Zkvalitňování jazykových
a dalších kompetencí zaměstnanců
a doktorandských studentů ČVUT

Kurz kreativity a inovačního myšlení
Termín konání:

1. běh - červen: pondělí 5. 6. a pondělí 12. 6. od 9.00 do 16.00 (s pauzou na
oběd)
2. běh - září: pondělí 18. 9. a pondělí 25. 9. od 9.00 do 16.00 (s pauzou na
oběd)

Místo konání:

Budova MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2a, místnost 523

Náplň kurzu:

Kurz nabízí seznámení s problematikou inovačního myšlení a kreativity.
V průběhu dvou dnů budou účastníkům vysvětleny základní pojmy, které
se vážou ke kreativitě a inovačnímu myšlení, a představeny aktuální
trendy a inspirující příklady ze světa vynálezců, vizionářů a společností,
které ve svých oborech díky kreativitě a inovacím dokázaly uspět.
Účastníci kurzu budou mít možnost seznámit se s postupy, které
podporují kreativitu jedince, a vyzkoušet si metody, které napomáhají
rozvoji kreativity týmu. Kurz předpokládá aktivní účast v obou dnech.

Počet účastníků:

1. den
Co tvoří tvořivost?
Proč ji dnes tak naléhavě
potřebujeme
 Roboti ovládnou všechny
činnosti, které lze
algoritmizovat. Zůstanou ty
kreativní
 Pro náročné inovace rozumové
procesy nestačí
 Rozdíl mezi kreativitou a
inovačním myšlením;
 Kombinatorní inovace –
příklady ze světa
 Inovace podle zásady nejbližší
možné
 Jak využívat kreativitu ve
vědeckém ústavu
 Metody a techniky, které
pomáhají v procesu inovací
(změna hranic zadání, parafráze
klíčových slov, 5W+1H, asociace,
analogie, brainstorming ve
všech podobách, progresivní
odhalování)
15 / běh

Výběr účastníků:

Kurz je vhodný pro všechny zaměstnance ČVUT.
















2. den
Test kreativity – dobrovolně –
výsledky jen osobně
Co tvoří inovační prostředí
v organizaci
Osobnostní předpoklady
vynálezce – inovátora
Odkud se berou dobré nápady;
Jak na inovace – konceptuální
vylepšování parametrů
stávajícího systému
Šlágr dneška: Wikinomie,
crowdsourcing – příklady;
Trénink metod: Synektika,
Kepner Tregoe, Scamper,
Dimenzionální analýza, SWOT
analýza v plné verzi, Paretova
analýza, Delfská metoda, Druhé
brýle a další metody podle času
Ovládání mozku pro inovace
Imaginace – nevyčerpatelný
zdroj inovací

Kdo vás bude
provázet:

PhDr. Karel Červený MSc., MBA
Vystudoval andragogiku v profilaci na personální management,
ekonomiku a management; Rigorózní práce byla na téma Inovační
prostředí v podniku.











Pracoval 11 let ve vrcholových pozicích ve firmách – personální ředitel
Od roku 2008 majitel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation
s.r.o.
Externí učitel Inovačního managementu na VŠE
Externí učitel Podnikového managementu na PsÚ FF MU v Brně
Zástupce ředitele pro koncepci a rozvoj na Cambridge Business School
v Praze
Lektor konceptuální kreativity a inovační kreativity
Trenér imaginace
Milovník umění, tvořivosti, přírody, turistiky apod.
Propagátor zdravého životního stylu
Autor desítek článků o kreativitě a inovacích pro časopis Technický
týdeník, časopis Technik a další média.

