
© František Palčák,  www.triz.sk Celostné vzdelávanie: výchova, vyučovanie a vynaliezanie 1

Vynaliezavosťou k úspechu doktorandskej prípravy
Prínosy prístupu TRIZ pre podporu správneho celostného vzdelávania

doc. Ing. František Palčák, PhD.

www.triz.sk 

Prednáška
pre FS TUL v Liberci 3.11. a 10.11.2021



© František Palčák,  www.triz.sk Celostné vzdelávanie: výchova, vyučovanie a vynaliezanie 

Činnosti

2

doc. Ing. František Palčák, PhD.

1970 prednášateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave, SK
Strojnícka fakulta
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

1996 vedúci Oprávneného školiaceho strediska 
Authorized Training Center for ADAMS
Automated Dynamic Analysis of Mechanical Systems
MSC Software - Hexagon

2011 člen Vedeckej rady, Technická univerzita v Liberci 

2012 vyškolený používateľ prístupu TRIZ:
Tajomstvo Rozlúštenia Inovačného Zdokonaľovania
podmienok, priekopníkov a prostriedkov 
TRIZ Certificate,  Bohuslav Bušov, TRIZing Brno, CZ

2014 prezident
Občianske združenie TRIZ SK Bratislava, SK



© František Palčák,  www.triz.sk Celostné vzdelávanie: výchova, vyučovanie a vynaliezanie 

Náplň prednášky: Vynaliezavosťou k úspechu doktorandskej prípravy

1. Prístup TRIZ na vzájomné zdokonaľovanie podmienok, priekopníkov a prostriedkov 

1.1  Prístup TRIZ: vyspelosť významu prenosu vstupu na výstup: V = F / C  a C x V = F 

1.2  Prístup TRIZ: podnety, pravidlá a postupy

1.3 Prístup TRIZ: čo použiť, prečo použiť a ako použiť

2. Prístup TRIZ pre celostné vzdelávanie: výchovu, vyučovanie a vynaliezanie 

2.1  Rámec celostného spolunažívania ľudskosť zásady umenie

2.2 Rámec celostného spoznávania odbornosť znalosti veda

2.3 Rámec celostného stelesňovania vynaliezavosť zručnosti remeslo

3. Uplatnenie Rámca zdokonaľovania: PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ  vo vzdelávaní

4. Zhodnotenie zaujímavosti, zrozumiteľnosti a zužitkovateľnosti prínosov prístupu TRIZ

3



© František Palčák,  www.triz.sk Celostné vzdelávanie: výchova, vyučovanie a vynaliezanie 

Cieľ prednášky: Vynaliezavosťou k úspechu doktorandskej prípravy

Úspešnosť uplatnenia prístupu TRIZ na zdokonalenie spôsobu celostného vzdelávania závisí od 

vynaliezavosti ako prelomovo zdolať výzvu - rozpor: dosiahnuť malým úsilím ohľaduplne veľa úžitku.  

Cieľom prednášky je zaujať, presvedčiť a ukázať, že na zdokonaľovanie je vhodné uplatniť                    

Rámec zdokonaľovania PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ podľa prístupu TRIZ, ktorý by mal pomôcť  

pri vyspelom uspokojovaní  celostných potrieb (duchovné - zásady, duševné - znalosti a telesné -

zručnosti) aj pri prelomovom úspornom, ústretovom aj užitočnom zdolávaní výziev zajtrajška. 

Skratka TRIZ znamená:

Tajomstvo Rozlúštenia Inovačného Zdokonaľovania: 

• podmienok čo použiť výchova zásady        vstup

• priekopníkov prečo použiť             vyučovanie znalosti      význam  =  výstup / vstup

• prostriedkov ako použiť vynaliezanie        zručnosti    výstup
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Altšuller (1926 – 1998) už ako mladík dokázal vynaliezať úspešné 
patenty, neskôr sa ako zamestnanec patentového úradu zameral na 
vyhľadanie zovšeobecnenia spôsobu ako zdokonaľovať výtvory -
prostriedky  a ako prvému v dejinách ľudstva sa mu podarilo odhaliť 
zákonitosti vynaliezania (1946).
Skvelé podmienky pre odhalenie zákonitostí prístupu TRIZ  mal 
Altšuller  počas vyhnanstva v tábore nútených prác (gulag), kde 
trávil čas rozhovormi s vynikajúcimi ľuďmi z rôznych oblastí 
poznania. V gulagu si uvedomil aj potrebu pokory, ktorej prejavy sú 
krása, dobro a láska, preto až do konca svojho života poskytoval 
nezištne všetky svoje objavy ostatným.                                                      
Postupne zostavil podnety - nástroje (vstup), pravidlá - nariadenia 
(význam) a postupy - návody  (výstup) prístupu TRIZ. 
Keď odhalil smery zdokonaľovania výtvorov - prostriedkov (1963) 
zistil, že treba zosúladiť vyspelosť podmienok, priekopníkov a 
prostriedkov.

Altšuller, H. S., Shapiro, R. B.:    
O zovšeobecnených 
zákonitostiach myslenia            
(o psychológii) vynálezcovskej 
tvorivosti. Otázky psychológie, 
č. 6, str. 37-49, 1956.

Altšuller G. S., Vertkin I. M.:   
Ako sa stať majstrom-géniom: 
životný zámer-stratégia tvorcu, 
1994. 

Altšuller, H. S.: Postupnosť 
krokov k novinkám, TRIZ: 
Cieľavedomé vynovovanie 
a zručnosť tvorivosti, 2007. 

1 Prístup TRIZ pre zdokonaľovanie podmienok, priekopníkov a prostriedkov
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Rozborom podstaty úspešných vynálezov Altšuller odhalil zákonitosti 
zdokonaľovania vlastnosti výtvorov (zákonitosti vynaliezania, 1946):

• nová prelomová podstata (objav) plnenia poslania výtvorov
je len v 1% úspešných vynálezov 

• východiskom pre 99% doterajších úspešných vynálezov je
známa podstata plnenia poslania výtvorov

• vo všetkých úspešných vynálezoch bolo potrebné prekonať 
rozpor ako súčasne splniť protichodné požiadavky bez ústupkov

Prístup TRIZ umožňuje tvorcom prejsť:

• od náhody k cieľavedomej zákonitosti čo použiť
• od domnienok k overenej podstate a istote prečo použiť
• od ústupkov k úplnému splneniu rozporov ako použiť

1 Prístup TRIZ pre zdokonaľovanie podmienok, priekopníkov a prostriedkov
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Zákonitosti vynaliezania, ktoré odhalil Altšuller (1946) platia pre zdokonaľovanie každej ľudskej 

činnosti. 

• Rozborom úspešných prelomových zmien v dejinách ľudstva v narábaní s hmotou (prospievanie),      

s poučením (potešenie) a vzťahmi (povznesenie) odhalil zásady zdokonaľovania podmienok - vstup 

pre vyspelý význam prenosu na výstup (vyspelé zužitkovanie zdrojov - prameňov) - ľudskosť.

• Rozborom úspešných životných príbehov  odhalil zásady zdokonaľovania priekopníkov pre súlad  

duchovnej, duševnej a telesnej vyspelosti - význam prenosu (vyspelé potreby) - odbornosť.

• Rozborom úspešných vynálezov odhalil zásady zdokonaľovania prostriedkov - výtvorov (postoje, 

postupy a predmety) - výstup prenosu (vyspelé prekonávanie rozporov) - vynaliezavosť.

Prístup TRIZ poskytuje ústretový, úsporný a užitočný spôsob premeny náhodnej živelnosti na 

cieľavedomé zovšeobecnené zákonitosti prelomového zdokonaľovania vyspelosti podstaty plnenia 

poslania, ktoré umožňujú premeniť zdanlivo nemožné na možné. 

