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Projekt Vzdelávací balík pre malé a stredné podniky na zvýšenie ich inovačných 
schopností a produktivity (EPIC - 2020-1-HU01-KA202-078669) bol financovaný s 
podporou Európskej komisie.

Medzinárodné konzorcium pozostávajúce zo siedmich krajín (Portugalsko, Spo-
jené Kráľovstvo, Maďarsko, Cyprus, Grécko, Slovensko a Rumunsko) pracovalo 
na realizácii tohto projektu. Projekt sa realizoval dva roky (od roku 2020 do roku 
2022).

Celkovým cieľom tohto vzdelávacieho materiálu je pomôcť malým a stredným 
podnikom (MSP) a podporiť ich pri efektívnejšom riadení inovačných procesov v 
rámci ich spoločnosti na základe skutočných potrieb a ťažkostí.

V záujme dosiahnutia našich cieľov sme v úvodnej časti projektu EPIC v roku 2021 
uskutočnili prieskumy vo všetkých partnerských krajinách. Prieskumy pozostáva-
li z 3 častí:

1. Kvantitatívny výskum
2. Kvalitatívny výskum
3. Sekundárny výskum

Počas výskumnej fázy partnerstvo uskutočnilo celkovo 36 rozhovorov s mana-
žérmi a zrealizovalo 216 dotazníkov so zamestnancami, ktorí sa zúčastňujú na 
inovačných procesoch. Vytvorili sme všeobecný prehľad o obavách malých a 
stredných podnikov (MSP) a o zručnostiach, kompetenciách a znalostiach, ktoré 
sú potrebné na lepšie riadenie inovácií v ich spoločnosti.

Výsledky výskumu vo veľkej miere prispeli k identifikácii modulov, ktoré musia 
spoločnosti prevziať a prispôsobiť si ich, aby tak mohli naplno využiť svoj inovač-
ný potenciál a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť.

Ide o týchto šesť modulov:
1. Úvod - základy a manažment inovácií 
2. Manažment inovácií 
3. Kreativita a riadenie nápadov
4. Inovácia a myslenie
5. Komunikácia v inovačnom procese
6. Digitalizácia

Aby ste lepšie pochopili jednotlivé moduly, nájdete v ďalších častiach viac tipov, 
osvedčené postupy a užitočné nástroje.



“Nikdy predtým v histórii neponúkali inovácie 
prísľub toľkého pre tak mnoho ľudí  

v  tak krátkom čase.”
Bill Gates
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Modul 1: Úvod - základy a manažment inovácií

Význam inovácií pre malé a stredné podniky (MSP) je všeobecne známy, preto-
že môžu zvýšiť produktivitu a umožniť výrazný rast tržieb. Miera prežitia je tiež 
vyššia v tých MSP, ktoré inovujú, pretože sú flexibilné a lepšie sa prispôsobujú 
náročným podmienkam na trhu.

Manažment inovácií je zložitá úloha a malé a stredné podniky sa ju stále snažia 
zvládnuť.

V tomto prvom moduli poskytneme hlbší pohľad na základy inovácií a manažment 
inovácií prostredníctvom definície inovácií, výskumu a vývoja a ich riadenia, pred-
stavenia dvoch medzinárodných súborov noriem a finančných možností inovácií.

Ciele vzdelávania:

• získať základné vedomosti o inováciách, manažmente inovácií a výskume a vývoji
• pochopiť rozdiely medzi inováciami a výskumom a vývojom
• pochopiť rozdiely medzi typmi inovácií
• širší záber týkajúci sa manažmentu inovácií a jeho hlavných prvkov

Kompetencie:

• vytvorenie inovačnej stratégie
• prevzatie zodpovednosti
• riešenie problémov
• inovácie
• rozhodovanie

1. Úvod - základy a manažment inovácií
Innovation, R&D and their management are essential in a company’s operation, 
but most companies are unaware of these processes.

1.1. Čo je inovácia?
Inovácia je intelektuálna činnosť, pri ktorej hrajú hlavnú úlohu existujúce znalosti 
a kreativita. Spolupráca teda zvyšuje pravdepodobnosť úspechu, pretože skupi-
na ľudí bude mať celkovo širšie spektrum znalostí.
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MODUL 1 Úvod - základy a manažment inovácií

Inovácie sú nevyhnutnou súčasťou každého podniku, ktorý sa chce udržať na 
trhu, a zvyšujú šancu na úspech, pretože správne znalosti o inováciách prinášajú 
príjmy, ktoré by inak neboli dosiahnuteľné.

Inovácie prešli za posledných 10 rokov viacerými zmenami, z ktorých najdôleži-
tejšie sú:

Vedomostná aktivita 1:

Identifikujte tri dôvody, prečo sú inovácie dôležité pre váš podnik/vašu spoločnosť? 

Dôvod 1:

Dôvod 2: 

Dôvod 3:

2014-2020 Learning the science of innovation; the devel-
opment of management sciences is linked to the culture 
of innovation, the use of statistical tools to optimize 
resources, the focus of the place, significance and purpose 
of innovation

2014 A variety of, sometimes contradictory, often ad-hoc 
methods have been used to introduce innovation. Despite 
the expected success, failure was more frequent, as 
well-executed ideas were generated scarcely

2020-ONWARDS: Innovation is integrated into all 
business processes and becomes a part of managerial 
technology; integration of standards on a systemic 
level [Gartner, 2014]

2010-2012 The requirement of innovation culture; part-time 
units are formed within companies to manage initiatives to 
address innovation challenges

BEFORE 2010 innovation was essential for survival; the market 
has changed, latent consumer needs come to the fore, digiti-
sation, the need for innovation is growing in order to increase 
competitiveness
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MODUL 1Úvod - základy a manažment inovácií

Ale čo je vlastne inovácia? Pozrime sa na jej základ!

“Inovácia: zavedenie nového alebo výrazne zlepšeného výrobku (tovaru alebo 
služby) alebo procesu, novej marketingovej metódy, alebo novej organizačnej 
metódy do obchodnej praxe, organizácie pracoviska alebo do vonkajších vzťa-
hov.” [CEN/TS 16555 - 1 (2013), str.6.]

Táto definícia obsahuje veľmi dôležité informácie o inovácii:

1.novinka alebo zlepšenie/modernizácia sa tiež môžu považovať za inováciu

2. na základe predmetu existujú štyri hlavné druhy inovácií, a to: inovácia 
výrobku/služby, inovácia procesu, marketingová inovácia a organizačná ino-
vácia.

Je veľmi dôležité poznamenať, že jednou z hlavných charakteristík inovácie je 
samotný proces. Inovácia sa zvyčajne začína novou myšlienkou, vynálezom, inte-
lektuálnym vlastníctvom alebo vzniknutým problémom a končí sa novým výrob-
kom alebo službou. Medzi začiatkom a koncom je mnoho podporných činností, 
napríklad: vzdelávanie, výskum a vývoj, riadenie, marketing a pod.

Inovácia teda zvyčajne trvá od nápadu až po realizáciu, avšak pokiaľ ide o nie-
ktoré inovácie, výskum slúži ako východiskový bod, čiže výsledok výskumu sa 
nakoniec realizuje.

1.2. Čo je výskum a vývoj?
Výskum a vývoj úzko súvisí s inováciami, ale nie je to to isté.

“Výskum a vývoj zahŕňajú tvorivú prácu vykonávanú na systematickom zákla-
de s cieľom rozšíriť zásobu poznatkov vrátane poznatkov o človeku, kultúre a 
spoločnosti a využitie tejto zásoby poznatkov na navrhovanie nových aplikácií” 
[OECD, (2002) s. 30], zatiaľ čo inovácia je činnosť zameraná na zlepšenie efektív-
nosti a ziskovosti hospodárskej činnosti a dosiahnutie pozitívnych sociálnych a 
environmentálnych vplyvov. Celý inovačný proces je navyše súborom vedeckých, 
technických, organizačných, ekonomických a obchodných operácií. Vo väčšine 
prípadov, samozrejme, nie sú potrebné všetky prvky inovačného procesu, preto 
aj v prípade absencie niektorých prvkov sa stále považuje za inovačný proces.

Dôležitou črtou výskumu a vývoja je, že rieši vedeckú alebo technickú nejasnosť 
novým spôsobom.
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MODUL 1 Úvod - základy a manažment inovácií

Výskum a experimentálny vývoj sa považujú za určité kroky v inovácii:

• v inovačnom procese sa základný výskum, aplikovaný výskum a experi-
mentálny vývoj nemusia nevyhnutne vyskytovať vo všetkých prípadoch,

• inovačný proces sa často začína dobrým nápadom,

• inovačný proces je viac ako výskum a vývoj, pretože zahŕňa ekonomické 
zavedenie výsledkov výskumu a vývoja a dosiahnutie sociálnych a environ-
mentálnych vplyvov.

Podľa príručky Frascati sú procesy výskumu a vývoja súčasťou inovačných proce-
sov a majú tri typy: základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj. 
Zákon LXXVI z roku 2014 o vedeckom výskume, vývoji a inováciách ich vysvetľuje 
takto:

Zhrňme si interpretáciu vzťahu medzi výskumom, vývojom a inováciami.

Výskum a vývoj sa pôvodne považovali za prvú fázu inovácie, po ktorej nasledoval 
marketing. Neskôr sa výskum a vývoj „oddelil“ od inovácií, a tak sa z neho stal 
výskum a vývoj a inovácie. Jedným z dôvodov bolo zdaňovanie a podpora verej-
ných súťaží. S cieľom presvedčiť spoločnosti, aby inovovali a zapojili sa do výsku-
mu a vývoja, bolo možné vo viacerých krajinách získať daňové výhody a zapojiť sa 
do verejných súťaží, ale predpokladalo sa, že skutočné riziko spočíva vo výskume 
a vývoji, pretože inovácie sa uvádzali na trh s menším rizikom a väčšou pravde-
podobnosťou, že prinesú príjmy. Výskum a vývoj a inovácie vo všeobecnosti sú 
vysoko rizikové činnosti, pretože musia byť financované, aby priniesli výsledky, 
ktoré však, žiaľ, nie sú zaručené.

Výskumná experimentálna 
alebo teoretická práca vy-
konávaná predovšetkým s 
cieľom získať nové poznatky 
potrebné na pochopenie 
javov, skúseností a pozor-
ovaní bez perspektívy ich 
praktického uplatnenia ale-
bo využitia.

Dobrým príkladom je výs-
kum DNA. Jedným z účelov 
základného výskumu DNA 
je skúmanie vlastností DNA 
a sekvencie génov tvoriac-
ich DNA. Výsledky sa nedajú 
priamo použiť ani v zdravot-
níctve, ani vo farmaceutickej 
výrobe

Plánovaný výskum alebo 
cielené analýzy zamerané 
na získanie nových poznat-
kov, zručností a odborných 
znalostí s cieľom vyvinúť 
nové výrobky, procesy, tech-
nológie alebo služby alebo 
uľahčiť významný rozvoj 
existujúcich výrobkov, pro-
cesov alebo služieb.

Ďalším dôležitým znakom 
aplikovaného výskumu je, 
že ho možno považovať 
za plánovanú alebo kri-
tickú výskumnú činnosť. Na 
rozdiel od základného výs-
kumu je zameraný na prak-
tickú využiteľnosť výsledkov. 
Príkladom môže byť pro-
ces identifikácie vedľajších 
účinkov používania určitého 
lieku.

Získavanie, zhromažďovanie, 
zdieľanie a využívanie existu-
júcich vedeckých, technolo-
gických, obchodných a iných 
relevantných poznatkov a 
skúseností na vytváranie 
alebo navrhovanie plánov a 
pravidiel pre nové, modifi-
kované alebo zdokonalené 
výrobky, procesy alebo služ-
by, napríklad vývoj nových 
aplikačných softvérov alebo 
zlepšenie existujúcich.

Je dôležité poznamenať, že 
experimentálny vývoj ne-
zahŕňa rutinné alebo pe-
riodické zmeny výrobkov, 
výrobných liniek, výrobných 
procesov, existujúcich slu-
žieb a iných prebiehajúcich 
operácií, aj keď takéto zmeny 
môžu predstavovať zlepše-
nia!
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V odborných kruhoch sa veľmi často diskutuje o tom, že vývoj nových 
typov automobilov nepatrí do oblasti výskumu a vývoja, pretože ich 
nemožno považovať za nové z hľadiska výskumu a vývoja. Vyrába sa už 
mnoho rôznych typov automobilov a mnohé z nich sú si podobné.

Táto diskusia stále prebieha. Až do 70. rokov 20. storočia mnohí tvrdili, že 
výskum a vývoj automobilu sa prakticky skončil v roku 1893, keď Donát 
Bánki a János Csonka vynašli karburátor. Potom bol tento princíp v 70. 
rokoch mierne modifikovaný, pričom klesajúci trend karburátora nahra-
dilo vstrekovanie paliva. Niektorí tvrdia, že odvtedy sa toho veľa nestalo. 
Alebo áno?

1.3. Typy inovácií
Existuje niekoľko typov inovácií, ktoré možno od seba navzájom odlíšiť. V tejto 
časti materiálu sa zaoberáme niektorými z týchto typov.

Podľa definície Európskej komisie sú pod-
statou sociálnej inovácie nové myšlienky 
(produkty, služby, modely), ktoré riešia so-
ciálne problémy a vytvárajú novú sociálnu 
spoluprácu a vzťahy (inovácie v prvkoch 
ľudskej sféry, zlepšenie udržania zamest-
nancov, sociálnych podmienok, stimulácia 
vnútornej mobility, rozšírenie rozsahu so-
ciálnych výhod).

Príklad: Vývoj a zavádzanie nových postupov, ktoré vedú k prevencii užívania 
drog alebo prevencii civilizačných ochorení, sú produktmi sociálnej inovácie.

Naproti tomu technologická inovácia 
je súbor vedeckých, technických, organ-
izačných, ekonomických a obchodných 
operácií vykonávaných s cieľom zvýšiť efe-
ktívnosť a ziskovosť hospodárskej činnosti 
a dosiahnuť priaznivé sociálne a environ-
mentálne vplyvy. V dôsledku toho vznikajú 
nové alebo podstatne zmenené výrobky, 
procesy a služby, ako aj postupy a tech-
nológie, ktoré sa uplatňujú a uvádzajú na 
trh, vrátane tých zmien, ktoré sú nové len v 
danom odvetví alebo organizácii.
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Podľa vyššie uvedenej definície inovácie je možné na základe ich predmetu rozlí-
šiť štyri typy inovácií:

Inovácia výrobku: “Podniky, ktoré v danom období zavádzajú výrobky a/alebo 
služby s novými alebo výrazne zlepšenými vlastnosťami, technickou špecifiká-
ciou, aplikovaným softvérom alebo inými nehmotnými prvkami, spôsobom pou-
žívania alebo užívateľskou prívetivosťou, sa nazývajú podniky inovujúce výrobky. 
Nepatria sem len zmeny estetických vlastností a ďalší predaj výrobkov a služieb 
zakúpených inde.” [Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Ra-
colta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély - Školenie o systéme 
manažmentu podnikových inovácií pre konkurencieschopnosť, Príručka, s. 58].

