormingu sú: zamerať sa na množstvo, nie na 

kritiku, uvítať nezvyčajné nápady, kombinovať a zlepšovať nápady. Brainstorming môže byť považovaný za 

proces hľadania, terčom pátrania sú inovatívne a užitočné nápady (Clark, 1958; Rawlinson, 1970; Nickerson, 

1999).”

Brzdiace sily sú sily pôsobiace na obmedzenie alebo oslabenie hnacích síl. Apatia, nenávisť a slabá údržba 

zariadenia môžu byť príkladmi brzdiacich síl pôsobiacich proti zvýšenej produkcii.

Celospektrálne myslenie: Tím sa díva na všetky stránky problému súdržne a bez konfrontácií.

Diskusia: "Skúmanie otázok, situácií, problémov a tém z mnohých rozličných hľadísk alebo uhľov pohľadu, 

vrátane zdieľania rôznych skúseností a znalostí, zameriavanie sa na problematiku, na rozdiel od konfl iktu, ktorý 

sa zameriava na ľudí, ktorí zastávajú alebo prezentujú svoje presvedčenia o  danej problematike. Dimenzia 

prostredia pre Inovatívny Dotazník." (Isakson et al., 1994, Index)

Divergencia: schopnosť tvorivo vytvoriť zoznam faktov, nápadov a riešení bez hodnotenia, posudzovania 

alebo kritiky.

Divergentné myslenie: "Schopnosť rozvíjať originálne a jedinečné nápady a predstaviť niekoľko riešení 

problému, kognitívnu vlastnosť, ktorú JP Guilford (1954) považuje za najdôležitejšiu zložkou kreativity. Je to 

forma myslenia, ktorá sa neriadi vychodenými cestami zhody alebo dohovoru, ale pokračuje smerom k 

neobvyklému riešeniu. Tri najdôležitejšie vlastnosti divergentného myslenia sú fl exibilita, originalita a plynulosť; 

alebo schopnosť rýchlo produkovať sled myšlienok, ktoré spĺňajú niektoré požiadavky."

Hnacie sily sú tie, ktoré ovplyvňujú situáciu tým, že ju posúvajú určitým smerom; majú tendenciu iniciovať 

zmenu a udržať jej chod v danom smere. Z hľadiska produktivity v pracovnej skupine príkladmi hnacích síl 

môžu byť: tlak od nadriadeného, motivačný zárobok alebo konkurencia.

Inkubácia: "Všeobecný jav v tvorivom procese, počas ktorého môže myseľ podvedome naďalej skúmať 

nápady, i keď človek už vedome nepremýšľa o probléme." (Isakson et al., 1994, index).

Inovácia je podľa Cougera defi novaná ako proces, pri ktorom sa nové nápady uvádzajú do praxe.

Interpersonálna inteligencia: (Od Howard Gardner), táto schopnosť pomáha pri vytváraní jemných 

rozdielov medzi kognitívnymi a emocionálnymi procesmi, ako jeden z prostriedkov chápania a vedenia 

vlastného kreatívneho správania. (Sternberg, 1999)

Facilitátor (Vedúci): Osozba, ktorá vedie sedenie, tím líder.

Karta s úlohou: karta popisujúca úlohu (postavu alebo popis pracovnej činnosti) každého účastníka.

Kognitívne mapy, mentálne mapy, myšlienkové mapy, kognitívne modely alebo mentálne modely sú spôsoby 

mentálneho spracovávania (poznávania) pozostávajúce zo sérií psychologických premien/transformácií, 

vďaka ktorým jednotlivec môže získať, kódovať, uchovávať a dekódovať informácie o vzájomných polohách a 

vlastnostiach javov v ich každodennom alebo metaforickom priestorovom prostredí.

Komponentná teória: "Komponentná teória (Amabile, 1983, 1996, Lubart, 1999) - pokus špecifi kovať súbor 

schopností, zručností, dispozícií a / alebo procesov, ktoré sú používané pri tvorivom správaní. Tento model 

ukazuje, že kreativita bude najvyššia v oblasti, kde sa všetky tri zložky (príslušné zručnosti, tvorivosť a súvisiace 

procesy a vnútorná motivácia) prekrývajú. Inými slovami, ľudia sú s najväčšou pravdepodobnosťou kreatívni v 

ich "tvorivom priesečníku." Identifi kácia tohto priesečníka môže byť dôležitým krokom k tvorivosti.