7
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Zásady zdokonaľovania podmienok - vstup prenosu:

• udržateľnosť, správna ochrana prameňov - zdroje
• úmernosť, správne využívanie príležitostí - pripravenosť
• úspornosť, správna dostupnosť prostriedkov - vybavenie

Zásady zdokonaľovania priekopníkov - význam prenosu:

• ústretovosť, správne zásady - postoje
• účinnosť, správne znalosti - poznanie
• úspešnosť, správne zručnosti - prekonávanie

Zásady zdokonaľovania prostriedkov - výstup prenosu:

• užívateľnosť, správne pravidlá postojov - umenie
• účelnosť, správna podstata postupov - technológie - veda
• užitočnosť, správne poslanie predmetov - technika

8

VÝSTUP

AQ → MQ

VÝZNAM

IQ → TQ

VSTUP

RQ → EQ

1 Prístup TRIZ pre zdokonaľovanie podmienok, priekopníkov a prostriedkov

Rámec zdokonaľovania 
PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ
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1.1 Prístup TRIZ: vyspelosť významu prenosu vstupu na výstup

Dokonalosť je konečný stav pre premenlivú-dynamickú sústavu, na ktorú pôsobí priťahovač-atraktor
(Gräbe, 2020). Všadeprítomné prejavy zdokonaľovania diania (Kolobeh vzájomného zdokonaľovania
vyspelosti podmienok, priekopníkov a prostriedkov) sú dôsledky pôsobenia dokonalosti
(priťahovača) na dianie prostredníctvom príťažlivosti dokonalosti (Palčák, 2017).

Táto hnacia sila tvorivosti-vynaliezavosti-objavnosti sa prejavuje podľa zásady-pravidla-zákonitosti čo
najmenšieho pôsobenia-čerpania zdrojov na čo najlepšie splnenie poslania (Maupertuis, 1746) ako
všeobecne platný, stály a spravodlivý Zákon zdokonaľovania vyspelosti významu prenosu vstupu na
výstup: (Degree of Ideality: stupeň zdokonalenia v zozname pojmov, TRIZ Glossary, 2018)
(V) význam vyspelosti prenosu: prečo - hodnoty = (F) výstup prenosu: ako - poslanie / (C) vstup
prenosu: čo - zdroje

V = F / C

Priekopník - vodca využíva podmienky - zdroje (vstup, C) pre hodnotný prenos (význam, V) vstupu
na výstup na dosiahnutie poslania (výstup, F). prostriedku - výtvoru, teda cieľom je vyspelosťou
významu dosiahnuť ohľaduplne veľký prínos s malým úsilím. Prelomový úspech je výsledkom
znásobenia úspornosti vstupu, ústretovosti významu a užitočnosti výstupu.

9
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1.1 Prístup TRIZ: vyspelosť významu prenosu vstupu na výstup

10
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1.1 Prístup TRIZ: vyspelosť významu prenosu vstupu na výstup

11

športové  auto: dobrá jazdná bezpečnosť B 
ale zlé jazdné pohodlie A

rodinné auto: dobré jazdné pohodlie A
ale zlá jazdná bezpečnosť B

Celkový  rozpor:  lepšie        jazdné pohodlie A 
vyvolá  zhoršenú   jazdnú bezpečnosť  B 
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1.2 Prístup TRIZ: podnety, pravidlá a postupy

Podnety   nástroje umenie zámer   čo použiť odporúčanie vstup prenosu         
Pravidlá    zákonitosti     veda dôvody        prečo použiť zdôvodnenie význam prenosu
Postupy návody           remeslo spôsob ako použiť uskutočnenie výstup prenosu

12
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1.2 Prístup TRIZ: podnety (nástroje, umenie: zámer čo použiť)

13

Podpora - znásobovanie prínosov,  Rámec zdokonaľovania PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ 
vodca predurčuje, PQ (Perfecting Quotient)
znásobovanie, zdokonaľovanie celostnej vyspelosti, Ideality,

Podnietenie - vstup prenosu 
vyjednávateľ presviedča  RQ (Relationships Quotient)
zadanie, podmienky, prírodné, osobné a skupinové zdroje Resources
vyzývateľ podnecuje EQ (Emotional Quotient)
zohľadnenie, vzťah javov, Space - Time - Domain - Interface,

Prekonanie - význam prenosu
vedec preskúmava IQ (Intelligence Quotient)
zovšeobecnenie,  podstata poslania, Functionality - Value,
vynálezca prekonáva, TQ (Technium Quotient)
prelomové zdolanie rozporov, Contradictions

Použitie - výstup prenosu
výrobca prispôsobuje, AQ (Adversity Quotient)
zosúladenie, smery premeny, System Transition
vychovávateľ poučuje, MQ (Mission Quotient)
zužitkovanie, prenos podstaty, System Transfer

VSTUP

RQ → EQ

VÝZNAM

IQ → TQ

VÝSTUP

AQ → MQ
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1.2 Prístup TRIZ: pravidlá  (predpisy, veda: dôvody prečo to použiť)

Prístup TRIZ zastrešuje všetky známe prístupy, lebo jeho pravidlá vychádzajú z troch  zákonov:

Zákon podstaty zdokonaľovania, vstup prenosu:  čo použiť                                                 
Všadeprítomná príťažlivosť dokonalosti je hnacou silou vzájomného zdokonaľovania vyspelosti 
priekopníkov, prostriedkov a podmienok, ktorého cieľom je súlad, spokojnosť a spolupatričnosť pri 
tvorivosti, vynaliezavosti a objavnosti so snahou čo najlepšie uspokojiť telesné, duševné a duchovné 
potreby priekopníkov. 

Zákon dôležitosti zdokonaľovania, význam prenosu: prečo použiť                                           
Priekopník, prostriedky a podmienky  sa zdokonaľujú spôsobom “ohľaduplne veľa za málo“ so 
snahou o vyspelosť významu  (ústretovosť, úspešnosť a účinnosť) prenosu-odozvy úmernosti, 
únosnosti a úspornosti vstupu na užívateľnosť, účelnosť a užitočnosť výstupu. 

Zákon postupu zdokonaľovania, výstup prenosu: ako použiť                                                         
Podstata diania sa zdokonaľuje podľa Zákonov vzájomného zdokonaľovania - dialektiky (Hegel, 1806) 
pre prekonávanie rozporov,  pre preskok S - krivka a pre pokrok sebapodobná - fraktálna 
skrutkovica. 

14
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1.2 Prístup TRIZ: postupy  (pokyny, remeslo: spôsob ako to použiť)

Postupnosť krokov ARIZ (Petrov, 2019) z pohľadu prístupu TRIZ:

Rozbor - vstup prenosu: 
• posúdenie východiskového stavu, potreby, výzvy
• stanovenie zovšeobecneného cieľa
• rozpoznanie rozporov: vyzývacieho, vonkajšieho a vnútorného

Návrh - význam prenosu:
• zovšeobecnený spôsob zdolania rozporu 
• využitie zdrojov: času, priestoru, látok polí, poznania - údajov
• zhotoviteľný spôsob splnenia požiadaviek a prípadná zmena zadania

Zhodnotenie - výstup prenosu:
• prínosy návrhu
• možnosti čo najvyspelejšieho využitia zdrojov
• využitie spôsobu zdolania výzvy na zdokonalenie prípravy priekopníkov

15

VSTUP

RQ → EQ

VÝZNAM

IQ → TQ

VÝSTUP

TQ → MQ
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Zhotovitelia:

CVTI
Centrum 
vedecko-
technických
Informácií

SOVA Digital

Kvant

STU Bratislava

Zážitkové stredisko vedy Aurelium, (Bojnická 3, Bratislava), má názov na počesť slovenského vedca 
Aurela Stodolu, http://aurelium.sk/,  aurelium@cvtisr.sk

Pracovisko: jazdné pohodlie A a jazdná bezpečnosť B auta (návrh doc. Palčák) 

1.3 Prístup TRIZ: čo použiť, prečo to použiť a ako to použiť
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Členovia ATC pre ADAMS, STU v Bratislave a OZ TRIZ SK navrhli pre Zážitkové centrum vedy Aurelium 
pracovisko na ukážku nežiaduceho vplyvu kmitania auta na vodiča.
Návštevník sa môže sám presvedčiť o nežiaducom rozkmitaní žalúdka figuríny pri napodobnení stavu 
keď nadstavba - karoséria pri jazde auta kmitá v oblasti vlastného kmitočtu - frekvencie (8Hz) 
dynamickej sústavy zavesenia žalúdka.

Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov
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Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov

18

Európska únia vyžaduje, aby členské štáty upravili
svoje vnútroštátne právne predpisy podľa záväznej
smernice o kmitaní na ochranu zdravia a bezpečnosti.

Mechanical vibration and shock - Evaluation of human
exposure to whole-body vibration - Part 1: General
requirements, ISO 2631, 1997, Directive EU
2002/44/EC – vibration

Človek je najcitlivejší na nízkofrekvenčné kmitanie
v oblasti 1-12 Hz (zlé jazdné pohodlie A).
Aby auto poskytovalo pre človeka dobré jazdné
pohodlie A tak ho treba navrhnúť tak, aby bola
frekvencia budiaceho kmitania pôsobiaceho na
človeka v aute v oblasti 12-15 Hz vyššej odolnosti.

