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• Představení 

• Motivace ke vzniku společnosti TF 

• Spolupráce s univerzitou 
 



Know How Practice 

Know How 

Project 

Practice 

Project 

Je potřeba vnímat rozdíl mezi INFORMACEMI  a ZNALOSTMI 

VZÁJEMNÉ VAZBY 



• Nábor studentů a spolupráce, příklady 
inovačních týmů 

• Komunikace v týmu                           
(SKYPE, datové uložiště) 

• První výstupy, ukázky projektů 
 



Impulsy pro spolupráci 

Vazby a kontakty 
získané během 
profesní praxe 



• „Vše co je komplikované, nemá šanci na přežití.“ 

•  „Když si koupíš hotové lidi, stáváš se zbytečným.“ 

• „Pozor na iluzi rychlých řešení.“ 

• „Je jednoduché něco zkomplikovat, ale je velmi komplikované 
něco zjednodušit.“ 

• „Nechci vynaleznout nic, co by se nedalo prodat.“ T. A. Edison 

• „Každý problém má tři řešení: moje, tvoje a správné“. Čínské přísloví 

• „Bohatství nevzniká dokonalým zvládnutím známého, ale 
nedokonalým zmocněním se nového“ Kevin Kelly, 

•  „Problém neexistuje – je pouze oblast pro řešení.“ 

• „Dobrý tým je tlupa na mamuta.“    
        

Hlavní mota používané při vývoji a inovaci  



• Lean strategie/myšlení/filozofie, Základy Lean Production, 
Lean Design, Robust design,  

• Týmová spolupráce, základy práce v týmu, týmové role  

• Low cost automatization 

• Základy a principy kalkulace výrobku 

Témata nutná k diskuzi v týmu 



Vývoj  nové řady ručního řehtačkového zvedáku  0,5t, 1t, 1,6, 3,2t 

 

• Použití vysoko-pevnostních řetězů a ocelí  

• Zvedák vybaven elektronikou a zobrazovacím displejem 

• Zásadní optimalizace hmotnosti při zachování stabilní funkce 

Příklady projektů  



Řešení problematiky rozporu mezi teoretickým 3D modelem 
světlometu a reálným sériovým dílem. 

• Cílem projektu je nalézt souhrn korekcí, které povedou 
k systémovému řešení při samotném konstrukčním návrhu 
světlometu na základě analýz 4 realizovaných světlometů 

Příklady projektů   

http://www.hella.com/hella-com/index.html?rdeLocaleAttr=en


•  Inovační fórum pro dodavatele Škoda Auto a.s.  

                           „Simply Clever v produktech“  

• 26.04.2012 proběhlo úspěšné jednání ve ŠKODA auto 

Připravované  projekty    



Připravované  projekty    

TRIZ – základ všech inovačních postupů 
   

TRIZ je metodika pro Tvorbu a Řešení Inovačních a Inovačních postupů  a 

Invenčních Zadání. Metoda TRIZ vznikala postupně od r. 1946 analýzou 

patentů a zobecňováním odhalených úspěšných řešitelských postupů. 

Rozborem více než 1.5 mil. patentů bylo zjištěno, že nejvýznamnější 

inovace jsou dosahovány poměrně malým počtem objektivně 

používaných řešitelských postupů. 

Goldfire - 

• V rozličných průmyslových odvětvích a specializacích se neustále opakují stejné 

problémy a řešení  

• Nejsilnější řešení vycházejí z identifikace a eliminace konfliktu (protiřečení) 

• Nejlepší řešení proměňují ohrožení na užitečné zdroje 

• Technické trendy se dají předpovídat, technické systémy se vyvíjejí evolučně 



Je nutné udělat projekty alespoň trochu FUN, protože jen 

pozitivní motivace přináší nejlepší výsledky. 

Děkuji za pozornost 