Kontinuálne zlepšovanie:

1)  "Filozofi a kvality, ktorá predpokladá ďalšie zlepšenia sú vždy možné a procesy by mal byť priebežne 
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prehodnocované a zlepšované."

2)  "Presvedčenie, že organizácia musí neustále merať efektívnosť svojho procesu a snažiť sa splniť náročnejšie 

ciele aby uspokojila zákazníkov."

3)  Neustála snaha o zlepšenie produktov, služieb alebo procesov. Tieto snahy môžu usilovať o "postupné" 

zlepšenie alebo "prelomové" zlepšovanie.

Konvergencia: zručnosť jednotlivca či skupiny a vyberať najdôležitejšie fakty, nápady alebo riešenia pomocou 

úsudku a hodnotenia.

Kreatívne myslenie: "Proces generovania nápadov, ktorý často kladie dôraz na plynulosť, fl exibilitu, originalitu 

a spracovanie v myslení. Treffi  nger & Isakson (1992) defi noval kreatívne myslenie ako "Tvorba a vyjadrenie 

zmysluplných spojení; je to proces, v ktorom vnímame medzery, paradoxy, výzvy, obavy, a príležitosti, 

a uvažujeme o mnohých možnostiach; myslieť a prežívať rôzne spôsoby z rôznych hľadísk; myslieť na rôzne 

a neobvyklé možnosti; rozšíriť a vypracovať alternatívy" (Isakson et al, 1994, index.).

Kritické myslenie: (Sub termín nájdený pod “myslenie“): "Proces analýzy, zdokonaľovania, rozvoj, alebo výber 

myšlienok, vrátane kategorizácie, porovnávania a kontrastovania, skúma argumenty a predpoklady, dosiahnutia 

a vyhodnotenia záverov, stanovenie priorít a rozhodovanie alebo rozhodnutie." (CBIR, 1999)

Kvalitatívne informácie sú vpodstate, individuálne (informatívne) opisné správy o praxi. Kvalitatívne 

informácie sú zhromaždené metódami, ktoré sú osobné, priame, otvorené, s minimálnymi obmedzeniami v 

odpovediach na otázky. Tieto metódy zahŕňajú metódy formálneho výskumu ako sú štrukturované osobné 

pohovory, prípadové štúdie, naturalistické otázky (Lincoln and Guba), formálne zamerané skupiny, pozorovanie 

účastníkov, techniky Delphi atď., ale kvalitatívne informácie je tiež možné získať jednoduchým kladením 

otvorených alebo prieskumných otázok vrámci prieskumov.

Kvantitatívne informácie zahŕňajú známe výsledky, čísla, štatistiky atď. zozbierané nástrojmy prieskumu, 

kontrolnými tabuľkami, škálami atď.

Mentálny obraz je skúsenosť, ktorá značne pripomína skúsenosť vnímania nejakého objektu, udalosti alebo 

scény, ale objaví sa vtedy, keď relevantný objekt, udalosť alebo scnéna nie sú momentálne v skutočnosti 

prítomní zmyslom.

Metafora: Pochopenie a zažitie určitej udalosť, skúsenosti, alebo veci, ale popísanie toho v inom koncepte, 

zvyčajne z inej oblasti, ktorá je s udalosťou súvisiaca v niekoľkých špecifi ckých spôsoboch. V metafore by ste 

mali opísať jednu vec ako inú, bez použitia slov "je to ako" (ktoré sa používa ako prirovnanie). Metafory sa 

používajú v CPS na získanie nových pohľadov na riešenie problémov a výziev. (Nazývané aj ako metaforické 

myslenie). (Isakson et al., 1994, Index)

Model piatich faktorov: "Existuje 5 základných bipolárnych dimenzií osobnosti: otvorenosť, neuroticizmus, 

extroverzia, prívetivosť, svedomitosť." (Encyklopédia kreativity, 1999)

Morfologické nútené spojenia – všeobecne použitie matice v kreativite a inovácii sa často označuje ako 

"Morfologická" metóda.

Myslenie mimo škatule (Out-of-the-box thinking): myslenie, ktoré sa pohybuje mimo v rozchádzajúcich 

sa smeroch tak, aby zahrnulo rôzne aspekty, ktoré niekedy vedú k novým nápadom a riešeniam, spája sa s 

kreativitou.

Nezainteresovaný človek/outsider: Niekto nepatriaci do vášho pracovného odboru a z kompletne inej 

pracovnej oblasti.