Priebeh odolnosti človeka na kmitanie
vlastná frekvencia žalúdka je 8 Hz 
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Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov

19

Na určenie frekvenčnej odozvy slúži dynamická pohybová rovnica  dvojhmotnej sústavy: M matica 
hmotností, B matica tlmení, K matica tuhostí, hmotnosť (mk) nadstavby-karosérie auta, (mz) žalúdka 
vodiča, F je budiaca sila, q sú zovšeobecnené výchylky (yk) nadstavby-karosérie (fok = 1,6 Hz) a (yz) 
sú zovšeobecnené výchylky žalúdka (foz = 8 Hz).
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Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov

20

Vodič je najcitlivejší na výchylky od kmitania v pásme 1-12 Hz (zlé jazdné pohodlie A), pričom
fN = 1-2 Hz je vlastná frekvencia odpruženia nadstavby - karosérie auta a
fK = 8-12 Hz je vlastná frekvencia odpruženia kolesa teda práve tam, kde sú najvyššie hodnoty 
dynamickej sily (PSD) pôsobiacej na pneumatiku potrebné pre dobrú jazdnú bezpečnosť B, preto je 
súčasné splnenie požiadaviek na dobré jazdné pohodlie A a dobrú jazdnú bezpečnosť  B v rozpore. 

výchylky nadstavby auta
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Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov

21

Odborník na autá, ktorý pracuje bez znalostí prístupu TRIZ využíva na splnenie protichodných
požiadaviek na dobré jazdné pohodlie A aj dobrú jazdnú bezpečnosť B len okruh svojich znalostí
(odbornosť), preto sa snaží použiť nové zdroje (prídavné zariadenia na vyvolanie sily), čo ale nežiaduco
zvyšuje náklady (vysoká hodnota za vysoké náklady: veľa za veľa - plytvanie).
Výsledkom je prispôsobivé (aktívne) odpruženie: účinné ale drahé zariadenie Magic Body Control
(MBC) s kamerou na snímanie nerovností na ceste pre sústavu Active Body Control (ABC), ktorá riadi
hydraulické piesty, aby nastavili vlastnosti oceľových vinutých pružín v zavesení kolies podľa povrchu
cesty, čo zabezpečí súčasne dobré jazdné pohodlie A aj dobrú jazdnú bezpečnosť B (Ap ≡ Bp).

http://www.caranddriver.com/photo-gallery/mercedes-benz-news-magic-body-control-system-driven-ndash-car-and-driver
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Prístup TRIZ umožňuje prelomovo zdokonaliť výtvory, lebo
namiesto hľadania ústupkov sa zameriava na to ako zistiť a
zdolať rozpory a súčasne splniť protichodné požiadavky.
Postupnosť zdolávania rozporov:

• vyzývací rozpor
riadiaci rozpor na úrovni zámeru zdokonalenia výtvoru
vstup

• celkový rozpor
globálny technický rozpor na úrovni celku výtvoru
význam prenosu = výstup / vstup

• miestny rozpor
lokálny fyzikálny rozpor na úrovni časti výtvoru
výstup

Rámec zdokonaľovania pre kolobeh 
zdolávania rozporov:

využívací rozpor
PQ vodca, predurčený smer

vyspelostný rozpor
RQ vyjednávač, plnohodnotný tovar

vyzývací rozpor 
EQ vyzývateľ, pomenovaná potreba

výskumný rozpor 
IQ vedec, premyslený objav

vynálezcovský rozpor  
TQ vynálezca, prelomová novinka

výrobný rozpor 
AQ výrobca, prispôsobivý výrobok

vzdelanostný rozpor
MQ vychovávateľ, poučný vzor
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1. krok: treba vyhľadať a zdolať - prekonať vyzývací rozpor
Keď riaditeľ vyzve vývojárov aby zdokonalili jazdné vlastností auta aby bolo úspešnejšie na trhu, teda
aby bolo účelnejšie a zároveň úspornejšie, tak vznikne vyzývací rozpor (riadiaci-administratívny
rozpor): rozpor medzi požiadavkami (potrebami) na zdokonalenie auta a chýbajúcimi podmienkami
(treba pomenovať ciele, nadobudnúť znalosti o postupoch a zabezpečiť zdroje).

Vyzývací rozpor: treba zdokonaliť vlastnosti auta, ale ešte nevieme ako.

Zásadou pre prekonanie vyzývacieho rozporu je vyhľadať protikladné vlastnosti-parametre celého
výtvoru (veci-stroja alebo postupu-technológie) keď sa zlepšením vlastnosti jednej časti zhoršuje
vlastnosť druhej časti výtvoru, teda treba vyhľadať celkový rozpor (globálny technický rozpor na
úrovni celku).

Celkový rozpor: protichodné jazdné pohodlie a jazdná bezpečnosť na úrovni celku (auta).
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2. krok: treba zdolať celkový rozpor
Zásadou pre prekonanie celkového rozporu je
vyhľadanie miestneho-lokálneho rozporu vo výtvore,
keď jedna časť výtvoru má mať súčasne protichodné
vlastnosti.
Miestny rozpor (lokálny fyzikálny rozpor) nastáva na
úrovni vlastnosti jednej časti auta (odpruženie auta),
ktorá by mala mať pri prejazde nerovnosti súčasne
protichodné vlastnosti:
• zabezpečiť nulovú zmenu sily prenášanej do

nadstavby pre žiaduce nulové výchylky nadstavby a
zároveň

• zabezpečiť nenulovú zmenu sily pre žiaduci prítlak
kolesa na cestu, aby zabezpečila splnenie požiadaviek
na úrovni celku,

teda treba dosiahnuť súčasne čo najlepšie jazdné
pohodlie A aj jazdnú bezpečnosť B (Ap ≡ Bp).
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3. krok: treba zdolať miestny rozpor
Poslaním odborníka - majstra na prístup TRIZ je viesť odborníka na autá, aby sa snažil splniť
protichodné požiadavky podľa nástrojov, pravidiel a postupov prístupu TRIZ. Ukáže ako cielene hľadať
podnety v úspešných patentoch z rôznych oblastí poznania a upozorní, že na prelomové odstránenie
miestneho rozporu treba využiť miestne zdroje (hnací a brzdný moment elektromotorov a riadiaci
počítač) čo umožní dosiahnuť vysokú hodnotu za nízke náklady.

Zdokonaľovanie spôsobu odpruženia auta:
- výkyvné,
- pružné (listové pružiny, vinuté pružiny),
- kvapalinové (olejový tlmič),
- plynné (vzduchový tlmič),
- elektromagnetické (magnetoreologická kvapalina),
- elektrické (lineárne elektromotory, riadené rotačné elektromotory), (LEAF)
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Prelomový spôsob ako zdolať miestny rozpor:
Treba zdolať miestny rozpor aby auto pri jazde poskytovalo súčasne čo najlepšie jazdné
pohodlie aj jazdnú bezpečnosť (Ap≡ Bp) pomocou miestnych zdrojov (hnací a brzdný moment)
čo umožní dosiahnuť prelomovo vysokú hodnotu za nízke náklady (počítačom riadené
striedavé hodnoty krútiaceho momentu elektromotorov, pre náhle zvýšenie-rozbeh a náhle
zníženie-pribrzdenie). Elektroauto LEAF (Leading, Environmentally Friendly, Affordable and
Family car) je prevratná novinka, je to elektroauto, ktoré je priateľské voči životnému
prostrediu, nízkonákladové, rodinné (pohodlné aj bezpečné) a cenovo dostupné.

pri zrýchľovaní sa predok  auta  zdvíha  pri brzdení predok auta 
klesá 
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športové  auto: dobrá jazdná bezpečnosť B, 
ale zlé jazdné pohodlie A

rodinné auto: dobré jazdné pohodlie A, 
ale zlá jazdná bezpečnosť B

Celkový  rozpor:  lepšie        jazdné pohodlie A 
vyvolá  zhoršenú   jazdnú bezpečnosť  B 
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Odborník na prístup TRIZ cieľavedome (systematicky) a opakovateľne spája dva rozdielne postupy:
• rozbor (analýzu) zadania zmysluplným myslením (dialektickou logikou) v ľavej časti mozgu, podľa

zákonitostí zdokonaľovania, ktorým rozpoznáme rozdiely medzi podobnými výtvormi (fylogenéza)
a zisťujeme v čom spočíva podstata plnenia poslania a rozporu,