Príklad: GPS, smartwatch atď.

Inovácia procesu/technológie:  „Spoločnosti s inováciou v oblasti technológií vy-
vinuli v danom období nové alebo výrazne zlepšili existujúce výrobné technológie 
alebo služby a postupy prepravy výrobkov. Výsledky takýchto inovácií môžu byť 
významné, pokiaľ ide o úroveň výroby, kvalitu výrobkov/služieb alebo výrobu a 
distribúciu.  Jednoduché organizačné alebo riadiace zmeny sa nepovažujú za ino-
váciu.“ (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. Pan-
tea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, Tóthné Borbély - Školenie o systéme manažmentu 
podnikových inovácií pre konkurencieschopnosť, Príručka, s. 58) 

Príklad: používanie QR kódu v procesoch skladovania

Marketingová inovácia: „Spoločnosti s marketingovou inováciou zavádzajú novú 
metódu zmeny dizajnu alebo balenia výrobku, umiestnenia, propagácie výrobku 
alebo jeho cien.“ (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Mar- ta, S. Ra-
colta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély - Školenie o systéme 
manažmentu podnikových inovácií pre konkurencieschopnosť, Príručka, s. 58).

Príklad: používanie online reklamy namiesto offline reklamy  

Organizačná inovácia: „Podniky s organizačnými inováciami zavádzajú nové or-
ganizačné metódy vo svojej obchodnej praxi, organizácii pracoviska alebo exter-
ných kontaktoch.“ (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Ra-
colta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély - Školenie o systéme 
manažmentu podnikových inovácií pre konkurencieschopnosť, Príručka, s. 58)

Príklad: používanie online reklamy namiesto offline reklamy
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Inováciu možno rozlíšiť aj podľa iných aspektov, berúc do úvahy uzavretú a otvo-
renú inováciu a využitie znalostného portfólia.

Ďalšou porovnávanou kategóriou inovácií je ich úroveň novosti. Rozlišujú sa tieto 
typy:

Pomocné: činnosti, ktoré upravujú, zdokonaľujú, zjednodušujú, konsolidujú a 
pridávajú hodnotu existujúcim výrobkom, procesom, službám, spôsobom výro-
by a dopravy. Väčšina inovácií patrí do tejto kategórie. (napr.: Walkman-> MP3 
prehrávač)

Radikálne:  zahŕňajú zavedenie nového výrobku alebo služby, ktoré prerastú do 
významného podnikania alebo vedú k vytvoreniu nového odvetvia, alebo majú 
významný vplyv na celé odvetvie a vedú k vytvoreniu nových hodnôt. (napr.: QR 
kód)

Prelomové: zahŕňajú v sebe rozhodujúci prvok, ktorý ľudí prekvapí. Tieto inovácie 
vytvárajú niečo úplne nové alebo uspokojujú predtým neznámu potrebu (napr.: 
Facebook).

Uzavreté inovácie:Spoločnosti sa nadmerne spoliehajú 
na svoje interné portfólio znalostí.

Znalostné portfólio: Je to kombinovaná hodnota znalostí a tvori-
vosti, ktoré spoločnosť nahromadila pre inovačné procesy.

Otvorené inovácie: Siahajú mimo spoločnosť, napríklad znalosti 
dodávateľov, výskumných inštitúcií atď. a zapájajú ich do inovač-
ného procesu. (Dobrým príkladom je Living Lab)
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A v neposlednom rade, podľa smeru inovácií v organizácii existujú inovácie 
smerom zdola nahor (napr. Kaizen, keď sú inovácie založené na nápade zamest-
nancov) a inovácie smerom zhora nadol (keď rozhodovacia právomoc zostáva v 
rukách manažmentu).

Vedomostná aktivita 3:

Identifikujte inovácie alebo potenciálne inovácie, ktoré by ste mohli reali-
zovať vo vašom podniku pre každý typ inovácie!

Typ Popis Príklady inovácií alebo 
potenciálu v mojom podniku

Sociálna Sociálna inovácia sa 
týka navrhovania a za-
vádzania nových rieše-
ní, ktoré majú pozitívny 
vplyv na jednotlivcov a 
komunity.

Technologická Technologická inovácia 
je nový alebo zdokon-
alený výrobok alebo 
postup s výrazne od-
lišnými technologickými 
vlastnosťami.

Vedomostná aktivita 2:

Identifikujte dve potenciálne inovácie, ktoré by ste mohli zaviesť vo vašom podniku!

Príklad 1 – ‘Pomocná’ inovácia:

Príklad 2 – ‘Radikálna’ inovácia’:

Ak by sme rozmýšľali “nekonvenčne”, akú ŠIALENÚ “prelomovú” inováciu 
by ste chceli vidieť vo vašom podniku, keby čas a peniaze neboli prekážkou?



19

MODUL 1Úvod - základy a manažment inovácií

1.4. Inovatívne spoločnosti
Podnikateľské prostredie a technológie sa neustále menia, takže spoločnosti mu-
sia držať krok. Ak je cieľom podniku zlepšiť efektívnosť a ziskovosť, uskutoční sa 
hospodárska inovačná činnosť. Kto sú to však inovačné spoločnosti? Táto otázka 
je veľmi dôležitá, pretože väčšina spoločností sa nepovažuje za inovatívne.

Podnik sa považuje za inovatívny vtedy, keď inovoval alebo inovuje počas sledo-
vaného obdobia, bez ohľadu na to, či je táto inovácia:

Vedomostná aktivita 3:

Identifikujte inovácie alebo potenciálne inovácie, ktoré by ste mohli reali-
zovať vo vašom podniku pre každý typ inovácie!

Inovácia výrobku Inovácia výrobku zahŕ-
ňa vytváranie nových 
výrobkov alebo vylepše-
ných verzií existujúcich 
výrobkov, ktoré zvyšujú 
ich využitie.

Inovácia procesu Inovácia procesu zahŕňa 
používanie novej alebo 
podstatne vylepšenej 
metódy výroby alebo  
dodávky.

Marketingová 
inovácia

Marketingové aktivity 
ako výskum, vývoj kon-
ceptov, testovanie pro-
totypov so zákazníkmi a 
agresívny marketing na 
podporu inovácií.

Organizačná ino-
vácia

Organizačné inovácie 
zahŕňajú vytvorenie ino-
vačnej kultúry a inovač-
ných schopností, ktoré 
sú hnacou silou neustá-
leho zlepšovania.
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• efektívna (plánovaná inovácia sa realizuje v procese bez ohľadu na úspech 
na trhu alebo jeho absenciu),

• pretrvávajúca,

• prerušená (z akéhokoľvek dôvodu pred jej ukončením).

Zvýšené riziká naznačujú, že podniky možno budú musieť upustiť od inovačného 
procesu. To môže byť indikované nedostatkom očakávaných výsledkov, všeobec-
ným nezáujmom o vývoj alebo nákladnou implementáciou.

Ďalšou častou chybou je, že napriek dobre postupujúcemu vývoju a už dobrým 
výsledkom sa podniky stále pokúšajú bez prestávky zlepšovať výrobky alebo 
služby a stále prichádzajú s ďalšími nápadmi. Tento nekonečný kruh s rastúcimi 
nákladmi a nedostatkom príjmov určite spôsobuje, že spoločnosti upadajú. Jed-
ným zo spôsobov, ako si udržať úspech, je zlepšovať svoj výrobok alebo službu. 
Nevyužité nápady možno zaznamenať na neskoršie použitie.

Vedomostná aktivita 4:

Vyplňte tento kontrolný zoznam buď sami, alebo so svojím tímom. V prípa-
de, že vyberiete možnosť “ÁNO”, svoju odpoveď podrobne vysvetlite. Tam, 
kde vyberiete “NIE”, je to oblasť, na ktorej treba pracovať!

Považujete rast založený na inováciách za kľúčový a máte definované naras-
tajúce ciele, ktoré to odrážajú?

Ak áno, potom opíšte …

Investujete do uceleného, časovo a rizikovo vyváženého portfólia iniciatív s 
dostatočnými zdrojmi na to, aby ste z toho mali zisk?

Ak áno, potom opíšte …

Máte diferencované obchodné, trhové a technologické poznatky, ktoré sa pre-
mietajú do víťazných hodnotových ponúk?

Ak áno, potom opíšte …

Máte zavedené systémy a procesy na podporu inovácií?

Ak áno, potom opíšte …
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1.5. Čo je to systém manažmentu inovácií (Innovation Management System - IMS)?
Podľa normy CEN/TS 16555-1 je systém manažmentu inovácií súborom vzájomne 
prepojených alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich prvkov organizácie pre inovačné 
politiky, ciele a procesy na dosiahnutie týchto cieľov.

IMS popísaný v norme sa riadi princípom PDCA (plan-do-check-act = plá-
nuj-rob-kontroluj-konaj), preto môže byť integrovaný do systémov manažmentu 
už fungujúcich v rámci organizácie (ISO 9001, ISO 14001 atď.), ale môže byť aj 
vybudovaný ako nezávislý, samostatný systém.

Máte jasne stanovené rozpočty a zdroje vyčlenené na inovácie?

Ak áno, potom opíšte …

Vytvárate nové obchodné modely, ktoré sú škálovateľné a udržateľné?

Ak áno, potom opíšte …

Ste vo vývoji a zavádzaní inovácií lepší ako vaša konkurencia?

Ak áno, potom opíšte …

Uvádzate inovácie v správnom rozsahu na príslušných trhoch a segmentoch?

Ak áno, potom opíšte …

Máte zisk z toho, že vytvárate a využívate externé siete?

Ak áno, potom opíšte …

Sú vaši ľudia motivovaní, odmeňovaní a organizovaní tak, aby opakovane 
inovovali?

Ak áno, potom opíšte …



22

MODUL 1 Úvod - základy a manažment inovácií

Prvky systému sa nachádzajú v samostatných kapitolách normy, čo značne uľah-
čuje návrh systému IMS krok za krokom. Medzi hlavné faktory úspešnej imple-
mentácie patrí vedenie, stratégia, facilitátori/asistenti, metódy manažmentu 
inovácií a samotná organizácia. 

Kroky (v kruhu):

Zavedenie systému IMS prináša niekoľko výhod pri fungovaní firiem, ako naprí-
klad:

možné splnenie podmienok európskych a príslušných národných výziev na 
predkladanie ponúk s nezávislým certifikátom;

podpora rastu na základe inovácií a zvýšenie výnosov a ziskov;

vnášanie nového myslenia a novej hodnoty do organizácie;

vytváranie hodnoty z inovácií s partnermi;

podpora zapojenia zamestnancov do činností organizácie, posilnenie tímovej 
práce a spolupráce.

Na to, aby bol IMS účinný by mal veci uviesť do pohybu manažér pre inovácie. 
Podľa medzinárodného výskumu musí mať dobrý manažér pre inovácie tieto 
kompetencie, vedomosti a zručnosti (inovačný proces sa delí na tri fázy: plánova-
nie, realizácia a hodnotenie):

Nápady

   Proces 
inovácie 

Výsledok/ky 
inovácie

Vyhodnotenie

Vývoj

Plánovanie
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Oblasť kompetencií a fáza inovač-
ného procesu 

Charakteristika manažéra inovácií v 
skúmaných krajinách strednej a vý-
chodnej Európy

1. PLÁN (Generovanie nápadov a riadenie nápadov, plánovanie inovačného 
proces)
Kompetencie manažéra inovácií • kreativita 

•  strategické myslenie
•  schopnosť stanovovať ciele

Vedomosti manažéra inovácií • vedomosti o existujúcich a nových 
trendoch v oblasti technológií a 
podnikania

• vedomosti o vývoji inovačných pro-
jektov

• vedomosti o inovačných stratégiách 
Zručnosti manažéra inovácií • schopnosť generovať nápady a mys-

lieť neštandardne
• schopnosť podporovať generovanie 

nápadov v rámci organizácie
• schopnosť porozumieť novým tren-

dom v oblasti technológií a podnikania
2. IMPLEMENTÁCIA (Implementácia, ochrana, využívanie, marketing)
Kompetencie manažéra inovácií • rozhodovanie a preberanie zodpo-

vednosti
• riešenie problémov
• komunikácia

Vedomosti manažéra inovácií • vedomosti o koordinácii ľudí a zdro-
jov

• vedomosti o technikách vedenia
• vedomosti o motivačných techni-

kách
Zručnosti manažéra inovácií • schopnosť realizovať inovačné pro-

jekty
• schopnosť aplikovať stratégiu do 

prevádzky
• schopnosť aplikovať výsledky výsku-

mu do nových výrobkov/služieb



24

MODUL 1 Úvod - základy a manažment inovácií

3. HODNOTENIE (Hodnotenie a zlepšenie)
Kompetencie manažéra inovácií • dôslednosť

• objektívnosť
• schopnosť stanoviť priority

Vedomosti manažéra inovácií • vedomosti o zavádzaní inovácií na trh
• vedomosti o technikách hodnotenia
• vedomosti o kvantitatívnych a kvali-

tatívnych metódach hodnotenia
Zručnosti manažéra inovácií • schopnosť monitorovať dopad ino-

vácií na podnikanie
• schopnosť monitorovať priebeh pro-

jektov
• schopnosť stanovovať realistické 

kritéria hodnotenia inovačného pro-
cesu

Zdroje: Babes-Bolyai Univerzita (Projekt Innome: 2015.-1-HU-KA202-13551) General Report; 
Training on Corporate Innovation Management System for Competitiveness; 2016; p. 13 - Vše-
obecná správa; Školenie o systéme manažmentu podnikových inovácií pre konkurencieschop-

nosť; 2016; s. 13

1.6. Normy týkajúce sa manažmentu inovácií
Norma je dokument, ktorý obsahuje pravidlá, usmernenia alebo charakteristi-
ky, ktoré sa vzťahujú na činnosti alebo ich výsledky. Vznikajú na základe konsenzu 
a musí ich schváliť uznávaný orgán. Existujú rôzne úrovne uznávaných orgánov, 
napríklad národná, európska a medzinárodná. Najvyšším orgánom je ISO.