Oblasť špecifi ckých vlastností: "Odkazuje na vedomosti, ktoré je zhrnuté v určitej oblasti učenia, ako je 

matematika, história a literatúra." Je nesmierne dôležitá v rozvoji odborných znalostí a kvalifi kovaného riešenie 

problémov (Ericsson, 2003).

Odloženie posudku: schopnosť vedome odlíšiť dva úkony konvergencie a divergencie.
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Paralelné myslenie: všetci používajú rovnaký nástroj v rovnakom čase, pracujúc na rovnakej výzve.

Predpovedanie: “Bolo pokladané za prístup predvídania budúcnosti. Je defi nované normatívne a zameriava 

sa na predpovedanie (technologické) vývoja na základe extrapolácie vnímateľných tendencií”.

Predvídavosť: “Predvídavosť je systematický, participatívny, proces zhromažďujúci správy o budúcnosti, 

stredno- a dlhodobé vízie, umožňujúci dnešné rozhodovanie a mobilizáciu spoločných aktivít”.

Predstavivosť je schopnosť vytvárať mentálne obrazy alebo schopnosť sponánne generovať obrazy v mysli. 

Pomáha dávať význam skúsenostiam a pochopenie vedomostiam; je základným prostriedkom, cez ktorý ľudia 

vnímajú svet a taktiež hrá kľúčovú úlohu v procese učenia.

Riešenie problemov: Je duševný proces, ktorý zahŕňa zistenie, analýzu a riešenie problémov. Konečným 

cieľom je riešiť problémy, prekonať prekážky a nájsť riešenie, ktoré najlepšie riešia problém. Prečítajte si viac o 

krokoch v riešení problémov.

Rovnováha je dosiahnutá vtedy, keď suma hnacích síl sa rovná sume brzdiacich síl. Rovnováhu môžno zvýšiť 

alebo znížiť zmenami vzťahov medzi hnacími a brzdiacimi silami.

Rozhodovanie: “Je kognitívny process výberu smeru konania z rôznych alternatív.Cieľom akejkoľvek 

predvídavej aktivity je prispieť, napomáhať alebo usmerniť proces rozhodovania, zvyčajne poskytovaním 

strategických odporúčaní tvorcom politík alebo výkonným zamestnancom ako časť formálnych výstupov ich 

výkonov”.

SCAMPER je skratka zo slov Substitute (nahradiť), Combine (kombinovať), Adapt (adaptovať), Modify 

(modifi kovať alebo zväčšiť alebo minimalizovať), Put to other uses (nájsť iné použitie), Eliminate (eliminovať 

alebo prehánať), Reverse (prevrátiť alebo preorganizovať). Slúži ako nástroj na pomoc rozvoja kreatívneho 

myslenia uľahčením plynulosti a fl exibility myslenia.

Sémantika – sa zaoberá praktickým použitím znakov interpretácie vrámci konkrétnych okolností a kontextov 

agentmi alebo komunitami. Podľa zvyčajného dohovoru sa jej menom volá učenie alebo teória, sémantici 

môžu tiež označovať teoretické učenie významu systému znakov.

Sémantická sieť sa často používa ako forma reprezentácie vedomostí. Je to orientovaný graf, skladajúci sa z 

vrcholov, ktoré predstavujú pojmy a hrán, ktoré predstavujú sémantické vzťahy medzi pojmami.

Širokospektrálne myslenie: Tím sa zameriava na riešenie problému zo všetkých strán súdržne a bez 

konfrontácie.

Symbolika/zobrazovanie je opisný jazyk, ktorý sa zaoberá s ktorýmkoľvek z piatich zmyslov (zrak, hmat, 

vôňa, sluch, chuť) a má za účel zvýšiť záujem čitateľa o prácu vytvorením mentálneho obrazu predmetu. 

Usmerňované zobrazovanie zapája vedúceho, ktorý poskytuje návrhy použitím všetkých piatich zmyslov ako 

súčasti popisného jazyka. [5]

Tok myšlienok: “Rýchlosť, s akou sú nápady vyprodukované a zaznamenané v priebehu brainstormingu. 

Rýchly, nepretržitý tok nápadov môže byť riadený prostredníctvom najrôznejších záznamových techník, ako 

fl ip chart, storyboardy, Post-it™ atď." (Isakson et al., 1994, Index)

Trend: “Je vzor zmeny v čase s premennou záujmu. Mať trendové data k istej premennej znamená viacnásobné 

prípady danej premennej. Napríklad, jedna revolúcia v Afrike je udalosť; dve alebo tri revolúcie by si vyžadovali 

komparatívne prípadové štúdie; pätnásť revolúcií v afrických krajinách behom piatich rokov by vytvorili trend. 