• zostavenie (syntézu) spôsobu zdolania výzvy vynaliezavosťou (predstavivosťou - fantáziou)
v pravej časti mozgu, keď odhalíme podobnosti medzi rozdielnymi výtvormi (ontogenéza) a keď
spoločnú vlastnosť rôznorodých výtvorov zovšeobecníme tak nájdeme spôsob ako podstatu
plnenia poslania prelomovo zdokonaliť a rozpor bez ústupkov zdolať.
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Rámec zdokonaľovania, vyspelosť: PQ = (vstup: RQ x EQ) x (význam: IQ x TQ) x (výstup: AQ x MQ)
má poslanie:
• podnecovať dívať sa novým spôsobom na známe veci
• odhaľovať skryté súvislosti
• uplatňovať správne zásady, znalosti a zručnosti

Rámec zdokonaľovania pomáha úspešne zdolať výzvy
a čeliť vstupom, ktoré vykazujú rast:

• množstva Big Data
• rozmanitosti versatility
• zložitosti complexity

Rámec zdokonaľovania poskytuje odpovede na otázky čo použiť, prečo použiť a ako použiť,
čo umožňuje cieľavedome vyhľadávať, spracovať a začleniť nové vstupy (podnety, pravidlá a
postupy) do okruhu vlastných zásad, znalostí a zručností.
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Výzva pre úspešné zdokonaľovanie: zrozumiteľnosť

Poznanie: skúsenostné-vnútorné (tacitné), odborné-vonkajšie (explicitné) a presahujúce 
(nadpoznanie-metakognícia). Pre úspešné prelomové vynaliezanie sa treba snažiť vnímať význam 
súvislostí a porozumieť  ich celostnému odkazu. 

• dbať na správnosť použitia slov z hľadiska správneho opisu vlastností,                                           
príklad: hovorí sa guľatý stôl, ale v skutočnosti ide o okrúhly stôl, 

• dbať na správnosť použitia slov z hľadiska správneho opisu postupnosti príčin - podstaty významu,                
príklad: nesprávne sa hovorí, že jazda v zákrute vyvoláva vznik odstredivej sily, ale v skutočnosti sa 
naše telo najradšej pohybuje rovnomerne priamočiaro a keď prvotnou dostredivou silou nútime telo 
aby sa premiestňovalo po zákrute tak odstredivá sila je až druhotná, je to odozva (reakcia) na 
prvotnú dostredivú silu,

• dbať na správnosť použitia slov z hľadiska správnej zrozumiteľnosti, najmä cudzojazyčných slov  a 
preto treba všade používať slová  najprv v rodnom jazyku a príslušné cudzojazyčné slová dávať do 
zátvorky,  príklad: slovenské slovo predurčený je zrozumiteľnejšie ako cudzojazyčné slovo 
deterministický. 
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Výzva pre úspešné zdokonaľovanie: celostné vnímanie (Pan Sensics)

Prístup: celostné vnímanie (Simon Dewulf, Darrel Mann: Pan Sensics)
https://pansensic.com/our-platform/

Cieľ: sprístupniť skrytý význam zápisu myšlienok pomocou rozpoznania:

- podobenstva (metafory)
- poslania príbehu
- spôsobu myslenia 
- obdobia života
- zdolania rozporov

Nástroj: počítačové spracovanie vstupov (ontológia) a kľúčových slov Hybrid Text Analytics (HTA) 
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Zdokonaľovanie    tyč pružina         kvapalina          vzduch magnet           elektrina

odpruženie

riadenie

trenie

výroba
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Zdokonaľovanie výtvorov prebieha so snahou o zvýšenie:

• vyspelosti trend of increasing maturity
• hodnoty trend of increasing value
• postavenia trend of increasing hierarchy
• priechodnosti trend of increasing conductivity
• jednoduchosti trend of increasing trimming
• sebestačnosti trend of increasing independness
• zosúladenia trend of increasing coordination
• usmernenia trend of increasing controllability
• pohyblivosti trend of increasing dynamization.

Smery spôsobu  zdokonaľovania výtvorov z pohľadu:
• poskladania zákony statiky zvýšenie vyspelosti, hodnoty, postavenia
• polohovania zákony kinematiky zvýšenie priechodnosti, jednoduchosti, sebestačnosti
• pohybovania zákony dynamiky zvýšenie zosúladenia, usmernenia, pohyblivosti
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TRIZ majster Nikolay Shpakovsky prehľadne zobrazil 
postup využitia nástrojov, pravidiel a postupov účinného 
ale zložitého prístupu TRIZ pre vynaliezanie prelomovej 
podstaty (1% vynálezov) do prehľadnej podoby, ale na 
jeho zvládnutie sú potrebné dlhé roky skúseností 
https://www.gnrtr.com/m/Generator.html?pi=202&cp=3)

Na rýchle zvládnutie zdokonaľovania podľa prístupu TRIZ 
prispôsobením známej podstaty (99% vynálezov) treba:

• spoznať podstatu pojmov prístupu TRIZ

• spolupracovať s odborníkmi mimo vlastného poznania

• vyhľadať a prispôsobiť podstatu úspešných vynálezov

Vzor: prístup AULIVE na stránke: http://www.aulive.com/

34

Prelomová a známa podstata prístupu TRIZ
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Spoločnosť AULIVE (http://www.aulive.com/) 
poskytuje počítačovú podporu vynaliezavosti 
pomocou podnetov z vyhľadávania a 
prispôsobovania úspešných patentov, lebo 
podľa zákonitosti vynaliezania, ktoré odhalil 
Altšuller, 99% doterajších úspešných 
vynálezov vychádza zo známej podstaty 
plnenia poslania výtvorov. 

• Zmysluplná tvorba noviniek (Innovation Logic)
Inovujte rýchlejšie, úspešnejšie, ľahšie a vyspelejšie

• Podnety z úspešných patentov (Patent Inspiration)
Jedinečný výskum inovovania s názorným významom slov (sémantickou logikou)

• Voľne prístupný zdroj vyše 5000 úspešných noviniek (More Inspiration) s  vyhľadávaním podľa:   
oblastí (industries), vlastností (properties) a plnenia poslania (functions).
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• podnety pre zhotovovanie
Production Inspiration
Koľkými spôsobmi sa dá chladiť teleso? Voľne
dostupný nástroj pre výrobné nápady.
Keď zvolíme z ponuky plnenie poslania
(funkciu) a stav pre ktorý to chceme uplatniť,
tak vyhľadanie (search) nám poskytne ukážky
možných uplatnení.

• odskúšanie mojej tvorivosti (Test My Creativity): odpovedaj na 39 otázok a podľa 8 hľadísk zisti či si 
cieľavedomý (súvislosti) alebo zvedavý (prekvapenia): 

PQ zložitosť (complexity) AQ vytrvalosť (persistence)
RQ hľadisko (perspective)    IQ odskutočnenie (abstraction) AQ odvaha (boldness)
EQ zvedavosť (curiosity) TQ prelomovosť (paradox) MQ súvislosti (connection)
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Súvislosť Rámca zdokonaľovania PQ = (vstup: RQ x EQ) x (význam: IQ x TQ) x (výstup: AQ x MQ)
a zmysluplnej tvorby prelomových noviniek (AULIVE: Innovation Logic)

1. RQ presvedčivé  zdôvodnenie: treba vyvinúť prelomový výtvor, ktorý prinesie nové hodnoty
(AIM: value and function) 

2. EQ pomenovaná potreba: treba využiť zdroje, ktoré boli za hranicou doterajšieho poznania,  
(USE:  resources in time and space),

3. IQ premyslená podstata-objav: treba prejsť od dedičnej príslušnosti výtvoru k novému pokoleniu, 
(LINK: your product or process DNA),

4. TQ prelomový vynález: treba zužitkovať spoluprácou podnety zvonka, 
(IMPORT: inspiration from outside),

5. AQ prispôsobený výrobok: treba zdokonaliť - zmeniť podstatu plnenia poslania  výtvoru, 
(VARY: change for better function),

6. MQ pokrokový vzor: treba premeniť nápady na uskutočniteľné predstavy, 
(ELECT: ideas to concepts),

7. PQ prekvapivá novinka: treba správne načasovať vstup prelomovej novinky na  pripravený  trh
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Súvislosť Rámca zdokonaľovania PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ 
a zmysluplnej tvorby prelomových noviniek (AULIVE: Innovation Logic)

1. RQ presvedčivé  zdôvodnenie: treba vyvinúť prelomový výtvor, ktorý prinesie nové hodnoty
(AIM: value and function) what do we want? čo chceme?