Normy - samozrejme, vrátane noriem ISO - vytvárajú mnohí odborníci s rozsiah-
lymi znalosťami a značnými skúsenosťami. Sú teda duševným vlastníctvom, ktoré 
integruje významné znalosti a je chránené autorským právom. Právo na aplikáciu 
je možné získať zakúpením normy. Normy sú k dispozícii u schvaľovacieho orgá-
nu a národných normalizačných orgánov.

1.6.1. Skupina noriem CEN/TS 16555

S cieľom vytvoriť rámec pre riadenie inovácií Európsky výbor pre normalizáciu 
vypracoval a uverejnil pod označením CEN/TS 16555 skupinu 7 noriem s názvom 
„Manažment inovácií“. Uplatňovanie normy „Manažment inovácií“, tak ako 
uplatňovanie každej normy, nie je povinné, ale užitočné a praktické.

Hlavným cieľom tejto skupiny noriem je usmerniť organizácie pri zavádzaní, roz-
voji a udržiavaní systému manažmentu inovácií.



25

MODUL 1Úvod - základy a manažment inovácií

Veľmi dôležitou vlastnosťou tejto normy je, že nie je určená na certifikáciu 
a bez ohľadu na preklady a naturalizácie sa môže používať vo všetkých 
členských krajinách CEN/CENELEK.

V neposlednom rade „systém manažmentu inovácií uvedený v tomto dokumente 
sa riadi štruktúrou PDCA (plánuj - rob - kontroluj - konaj), takže ho možno in-
tegrovať do iných štandardizovaných systémov riadenia podnikov existujúcich 
v organizáciách, napr. EN ISO 9001, EN ISO 14001 atď.“ (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. 
Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, 
V. Tóthné Borbély - Školenie o systéme manažmentu podnikových inovácií pre 
konkurencieschopnosť, Príručka, s. 50).

Časti skupiny noriem CEN/TS 16555:

• CEN/TS 16555-1:2013 – Systém manažmentu inovácií

• CEN/TS 16555-2:2015 – Strategické riadenie znalostí

• CEN/TS 16555-3:2015 – Inovačné myslenie

• CCEN/TS 16555-4:2015 – Manažment duševného vlastníctva

• CEN/TS 16555-5:2015 – Manažment spolupráce

• CEN/TS 16555-6:2015 – Manažment kreativity

• CEN/TS 16555-7:2015 – Hodnotenie manažmentu inovácií

(CEN/TS 16555-1) stručne sumarizuje ostatné časti a definuje oblasti rozvoja, kto-
ré manažment a/alebo zamestnanci spoločnosti považujú za potrebné a usku-
točniteľné. Kroky potrebné pre normu zahŕňajú rozhodnutie vedenia spoločnosti 
o audite, dotazníkový prieskum, štruktúrované rozhovory s osobami s príslušnou 
odbornou spôsobilosťou, diskusie v rámci cieľových skupín, prípravu hodnotiacej 
správy a prípravu akčného plánu. Výsledkom je, že spoločnosť môže zostaviť roz-
vojové témy a návrhy projektov a následne vybrať návrhy na realizáciu.

1.6.2. ISO 56000 Medzinárodná skupina noriem týkajúcich sa manažmentu inovácií

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for 
Standardization - ISO) vypracovala sériu medzinárodných noriem ISO 56000 
„Manažment inovácií“ s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti a inštitúcie mali čo 
najefektívnejší manažment inovácií a mohli čo najlepšie komunikovať medzi se-
bou.
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Norma je teda technický dokument, ktorého predmetom je efektívne rie-
šenie technických, technicko-ekonomických úloh. Môže sa týkať výrobku, 
technológie, procesu alebo služby.

Kľúčovou oblasťou noriem ISO je manažment noriem. Ako napr. normy: 

• ISO 9000 Systém manažmentu kvality,
• ISO 14000 Systém environmentálneho manažmentu
• ISO / TS 16949 Systém manažmentu kvality v automobilovom priemysle atď. 

Mnohé organizácie uplatňujú viacero noriem manažmentu a tieto sú často integ-
rované.

Pred niekoľkými rokmi začala organizácia ISO vyvíjať sériu 9 častí noriem ISO 
56000 pre normy manažmentu inovácií. Päť z nich už bolo vydaných a štyri sú vo 
vývoji. Séria noriem je vyvinutá tak, aby ju bolo možné integrovať v organizácii 
spolu s ostatnými normami manažmentu. Dôležitým nástrojom na zabezpečenie 
tohto cieľa je norma „ISO 56000 Manažment inovácií - Požiadavky“, ktorá je stále 
vo vývoji.

Predpoklad spolupráce:
Ak toto zlyhá, účinnosť procesu sa výrazne znižuje.

“ISO  56000-2020 norma Manažmentu inovácií -  Základy a slovník”
 okrem toho objasňuje základy pre všetkých používateľov a vytvára základy pre 

spoluprácu a komunikáciu medzi orga-
nizáciami.

Norma “ISO 56003-2019 Manažment 
inovácií – Nástroje a metódy pre ino-
vačné partnerstvo —Usmernenie” po-
skytuje usmernenia pre organizácie na 
spoluprácu v oblasti inovácií. 

efektívna komu-nikácia

s rovnakým výkladom pojmu

hovoriť rovnakým odborným ja-zykom



27

MODUL 1Úvod - základy a manažment inovácií

Ostatné normy sa týkajú najmä manažmentu kľúčových krokov inovačného pro-
cesu, a to: 

• implementácia samotného systému manažmentu inovácií
• hodnotenie manažmentu
• manažment duševného vlastníctva
• strategické riadenie znalostí, manažment nápadov
• meranie inovačných operácií

Časti normy ISO 56000:

SÉRIOVÉ ČÍSLO POPIS NORMY
ISO 56000-2020 Manažment inovácií – Základy a slovník
ISO 56001 (vyvíja sa) * Manažment inovácií — Systém ma-

nažmentu inovácií — Požiadavky. Bude 
postavený na  normách systémov 
manažmentu (Management Systems 
Standards - MSS)

ISO 56002-2019 Manažment inovácií— Systém ma-
nažmentu inovácií — Usmernenie

ISO 56003-2019 ISO 56003-2019 Manažment inovácií 
— Nástroje a metódy inovačného part-
nerstva —Usmernenie

ISO 56004-2019 ISO 56004-2019 Hodnotenie ma-
nažmentu inovácií — Usmernenie

ISO 56005-2020 ISO 56005-2020 Manažment inovácií 
— Nástroje a metódy pre manažment 
duševného vlastníctva — Usmernenie

ISO 56006 (vyvíja sa) Manažment inovácií — Nástroje a me-
tódy strategického manažmentu spra-
vodajských informácií — Usmernenie

ISO 56007 (vyvíja sa) Manažment inovácií — Nástroje a 
metódy pre manažment nápadov — 
Usmernenie

ISO 56008 (vyvíja sa) Manažment inovácií — nástroje a me-
tódy na meranie inovačných operácií 
— Usmernenie

* (vyvíja sa) znamená, že norma ešte nie je úplne dokončená
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Obsah jednotlivých častí súboru noriem:

ISO 56000-2020 Manažment inovácií – Základy a slovník:

„Tento dokument poskytuje slovník, základné pojmy a princípy manažmentu ino-
vácií a jeho systematickú implementáciu. Je použiteľný pre:

a. organizácie, ktoré zavádzajú systém manažmentu inovácií alebo vykoná-
vajú hodnotenie manažmentu inovácií;

b. organizácie, ktoré potrebujú zlepšiť svoju schopnosť efektívne riadiť ino-
vačné činnosti;

c. používateľov, zákazníkov a iné relevantné zainteresované strany (napr. 
dodávateľov, partnerov, financujúce organizácie, investorov, univerzity a ve-
rejné orgány), ktoré hľadajú dôveru v inovačné schopnosti organizácie;

d. organizácie a zainteresované strany, ktoré sa snažia zlepšiť komunikáciu 
prostredníctvom spoločného chápania slovnej zásoby používanej pri ma-
nažmente inovácií;

e. poskytovatelia odbornej prípravy, hodnotenia alebo poradenstva v oblasti 
manažmentu inovácií a systémov manažmentu inovácií;

f. tvorcovia manažmentu inovácií a súvisiacich noriem.“ [ISO 56000:2020 (E), 
s. 1].

ISO 56002-2019 Manažment inovácií — Systém manažmentu inovácií — Usmer-
nenie:

„Tento dokument poskytuje návod na zavedenie, implementáciu, udržiavanie a 
neustále zlepšovanie systému manažmentu inovácií, ktorý sa môže používať vo 
všetkých založených organizáciách. Je použiteľný pre:

a. organizácie, ktoré sa snažia o trvalý úspech prostredníctvom rozvoja a pre-
ukázania svojej schopnosti efektívne riadiť inovačné činnosti s cieľom dosiah-
nuť požadované výsledky;

b. používateľov, zákazníkov a iné zainteresované strany, ktoré sa snažia zís-
kať dôveru v inovačné schopnosti organizácie;

c. organizácie a zainteresované strany, ktoré sa snažia zlepšiť komunikáciu 
prostredníctvom spoločného chápania toho, čo predstavuje systém ma-
nažmentu inovácií;

d. poskytovateľov odbornej prípravy, hodnotenia alebo poradenstva v oblasti 
riadenia inovácií a systémov riadenia inovácií;

e. tvorcov politík, ktorých cieľom je vyššia účinnosť podporných programov 
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na zvýšenie inovačných schopností a konkurencieschopnosti organizácií a 
rozvoj spoločnosti.“ [ISO 56002:2019 (E), s. 1.]

ISO 56003-2019 Manažment inovácií — Nástroje a metódy inovačného partner-
stva — Usmernenie:

„Tento dokument poskytuje usmernenie pre inovačné partnerstvá. Opisuje rá-
mec inovačného partnerstva (pozri body 4 až 8) a vzorové nástroje (pozri prílohy 
A až E) na

- rozhodovanie o tom, či vstúpiť do inovačného partnerstva,

- identifikáciu, hodnotenie a výber partnerov,

- zosúladenie vnímania hodnoty a výziev partnerstva,

- riadenie interakcie medzi partnermi.“ [ISO 56003:2019 (E), s. 1].

ISO 56004-2019 Hodnotenie manažmentu inovácií — Usmernenie (IMA: Innova-
tion management assessment):

„Tento dokument pomôže používateľovi pochopiť, prečo je prospešné vykonať 
hodnotenie manažmentu inovácií (IMA), čo treba hodnotiť, ako vykonať IMA, a 
tak maximalizovať výsledné prínosy, ktoré sú univerzálne použiteľné pre:

- organizácie, ktoré sa snažia o trvalý úspech vo svojich inovačných aktivitách;

- organizácie vykonávajúce IMA;

- používateľov a iné zainteresované strany (napr. zákazníci, dodávatelia, 
partneri, financujúce organizácie, univerzity a verejné orgány), ktoré sa sna-
žia získať dôveru v schopnosť organizácie efektívne riadiť inovácie;

- zainteresované strany, ktoré sa snažia zlepšiť komunikáciu prostred-
níctvom spoločného chápania manažmentu inovácií (Innovation Manage-
ment - IM) prostredníctvom hodnotenia;

- poskytovateľov odbornej prípravy, hodnotenia alebo poradenstva v oblasti IM;

- tvorcov súvisiacich noriem;

- akademických pracovníkov, ktorí majú záujem o výskum súvisiaci s IMA.“ 
[ISO/TR 56004:2019 (E), s. 1]

ISO 56005-2020 Manažment inovácií — Nástroje a metódy pre manažment du-
ševného vlastníctva — Usmernenie:

„Efektívny manažment duševného vlastníctva je kľúčom k podpore procesu 
inovácií, je nevyhnutné pre rast a ochranu organizácií a je motorom ich kon-
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kurencieschopnosti. Tento dokument navrhuje usmernenia na podporu úlohy 
duševného vlastníctva v rámci manažmentu inovácií. Jeho cieľom je riešiť nasle-
dujúce otázky týkajúce sa manažmentu duševného vlastníctva na strategickej a 
prevádzkovej úrovni:

- vytvorenie stratégie duševného vlastníctva na podporu inovácií v organi-
zácii;

- zavedenie systematického manažmentu duševného vlastníctva v rámci 
inovačných procesov;

- uplatňovanie konzistentných nástrojov a metód duševného vlastníctva na 
podporu efektívneho manažmentu duševného vlastníctva.

Tento dokument možno použiť pre všetky typy inovačných aktivít a iniciatív.“ 
[ISO 56002:2019 (E), s. 1.]

Podrobnejší opis každej normy možno nájsť na webovej stránke ISO; úpl-
né znenie noriem je však k dispozícii len na zakúpenie, ale tieto náklady 
sú zanedbateľné v porovnaní s inovačnými nákladmi organizácie.

1.7.  Financovanie inovácií

Ako už bolo zdôraznené skôr, financovanie inovácií je vždy rizikom!  Inovačné 
procesy nikdy nie sú zadarmo a zároveň nie je možné zaručiť, že inovácia, ktorá 
je výsledkom procesu, prinesie výnosy a/alebo zvýši váš zisk, alebo že výnosy - ak 
vôbec nejaké vzniknú - pokryjú náklady na inováciu.
Mali by ste mať na pamäti, že niektoré z vašich inovácií nemusia ani dosiahnuť 
bod, kedy môžu skutočne generovať príjmy. V ktoromkoľvek bode inovačného 
procesu si treba uvedomiť, že

• plánovaný vývoj nie je uskutočniteľný z technických alebo iných dôvodov 
alebo

•  na trhu nie je dopyt po výrobku alebo službe, ktorá má byť výsledkom 
inovácie, alebo očakávané príjmy z trhu nepokryjú náklady na inováciu, 
alebo vaša konkurencia medzitým uviedla na trh nový (často lacnejší ale-
bo lepší) výrobok, alebo

•  jednoducho nemáte dostatok peňazí na financovanie inovačného procesu.

Ak by sa objavili nebezpečné finančné okolnosti, proces inovácie by sa mal 
radšej ukončiť. Žiaľ, náklady na už realizované opatrenia sa nikdy nevrátia.

