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• Chcete zažít tvorbu nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci?
• Baví vás učit se praxí od lidí z oboru?
• Zajímají vás inovace?

AKTUÁLNĚ: Nejčerstvější informace o probíhajícím semestru najdete
• na   webu Inovační laboratoře ;
• Další najdete i na   facebookové stránce  a ve   skupině .

Přihlašování pro ZS 2022 pro studenty UK probíhá v   SISu  od 15. 9. do 21. 10. 2022.

Přihlašování pro ZS 2022 pro zaměstnance UK a doktorandy probíhá na   Vzdělávacím portálu UK  .

Inovační laboratoř: Rozjeď projekt je praktický projektový seminář určený pro všechny
studenty Univerzity Karlovy napříč fakultami. Nenajdete tu frontální přednášky a striktní sylabus. Za to si ale zážitkovou
formou na vlastním projektu pod vedením zkušených lektorů z praxe vyzkoušíte všechno potřebné. A možná se
vám podaří svůj projekt i uvést do života. Už se to totiž povedlo!

? Ale nejdůležitější je nebát se a zkusit to. Pojďte do toho!

Co konkrétně se naučíte?
Na svém skutečném nápadu na produkt nebo službu si vyzkoušíte, jak přistupovat k realizaci inovace tak,
abyste minimalizovali plýtvání časem, penězi i svým potenciálem.

Na vlastní kůži zažijete:
• vytváření prototypů nových produktů a služeb;
• vymýšelení jejich business plánu;
• jejich testování se skutečnými zákazníky;
• efektivní spolupráci v týmu 2-4 lidí.

Co potřebujete vědět?
• Pro vstup do kurzu nepotřebujete ani zkušenosti, ani vlastní nápad.
• Hodit se vám ovšem bude chuť dělat něco smysluplného a dostatek času v semestru.
• Přihlásit se mohou jak jednotlivci, tak už fungující týmy.

Jak kurz probíhá?
• V úvodu semestru se vytvoří týmy a v nich budete pracovat na svých projektech.
• V rámci kurzu se lektoři snaží vytvářet podmínky, aby práce na projektu pro vás byla přínosná a zvládnutelná

– spojí vás s mentory, pomohou připravit rozhovor apod. Naplánovaná společná setkání vám mají ušetřit čas a
ulehčit práci.

Podmínky zakončení předmětu:

https://www.inovacnilaborator.cz/rozjed-projekt/
https://www.facebook.com/centrumproprenospoznatkuatechnologii
https://www.facebook.com/groups/240199906616735
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=f59ba85ad7b006427f786797d352a662&tid=&do=predmet&kod=TVOL0006
https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgram=365
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• Pro získání zápočtu je proto zapotřebí minimálně následující:
? Vytvoření minimálně 3 prototypů služby nebo produktu a jejich otestování na cílové skupině
? Prezentace projektu před veřejností
? Sdílení v závěrečné reflexi
? Vyplnění dotazníků sloužících k vyhodnocení kurzu před a po semestru = pořád se učíme, zpětná vazba je pro
nás moc důležitá.

• Další informace   na webu kurzu Inovační laboratoř: Rozjeď projekt .

Kdo vás kurzem provede?

 Jan Veselý
  LinkedIN  -   Osobní web

Jan vede Inovační laboratoř a zároveň je věcným garantem předmětu Inovační laboratoř: Rozjeď projekt. V minulosti
stvořil několik akceleračních programů zaměřených na sociální inovace (např. Laboratoř Nadace Vodafone), během
vedení IBM Smarter University koordinoval Alianci pro mladé v ČR, založil EduFórum, vytvořil   online portál
dobrokurzy.cz  aj. Vedle výuky na UK má na starosti vzdělávání ve   Slevomatu  a pracuje na decentralizovaném
ekosystému pro celoživotní vzdělávání. Jeho velkým tématem je budoucnost vzdělávání v době nastupujícího
transhumanismu.

 Ondřej Mrkus
  LinkedIN  -   Osobní web
Ondra začal podnikat v den osmnáctin. Vzal pár našetřených tisíc a postavil e-shop. Ten sice do půl roku zkrachoval, ale
díky němu dostal svůj první job jako projekťák. Později rozjel několik projektů od nuly. Třeba přírodní tobolky Mindflow a
inovační program MetaSprint.

Teď v   Q Designers  staví inovace s pozitivním dopadem pro IKEA a Nano Energies,   zlěpšuje prostředí  ve firmách
analýzou dat,   pěstuje bylinky  a občas   píše .

Jak se zapsat?
• Studenti UK se   zapisují prostřednictvím SISu , kód předmětu je TVOL0006 (4 kreditů).
• Akademičtí pracovníci, zaměstnanci UK a doktorandi UK se zapisují pomocí   Vzdělávacího portálu UK
• Studenti mimo UK se mohou účastnit po dohodě s garantem kurzu – v případě volné kapacity budou vítáni,

nedostanou však kredity –   kontakt .

• Zápis je otevřen vždy 2 týdny před začátkem semestru.

https://www.inovacnilaborator.cz/pro-zajemce-o-studium/
https://www.linkedin.com/in/janvesely/
http://vese.ly/
https://www.dobrokurzy.cz/
https://www.dobrokurzy.cz/
https://www.slevomat.cz/
https://www.linkedin.com/in/ondrejmrkus/
https://www.ondrejmarkus.com/
https://www.qdesigners.co/work-cz
https://www.grnst.co/
https://www.grnst.co/space-garden
https://www.ondrejmarkus.com/
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=f59ba85ad7b006427f786797d352a662&tid=&do=predmet&kod=TVOL0006
https://apps.powerapps.com/play/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec?tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2?IDProgram=282
mailto: jan.vesely@ruk.cuni.cz
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• Kurz se opakuje každý akademický rok v zimním i letním semestru.

Chcete vědět ještě víc?
Navštivte   samostatný na webu kurzu Inovační laboratoř: Rozjeď projekt . Najdete tu kompletní informace o organizaci
probíhajícího semestru, přehled relevantních aktuálně vypasaných inovačních soutěží, historii kurzu a mnoho dalšího.

Chcete se na něco zeptat?
Nenašli jste na   webu kurzu Inovační laboratoř: Rozjeď projekt , co jste hledali, a chcete se na něco doptat? Nebojte
se a ozvěte se!
Jan Veselý
Mail:   jan.vesely@ruk.cuni.cz

https://www.inovacnilaborator.cz/
https://www.inovacnilaborator.cz/
mailto: jan.vesely@ruk.cuni.cz