2. EQ pomenovaná potreba: treba využiť zdroje, ktoré boli za hranicou doterajšieho poznania,  
(USE:  resources in time and space), what do we have? čo máme?

3. IQ premyslená podstata-objav: treba prejsť od dedičnej príslušnosti výtvoru k novému pokoleniu, 
(LINK: your product or process DNA),           what is our DNA? aká je naša DNA?

4. TQ prelomový vynález: treba zužitkovať spoluprácou podnety zvonka, 
(IMPORT: inspiration from outside), where do we look? kam sa pozeráme?

5. AQ prispôsobený výrobok: treba zdokonaliť - zmeniť podstatu plnenia poslania  výtvoru, 
(VARY: change for better function),                what do we change? čo meníme?

6. MQ pokrokový vzor: treba premeniť nápady na uskutočniteľné predstavy, 
(ELECT: ideas to concepts), what do we select? čo vyberáme?

7. PQ prekvapivá novinka: treba správne načasovať vstup prelomovej novinky na  pripravený  trh
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Prístup AULIVE používa na zdokonaľovanie vzťah

(V) = P - (H + I + C)

Performance [P], Less Harm [H], Better Interface [I] and Cost [C], kde sú hľadiská:

plnenie poslania-výkon [P], poškodzovanie [H], náročnosť [I], nákladnosť [C]

hodnota = plnenie poslania - (poškodzovanie + náročnosť + nákladnosť)
Prínosy: čo najvyšší výkon, čo najlepšie využitie, nenáročnosť, plnenie poslania,

Náklady: čo najmenšie úsilie, zložitosť (návrhu, používania, udržovania), a výdavky-čerpanie zdrojov, 
nežiaduce vedľajšie účinky-dopady-pôsobenie, 

Porovnanie: Rámec zdokonaľovania PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ  dbá aj na ľudskosť. 

Zákon zdokonaľovania vyspelosti významu prenosu vstupu na výstup: čo najvyššia ústretovosť -
ohľaduplnosť, úspešnosť - obľúbenosť a účinnosť prenosu úsporného vstupu na užitočný výstup,

(V) význam prenosu: prečo-hodnoty =  (F) výstup prenosu: ako-poslanie /(C) vstup prenosu: čo-zdroje     
V = F / C : cieľom je prelomové zdokonaľovanie vyspelosti podstaty plnenia poslania
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Počítačová podpora tvorby prelomových noviniek (Computer Aided Innovation - CAI) - význam
úspešné univerzity a podniky začlenili do vzdelávania a výskumu, lebo malé náklady (vstup) na
získanie vynaliezavosti pomocou prístupu TRIZ majú veľký vplyv (výstup) na vyspelosť -
prelomovosť výtvorov.
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Zvyšovanie náročnosti - významu zdokonaľovania výtvorov vyžaduje 
zvyšovanie vyspelosti - majstrovstva zvládnutia prístupu TRIZ 
(podnetov - nástrojov, pravidiel a postupov - návodov)

• zlepšenie jeho činnosti, zlepšenie plnenia poslania funkčnosť
ústupčivosť - optimálnosť

• zodolnenie jeho stavu, predchádzanie zlyhaniu, diagnostika
udržateľnosť - robustnosť

• zjednodušenie jeho usporiadania, odstránenie zbytočností trimming
úspornosť - účinnosť

• zužitkovanie známeho spôsobu, podobnosť poslania analógia
účelnosť - prispôsobivosť 

• zostavenie nového usporiadania jeho častí,  poskladanie syntéza
usporiadanosť - užitočnosť

• zrod novej prelomovej podstaty plnenia poslania, objav genéza
ústretovosť - úspešnosť
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Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov
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Počítačová podpora tvorby prelomových noviniek (Computer Aided Innovation - CAI) - význam
úspešné univerzity a podniky začlenili do vzdelávania a výskumu CAI, lebo malé náklady na získanie
vynaliezavosti pomocou prístupu TRIZ majú veľký vplyv na vyspelosť - prelomovosť výtvorov.
Computer Aided Innovation (CAI) má najväčší dopad na osud (úspech) výtvoru.
Preto treba prejsť od zaužívaného prístupu DFX: Design for X k IFX: Ingenuity for X a uplatniť
vynaliezavosť pomocou prístupu TRIZ vo všetkých krokoch životného kolobehu výtvoru,
PLM: Product Lifecycle Management.
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Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov
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Rámec zdokonaľovania
vyspelosť: PQ = (vstup: RQ x EQ) x (význam: IQ x TQ) x (výstup: AQ x MQ)
je výzvou pre zosúladenie zásad, znalostí a zručností v práci vývojára v 21. storočí pre vyspelé
objavné prelomové zdolávanie medziodborových výziev, teda pre prechod:

- od rozborov analýzy k objavnosti syntéze
- od jednotlivého lokálneho k súvislostiam globálnemu zovšeobecneniu
- od ovládania dohliadania k nezávislosti samostatnosti - autonómnosti

Dnešné smery vývoja sú až prekvapujúco podobné s odporúčaniami pre vývoj ľudstva spred 350 rokov
(Komenský, 1665), podľa ktorých treba prejsť:

- od rozptýlenia k jednote od neurčitosti k zrozumiteľnému vymedzeniu výzvy
- od mnohosti k jednoduchosti od mnohovýznamového opisu k odhaleniu spoločnej podstaty
- od nútenia k dobrovoľnosti od ovládania k samostatnosti výtvorov
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Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov
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Rámec zdokonaľovania,
vyspelosť: PQ = (vstup: RQ x EQ) x (význam: IQ x TQ) x (výstup: AQ x MQ)
je výzvou pre znásobenie, aby každý výtvor (predmet-technika, poslanie-technológia, podnet-
posolstvo-umenie) spĺňal zásadu ústretovosti (úspešnosti a účinnosti) vyspelosti významu prenosu 
úsporného (úmerného a únosného) vstupu na účelný (užitočný a užívateľný) výstup, teda aby bol:  

PQ zaujímavý prelomový výtvor vyvolá pocit potreby

RQ zapamätateľný presvedčivý výtvor vyvolá pocit súhlasu

EQ zanietený povznášajúci výtvor vyvolá  pocit  nadšenia

IQ závažný poučný výtvor vyvolá  pocit  hodnovernosti

TQ zrozumiteľný príjemný   výtvor vyvolá  pocit  uspokojenia

AQ zužitkovateľný použiteľný výtvor vyvolá  pocit  užitočnosti

MQ zábavný povzbudivý výtvor vyvolá  pocit  potešenia 



© František Palčák,  www.triz.sk Celostné vzdelávanie: výchova, vyučovanie a vynaliezanie 

Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov
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Rámec zdokonaľovania 
PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ 
je výzvou pre zrozumiteľnosť: naše myšlienky-výroky-
postoje-pocity-pohnútky vyjadrujeme rečou, zápisom, 
hudbou, obrazom, posunkami, alebo výrazom tváre, 
pričom cieľom je:
PQ predurčovanie (znásobovanie, podpora)

RQ presviedčanie (zosúlaďovanie, vzťahy) 
EQ podnecovanie (dorozumievanie, spolupráca)

IQ preskúmavanie (zovšeobecnenie, zhodnotenie)
TQ prekonávanie (vynaliezanie, zdokonaľovanie)

AQ prispôsobovanie (zhotovovanie, zručnosť) 
MQ poučenie (vychovávanie, umenie) 

Cieľom vzájomného zdokonaľovania 

podmienok, priekopníkov a prostriedkov je 

celostné  spolunažívanie, celostné vzdelávanie

a celostná životospráva:

• súlad osobných, rodinných a spoločenských 

potrieb (zásady pre celostné spolunažívanie) 

je tajomstvo duchovného zdravia

• súlad výchovy, vyučovania a vynaliezania 

(zásady pre celostné vzdelávanie)                  

je tajomstvo duševného zdravia

• súlad prírodnej stravy, primeranej námahy 

a dostatočného odpočinku                     

(zásady pre celostnú životosprávu)                

je tajomstvo telesného zdravia
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Poslanie prístupu TRIZ: prelomový spôsob ako prekonať hranicu ústupkov
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Rámec zdokonaľovania  
PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ 
vychádza z prínosov ostatných 
prístupov
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2 Prístup TRIZ pre celostné vzdelávanie (výchova, vyučovanie a vynaliezanie) 