V niektorých prípadoch si náklady na inovácie a súvisiace riziká ani neuvedo-
mujeme. Typickým príkladom je, keď začínajúci podnikatelia alebo ľudia, ktorí 
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plánujú začať podnikať (ako napr. vývojári nových mobilných aplikácií), prídu 
s produktom alebo službou, ktorá je založená takmer výlučne na ich vlastných 
znalostiach a kreativite. Skutočné náklady na inováciu budú hradené prevažne z 
osobných zdrojov, zatiaľ čo iné zdroje príjmov (platené zamestnanie) budú počas 
inovačného procesu mimo ich dosahu.
Ďalším typickým príkladom je situácia, keď si MSP neuvedomujú vykonávanie 
inovačných činností. Nesmieme zabúdať, že technológie a trhy sa neustále menia 
a podniky sa musia prispôsobovať, ak chcú prežiť alebo rásť. Vo väčšine prípadov 
sa táto adaptácia môže uľahčiť len prostredníctvom inovácií. Mnohé MSP si však 
zvykli považovať túto potrebu adaptácie za ďalšiu úlohu svojho každodenného 
konania. Preto si neuvedomujú úlohu, ktorú inovácie zohrávajú v ich každoden-
ných činnostiach, a možno ani nepovažujú súvisiace výdavky za náklady na ino-
vácie. Napriek tomu by ich mali zaplatiť, ale účtujú ich ako náklady súvisiace s 
niektorými inými činnosťami.

Na druhej strane v prípade sociálnych inovácií inovačný výstup neprináša žiad-
ne príjmy alebo náklady výrazne prevyšujú výsledné príjmy. Výsledky sociálnych 
inovácií spravidla nie sú priamo merateľné v peňažnom vyjadrení; namiesto toho 
predstavujú pokrok v sociálnych podmienkach, ako je zlepšenie kvality života, 
zlepšenie zdravia, zníženie chudoby atď.

1.7.1 Financovanie

Ako vyplýva z vyššie uvedených častí, inovácie majú vždy svoje náklady a riziká. 
Ak existujú náklady, je potrebné ich aj financovať. Existujú dva typy príspevkov: 
vlastné a externé. Spoliehať sa výlučne na externé financovanie je veľmi zriedka-
vé, pretože externí financovatelia takmer vždy vyžadujú určitý vlastný príspevok, 
keďže nechcú niesť celé riziko inovácie, ale chcú sa oň podeliť s inovátorom.

Zdanlivo existuje niekoľko možností čiastočného financovania inovácií z exter-
ných zdrojov, ale to je klamlivý dojem. Externí financovatelia sú pri rozhodovaní 
o tom, koho alebo čo budú financovať, dosť selektívni. Napríklad banky podpo-
rujú len úveruschopných žiadateľov a požadujú primerané zabezpečenie, zatiaľ 
čo granty sa rozdeľujú vo vysoko konkurenčnom prostredí a udelia sa len tým 
inováciám, ktoré spĺňajú kritériá stanovené vo výzve na predkladanie návrhov.

Žiadosti sa môžu podávať len v určitých termínoch, čo znamená, že môže trvať 
roky, kým sa začne samotný inovačný proces. V dôsledku toho sa môže stať, že 
predmet inovácie sa stane technicky a/alebo komerčne zastaraným ešte pred 
zverejnením výzvy na predkladanie návrhov, a žiaľ, ani čakanie nemôže zaručiť 
udelenie grantu.

Podnikateľskí anjeli a investori rizikového kapitálu budú ochotní zapojiť sa do 
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financovanie inovačného projektu len vtedy, ak veria, že za niekoľko rokov exis-
tuje dobrá šanca na návratnosť prostredníctvom úrokovej sadzby, ktorá je oveľa 
vyššia ako úroková sadzba platená bankami (t. j. očakávajú, že akcie, ktoré získali 
pri investovaní do nápadu, predajú za dobrú cenu).

Dôležitými faktormi, ktoré treba zohľadniť pri hľadaní externého financovania, 
sú časový harmonogram a splátky. Náklady na inovácie a platobné povinnosti 
vznikajú z povahy veci priebežne - väčšinou však nie sú rovnomerne rozložené 
počas celého inovačného procesu. Preto ak sa časť alebo celá suma poskytnutá 
z externých zdrojov získa hneď na začiatku, časť, ktorá nie je okamžite potrebná 
na inovačný proces, sa môže vynaložiť na iné podnikové procesy (samozrejme, 
aby sa neskôr nahradila z vlastných zdrojov). Existujú aj prípady, keď prvú fázu 
inovačného procesu financuje nejaký externý poskytovateľ, ale záverečnú fázu 
musí prefinancovať inovátor. V takýchto prípadoch sa náklady na záverečnú fázu 
preplácajú po overení projektu. V tomto prípade môže oneskorené preplácanie 
po ukončení a preskúmaní projektu predstavovať problém. Okrem toho sa pri 
audite môžu niektoré náklady považovať za neoprávnené, a preto konečná úhra-
da nepokryje všetky náklady zahrnuté v schválenom rozpočte projektu

Je dôležité vziať do úvahy, že prvú časť inovačného procesu musí financo-
vať inovátor. Spolufinancujúci budú ochotní prispieť (ak takáto možnosť 
vôbec existuje) len vtedy, ak ich presvedčí zamýšľaný výsledok a inovačný 
proces. 

1.7.2. Typy financovania inovácií

V nasledujúcich častiach je uvedený orientačný prehľad hlavných foriem finan-
covania inovácií. Upozorňujeme, že zdanlivo bohatý výber je zavádzajúci. V sku-
točnosti mnohé podniky zistia, že je k dispozícii len niekoľko foriem financovania, 
ak vôbec. Okrem toho skutočná dostupnosť peňažných prostriedkov do veľkej 
miery závisí od podmienok prípadnej zmluvy medzi financovateľom a príjemcom. 
Ako hovorí príslovie, diabol sa skrýva v detailoch. 

1.7.2.1. Financovanie začínajúcich podnikov – tzv. start-upov

Opis

Väčšina inovačných procesov vzniká na základe nápadu. Cesta od nápadu k re-
alizácii je však zvyčajne dlhá a komerčné finančné inštitúcie nebudú ochotné fi-
nancovať náklady na samom začiatku procesu (azda s výnimkou komunitného 
financovania). Zostáva teda vlastník nápadu, t. j. inovátor. Možno mu pomôže aj 
rodina a priatelia. Môžu požičať peniaze, prispieť, alebo spolupracovať pri zakla-
daní spoločného podniku. Samozrejme, požičané peniaze by sa mali vrátiť.
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Nositeľ rizika

• Takmer v každom prípade samotný inovátor.
• Ak rodinní príslušníci/priatelia požičajú inovátorovi peniaze a inovačný proces 

zlyhá, čo má za následok neschopnosť inovátora splatiť pôžičku, riziko nesú 
spoločne inovátor a veritelia. 

Klady a zápory

 Keďže vo väčšine prípadov ide o jediné dostupné možnosti, klady a zápory sa 
neuplatňujú.

1.7.2.2. Financovanie z vlastných zdrojov

Opis

Mnohé podniky majú dostatok finančných zdrojov na čiastočné financovanie 
vlastnej inovácie alebo v ideálnom prípade na zaplatenie celého procesu. Môže 
to mať podobu skrytého financovania, keď si podniky nevytvárajú samostatné 
účty na takéto náklady, alebo keď si ani neuvedomujú, že sú zapojené do ino-
vačného procesu. Možnosťou je aj izolované financovanie. V tomto prípade sa 
náklady kapitalizujú, keď je inovácia úspešná, a potom sa v priebehu niekoľkých 
rokov zaúčtujú ako odpisy.

Nositeľ rizika

Len spoločnosť.

Klady

• Môže sa začať kedykoľvek.
• Oveľa menej administratívy v porovnaní s inými riešeniami financovania.
• Rýchlosť procesu sa môže optimalizovať.

Zápory
• Nemusí byť dostatok zdrojov na financovanie celého inovačného procesu.
• Môže spôsobiť problémy (nedostatky) pri financovaní ostatných činností 

podniku.

1.7.2.3. Bankové úvery

Opis
Banka poskytne spoločnosti úver. Úver sa musí splatiť počas obdobia uvedeného 
v zmluve spolu s kumulovanými úrokmi a bankovými poplatkami.

Nositeľ rizika
 Len žiadateľ o úver.
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Klady:
• O pôžičku možno požiadať kedykoľvek.
• Na výber je niekoľko bánk. Ak jedna z nich neposkytne vášmu podniku pôžič-

ku, iná ju ešte stále môže poskytnúť.
• Podmienky úveru sa v jednotlivých bankách líšia. Môžete si vybrať banku s 

najvýhodnejšími podmienkami.
• Zvýhodnené úvery sú niekedy k dispozícii špeciálne pre inovácie.
• Banka poskytujúca úver nezasahuje do vášho podnikania.

Zápory:
• Úvery sú k dispozícii len úveruschopným podnikom. Úvery pre začínajúce 

alebo rozvíjajúce sa podniky sú preto zriedkavé.
• Od žiadateľov sa vyžaduje, aby poskytli primerané zabezpečenie.
• Úrokové sadzby sa môžu meniť.

1.7.2.4. Business angels – podnikateľskí anjeli

Opis
Napriek tomu, čo naznačuje ich názov, nie sú to anjeli, ale investori, ktorí sú 
ochotní investovať relatívne malé sumy a podstupovať veľké riziko. Podnikateľ-
ský anjel zvyčajne získava menšinový podiel s vysokým neskorším ziskom, ak je 
inovácia úspešná.

Nositeľ rizika
Riziko sa delí medzi podnikateľského anjela a spoločnosť v pomere k vlastníctvu 
akcií.

Klady:
• Podnik nemusí byť bonitný. Podnikateľskí anjeli tak môžu priniesť záchranu 

spoločnostiam, ktoré nemôžu žiadať o bankové úvery.
• Podnikateľskí anjeli sú ochotní financovať aj začínajúce podniky, hoci nie 

nevyhnutne od samého začiatku inovačného procesu. 

Zápory:
• Podnikateľskí anjeli financujú len počiatočnú fázu procesu a často nie od 

samého začiatku.
• Aj v prípade úspešnej realizácie štartovacej fázy nemusia byť prostriedky na 

financovanie zvyšku procesu k dispozícii.

1.7.2.5. Investície rizikového kapitálu

Opis
Investor zvyčajne získa menšinový podiel v spoločnosti navýšením kapitálu. Ak 
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sa inovácia ukáže ako úspešná, investor predá svoje akcie s vysokým ziskom, 
niekedy aj o niekoľko rokov neskôr.

Nositeľ rizika
Riziko je rozdelené medzi investora rizikového kapitálu a spoločnosť v pomere k 
vlastníctvu akcií.

Klady:
• Podnik nemusí byť bonitný. Investori rizikového kapitálu preto môžu pomôcť 

spoločnostiam, ktoré nemôžu žiadať o bankové úvery.
• Na výber je mnoho investorov rizikového kapitálu. Ak jeden z nich nechce 

investovať do vašej inovácie, môže to urobiť iný.
• Investori rizikového kapitálu sú vždy k dispozícii, môžete sa na nich obrátiť 

takmer kedykoľvek.

Zápory:
• Investori rizikového kapitálu sú vyberaví a snažia sa vybrať investície, ktoré 

ponúkajú vysoké výnosy pri relatívne nízkych rizikách. Preto sa odporúča oslo-
viť ich len s nápadmi, pri ktorých je väčšina parametrov a vlastností už známa 
a pri ktorých je možné preukázať fungovanie samotnej inovácie. Dôležité je 
mať dobrý podnikateľský plán a presvedčivú prezentáciu (často krátku len 3 až 
10 minút).

• Nemusia mať nevyhnutne záujem investovať do začínajúcich podnikov alebo 
inovácií v ranom štádiu vývoja.

• Ich očakávania týkajúce sa výnosov z dividend a predaja majetku sú výrazne 
vyššie ako bankové úrokové sadzby.

• Môžu zasahovať do života podniku. (Nemusí to byť nevyhnutne problém, ak 
investor môže podporiť úspech inovácie.)

1.7.2.6. Priame granty na inovačné projekty

Opis
Národné vlády alebo Európska únia z času na čas vyhlasujú výzvy na predklada-
nie návrhov pre spoločnosti, inštitúcie a konzorciá inštitúcií, ktoré spĺňajú určité 
kritériá (napr. Horizont Európa). Víťazom sa udeľujú priame granty. Vo väčšine 
prípadov grant nepokrýva celkové náklady na projekt, preto je potrebné zabez-
pečiť aj vlastné zdroje.

Nositeľ rizika
Riziká sú zdieľané. Riziko inovátora je obmedzené len do výšky poskytnutého 
vlastného príspevku, pokiaľ nedôjde k ukončeniu zmluvy z dôvodu nejakého zá-
važného porušenia zo strany inovátora.
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Klady:
• Žiadatelia nemusia byť úveruschopní.
• Priame granty sa nevracajú!
• Vo väčšine prípadov je značná časť nákladov predfinancovaná z grantu.

Zápory:
Je to jedna z najvýhodnejších možností financovania, ale má aj veľa nevýhod!

• Výzvy na predkladanie žiadostí o vhodné dotácie sa zverejňujú pomerne 
zriedkavo. Na tú správnu ste tak často nútení čakať roky a plánovaná inovácia 
môže medzitým zastarať.

• Môže viesť k zbytočnému zdržaniu inovačného procesu.
• Vo viacerých krajinách EÚ sa vo väčšine prípadov vyžaduje značný vlastný prí-

spevok a jeho dostupnosť by sa mala preukázať pri prvej platbe, hoci väčšina 
vlastného príspevku bude potrebná až oveľa neskôr, niekedy až po rokoch.

• Mnohé podniky nespĺňajú požiadavky na podanie žiadosti.
• Veľmi veľká administratívna záťaž.
• Proces podávania žiadosti je náročný na prácu, a preto nákladný. Ak grant 

nebude udelený, pôjde o zbytočne vynaložené peniaze.
• Posledná fáza inovačného procesu je zvyčajne po financovaní. Túto etapu 

preto musí financovať inovátor.
• Peniaze na pokrytie nákladov poslednej fázy sú k dispozícii až po skončení 

kontroly zrealizovaného projektu, čo je často pomerne zdĺhavé.
• Pri kontrole sa často odhalia neoprávnené položky a skutočne vyplatená suma 

sa zodpovedajúcim spôsobom zníži.

1.7.2.7. Úplne alebo čiastočne návratná podpora inovácií

Opis
Jediný rozdiel medzi touto možnosťou financovania a priamymi dotáciami na 
inovačné projekty opísané v bode 1.7.2.6 je ten, že v tomto prípade by sa získaná 
suma mala čiastočne alebo úplne vrátiť. V súlade s tým sa toto finančné opat-
renie môže v skutočnosti považovať za bezúročnú pôžičku. Existujú možnosti, 
pri ktorých sa čiastočne alebo úplne upustí od splácania, ak sú splnené určité 
podmienky.