Jeden z najzjavnejších a najväčších trendov, je nárast svetovej populácie. Potenciálne ešte väčší trend, ale oveľa 

menej zreteľný – alebo dokonca na ktorom sa zhoduje – by bolo postupné globálne oteplovanie. Ďalším je 

pokračujúci pokles nákladov na mikročípy a následne na počítače”.

Tvorivé prostredie: Fyzické, sociálne a kultúrne prostredie, v ktorom dôjde k tvorivej činnosti. Kreatívne 

prostredie môže zahŕňať vložené prostredie, napríklad výskumné laboratórium vložené do výskumného 

ústavu, vložené v rámci univerzity, vnorené v konkrétnom štáte alebo Únii, vnorené v určitej 
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ústavu, vložené v rámci univerzity, vnorené v konkrétnom štáte alebo Únii, vnorené v určitej 
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dobe v histórii. Kreatívne prostredie je jedným z troch základných prvkov kreatívne ekosystému." (Kreativita 

encyklopédie, 1999)

Tvorivé riešenie: "Druh riešenia problému, je duševný proces hľadania novej a nového kreatívneho riešenia 

problému, riešenia, ktoré je nové, originálne a nie je zrejmé." Alex Osborne

Vnútorná motivácia “sa vzťahuje na motiváciu, ktorá vychádza z vnútra jednotlivca, skôr než zvonku alebo z 

externých odmien, akými sú peniaze alebo známky. Motivácia vychádza z potešenia zo samotnej úlohy alebo 

z pocitu uspokojenia z dokončenia úlohy alebo z práce na nej. Vnútorne motivovaná osoba bude napríklad 

riešiť matematickú rovnicu, pretože ju to baví. Alebo vnútorne motivovaná osoba bude pracovať na riešení 

problému, pretože samotná výzva nájsť riešenie poskytuje potešenie. V žiadnom prípade osoba nerobí na úlohe 

preto, že by bola zainteresovaná nejaká odmena, ako ocenenie, platba, alebo v prípade študentov známka. 

Vnútorná motivácia však neznamená, že osoba nebude hľadať odmenu. Znamená to len, že takáto externá 

motivácia nepostačuje na to, aby osoba ostala motivovaná. Vnútorne motivovaný študent môže napríklad 

chcieť dosiahnuť dobrú známku za projekt, ale ak ho úloha nezaujíma, potom možnosť získania dobrej známky 

nestačí na to, aby udržala študentovu motiváciu venovať projektu dostatočnú snahu.” [10]

Vodič (driver): “Široký termín pre akúkoľvek silu zapríčiňujúcu zmenu, či už spôsobenú osobami, organizáciami, 

alebo podmienkami STEEPS3 [Spôsob pohľadu na budúcnosť cez osem všeobecných predmetových kategórií: 

Science – veda (skratka "S nula"), Technology & Information – technológie a informácie ("T"), Environment - 

prostredie, energia, zdroje a Globálne otázky ("E jedna"), Economics - ekonomika, Globalizácia a Kapitalizmus 

("E dva"), Politics - politika, bezpečnosť a demokracia ("P"), Society – spoločnosť (veľká): kultúra, médiá, vzdelanie 

a vierovyznanie ("S jedna"), Society - spoločnosť (stredná): podnikanie a organizácie ("S dva"), a Society - 

spoločnosť (malá): osobná a profesná ("S tri”)]”.

Voľné asociácie – obsahujú prvky viacerých nápady-generujúcich techník, a závisia od psychického ‘prúdu 

vedomia’ a siete asociácií, ktoré sú dve:
•  Mnohonásobné asociácie, začínajú sa spúšťačom, zaznamenáva sa tok nápadov, ktoré prídu na um, každý 

nápad spustí ďalší až sa napokon nájde potenciálne vhodný/použiteľný.
•  Cielené asociácie, (majú blízko ku klasickému brainstormingu), podnecujú generovanie viacnásobných 

asociácií k originálnemu spúšťaču tak, že sa ‘ponoríte’ do konkrétnej oblasti asociácií.

Vonkajšia motivácia: Nabáda k činom/postupom. Na rozdiel od vnútornej motivácie pramení z vonkajších 

vplyvov nie z vlastných pocitov.

Vízia: “V kontexte aktivít zameraných na budúcnosť, vízia je predstava zobrazenia alebo zdieľaný obraz 

(obyčajne žiadanej) budúcnosti”.
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