Každý človek je prirodzene zvedavý, hravý a tvorivý - vynaliezavý,  ale na to, aby sa stal úspešný 
priekopník ktorý zvládne súčasné aj budúce výzvy, tak potrebuje nadobudnúť celostné spôsobilosti: 

• vysoký stupeň ohľaduplnosti  zásady vstup čo použiť
• hlboký pohľad odbornosti znalosti význam prečo použiť  
• široký prehľad otvorenosti zručnosti výstup ako použiť

Priekopník by sa mal zamerať na svoje vrodené danosti                                                                                
a spolupracovať s odborníkmi, ktorí mu ich pomôžu:

• rozpoznať - odhaliť lekár - psychológ
• rozvíjať - zdokonaliť učiteľ - lektor 
• realizovať - uplatňovať poradca - tréner

Ústretový, úspešný a účinný spôsob využitia podnetov - čo, pravidiel - prečo a postupov - ako 
prístupu TRIZ vo vzdelávaní na získanie celostných spôsobilostí (zásad, znalostí a zručností) vychádza 
za zákonitostí spolunažívania - ľudskosti, spoznávania - odbornosti a stelesňovania - vynaliezavosti.
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VÝSTUP

AQ → MQ

VSTUP

RQ → EQ
VÝZNAM

IQ → TQ
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2 Poslanie celostného vzdelávania

Poslaním vyspelého celostného vzdelávania je pripraviť budúcich priekopníkov na zvládnutie 
požiadaviek na spôsobilosti pre povolania zajtrajška podľa záverov Svetového ekonomického fóra 
(WEF 2020, 2021) tak, aby dokázali zosúladiť spolupatričnosť, osobitosť a začlenenosť:

• poslanie vstupu: čo použiť
dôsledky postojov, prezieravosť, obozretnosť - zodpovednosť pre osobnú vyspelosť
ľudskosť (výchova - umenie): zásady a návyky              vyhľadanie správnych podnetov  

• poslanie významu: prečo použiť
hĺbka poznania, prenikavosť, odvážnosť - záujem pre odbornú vyspelosť
odbornosť (vyučovanie - veda): znalosti a názory výber správnych pravidiel

• poslanie výstupu: ako použiť
šírka súvislostí, prehľad, otvorenosť - znásobovanie pre občiansku vyspelosť
vynaliezavosť (vynaliezanie - remeslo): zručnosti a nápady       využitie správnych postupov

48
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2 Poslanie celostného vzdelávania 

Poslaním vyspelého celostného vzdelávania 

je aby splnilo výzvy - odporúčania Svetového ekonomického
fóra, preto je potrebné aby poskytlo spôsob ako zdolať 
protichodné požiadavky (rozpor) a dosiahnuť:

• za málo úsilia vstup ľudskosť podmienky 
• ohľaduplne      význam odbornosť priekopníci
• veľa úžitku       výstup vynaliezavosť prostriedky

Rámec zdokonaľovania

Potvrdilo sa, že  podnety, pravidlá a postupy prístupu TRIZ         
sú vhodné pre celostné vzdelávanie  v podobe  Rámca  
kolobehu vzájomného zdokonaľovania  podmienok, 
priekopníkov a prostriedkov 

PQ = (vstup: RQ x EQ) x (význam: IQ x TQ) x (výstup: AQ x MQ)
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Východiská pre 
Rámec zdokonaľovania: 

• Zákonitosti vzdelávania 
z odkazu učiteľa národov
(Komenský, 1670)

• Zákonitosti zdokonaľovania 
vyspelosť významu   
prenosu vstupu na výstup
(Maupertuis, 1746)

• Zákonitosti vynaliezania 
z prístupu TRIZ
(Altšuller 1946).
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2 Poslanie celostného vzdelávania 

Rady pre zdokonaľovanie vyspelosti celostných spôsobilostí ktoré nám zanechal učiteľ národov a
objaviteľ zákonitostí vzdelávania (Komenský, 1670) stále platia aj po 350 rokoch:

PQ Perfecting Quotient Pannuthesia vše-zdokonalenie vodca predurčuje

RQ Relationships Quotient Panorthosia vše-naprávanie vyjednávateľ presviedča

EQ Emotional Quotient Panegersia vše-prebudenie vyzývateľ podnecuje

IQ Intelligence Quotient Pansofia vše-spoznávanie vedec preskúmava

TQ Technium Quotient Panaugia vše-osvietenie vynálezca prekonáva

AQ Adversity Quotient Panglottia vše-dorozumenie výrobca prispôsobuje

MQ Mission Quotient Panpaedia vše-vzdelávanie vychovávateľ poučuje

Zjednocujúcou  spôsobilosťou celostného vzdelávania je vynaliezavosť, ktorú vodca používa keď 
predurčuje, podnecuje, preskúmava, prekonáva, prispôsobuje, poučuje a presviedča.
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2.1 Rámec celostného spolunažívania - ľudskosť, umelec podnecuje

Cieľ: zásady výchovy, povznesenie pre spolunažívanie - ľudskosť

čo použiť - vstup
• dobroprajnosť ohľaduplnosť vzťahy
• dobromyseľnosť oduševnenosť postoje
• dobrokonanie obetavosť odolnosť

prečo použiť - význam
• spolupatričnosť duchovná vyspelosť láska
• spokojnosť duševná vyspelosť dobro
• súlad telesná vyspelosť krása

ako použiť - výstup
• spoľahlivosť súcit spolupráca
• dôležitosť dôslednosť dôsledky
• primeranosť pracovitosť pravidelnosť
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2.2 Rámec celostného spoznávania - odbornosť, vedec presviedča

Prístup TRIZ zjednocuje výskum spôsobu myslenia:

• nadpoznávajúce objavné myslenie (Flavell, 1976)
• uvažujúce a prežívajúce myslenie (Sperry, 1961)
• pomalé a rýchle myslenie (Kahnemann, 2012)

Poučenie pre spoznávanie (znalosti - odbornosť):

čo použiť
• nadvedomie: vytušenie, vnímanie
• vedomie: uvažovanie - hodnotenie, predstavy
• podvedomie: zosúlaďovanie, postoje

prečo použiť
• objavnosť, nadpoznanie - vnuknutie - nápad
• cieľavedomosť, námaha - názor 
• živelnosť, ľahkosť - návyk

ako použiť
• vyhľadávať, výber správnych podnetov - potrieb
• vyhodnocovať, výskum správnych zákonitostí - pravidiel
• využívať, uplatňovanie správnych návykov - postupov 
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pomalé a namáhavé 
myslenie

rýchle a ľahké 
myslenie

uvažujúce
myslenie

prežívajúce
myslenie

celostné  a dozerajúce myslenie
objavné nadpoznávanie - metakognícia



© František Palčák,  www.triz.sk Celostné vzdelávanie: výchova, vyučovanie a vynaliezanie 

2.3 Rámec celostného stelesňovania - vynaliezavosť, priekopník prekonáva

Prístup TRIZ zjednocuje:
• východný prístup v nadvedomí, ktorý sa zameriava na zhodnotenie - analýzu  
• západný prístup vo vedomí, ktorý sa zameriava na zostavenie - syntézu
• objavný prístup v podvedomí, ktorý sa zameriava na znásobenie - synergiu

Vynaliezanie pre stelesňovanie (zručnosti - vynaliezavosť):
čo použiť
• skúsenosti, poznanie a nápaditosť
• predstavivosť, podnikavosť a pohotovosť
• protiklady, preskok a pokrok

prečo použiť
• príťažlivosť
• prenos
• premena

ako použiť
• vymedzenie protirečenia   rozpor           vstup výzvy podľa zákona zdokonaľovania, Contradiction
• vyhľadanie podobnosti  rozbor význam cielené vyhľadávanie, Matica odporúčaní, Matrix
• vynájdenie podstaty rozlúštenie výstup prelomové zdolanie výzvy, ARIZ
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VSTUP

RQ → EQ

VÝZNAM

IQ → TQ

VÝSTUP

AQ → MQ
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3 Uplatnenie Rámca zdokonaľovania vo vzdelávaní 

Výzvy pre celostné vzdelávanie (výchova, vyučovanie a vynaliezanie):

• preberanie a spájanie prínosov z rôznych prístupov: adaptívna hybridizácia
• cielené prispôsobovanie smerom k samostatnosti:     autonómna adaptronika
• zámerné celostné znásobovacie predurčovanie: aktívna synergia 