1.7.2.8. Komunitné financovanie

Opis
Jednotlivec alebo spoločnosť, ktorí chcú uskutočniť inovačný proces, oznámia cieľ 
inovácie a odhadované náklady na jej realizáciu na internete. Ak sú reklamné akti-
vity úspešné, dobrovoľná skupina sponzorov spoločne poskytne potrebnú sumu. 
Komunitné financovanie môže fungovať na princípoch investícií alebo pôžičiek.
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• Jedným zo spôsobov splácania takéhoto financovania je bezplatné poskytnu-
tie vytvoreného produktu sponzorom.

• Komunitné financovanie uľahčujú aj internetové portály špeciálne zriadené na 
tento účel.

• Komunitné financovanie sa objavilo v minulom desaťročí a odvtedy sa vyvíja.

Nositeľ rizika
Veritelia alebo investori.

Klady:
• Nápady môžu byť financované aj vtedy, keď pôsobia sľubne a spoľahlivo. 
• Nápady môžu financovať aj osoby s veľmi obmedzenými finančnými možnos-

ťami.
• Spoločné investičné portfóliá sa môžu vytvárať s relatívne malými sumami.

Zápory:
• Ťažkosti pri overovaní serióznosti inovačného nápadu a spoľahlivosti inovátora.

1.7.2.9. Dary od komunity

Opis
Je to podobné ako komunitné financovanie, o ktorom sa hovorí v bode 1.7.2.8., 
s tým rozdielom, že financujúce subjekty neočakávajú žiadnu návratnosť, preto 
je poskytnuté financovanie v skutočnosti darom. V súlade s tým sa toto rieše-
nie financovania zvyčajne používa na dosiahnutie cieľov bez návratnosti alebo 
prínosu v podobe peňazí. Môže byť vhodné napríklad na financovanie menších 
sociálnych inovácií.



“Ak neviete, kam idete, ako môžete očakávať, že 
sa tam dostanete?”

Basil S. Walsh
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V druhom module sa účastníci oboznámia so základmi v nasledovných 
oblastiach: 
 1. Riadenie podniku
 2. Manažment kvality
 3. Riadenie rizík
 4. Riadenie projektu
 5. Riadenie ľudských zdrojov v kontexte inovačných projektov

Podkapitoly obsahujú opisy a vizuálne príklady nástrojov, ktoré možno použiť na 
efektívne dosiahnutie vyššie uvedených cieľov.

 
Ciele učenia:

• porozumieť postupom riadenia podniku
• naučiť sa parametre, ktoré je potrebné sledovať a riadiť v malých a stredných 

podnikoch, vrátane manažérstva inovácií
• oboznámiť sa s riadením kvality v malých a stredných podnikoch 
• naučiť sa o riadení rizík v malých a stredných podnikoch
• naučiť sa o riadení inovačných projektov
• oboznámiť sa s implementáciou riadenia podniku a nástrojov riadenia 

podniku

Kompetencie:

Kompetencie v oblasti riadenia podniku
• Vedenie
• Riadenie rizík
• Riadenie kvality
• Vývoj inovačných postupov

 

Kompetencie v oblasti riadenia projektu
• Plánovanie
• Stanovenie cieľov
• Riadenie rizík
• Používanie nástrojov projektového 

riadenia
• Riadenie zamestnancov v kontexte 

inovačných projektov
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2. Manažment inovácií
Riadenie je jednou zo základných činností každej spoločnosti, ktoré zahŕňa 
mnoho procesov.

2.1. Riadenie podniku
Pojem ‘riadenie podniku’ sa vzťahuje na proces‘‘plánovania, organizovania, 
vedenia a kontroly úsilia členov organizácie a využívania všetkých ostatných 
organizačných zdrojov na dosiahnutie stanovených cieľov organizácie.’’

2.1.1. Funkcie riadenia podniku
Vedenie: Obchodní manažéri ovplyvňujú smerovanie a úspech podniku pro-
stredníctvom svojho vplyvu na zamestnancov. Úspešní podnikoví manažéri majú 
určité vlastnosti, ktoré im umožňujú zastávať vedúcu úlohu. Tieto vlastnosti sú: 

1. Angažovanosť; angažovanosť pri dosahovaní obchodných cieľov stanove-
ných ich organizáciou.

2. Vedenie príkladom;  Pôsobia ako vzor pre svojich zamestnancov tým, že 
im poskytujú podporu a poradenstvo. Ich cieľavedomosť, oddanosť a op-
timizmus inšpirujú ostatných, aby im dôverovali a spolupracovali na spo-
ločnom cieli.

3. Sebauvedomenie; Sú si vedomí svojich osobných silných stránok, hraníc a 
obmedzení. Od svojich zamestnancov chcú vedieť spätnú väzbu a vždy sa 
snažia zlepšovať.

Funkcie vedenia podniku:

1. Plánovanie cieľov a organizovanie úloh na ich dosiahnutie.

2. Inštruovanie svojich zamestnancov, ako majú vykonávať úlohy, a 
koordinovanie tímových činností.

3. Monitorovanie realizácie stratégií a priebehu obchodných operácií.

4. Identifikovanie a analyzovanie problémov vo svojich organizáciách a 
navrhovanie riešení na nápravu problematických situácií.

5. Vypracovanie, implementácia, monitorovanie a vyhodnocovanie stratégií 
pre plynulé a bezproblémové obchodné operácie. Kontrola výkonnosti 
zamestnancov.

6. Kontrola výkonu zamestnancov.
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7. Zvládanie konfliktov  a podpora tímovej práce

8. Riadenie zmien  a podpora inovácií

Finančný manažment:  Riadenie finančnej stránky každého podniku zahŕňa 
zabezpečenie, alokáciu a kontrolu finančných zdrojov. Riadenie financií je jednou 
z najdôležitejších - ak nie najdôležitejšou - súčasťou riadenia podniku, pretože 
zabezpečuje prežitie a rozvoj podniku. Konkrétne finančné riadenie zahŕňa:

1. Odhad kapitálových požiadaviek podniku.

2. Krátkodobú a dlhodobú analýzu zadĺženosti vlastného kapitálu.

3. Stanovenie zdrojov financovania (emisia akcií, dlhopisov, pôžičiek, zabez-
pečenie investícií atď.)

4. Riadenie investičných zámerov podniku.

5. Riadenie hotovosti a úverov.

6. Riadenie prebytku (priznané dividendy a nerozdelené zisky).

Riadenie “mikroekonomiky” podniku:  Pojem “riadenie mikroekonomiky” 
sa vzťahuje na riadenie “faktorov, ktoré ovplyvňujú jednotlivé ekonomické 
rozhodnutia” podniku. Stručne povedané, ide o riadenie dopytu, ponuky a 
práce.

Riadenie “makroekonomiky” podniku: Pojem “ riadenie makroekonomiky 
“ sa vzťahuje na štúdium:

1. rastu trhu

2. inflácie

3. miery nezamestnanosti

4. výroby v celom odvetví

5. obchodovania na medzinárodnej úrovni

6. politiky, ktoré ovplyvňujú vyššie uvedené faktory.
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Podľa Kamugisha (2017) si mikroekonomické aspekty podniku možno uvedomiť 
položením nasledujúcich otázok:

Čo Čo je/bude výrobkom podniku vzhľadom na dostupné ľudské, ča-
sové, technologické a finančné zdroje? Okrem toho, čo sa dá za 
tie isté zdroje nakúpiť?

Prečo Aké potreby (sociálne, trhové a pod.) chce podnik svojím výrob-
kom uspokojiť? Prečo sú potrebné konkrétne dostupné zdroje?

Ako Ako sa bude výrobok podniku vyrábať? Ako bude podnik získavať 
zdroje potrebné na výrobu výrobku?

Pre koho Pre koho bude podnik vyrábať a distribuovať výrobok?
Kedy Kedy sa bude výrobok vyrábať? Kedy sa bude výrobok distribuo-

vať? Ako dlho bude na trhu? Kedy sa výrobok spotrebuje? Kedy 
by sa mali dosiahnuť úspory zdrojov? Kedy by sa mali uskutočniť 
investície?

Kde Kde sa bude výrobok vyrábať? Kde sa bude výrobok distribuovať? 
Kde sa bude výrobok predávať?

Vedomostná aktivita 1:

Referujúc na vyššie uvedené otázky (čo, prečo, ako…)

Myslíte si, že váš produkt/služba uspokojuje cielené potreby? Ktoré potreby 
to sú?

Ako dlho je váš výrobok/služba na trhu bez toho, aby ste ho inovovali alebo 
nejakým spôsobom zmenili?

Myslíte si, že dosah a dostupnosť vášho výrobku/služby sú prínosom pre 
výsledky/úspech vašej organizácie?
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2.2. Riadenie kvality v podniku
Stratégie riadenia kvality sa v dnešnom vysoko konkurenčnom svete podnikania 
považujú za dôležitý prínos. “Riadenie kvality” je viacrozmerný pojem, ktorý za-
hŕňa množstvo postupov, ktoré zabezpečujú stálu kvalitu výrobkov, ako aj stálu 
kvalitu procesov a činností, ktoré vedú k výskumu, vývoju, zlepšovaniu, výrobe a 
distribúcii týchto výrobkov a služieb.

V konečnom dôsledku sa pojem ‘kvalita’ vzťahuje na záväzok organizácie dodá-
vať spotrebiteľom čo najlepšie výrobky/služby. Tento pojem je “zastrešujúci” a 
zahŕňa faktory, ktoré definujú kvalitu výrobku alebo služby:

• minimálny počet chýb vo fáze návrhu

• minimálny počet chýb vo fáze výroby/produkcie

• minimálny počet chýb hotového výrobku/služby, ktorý sa dostane k zá-
kazníkovi

• minimálne chyby surovín

• dostupnosť komunikačných ciest k zákazníkom

• služby a podpora poskytovaná zákazníkom po predaji

• transparentnosť a čestnosť, pokiaľ ide o výhody výrobkov/služieb

Na uspokojenie zvýšeného dopytu po riadení kvality vyvinuli organizácie ako TUV 
a ISO systémy riadenia kvality (QMS), ktorých popularita za posledných 20 rokov 
prudko vzrástla. V roku 2021 existujú na celom svete stovky tisíc organizácií s 
certifikátmi ISO alebo TUV.

Výhody QMS:

• zvýšenie podielu na trhu

• zvýšenie vývozu

• zvýšený predaj

• zvýšená ziskovosť

• zvýšená konkurencieschopnosť

• zlepšená systematizácia postupov

• zvýšená informovanosť zamestnancov o ich povinnostiach

• zníženie nákladov

• skrátenie výrobných časov
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• zlepšenie kvality výrobkov a služieb

• zlepšenie výsledkov zamestnancov z hľadiska motivácie, spokojnosti, tí-
movej práce a komunikácie

• zvýšená spokojnosť zákazníkov

• zlepšenie vzťahov s dodávateľmi, spolupracovníkmi a zainteresovanými 
stranami

• zlepšené možnosti výskumu a vývoja, ako aj inovácií

• zlepšené schopnosti riadenia rizík; opakovaná analýza prebiehajúcich a 
predvídateľných rizík, uplatňovanie proaktívnych opatrení.

2.2.1. Čo je prax riadenia kvality?

Podľa Schniederjansa a Schniederjansa (2015) môžeme riadenie kvality rozde-
liť do dvoch rôznych, ale vzájomne prepojených aspektov [Ketokivi a Schroeder 
2004]:

1. Technické riadenie kvality; pojem “technické postupy riadenia kvality” sa 
vzťahuje na stanovenie určitých noriem kvality, zavedenie postupov riadenia 
procesov a používanie nástrojov, ktoré povedú k splneniu týchto noriem.

2. Sociálne riadenie kvality;  pojem “sociálne postupy riadenia kvality” sa 
vzťahuje na riadenie zamestnancov, školenia pre zamestnancov, školenia 
dodávateľov, tímovú prácu a postupy koordinácie. Sociálne postupy riadenia 
kvality sa realizujú prostredníctvom:

• Školenia v oblasti kvality;  proces školenia zamestnancov, aby boli schop-
ní vykonávať úlohy v oblasti riadenia kvality. Vedie k zvýšeniu efektivity 
práce prostredníctvom pochopenia zásad a postupov riadenia kvality.

• Medziodborová spolupráca; proces koordinácie činností riadenia kvality 
medzi všetkými oddeleniami podniku. Zvyšuje produktivitu, návrh proce-
sov a spoluprácu medzi pracovníkmi z rôznych oddelení.

• Dlhodobé vzťahy v dodávateľskom reťazci;  procesy vytvárania opätovnej 
výmeny a zdieľania informácií s dodávateľmi. Dlhodobé vzťahy s účastník-
mi dodávateľského reťazca prinášajú výhody, ako je získavanie vysokokva-
litných surovín, lepšia cenotvorba a zvýšená znalosť trhu.

2.2.2. Prepojenie medzi kvalitou a manažérstvom inovácií

Procesy riadenia kvality majú potenciál stimulovať inovácie. Postupy riade-
nia kvality vytvárajú systematický prístup k využívaniu príležitostí na: 
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• identifikáciu potrieb prostriedkov, zdrojov a vyčlenenie zdrojov na rozvoj 
kreatívnych nápadov.

• Identify resources needs, sources and dedicate resources into the develo-
pment of creative ideas.

• Zapojiť tímy zamestnancov z rôznych oddelení a s rôznymi odbornými 
znalosťami do práce na spoločných projektoch.

• Collaboration with supply chain actors, stakeholders and associates; ex-
changing expertise and ideas for the development of new technologies 
that benefit all parties.

Kombinácia vyššie uvedeného so systematickým prístupom k manažérstvu ino-
vácií môže potenciálne viesť k vytvoreniu nových/vylepšených výrobkov a slu-
žieb, efektívnejšej výrobe a operáciám dodávateľského reťazca, efektívnejšiemu 
riešeniu problémov, kvalifikovanejším zamestnancom a v konečnom dôsledku k 
väčšiemu úspechu.

2.2.3. Nástroje na riadenie kvality

Vývojový diagram;  vývojové diagramy opisujú metódu pracovného postupu 
pomocou vizuálnej mapy s postupnými krokmi. Môžu sa použiť aj na opis algo-
ritmov. Vývojové diagramy sú najlepšie na znázornenie presného toku činností v 
akomkoľvek scenári, udalosti, úlohe, fakturácii, dokumentačnom procese, orga-
nizačnom usporiadaní atď. Tento typ diagramu môže manažérom pomôcť ľahšie 
určiť problémy v procese.

