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16 hodin 
inovací

16 HODIN  
BUSINESS ETIKY
LEKTOR bude upřesněn

ROZSAH 2 dny

CENA 4 980 Kč / 2 dny

MÍSTO  JIC Innovation Partk, areál INTECH 

U Vodárny 2, Brno 616 00

Během 16 hodin se seznámíte se:

•	 základními východisky podnikatelské etiky,

•	 výzkumy	mapujícími	situaci	v	České	republice,

•	 důvody	pro	etické	a	odpovědné	chování	v	podnikání,

•	 nástroji	podnikatelské	etiky,

•	 metodami,	jak	etické	principy	zavádět	a	dodržovat.

Zjistíte,	jaké	jsou	přístupy	a	přínosy	business	etiky	pro	vaše	
podnikání	a	také	to,	že	v	jejím	dodržování	nejste	a	rozhodně	
nebudete	sami.	

Přesné	termíny	a	aktuální	informace	naleznete	na	stránkách	 
www.inovacniakademie.cz.

REFERENCE
„Zpočátku jsem nebyl kurzu Inovační akademie příliš nakloněn. Po prvním bloku 
se vše výrazně změnilo. Pánové Cháľ a Košturiak nás nezatěžovali extrémním 
množstvím teorie, ale dávali prostor diskuzi a příkladům z praxe. Nejvíce mne 
oslovilo praktické zaměření kurzu s důrazem na zpracování vlastních inovačních 
řešení. Kromě networkingového efektu a získání kontaktů pro navázání 
budoucí spolupráce s ostatními účastníky, jsem se naučil vnímat inovace 
jako klíčový proces, který je možné plánovat, měřit a řídit v každé firmě,“ 
uvedl ředitel společnosti Global business IT, s.r.o. Ing. Ondřej Coufalík.
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Hledáte nápady a novou inspiraci pro své projekty? 

Chcete vědět, jak lze zvýšit obrat firmy bez zbytečných nákladů?

Chcete získat náskok před konkurencí? 

Přijďte	na	16 HODIN INOVACÍ, kde vám zkušení	
lektoři	ukážou,	jak	dosáhnout	svých	cílů	pomocí	
inovací.	Během	dvoudenního	kurzu získáte 
systematický	pohled	na	roli	inovací	v	rozvoji	firmy 
a	dostanete	příležitost	analyzovat	možnosti	inovací	
ve	své	firmě.	Kurz	obsahuje	jak	teoretickou	část,	
tak	praktická	cvičení,	kde	se	seznámíte	s:

•	 procesem	vytváření	hodnot	–	od	šetření	
k	vytváření	bohatství,

•	 základními	pojmy	a	očekáváními	z	oblasti	
inovačního	managementu,

•	 mapováním	trhu	a	zákazníků,	řízením	příležitostí,	

•	 inovačními	projekty,

•	 příklady	z	praxe	a	případovými	studiemi

Tento	kurz	je	součástí	komplexního	vzdělávacího	programu	Inovační	akademie.	Nově	je	možné	jednotlivé	kurzy	libovolně	kombinovat	podle	vašich	
potřeb.	Můžete	tak	absolvovat	všechna	nabízená	školení	a	zpracovat	si	během	nich	inovační	projekt	pro	svou	firmu,	nebo	můžete	navštívit	jenom	ty,	

které	považujete	za	relevantní	pro	své	podnikaní.	Vybírat	můžete	z	následujících	kurzů:

16 hodin 
inovací

„Náplní kurzu je porozumění pojmu inovace, pochopení toho, že inovace 
nejsou převratná technická řešení nebo patenty na patentových úřadech. 
Inovace vzniká na trhu, musí ji přijmout zákazníci a musí za ní zaplatit. 
Inovace jsou byznys, zajímavý byznys pro lidi, kteří rádi dělají věci jinak.“ 
Ján Košturiak, prezident společnosti Frauhnofer IPA Slovakia.

Kurz	je	realizován	Jihomoravským	inovačním	centrem 
ve	spolupráci	s	Fraunhofer	IPA	Slovakia.	

LEKTOR prof. Ing. Ján Košturiak

CENA 4 980Kč/2 dny

MÍSTO   JIC Innovation Partk, areál INTECH  

U Vodárny 2, Brno 616 00

16 HODIN  
INOVACÍ PRODUKTŮ 
A SLUŽEB
LEKTOR Ing. Ján Chál‘

ROZSAH 2 dny

CENA 4 980 Kč / 2 dny

MÍSTO  JIC Innovation Partk, areál INTECH 

U Vodárny 2, Brno 616 00

Během 16 hodin se seznámíte se:

•	 systémovým	pohledem	na	to,	co	je	to	produkt	a	co	služba,

•	 procesním	prohledem	na	produkt/	službu	–	jak	je	rozšiřovat,

•	 významem	značky	a	komunikace	pro	Váš	produkt/službu,

•	 metodami	inovace	produktů	a	služeb,

•	 řízením	produktového	portfolia	v	praxi.

V	praktických	cvičeních	si	vyzkoušíte,	jak	systémově	
postupovat,	když	chcete	inovovat	svůj	výrobek	nebo	službu.	
Navíc	si	odnesete	přehledný	návod	na	to,	jak	tento	postup	
v	budoucnu	zopakovat.	

16 HODIN  
PROCESNÍCH INOVACÍ
LEKTOR prof. Ing. Ján Košturiak

ROZSAH 2 dny

CENA 4 980 Kč / 2 dny

MÍSTO  JIC Innovation Partk, areál INTECH 

U Vodárny 2, Brno 616 00

Během 16 hodin se naučíte:

•	 měřit	výkonnosti	procesů	a	identifikací	příčin	nízké	
výkonnosti	procesů,

•	 jak	identifikovat	klíčové	potenciály	zvýšení	výkonnosti	
procesů	ve	Vaší	firmě,

•	 rozvíjet	procesy	jako	klíčové	způsobilosti	
(zdroje	konkurenční	výhody),	

•	 jak	zvýšit	produktivitu	a	kvalitu	a	zároveň	snížit	náklady	o	30%,

•	 implementovat	procesní	projekty.

Dozvíte	se,	jaký	režim	zvyšování	výkonnosti	procesů	použít	
ve	své	firmě	(zda	projektový,	workshopový	nebo	individuální)	
a	také	získáte	osvědčený	návod,	jak	motivovat	své	zaměstnance	
k	zvyšování	výkonnosti	procesů.	