Vlastnosti Rámca zdokonaľovania vo vzdelávaní 
vyspelosť: PQ = (vstup: RQ x EQ) x (význam: IQ x TQ) x (výstup: AQ x MQ)
vychádzajú zo zásad pre e-vzdelávania dnešného pokolenia zobrazovateľov (zoomers) meniacich 
veľkosť obrázkov na dotykových obrazovkách:

• jeden pohľad - obraz čo použiť jeden podnet Rámca zdokonaľovania: 
7 krokov kolobehu vzájomného zdokonaľovania podmienok, priekopníkov a prostriedkov

• jedna podstata - dôvod prečo použiť       jedno pravidlo Rámca zdokonaľovania:
vyspelosťou významu dosiahnuť ohľaduplne veľký prínos s malým úsilím:
vstup x význam = výstup

• jeden pokyn - postupnosť ako použiť jeden postup Rámca zdokonaľovania:
rozpor, rozbor, rozlúštenie
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3 Uplatnenie Rámca zdokonaľovania PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ
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3 Uplatnenie Rámca zdokonaľovania vo vzdelávaní
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Vedenie vzdelávacích ustanovizní by malo uplatňovať Rámec zdokonaľovania 
s cieľom utvárať vhodné podmienky:

• ochrana zdrojov (cieľ:  udržateľnosť) vstup 
• tvorba príležitostí (cieľ: prepojenosť) význam
• podpora uskutočňovania (cieľ:  vybavenosť) výstup

Učitelia by mali uplatňovať Rámec zdokonaľovania 
s cieľom:

• zaujímavo podnietiť čo použiť vstup
• zrozumiteľne presvedčiť prečo použiť význam
• zapamätateľne predviesť ako použiť výstup

Študenti by mali uplatňovať Rámec zdokonaľovania
s cieľom prelomovo zdolať výzvy hľadaním odpovedí na otázky                                               
čo použiť, prečo použiť a ako použiť vzhľadom na:

• zásady - podnety (potreby: výchova - umenie) vstup
• znalosti - zákonitosti (pravidlá: vyučovanie - veda)  význam
• zručnosti - návyky (postupy: vynaliezanie - remeslo) výstup

Rámec zdokonaľovania
PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ 

www.triz.sk
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3 Uplatnenie Rámca zdokonaľovania vo vzdelávaní 
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Prístup TRIZ v podobe Rámca zdokonaľovania sa podarilo úspešne uplatniť  za viac než 15 rokov a 
program ADAMS už 25 rokov  vo vzdelávaní v početných prednáškach, prácach (Bak., Ing., PhD., habil.) 
a v projektoch pre priemysel (automobilový koľajový, letecký, spotrebiteľský, úpravnícky a jadrový) na 
Strojníckej fakulte STU Bratislava, SK. 
Podrobnosti sú v odkazoch 13 - 17 v príspevku: Palčák, F., TRIZfest 2021: 

Teória: http://atc.sjf.stuba.sk/english/e_theo_mech.html
Články:         https://triz.sk/en/papers.html 
Projekty:      http://atc.sjf.stuba.sk/english/e_projekty.html

Vedenie Strojníckej fakulty Technickej Univerzity v Liberci, (FS TUL ), CZ, prijalo moje odporúčanie ako 
člena Vedeckej rady začleniť Rámec zdokonaľovania do Stratégie RDI + 2030 FS TUL
http://www.fs.tul.cz/en/faculty/strategy-r-d-i-/

Spoločnou zásadou v ukážkach uplatnenia Rámca zdokonaľovania v Statike, Kinematike a Dynamike
skutočných výtvorov, je skúmať, spoznávať a využívať podstatu vlastností:

• usporiadanie - štruktúra a súradnice polohy útvarov v sústavách  

• prenos zovšeobecnených silových účinkov (posúvajúce sily a krútiace momenty)

• dvojice priamkových súbežných vektorov ( ത𝑅𝐴, ഥ𝑀𝐴), ( ҧ𝑣𝐴, ഥ𝜔𝐴), (ഥ𝐻𝐴, ഥ𝐾𝐴)
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3 Uplatnenie Rámca zdokonaľovania vo vzdelávaní: Statika 
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Vratidlo so závitnicou na rezanie 
závitu na svorník.

Ukážka uplatnenia Rámca zdokonaľovania v Statike: rovnováha 
sústav síl pri rezaní závitu pomocou rovnovážnej statickej skrutky,  
ktorú tvorí dvojica súbežných vektorov ( ത𝑅𝐴, ഥ𝑀𝐴)

Cieľom je dosiahnuť ohľaduplne veľký prínos s malým úsilím:  
význam = výstup / vstup

•   čo použiť (zásady) - úsporný vstup: jeden vhodný príklad na 
vysvetlenie vlastností všetkých druhov silových sústav

•   prečo použiť (znalosti) - účelný význam prenosu: zvolený
spôsob uplatnenia statickej skrutky umožňuje ústretové, účinné 
a úspešné narezanie vonkajšieho závitu na svorník

•   ako použiť (zručnosti) - užitočný výstup: dve rovnako veľké
sily  na mimobežných nositeľkách budú pritláčať  závitnicu na
svorník bez snahy ho ohnúť a zároveň vyvolajú potrebný
krútiaci moment na narezanie závitu.
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3 Uplatnenie Rámca zdokonaľovania vo vzdelávaní: Kinematika 

Päťprvkové zavesenie kolesa auta

59

Ukážka uplatnenia Rámca zdokonaľovania v Kinematike: 
určenie polohy nosiča kolesa auta v priestore pomocou 
kinematickej skrutky, ktorú tvorí dvojica súbežných vektorov 
rýchlosti a uhlovej rýchlosti ( ҧ𝑣𝐴, ഥ𝜔𝐴):

•   čo použiť (zásady) - úsporný vstup: jeden vhodný príklad na 
vysvetlenie pojmov a vlastností pre kinematické priestorové
polohovanie telesa

•   prečo použiť (znalosti) - účelný význam prenosu: zvolený
spôsob uplatnenia kinematickej skrutky umožňuje ústretové,  
účinné a úspešné určenie polohy nosiča kolesa auta v priestore

•   ako použiť (zručnosti) - užitočný výstup: vzájomná poloha
okamžitej skrutkovej osi a osi kolesa  slúžia na stanovenie
vlastností - charakteristík zavesenia kolesa pre hodnotenie
vyspelosti prenosu silových účinkov pri pružení, pohone, 
brzdení aj riadení vozidla
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3 Uplatnenie Rámca zdokonaľovania vo vzdelávaní: Dynamika 

Dynamické sily pôsobiace 
na dron - quadroptéru
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Ukážka uplatnenia Rámca zdokonaľovania v Dynamike: 
polohovanie dronu v priestore pomocou dynamickej skrutky,  
ktorú tvorí dvojica súbežných vektorov (ഥ𝐻𝐴, ഥ𝐾𝐴)

•   čo použiť (zásady) - úsporný vstup: jeden vhodný príklad na 
vysvetlenie pojmov a vlastností pre dynamické priestorové
polohovanie telesa

•   prečo použiť (znalosti) - účelný význam prenosu: zvolený
spôsob uplatnenia dynamickej skrutky pomocou Newton -
Eulerových rovníc umožňuje ústretové, účinné a úspešné
určenie okamžitej polohy osi z, nositeľky dynamickej skrutky 

•   ako použiť (zručnosti) - užitočný výstup: poloha osi z
dynamickej skrutky  slúži na prenos posuvnej hybnosti ഥ𝐻𝐴
a otočnej hybnosti  ഥ𝐾𝐴 na posúvajúcu silu a  krútiaci moment 
pre polohovanie dronu: stáčanie ψ okolo osi z, klonenie ϑ okolo
osi y a klopenie ϕ okolo osi x. 
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Program ADAMS sme začali využívať na SjF STU v Bratislave takmer pred 30 rokmi 

(školiteľ, poradca a usmerňovateľ: doc. Ing. F. Palčák, PhD.). Autorizované školiace 

pracovisko ATC pre ADAMS (http://atc.sjf.stuba.sk) plní svoje poslanie 25 rokov, 

pričom sme školili všetky technické univerzity (SK aj CZ) a celý rad podnikov.          

Od roku 2014 plní svoje poslanie šíriť prístup TRIZ OZ TRIZ SK (www.triz.sk). 