ŠTART

ŠTART

KONIEC

PROCESPROCES
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Kontrolný hárok;  kontrolné hárky umožňujú efektívnejší zber údajov na základe 
faktických čísel. Kontrolné hárky sa používajú počas celého procesu hodnotenia 
výrobku, služby alebo procesu.

Príklad  
KONTROLNÝ HÁROK NA KONTROLU KVALITY

Výrobok/Služba:

Fáza/Úloha:

ID výrobku/služby:

Dátum:

Číslo kontroly:

Kontrolované kým:

TYP CHYBY a PRÍČINA POČET VÝSKYTOV MEDZISÚČET

Pon Ut Str Štv Pia

Príklad chyby Záznam č. 1 2 1 1 1 5

Príklad chyby Záznam č. 2 3 2 5

CELKOVÝ SÚČET 5 1 1 2 1 10

Diagram príčin a následkov (Ishikawov diagram, analýza koreňových príčin 
alebo diagram rybej kosti); takéto diagramy zaznamenávajú všetky potenciálne 
korene problému a často sa vytvárajú brainstormingom v rámci tímu.

Paretov graf; Paretov graf sa používa na grafické zhrnutie skupiny údajov súvisiacich 
s rôznymi predmetmi. Pomáha manažérom stanoviť priority problémov a nájsť 
riešenia. Hodnoty v grafe sú uvedené v klesajúcom poradí podľa miery výskytu. 
V tomto príklade spoločnosť identifikovala, že “nedostatok školení” sa javí ako 
najčastejší faktor, ktorý negatívne ovplyvňuje služby zákazníkom. Spoločnosť by 
preto mala investovať viac prostriedkov do školenia svojich zamestnancov. 

Management-
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Evaluation

Materials Technology

Deliverable 
Production 
Problem 1.

Process
Human
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Kontrolné diagramy;vysvetľujú vývoj procesu v určitom časovom období. V súhr-
ne ukazujú, ako je proces stabilný a či je pod kontrolou na základe maximálnych 
a minimálnych prípustných hodnôt. Kontrolné diagramy môžu naznačiť, či je po-
trebné vykonať úpravy parametrov procesu s cieľom kontrolovať odchýlky.
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Histogram; Histogramy prezentujú zmeny stanovenej hodnoty v určitých časo-
vých intervaloch, t.j. počet sťažností zákazníkov v 1. až 12. mesiaci určitého roka. 
Histogramy poskytujú jednoduchý pohľad na číselné údaje s cieľom posúdiť dl-
hodobý stav určitého aspektu podniku.

Bodový diagram (Rozptylový diagram);  Bodový (rozptylový) diagram môže byť 
súčasťou riadenia kvality na znázornenie vzťahu medzi dvoma premennými. 
Môže sa napríklad použiť na zistenie, či počet zamestnancov na výrobnej linke 
súvisí s počtom chybných výrobkov. Ak sú body na diagrame rozptýlené po celej 
osi X a Y, môže sa diagram interpretovať ako vykazujúci “žiadnu koreláciu”. Ak 
body na osiach X a Y vykazujú pozitívnu koreláciu, budú úzko nadväzovať na 
vzostupný vzorec. Ak body na osiach X a Y vykazujú zápornú koreláciu, budú 
tesne nasledovať klesajúci vzor.
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2.3. Riadenie rizík (Risk Management - RM)
Všeobecne sa uznáva, že všetky podnikateľské rozhodnutia sa prijímajú v rôznej 
miere neistoty a vždy obsahujú riziká. Vzťahuje sa to na všetky činnosti vykoná-
vané jednotlivcom alebo organizáciou s cieľom identifikovať potenciálne riziká/
škody a zaviesť opatrenia na ich prevenciu alebo kontrolu. Prax riadenia rizík 
sa začína v okamihu, keď je podnikateľský nápad navrhnutý v podnikateľskom 
pláne, a pokračuje počas celého jeho života. Koncepcia riadenia rizík sa skúmala 
a rozvíjala mnoho desaťročí; bol vyvinutý systematický prístup k riadeniu rizík, 
ktorý sa môže realizovať spolu s riadením kvality s cieľom identifikovať a znížiť 
riziká, zlepšiť kvalitu výrobkov, zvýšiť prevádzkovú efektívnosť, udržateľnosť a 
schopnosť organizácie prežiť.

Riadenie rizík má mnohé výhody:

• zvýšená finančná výkonnosť
• zvýšená efektívnosť pri prideľovaní zdrojov
• zlepšené služby a produkty
• vyššia spokojnosť zákazníkov
• bezpečnejšie postavenie na trhu vďaka zvýšeným schopnostiam predvídať a 

prekonávať výzvy
• jasnejšie ukazovatele úspechu a dosiahnutia cieľov
• jasnejšie smerovanie a vízia organizácie.

2.3.1. Dimenzie riadenia rizík

Pri záväzku zaviesť dlhodobý, úspešný spôsob riadenia rizík si musí vedenie or-
ganizácie uvedomiť 3 dimenzie, v ktorých riadenie rizík existuje.

1. Štruktúra; vzťahuje sa na štruktúru riadenia rizík, ktorá uľahčuje jedno-
duchú identifikáciu a analýzu súčasných a potenciálnych rizík. To sa dá 
dosiahnuť zavedením mechanizmov (politiky, postupov hlásenia), kompe-
tencií a aplikáciou špecializovaných technológií

2. Vedenie;  vzťahuje sa na vnútornú kontrolu a komunikačné postupy, ktoré 
umožňujú všetkým v organizácii, od zamestnancov až po manažment, aby 
pochopili svoje úlohy a zodpovednosti v procese riadenia rizík. 

3. Proces; vzťahuje sa na konkrétne postupy na identifikáciu a analýzu rizík. 
To sa dá dosiahnuť pomocou nástrojov, ako sú “formuláre na hodnotenie 
rizík”, memorandá, začlenenie konzistentných postupov hodnotenia rizík 
a ďalšie. 
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2.3.2. Riadenie rizík krok za krokom

Krok 1:  Identifikujte oblasti podnikania, v ktorých sa môžu vyskytovať riziká, ako napr:

1. ľudské zdroje, t.j. nedostatočná odborná príprava, komunikácia atď.

2. existujúce technológie, ktoré sa používajú; možné chyby, spoľahlivosť atď.

3. konkurencia

4. výrobné postupy

5. slabé stránky dodávateľského reťazca

6. skladovanie a zásoby

7. iné hmotné aktíva, ktoré sa môžu narušiť.

Krok 2:  Doplňte riziká do ‘hárku na analýzu rizík’.

1. Nastavte kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty pre každé zaznamenané 
riziko. 

2. Analyzujte pravdepodobnosť zaznamenaných rizík.

3. Analyzujte vplyv rizík.

4. Vypočítajte potenciálne náklady na riziká.

5. Zhrňte stratégie na zníženie, potlačenie alebo prevenciu zaznamenaných rizík.

Krok 3:  Zabezpečte zdroje potrebné na zníženie, prevenciu a boj proti rizikám podľa 
vašej analýzy.

Krok 4: Preskúmajte analýzu rizík a podľa potreby ju v pravidelných intervaloch 
aktualizujte.

2.3.3. Nástroje na riadenie rizík

•  Analýza hlavnej príčiny; známa aj ako rybia kosť, Ishikawov diagram alebo 
diagram príčin a následkov, ktorý bol spomenutý skôr v tomto module. 
Analýza hlavnej príčiny sa uplatňuje na riešenie rizika v jeho základoch, a 
nie na odstránenie jeho symptómov.

•  SWOT analýza; SWOT analýza (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, 
hrozby) sa používa na prípravu zoznamu všetkých identifikovaných SWOT 
podniku ako prvý krok pri formulovaní celkovej stratégie podniku vrátane 
riadenia rizík
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Príklad tabuľky SWOT analýzy

Silné stránky

•	 Snaha o neustále zlepšovanie produktov/
služieb

•	 Vytvorené oddelenie pre inovačné projekty

•	 Školenie zamestnancov je súčasťou 
organizačnej kultúry

Slabé stránky

•	 Organizácia nemá vždy vlastný kapitál na 
investovanie do inovácií

Príležitosti 

•	 Dostupné EÚ schémy financovania projektov

•	 Dostupné národné schémy financovania 
projektov na podporu inovácií/digitalizácie

•	 Dostupnosť online seminárov na vzdelávanie 
zamestnancov v oblasti riadenia projektov a 
projektov zameraných na inovácie

Hrozby 

•	 Konkurenciou je väčšia organizácia s 
väčšími zdrojmi, ktorá môže súťažiť o 
inovácie

•	 Lockdown kvôli COVID-19 

Register; Registre rizík sa používajú na prípravu zoznamu všetkých identifikovaných 
rizík a na zhrnutie ich vplyvu a plánované reakcie na ich riešenie.

Príklad  registra rizík

Riziko Vplyv
nízky/stredný/

vysoký

Dostupné 
kontrolné 
opatrenia

Pravdepodob-
nosť nízka/

stredná/vysoká

Opatrenia, ktoré 
sa musia prijať

Kto ich 
príjme?

Nedostatok 
finančných 

prostriedkov 
na inovačné 

projekty

Vysoký -

Žiadny inovačný 
projekt/stará 

prevádzka

Používanie 
inovačných 
nástrojov 
na pomoc 
pri hľadaní 
a riadení 

príležitostí

Stredná 

Vyhradiť 
hodiny pre 

zamestnancov 
na hľadanie fin. 

prostriedkov 
prostredníctvom 

schém EÚ

Projektoví 
manažéri 

v  tíme 
inovačných 
projektov

Lockdown 
kvôli 

COVID-19

Vysoký -

Ukončenie 
operácií PM 

Digitalizácia 
nástrojov, 
dostupné 

laptopy pre 
projektových 
manažérov

Stredná

Pokračovanie 
digitalizácie 

všetkých 
nástrojov a 
materiálov, 

zdieľanie 
dokumentov na 
elektronických 
platformách ….

Projektoví 
manažéri 

v  tíme 
inovačných 
projektov, 

manažment 
malých a 
stredných 
podnikov
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Matica pravdepodobnosti a dopadu;  nástroje matice pravdepodobnosti a dopadu 
pomáhajú stanoviť priority rizík a prideliť zdroje na boj proti nim podľa ich priority. 
Takáto matica kombinuje skóre pravdepodobnosti a dopadu rizík s cieľom zoradiť 
ich na základe ich závažnosti. Môže sa používať aj v spojení s registrom rizík.

Vysoká Akceptovateľné 
riziko  (Stredná – 2)

Neakceptovateľné 
riziko  (Vysoká – 3)

Neakceptovateľné 
riziko  (Vysoká – 3)

Stredná Akceptovateľné 
riziko  (Nízka – 1)

A k c e p t o v a t e ľ n é 
riziko  (Stredná – 2)

Neakceptovateľné 
riziko  (Vysoká – 3)

Nízka Akceptovateľné 
riziko  (Nízka – 1)

A k c e p t o v a t e ľ n é 
riziko  (Nízka – 1)

A k c e p t ov a t e ľ n é 
riziko  (Stredna – 2)

Výskyt

/

vplyv 

Nízky Stredný Výsoký 

2.4. Riadenie projektov
‘’Čo je projekt’?’’

“Projekt” je úsilie vynaložené na dosiahnutie súboru plánovaných cieľov známych 
ako “výstupy”, “výsledky”, “prínosy” alebo “produkty”. Ciele projektu sa dosahu-
jú v rámci časového harmonogramu a rozpočtu a sú plánované s ohľadom na:

• kvalitu
• náklady
• čas

Pr
av

de
po

do
bn

os
ť

Vplyv
Príklad závažnosti rizika =
 pravdepodobnosť x vplyv:

Riziko: Nedostatok finančných prostriedkov 
             na inovačné projekty
Vplyv:  VYSOKÝ                  Preto: Risk Severity = High Impact x Medium Probability = Unacceptable Risk (3)
Pravdepodobnosť výskytu :  stredná 

X
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Pojem ‘riadenie projektu’  sa vzťahuje na kombinované použitie zručností, ve-
domostí, metód, odborných znalostí a skúseností na dosiahnutie určitých cieľov 
projektu v rámci určitých parametrov. Riadenie projektu je nepretržitý proces, 
ktorý sa začína od fázy koncepcie až po samotný koniec jeho životnosti.

Prvky riadenia projektu

• Definovanie úlohy: Prečo je projekt potrebný? Akú medzeru sa snažíme 
vyplniť?

• Definovanie požiadaviek na projekt: Aké zdroje sú potrebné? Aké sú po-
žiadavky na kvalitu výstupov? Ako bude rozdelený čas a ako dlho bude 
projekt trvať?

•  Zabezpečenie zdrojov: zdroje možno získať od investorov, interne, pro-
stredníctvom programov EÚ a národných programov a pod.

• Vypracovanie plánu riadenia projektu.
• Vypracovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti projektu (Key Performan-

ce Indicators - KPI)
• Monitorovanie pokroku: vykonávanie preskúmaní, prispôsobovanie sa 

zmenám, vykonávanie úprav atď.
• Riadenie rozpočtu.
• Podávanie správ zainteresovaným stranám, manažmentu, vnútroštátnym 

orgánom a orgánom EÚ, investorovi atď.
• Finalizácia výstupov a ukončenie projektu.

2.4.1 Cyklus riadenia projektu

Fáza 1:  Príprava konceptu a plánovanie

1. Identifikácia problému, príležitosti alebo medzery existujúcej v podniku 
a/alebo na trhu.

2. Brainstorming nápadov, ako využiť príležitosti, vyriešiť problémy a prekle-
núť medzery.

3. Rozhodnúť o cieľoch a výstupoch projektu, ktoré vám pomôžu dosiahnuť 
vyššie uvedené ciele.

4. Rozhodnúť o tom, KTO sú zainteresované strany a cieľové skupiny.

5. Preskúmať realizovateľnosť cieľov a výstupov projektu.

6. Pripraviť návrh zhrnutia projektu.

7. Pripraviť predbežný rozpočet; Koľko bude stáť vývoj výstupov? Budú po-
trebné cesty? Koľko hodín zamestnancov vyčleníte na jednotlivé činnosti?

8. Urobiť analýzu rizík.
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9. Vytvoriť Ganntov diagram.

10.  Prideliť pracovníkov k špecifickým úlohám podľa ich skúseností.

11.  Stanoviť kľúčové ukazovatele výkonnosti projektu (KPI).

12.  Vypracovať návrh projektu: návrh projektu obsahuje taký popis projektu, 
ktorý pomôže investorom, manažérom, zainteresovaným stranám, národ-
ným orgánom a orgánom EÚ atď. pochopiť účel projektu, schváliť jeho 
realizáciu a financovať ho. Návrh projektu by mal obsahovať nasledujúce 
informácie: KTO?, ČO?, PRE KOHO?, AKO?, KEDY?, KDE?, KOĽKO?

