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TRIZ – Teorie řešení inovačních zadání 

TRIZ trénink přestavuje strukturovaný přístup k řešení inovačního problému s 

cílem nalézt nové a neotřelé koncepty na zdokonalení produktů či služeb. 

V současné době velice populární inovativní přístup, používaný s obrovským 

úspěchem ve společnostech, které jsou celosvětově lídry svého oboru. 

Účastníci kurzu dostanou kompletní přehled o procesu inovací produktů a slu-

žeb. Od samotného definování inovační aktivity až po návrh konkrétního řešení.  

 

 

Rozpory v požadavcích neznamenají 
konec inovace. Je to znamení, že jsme 
na dobré cestě k novému objevu. 

 

Typické situace  Zákazníci definují protichůdné požadavky k jednomu produktu. 

 Brainstorming nepřináší převratná řešení a chybí inspirace. 

 Potřebujete prolomit typické předsudky k inovačním zadáním. 

 Zajímá vás, jak váš problém řešily jiné týmy ve světě. 

 

Co se naučíte  Co je to TRIZ a jak Co je to TRIZ a jak pomáhá řešit problémy. 

 Spojení „Inovací, vašeho řešení a potřeb zákazníka“. 

 Poznat kontradikce – rozpory v požadavcích - jak s nimi praco-

vat? 

 Fyzické kontradikce a technické kontradikce – jak je řešit? 

 Uvažování „v čase a rozsahu“. 

 Kompletní proces řešení problému pomocí TRIZu. 

 Vytvořit funkční model systému a používat jej pro identifikaci a 

řešení rozporu. 
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Moduly školení a agenda 

 

Co je to inovace  Kreativní nástroje TRIZ  

Úvod do světa TRIZ  Hledání řešení a využití zdrojů  

Řešení problémů pomocí TRIZ  Funkční analýza  

Kontradikce požadavků  Standardní řešení – ořezávání  

TRIZ a trendy technické evoluce  Standardní řešení TRIZ  

TRIZ a myšlení v čase a rozsahu  
Typické taktiky řešení problému pomocí 
TRIZ  

 

 

 

 

Základní atributy školení 

 

Doba trvání  3 dny 

Cílová skupina  
Konstruktéři, Product manažeři, Inovační manažeři, Projektoví mana-

žeři, Green Belti, Black Belti 

Počet účastníků  10 - 15 

Jazyky školení  Česky nebo Anglicky 

 

 

 

Reference GE | Preciosa| Panasonic |PF České pojišťovny 

Andritz Hydro | BMW | HEAD Sport | Philips |Evonik| Roche| 

 

Kontakt Libor Čadek 

libor.cadek@integratedconsulting.cz  

Milan Gazdík 

milan.gazdik@integratedconsulting.cz 

Ján Chaľ 

jan.chal@integratedconsulting.cz 

Stefan Posch 

Stefan.posch@integratedconsulting.at 
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