Ing. Pavel Kvasnička, PhD., viceprezident BMW pre Čínu

Ing. Petr Lorenc, PhD., vedúci vývoja, Porsche Engineering

Ing. Vendelín Hók, PhD., vývoj, Porsche Engineering

Ing. Pavol Kintler, vývoj, MSC.Software Mníchov

Ing. Rastislav Marko, vedúci vývoja TEO, Panza Robotics, SK

Ing. Milan Kertész, PhD., vedúci vývoja, Schaeffler, SK
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3 Uplatnenie Rámca zdokonaľovania vo vzdelávaní: úspechy 
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Vyspelé celostné zdokonaľovanie priekopníkov pomocou Rámca zdokonaľovania 

Vyspelosť: PQ = (vstup: RQ x EQ) x (význam: IQ x TQ) x (výstup: AQ x MQ)

sa prejavuje v podobe pokory, preto cieľom 

vyspelého spolunažívania je láska, vyspelého spoznávania je dobro a vyspelého stelesňovania je krása.

Veľkí a pokorní myslitelia, ktorí to zvládli, zrazu dokázali citlivo vnímať celostné súvislosti poznania (hĺbku, 

šírku a výšku)  a vidieť skryté zákonitosti sveta v prekvapivom súlade - harmónii, čo im poskytlo odvahu a 

schopnosť dospieť k predstave aké má byť správne celostné - významové - hodnotové prelomové 

zdokonalenie  (zrelosť - osobitosť - majstrovstvo - vyspelosť zosúlaďovania, prospievanie):

• Leonardo, Srholec: na to čo použiť (pohnútky - vstup) prídeme srdcom - povznesením - umením

zásady - ohľaduplnosť - obetavosť - vyspelosť spolunažívania láska ľudskosť

• Komenský, Hejný: na to prečo použiť (pravidlá - význam) prídeme rozumom - poznaním - vedou

znalosti - oduševnenosť - odhodlanosť - vyspelosť spoznávania dobro odbornosť

• Altšuller, majstri TRIZ: na to ako použiť (postupy - výstup) prídeme telesne - prekonávaním - remeslom

zručnosti - objavnosť - otvorenosť - vyspelosť stelesňovania krása vynaliezavosť

4 Zhodnotenie zaujímavosti, zrozumiteľnosti a zužitkovateľnosti prístupu TRIZ
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Tak ako rastie dôležitosť prelomovosti výtvorov:
- merateľné vlastnosti (veličiny, javy)
- prínosy (súvislosti, výstupy)
- podstata plnenia poslania (význam)

a ako rastie dôležitosť potrieb človeka:
- telesných (prospievanie), vynaliezanie
- duševných (potešenie), vyučovanie
- duchovných (povznesenie), výchova

tak rastie aj dôležitosť prínosov zásad:
- zviditeľnenia - prejavov
- zhodnotenia - merania
- zužitkovania - dôsledkov

4 Zhodnotenie zaujímavosti, zrozumiteľnosti a zužitkovateľnosti prístupu TRIZ
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Majster prístupu TRIZ Valeriy Prushinskiy je od roku 2016 vedúci vývoja Samsung, 
Južná Kórea, kde získal ocenenie za najskvelejší nápad v súťaži Innovative 
Competition v Samsung Global Technology Center v roku 2017.
O poslaní prístupu TRIZ sme sa rozprávali počas medzinárodných stretnutí:
TRIZ fest 2014 v Prahe a TRIZ fest 2017 v Krakove, čo ma podnietilo k tomu aby som 
navrhol Rámec kolobehu vzájomného zdokonaľovania vyspelosti podmienok, 
priekopníkov a prostriedkov PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ .
V roku 2019 som požiadal, aby túto predstavu zhodnotil majster TRIZ Valeriy 
Prushinskiy. Veľmi ma potešilo, keď mi napísal:
Po dôkladnom prečítaní tvojho článku mám veľký obdiv k tvojim myšlienkam, 
pretože si pre mňa už na ďalšej úrovni mysliteľa, ktorý sa zameriava na celostnú 
tvorivosť, sebazdokonaľovanie človeka a spolunažívanie (blaho, zdravie, blahobyt). 
Ja sa snažím uplatňovať TRIZ na úrovni zdolania výziev pre výtvory     a práve som 
začal svoj pohyb tvojím smerom.

Od roku 2019 na môj podnet majster prístupu TRIZ Valeriy Prushinskiy pravidelne 
zverejňuje svoje skúsenosti s uplatňovaním prístupu TRIZ na stránke:  
https://www.youtube.com/c/iTRIZtv/about
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Majster  prístupu TRIZ     
Valeriy Prushinskiy 
počas svetového 
stretnutia  TRIZ fest 
2014 v Prahe

4 Zhodnotenie zaujímavosti, zrozumiteľnosti a zužitkovateľnosti prístupu TRIZ

https://www.youtube.com/c/iTRIZtv/about
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Celostné vzdelávanie: výchova, vyučovanie a vynaliezanie
by malo prebiehať podľa Rámca  zdokonaľovania podmienok, 
priekopníkov a prostriedkov, lebo podľa Zákona zdokonaľovania 
ľudstvo prechádza obdobiami prelomových zmien:

•   snaha o prospievanie narábanie s hmotou - výroba
prelomové zmeny v priemysle

•   snaha o potešenie narábanie s poučením - informácie
prelomové zmeny v poznaní

•   snaha o povznesenie narábanie so vzťahmi - spolupráca 
prelomové zmeny v spolunažívaní

Znak - logo zjednocujúceho Rámca zdokonaľovania podľa       
umenia - zásad, vedy - znalostí a remesla - zručností prístupu     
TRIZ je kvet, ktorý nabáda k posilňovaniu prejavov pokory:

•   presahujúce duchovné povznesenie    láska spolupatričnosť
•   vnútorné duševné hodnoty dobro spokojnosť
•   vonkajšie telesné vlastnosti              krása súlad  

Rámec zdokonaľovania
PQ = RQ x EQ x IQ x TQ x AQ x MQ 

www.triz.sk

4 Zhodnotenie zaujímavosti, zrozumiteľnosti a zužitkovateľnosti prístupu TRIZ
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Úspešné svetové univerzity rýchle prechádzajú na nový spôsob celostného vzdelávania: 
výchova umením, vyučovanie vedou a vynaliezanie remeslom
s cieľom pripraviť študentov tak, aby nadobudli celostné prenositeľné nadodborové spôsobilosti:   
zásady, znalosti a zručnosti, 
ktoré pomáhajú zdolávať výzvy nielen vo svojej odbornosti ale dajú sa použiť  aj na zdolávanie 
medziodborových výziev v nových podmienkach, preto do náplne prípravy zaradili:
pomôcky, pravidlá a postupy prístupu TRIZ. 

Cieľom je prelomové zdokonalenie:
• zásad postojov odmeňovanie podľa vyhodnotenia vstup čo použiť
• znalostí pochopenia odporúčanie podľa vysvetlenia význam prečo použiť
• zručností používania      obsluhovanie podľa vybavenia výstup      ako použiť  

Poslanie celostného vzdelávania:
• ľudskosť aby nás obklopovali vyspelé podmienky 
• odbornosť aby nás povznášali vyspelé vzťahy  
• vynaliezavosť aby nás tešili vyspelé výtvory      

4 Zhodnotenie zaujímavosti, zrozumiteľnosti a zužitkovateľnosti prístupu TRIZ



© František Palčák,  www.triz.sk Celostné vzdelávanie: výchova, vyučovanie a vynaliezanie 67

Zaujímavosť
Prístup TRIZ mení doterajší spôsob myslenia a pomáha prekročiť hranicu ústupkov živelného vylepšovania -
optimalizácie v oblasti vlastnej odbornosti prostredníctvom rozšírenej odbornosti cieľavedomou 
spoluprácou s cieľom vynájsť prelomové zdokonalenie vyspelosti podstaty plnenia poslania, ktoré  súčasne
znásobí úspornosť, ústretovosť aj užitočnosť. 

Zrozumiteľnosť 
Poslaním prístupu TRIZ  je zastrešiť, zosúladiť a znásobiť: 
• povznášajúcu ohľaduplnosť   vstup čo použiť
• spolupracujúcu   odbornosť  význam prečo použiť
• prelomovú objavnosť         výstup ako použiť

Zužitkovateľnosť                                                                                                             
ľudia prežili odhalením tajomstiev prírody

podstata diania: príťažlivosť dokonalosti
príroda prežije odhalením tajomstiev myslenia 

podstata zdokonaľovania: objavné nadpoznávanie

4 Zhodnotenie zaujímavosti, zrozumiteľnosti a zužitkovateľnosti prístupu TRIZ