13.  Predložiť návrh projektu na schválenie.

Fáza 2: Realizácia/implementácia

1. Vytvoriť platformu na riadenie projektu.

2. Vypracovať príručku na riadenie projektu.

3. Iniciovať komunikáciu medzi účastníkmi.

4. Zorganizovať úvodné stretnutie: počas úvodných stretnutí sa stretáva 
projektový tím, aby prediskutoval a predstavil ciele, výstupy a míľniky.

5. Pracovať na úlohách podľa dohody.

6. Monitorovať kvalitu a dosiahnutý pokrok použitím kľúčových ukazovate-
ľov výkonnosti.

7. V dohodnutých intervaloch robiť kontrolu.

8. V dohodnutých intervaloch vypracúvať a predkladať správy o pokroku.

9. Organizovať stretnutia v dohodnutých intervaloch (týždenne, mesačne a 
pod.)

Fáza 3: Finalizácia a ukončenie

1. Vykonať analýzu výsledkov dosiahnutých realizáciou projektu. Boli 
ciele splnené včas? Vyskytli sa nejaké závažné problémy? Boli vyriešené 
všetky problémy? Ako dobre sa hospodárilo s rozpočtom?

2. Vykonať analýzu výkonnosti projektového tímu. Ako dobre účastníci ko-
munikovali? Ako dobre koordinoval tím plnenie úloh?

3. Zhromaždiť všetku dokumentáciu a dôkazy o úlohách a činnostiach.

4. Vypracovať a predložiť záverečnú správu o projekte.
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2.4.2.  Zdroje na riadenie projektu

Riadenie zdrojov v kontexte projektov (vrátane inovačných projektov) je kľúčové 
pre dosiahnutie cieľov. Úspešné projekty môžu prispieť ku konkurenčným výhodám 
podniku a poskytnúť odrazový mostík k vedúcemu postaveniu na trhu. Konkrétnejšie, 
vhodné a efektívne riadenie projektov môže:

• viesť k vývoju nových a/alebo vylepšených výrobkov a služieb s minimálnymi 
nákladmi;

• zlepšiť internú komunikáciu a komunikáciu/vzťahy so spolupracovníkmi, 
partnermi, dodávateľmi a zainteresovanými stranami;

• zvýšiť prenos znalostí interne aj externe, čo vedie k ďalším inováciám;
• zvýšiť možnosti školenia zamestnancov a manažmentu v ekologickom duchu 

ako spôsob boja proti novým výzvam, ktoré sa objavujú počas realizácie pro-
jektov;

• zvýšiť zručnosti a kompetencie súvisiace s riadením projektov, čím sa zvýši 
hodnota organizácie ako člena externého projektového konzorcia.

Typy zdrojov pre riadenie projektu [Jugdev 2014]:

• Finančné: peňažné zdroje určené na úlohy a výsledky projektu. Finančné 
zdroje môžu byť získané z interného financovania, od investorov, z programov 
EÚ a národných programov atď.

• Fyzické; vybavenie kancelárskych priestorov
• Čas
• Technologické; technologické odborné vedomosti organizácie
• Ľudské; zručnosti a skúsenosti zamestnancov, kompetencie, znalosti, vzdela-

nie
• Organizačné; organizačné štruktúry, prevádzkové procesy a postupy.
• Sociálne; vzťahy so zainteresovanými stranami, dodávateľmi, spolupracovník-

mi a partnermi, združeniami a inými kontaktmi.

2.4.3. Nástroje pre riadenie projektu

• Register rizík  (je uvedený vyššie v tomto module)
• Matica pravdepodobnosti a vplyvu  (je uvedená vyššie v tomto module)
• Ganttov diagram; Ganttove diagramy sa používajú na načrtnutie časového 

rámca projektu. Každý míľnik, činnosť, výsledok a akcia sú naplánované a ich 
trvanie je zaznamenané v diagrame. Ganttove diagramy sú užitočné na to, 
aby sa plán projektu oznámil všetkým aktérom/účastníkom a aby sa objasnili 
termíny, úlohy, činnosti a pod.        
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Príklad Ganttovho diagramu

  

Príklad: <Názov projektu> Ganttov diagram

Trvanie projektu: január 2022 – december 2022

Projektová aktivita Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sept Okt Nov Dec

Projektová aktivita

Zabezpečenie kvality

D1/A1 Príprava, 
výskum

D1/A2 Návrh hry

D1/A3 Vývoj hry

D1/A4 Alpha Test

D1/A5 Beta Test

D1/A6 Finalizácia a 
preklad

• Šablóny: šablóny zabezpečujú, že dokumentácia, posudky a správy sú vy-
pracované v jednotnom formáte. Niektoré kľúčové aspekty projektu, ktoré si 
vyžadujú používanie šablón, sú: správy o pokroku, správy zo stretnutí, finanč-
né správy, dokumentácia podujatí, dotazníky, rozhovory, bulletiny, letáky, 
zabezpečenie kvality, monitorovací hárok KPI a pod.

• Platformy na riadenie projektu; existuje množstvo bezplatných alebo pred-
platených platforiem na riadenie projektov, ktoré je možné používať. Takéto 
platformy uľahčujú zdieľanie dokumentov a informácií a obsahujú funkcie na 
automatické pripomínanie termínov.

• Príručka na riadenie projektu; príručka na riadenie projektu obsahuje všetky 
informácie, ktoré budú účastníci potrebovať na vykonávanie úloh a dodržia-
vanie termínov, šablóny, vysvetlenia noriem kvality, preskúmanie procesu a 
záverečných výstupov.

• Monitorovací hárok KPI:  monitorovací hárok KPI pomáha projektovým 
manažérom a ich tímom sledovať priebežný pokrok a dosahovanie cieľov pre 
každú úlohu a činnosť.
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Príklad monitorovacieho hárku KPI 

<Názov projektu> Monitorovací hárok KPI

Trvacie projektu: Január 2022 – December 2022
Ukazovateľ Typ 

ukazovateľa

Stanovený 

konečný cieľ

Pripomienky Vedúci 

projektu

Účastník

2

Účastník

3

Status

Riadenie 

projekt 

Príručka
PM

Dokončená 

príručka  Návrh

Návrh pred 

začiatkom 

projektu
X Ukončené 

D1 – Výskum/ 

prieskum

Dodanie 

Príprava

20 prieskumov    

so 

zainteresovanými 

stranami

X X X Nedoriešené 

D1 – Vývoj hry 

Pracovný plán

Dodanie  

Vývoj

Pracovný plán 

dokument 

návrh

Návrh po 

prieskumoch
X Nedoriešené

Výsledky D1/

A4 Alpha 

testov

Dodanie  

Vývoj

Formuláre spätnej 

väzby 15/15 min. 

skóre 4/5
X X X Nedoriešené 

Vedomostná aktivita 2:

Riadenie projektu

Myslíte si, že vo vašej organizácii existujú potreby, ktoré by sa dali využiť 
zavedením riadenia projektu? Ak áno, kde?

V čom si myslíte, že môže byť projektový manažment vo vašej organizácii 
prínosom pre vašich zákazníkov?

Myslíte si, že postupy používané vo vašej organizácii pri implementácii/rea-
lizácii projektov boli účinné? Ak nie, prečo?
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2.5.  Riadenie ľudských zdrojov

Zavedenie účinných postupov riadenia ľudských zdrojov má zásadný význam 
pre prežitie a efektívnosť podniku, ako aj pre stimuláciu inovácií. Efektívne 
riadenie ľudských zdrojov zvyšuje tímovú prácu, a tým aj prenos znalostí v rámci 
organizácie.

Posilnenie tímovej práce, podpora kreativity a iniciatívy sú rozhodujúcimi as-
pektmi pri dosahovaní inovácií. Dosiahnutie inovácie samozrejme silne závisí od 
kompetencií osôb, ktoré majú za úlohu prichádzať s novými nápadmi a vykoná-
vať úlohy a činnosti na vývoj nových/vylepšených služieb a výrobkov.

2.5.1. Kreativita a inovácie

Kreativita bude podrobne predstavená v ďalšom module, ale kreativita a inovácie 
sú navzájom prepojené; proces inovácie si vyžaduje vytváranie a rozvoj nových/
kreatívnych nápadov a riešení (alebo výsledkov), ako napr:

• nové/vylepšené výrobky
• nové/vylepšené služby
• nové/vylepšené procesy a postupy

Kreatívni ľudia sa dokážu prirodzene prispôsobiť výzvam a majú snahu prichádzať s 
novými nápadmi a skúmať ich vývoj a uplatnenie, preto sú ideálnymi kandidátmi na 
prevzatie úloh v inovačných projektoch.

Meranie a ukazovatele kreativity

Ak chceme určiť, “ako kreatívny je výrobok alebo služba”, môžeme sa na to pozrieť 
prostredníctvom nasledujúcich dimenzií [Coprey et al. 2011]::

1. Novosť;je výrobok/služba originálny, prevratný, prekvapujúci?

2. Rozlíšenie; je výrobok/služba hodnotný, užitočný a komplexný?

3. Rozpracovanie a syntéza; je produkt/služba dobre navrhnutý a dobre 
spracovaný?

Okrem toho môžeme na kvalitatívne meranie kreativity použiť nasledujúce kritériá:

1. Relevantnosť a efektívnosť  – ‘“Ako dobre poznáme existujúce fakty, súčasný 
stav trhu/problémy/ medzery/príležitosti?”

• Správnosť; využíva výrobok/služba prijateľné techniky založené na existujú-
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cich poznatkoch?
• Výkonnosť; robí výrobok/služba to, čo má robiť?
• Vhodnosť; zapadá výrobok/služba do priestoru medzi stanovenými cieľmi a 

parametrami jeho použitia?
• Použiteľnosť; je výrobok/služba užívateľsky prívetivý?
• Trvanlivosť; je výrobok/služba primerane spoľahlivý?

2. Novosť – “Ako dobre sme definovali problém na základe existujúcich poznatkov? 
A ako dobre sme použili nové poznatky na jeho vyriešenie?”Diagnosis; does 
the new product/service draw attention to existing problems in current 
solutions?

• Diagnostikovanie; upozorňuje nový výrobok/služba na existujúce problémy v 
súčasných riešeniach?

• Návrh riešenia; ukazuje nový výrobok/služba, že súčasné problémy sa dajú 
vyriešiť?

• Prognóza; umožňuje nový výrobok/služba zmierniť budúce problémy?
• Replikácia; je nový výrobok/služba inovatívny, ale založený na existujúcich 

poznatkoch?
• Kombinácia; kombinuje nový výrobok/služba prvky existujúcich riešení?
• Prírastok; vedie nový výrobok/služba k zvýšeniu znalostí v príslušnej oblasti/

trhu?
• Preorientovanie; vytvára nový výrobok/služba nové príležitosti pre ďalšie 

vzdelávanie v príslušnej oblasti/trhu?
• Obnova; ukazuje nový výrobok/služba užitočnosť predchádzajúcich riešení?
• Nová iniciácia; poukazuje nový produkt/služba na nový prístup k riešeniu 

problému?
• Redefinícia; môže sa nový výrobok/služba použiť rôznymi spôsobmi? (viac 

ako jedno použitie)
• Generovanie; má nový výrobok/služba potenciál viesť k ďalšiemu vývoju?

3. Elegancia – “Ako dobre je nový produkt/služba navrhnutý a spracovaný?”

• Rozpoznateľnosť; dáva nový výrobok/služba zmysel na prvý pohľad?
• Presvedčivosť; pôsobí nový výrobok/služba ako dobre pripravený?
• Príjemnosť; zdá sa, že je nový výrobok/služba je príjemne urobený?
• Úplnosť; je nový výrobok/služba dobre spracovaný?
• Pôvabnosť; je nový výrobok/služba dobre navrhnutý?
• Harmonickosť; zapadajú prvky nového výrobku/služby dobre do seba? (dáva 

to zmysel?)
• Udržateľnosť; je nový výrobok/služba šetrný k životnému prostrediu?  
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4. Genéza – “Umožňuje nám nový výrobok/služba vykonávať budúcu prácu a 
uskutočňovať ďalší vývoj?”Foundationality; does the new product/service 
form a basis for further work?

•	 Fundamentálnosť; tvorí nový výrobok/služba základ pre ďalšiu prácu?
•	 Prenosnosť; vytvára nový výrobok/služba nové nápady na riešenie 

nesúvisiacich problémov?
•	 Podnetnosť; navrhuje nový výrobok/služba nové spôsoby nazerania na 

existujúce problémy?
•	 Prínos; poukazuje nový výrobok/služba na predtým nepovšimnuté 

problémy?
•	 Vízia; navrhuje nový výrobok/služba nové spôsoby nazerania na iné 

riešenia?
•	 Hľadanie ciest; otvára nový výrobok/služba možnosti na rozvoj nových 

koncepcií?

Vedomostná aktivita 3:

Myslíte si, že váš výrobok/služba dosahuje hlavné ciele, o ktoré sa vaša orga-
nizácia usiluje?

Aké vylepšenia by sa podľa vás mohli uplatniť na vašom výrobku/službe (ak 
nejaké existujú) a prečo?

Myslíte si, že váš výrobok/služba môže otvoriť príležitosti na rozvoj nových 
koncepcií?

2.5.2.  Školenie ĽZ a inovácie

Efektívnejšie inovačné tímy sa môžu zostaviť, ak sa zohľadnia nasledujúce body 
a zrealizujú určité postupy:
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1. Apelovanie na vnútornú motiváciu zamestnancov, ktorí sú zapojení do 
inovačných projektov; zamestnanci zapojení do inovačných projektov musia 
svoju účasť považovať predovšetkým za osobne prospešnú. To sa dá dosiahnuť 
starostlivým výberom/pridelením zamestnancov na prácu na konkrétnych 
projektoch na základe ich záujmov a, samozrejme, ich skúseností.

2. Poskytovanie peňažných stimulov, ak je to vhodné, ale nikdy sa nespoliehať 
výlučne na ne; finančné stimuly môžu motivovať - napríklad - zamestnancov, 
aby sa zapojili do inovačných projektov popri svojej bežnej každodennej 
práci, musia sa však ponúkať opatrne a pozorne. Finančné stimuly musia byť 
ponúkané každému členovi projektového tímu spravodlivo a v súlade s jeho 
výkonnostnými/kvalitatívnymi cieľmi. Nikdy by nemali nahrádzať vnútornú 
motiváciu zamestnancov.

3. Používanie systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov v oblasti inovácií; 
Systémy hodnotenia výkonnosti by sa mali používať s cieľom identifikovať 
nedostatky v kompetenciách zamestnancov alebo v realizácii inovačného 
projektu a odstrániť ich. Niektoré kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré 
možno monitorovať prostredníctvom systému hodnotenia výkonnosti, sú 
nasledovné:

•	 počet projektov predložených tímami inovačných projektov,
•	 počet schválených a podporených inovačných projektov, 
•	 počet zamestnancov vyškolených v oblasti riadenia projektov a praxe 

manažérstva inovácií v rámci organizácie,
•	 celková úroveň spokojnosti zamestnancov zapojených do inovačných 

projektov,
•	 kvalita individuálnej komunikácie medzi členmi tímu a efektívnosť 

koordinácie.

4. Tolerancia zlyhania najmä v prípadoch, keď organizácia podniká prvé 
kroky v oblasti manažérstva inovácií a inovačných projektov sa očakáva, že 
miera zlyhania bude vyššia ako zvyčajne. Je dôležité uznať túto skutočnosť 
a tolerovať skoré zlyhanie. Podľa normy CEN/Ts 16555-3:2015 je vhodné 
podporovať vytváranie prostredia, v ktorom sú riziká a neistoty normou a 
zlyhania sú akceptované, pretože to môže byť základom pre rýchle učenie sa. 
S rastúcimi skúsenosťami zamestnancov v oblasti riadenia projektov sa bude 
zvyšovať aj ich úspešnosť, čo samozrejme môže trvať určitý čas. Zamestnanie 
alebo poverenie skúseného projektového manažéra vedením tímu je dobrým 
spôsobom, ako minimalizovať neúspech a urýchliť proces učenia nových 
zamestnancov.

5. Odmeňovanie dlhodobého úspechu.

6. Kultivácia transformačného myslenia vedenia organizácie; lídri/manažéri 
v organizácii by sa mali zamerať na dlhodobé ciele a mať spoločnú víziu. 
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Transformačné myslenie vedúcich členov organizácie môže zvýšiť kreativitu, 
inovácie a motiváciu zamestnancov.

7. Zaradenie aktivít zameraných na kreativitu a budovanie tímu do programu 
organizácie;  cvičenia zamerané na kreativitu a budovanie tímu sa zameriavajú 
na budovanie zručností súvisiacich s riešením problémov, formulovaním 
nápadov, konceptualizáciou, komunikáciou a inováciami.

8. Zapojenie rôznych skupín zamestnancov do inovačných projektov; práca na 
projekte je organicky interaktívny proces, v ktorom zamestnanci diskutujú, 
vymieňajú si nápady, vykonávajú hodnotenia, brainstorming, zmeny a rozvíjajú 
nápady a výrobky. Rôznorodé projektové skupiny so zamestnancami, ktorí 
môžu prispieť k projektu z rôznych hľadísk, môžu zvýšiť účinnosť realizácie 
projektu. V každom prípade sa však odporúča, aby sa projektové tímy 
zostavovali opatrne, aby sa predišlo nedorozumeniam a konfliktom.
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“Kreativita je hrajúca sa inteligencia.”  
Albert Einstein
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Modul 3: Kreativita a riadenie nápadov

Kreativita ako pojem sa často chápe veľmi nesprávne. Často sa verí, že je to 
vlastnosť, s ktorou sa rodia len niektorí ľudia. Do istej miery je pravda, že nie-
ktorým typom osobností je prirodzenejšia, ale tvorivosť je rovnako ako čokoľvek 
iné zručnosť, ktorú sa možno naučiť a/alebo rozvíjať. Bez nápadov, ktoré vzni-
kajú vďaka tvorivému mysleniu, by neexistovali inovácie a podniky by trpeli.
Zmena je paradoxne jednou z mála konštánt, ktoré môžeme očakávať. Menia 
sa systémy, potreby zákazníkov a spoločnosti. Ako môžu podniky reagovať na 
tieto zmeny bez nových, kreatívnych nápadov? Možno môžu kopírovať iných, 
ale nikdy nebudú lídrami na trhu a to, čo funguje pre jednu spoločnosť, nemusí 
nevyhnutne fungovať pre inú. Tento vzdelávací modul skúma:
• základné princípy a typy kreativity
• vzťah medzi kreativitou a inováciou
• prekážky tvorivého myslenia, ktoré vytvárajú jednotlivci a organizácie, a   
        ako ich možno prekonať alebo sa im vyhnúť
• riadenie nápadov počas tvorivého procesu.

Ciele vzdelávania:

• vedieť a byť schopný vysvetliť, čo je a čo nie je kreativita, najmä vo vzťahu k 
inováciám,

• poznať a rozpoznať prekážky tvorivého myslenia a naučiť sa techniky na ich 
prekonanie,

• vedieť rozpoznať a pochopiť rôzne typy kreatívneho myslenia,
• poznať činnosti, ktoré môžu stimulovať jednotlivé typy myslenia a nápadov,
• efektívne riadiť nápady počas tvorivého procesu,
• rozpoznať rozhodujúcu úlohu riadenia kreativity na individuálnej aj organizač-

nej úrovni,
• vedieť aplikovať koncepty a nástroje riadenia kreativity,
• poznať rozhodujúcu úlohu riadenia procesu kreativity,
• vedieť, čo môžu organizácie urobiť na podporu kreativity.

Kompetencie:

• komunikácia (efektívne o kreativite spôsobom, ktorý povzbudí účastníkov a 
ich tímy, aby verili vo svoju schopnosť myslieť kreatívne),

• používanie rôznych osvedčených metód, ktoré stimulujú tvorivosť,
• riadenie (procesu kreatívneho myslenia efektívnejšie).
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3. Kreativita a riadenie nápadov
Umelecky nadaní ľudia navrhujú alebo vytvárajú umenie. Kreativita je rôzna a 
každý má schopnosť kreatívneho myslenia alebo ho môže rozvíjať.

3.1. Definícia a základné princípy
Na vysvetlenie uvádzame, že kreativita a inovácia sú samostatné entity.
„... inovácia nie je kreativita. Kreativita spočíva v tom, že prídete s veľkým ná-
padom. Inovácia je o realizácii nápadu - premene nápadu na úspešný obchod.” 
Vijay Govindarajan HBR 2010. Autor ďalej uvádza, že “o inovačnej schopnosti or-
ganizácie radi uvažujeme ako o kreativite znásobenej realizáciou”.
To znamená, že kreativita je len nápad alebo nápady, kým sa nevyvinie úsilie 
na ich realizáciu. Podľa známeho vynálezcu Thomasa Edisona “Inovácia je 1 % 
inšpirácie a 99 % potu”.
Práve kombinácia 1 % a 99 % nám prináša inovácie. Kreativita je “bezpečná”, 
pretože s nápadmi je spojené len malé riziko okrem možného poškodenia imidžu 
v práci. Zatiaľ čo inovácia je spojená s rizikami, pokiaľ ide o účinnosť, popularitu 
a vplyv na hospodársky výsledok. Okrem toho čelí výzve získať zdroje a dlhodobý 
záväzok organizácie niečo urobiť a venovať zdroje na niečo, čo bežne nerobí.

Kreativita je abstraktnejšia a prakticky nemerateľná. Nápady sa dajú spočítať, ale 
ich tvorivá kvalita nie. Bez kreativity a vytrvalosti pri realizácii nebude inovácia.

Po tom ako sme si objasnili rozdiely, môžeme kreativitu definovať ako:

“Proces generovania nových nápadov na základe originálneho myslenia alebo 
javu, pri ktorom vzniká niečo nové a nejakým spôsobom hodnotné alebo užitoč-
né.”
Nápady sa môžu týkať vecí, ktoré sú hmatateľné (napríklad výrobky), alebo tých 
vecí, ktoré sú  nehmotné (napríklad procesy alebo interakcie).

Hodnota nápadu závisí od mnohých vecí, ako napríklad:
• kultúrne prostredie
• tradície a zvyky
• sociálne prostredie
• vedomosti a dostupné informácie
• aktuálnosť.

Hoci sa prvé štyri body môžu zdať evidentnejšie, nemali by sme ignorovať aktuál-
nosť kreatívneho nápadu. Spomeňte si napríklad na vrtuľníky, ktoré Leonardo da 
Vinci nakreslil niekoľko storočí predtým, ako existoval motor, ktorý by ich dokázal 
prinútiť lietať.
Do aktuálnosti sa započítava aj to, či tím alebo organizácia má alebo nemá k 
dispozícii rozpočet alebo či je pripravená realizovať kreatívny nápad.
Tak ako sa ľudia líšia vo vzťahu k tomu, ako ochotne prijímajú zmeny, tak sa líšia 
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nielen v úrovni svojej kreativity, ale aj v spôsobe, akým svoju kreativitu vyjadrujú.
Kreatívne myslenie je založené na dodržiavaní mnohých princípov. Medzi najdô-
ležitejšie patria:
• zdržanie sa predpokladov alebo posudzovania,
• schopnosť pozrieť sa na veci nanovo a z inej perspektívy,
• pohodlie s nejednoznačnosťou,
• presvedčenie, že veci môžu byť lepšie,
• radosť z neznámeho.

Táto časť pomáha učiacim sa pochopiť význam dodržiavania zásad a rozoberá 
spôsoby, ako to možno dosiahnuť, a stručne sa zmieňuje o užitočných dostup-
ných postupoch a nástrojoch, ktoré sa budú podrobne skúmať v ďalších častiach.

3.2. 3.2. Dva druhy kreatívnych nápadov

There are two kinds of creative ideas – as opposed to the multiple types of  
creative thinking.

1. Nápady, ktoré sú vyvinuté ako riešenie v reakcii na potrebu, ktorá bola 
určená pozorovaním alebo skúmaním.

2. Nápady, ktoré vytvárajú riešenie, ktorého potreba nie je jasná a ktoré čaká 
na „faktor impulzu“.

Prvý druh nápadu je priamočiary a bežne sa praktizuje. Nasledujúci príklad môže 
objasniť druhý druh.

Poznámkové bločky Post-it boli pôvodne považované za neúspech, pretože spo-
ločnosť 3M v tom čase hľadala silné a odolné lepidlo. Takže ich “aktuálnosť” bola 
tiež mimo. Dr. Spencer Silver náhodou objavil lepidlo, ktoré sa ľahko prilepilo k 
povrchom a nelepilo sa na ne pevne, ale v tom čase oň spoločnosť nemala záujem.

Napriek Silverovej vytrvalosti v propagácii svojho objavu trvalo niekoľko rokov, 
kým iný kolega zistil, že malé lepiace papieriky lepšie označujú stránky jeho spev-
níka ako malé kúsky papiera, ktoré mu neustále vypadávajú. To bol “faktor im-
pulzu”. Výrobok bol otestovaný, uvedený na trh a okamžite sa stal populárnym. 
Potreboval len niekoho, kto by rozpoznal jeho potenciál.

Silver by zrejme povedal, že podobne ako mnoho iných prelomových inovácií, 
aj jeho výrobok nikto nepovažoval za potrebný, až kým ho niekto nepotrebo-
val. To isté sa dá povedať o mnohých technologických vynálezoch, ktoré sa dnes 
považujú za nevyhnutnú súčasť každodenného života, ale pre predchádzajúce 
generácie neboli potrebné.
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Vedomostná aktivita 1:
 Dva druhy kreatívnych nápadov: Príklady vlastných nápadov

Zvážte 2 druhy kreatívnych nápadov a stručne uveďte príklady vašich vlastných 
nápadov alebo nápadov vašej organizácie.
Druhy kreatívnych 
nápadov

Navrhnuté mnou Navrhnuté mojou 
organizáciou

1.	 Nápady, ktoré sú 
vyvinuté ako riešenie 
v reakcii na potrebu, 
ktorá bola určená 
pozorovaním alebo 
skúmaním

2.	 Nápady, ktoré 
vytvárajú riešenie, 
ktorého potreba nie 
je jasná a ktoré čaká 
na „faktor impulzu.

 3.3. Význam kreativity v podnikoch
Kreativita je nepochybne veľmi dôležitá v súkromnom aj podnikateľskom živote.

3.3.1.  Vytváranie správneho prostredia

V oblasti umelej inteligencie sa dosiahol výrazný pokrok, ale roboty sa stále ne-
môžu vyrovnať ľuďom, pokiaľ ide o kreatívne myslenie. Aby ľudia mohli myslieť 
kreatívne a vytvárať inovatívne nápady, musia podniky ponúknuť prostredie, v 
ktorom sa kreatívny talent rozvíja a môže prekvitať.
Ľudia sa cítia slobodní byť kreatívni v prostredí, ktoré je inkluzívne, pripravené 
vyskúšať nové nápady a je založené na dôvere. Musia sa cítiť bezpečne, aby mohli 
prichádzať s nápadmi, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať bláznivé. Alebo naopak 
testovať nápady, ktoré nefungujú, bez strachu z kritiky alebo posmechu ak sa 
dopustia “chyby”.
Sloboda byť kreatívny vo svete podnikania tiež pomáha zvyšovať produktivitu a 
osobný rast, pretože ľudia sa cítia motivovaní prekračovať hranice. Táto téma sa 
zaoberá spôsobmi, ako to dosiahnuť a vecami, ktorým sa treba vyhnúť.
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3.3.2.  Spôsoby, akými môžu organizácie vytvoriť prostredie podporujúce kreatívne 
myslenie 

• Ako sme už spomínali v module 2, netolerujte kultúru, v ktorej sa obávate 
“zlyhania” a nejakým spôsobom ho trestáte, pretože to môže ľahko znížiť 
kreativitu, odvahu a počet rodiacich sa nových nápadov. Vytvorte radšej 
kultúru, v ktorej sa “chyby” prijímajú ako príležitosť na učenie.

• Nadšene reagujte na všetky nápady a nikdy nedovoľte, aby mal niekto 
pocit, že nie je súčasťou tvorivého tímu. Každý v organizácii je kreatívny 
bez ohľadu na svoju úlohu alebo dokonca práve preto.

• Podporujte kultúru rastového myslenia.

• Podporujte alternatívne spôsoby práce/robenia vecí inak.

• Okrem jednoduchých techník zhromažďovania nápadov, ako sú schránky 
na návrhy, väčšie organizácie môžu využiť softvér na spravovanie nápa-
dov.

• Organizujte medzifunkčné stretnutia a zapájajte ľudí zo všetkých úrovní 
organizácie, najmä tých, ktorí majú k danej problematike blízko.

• Zapojte do procesu premýšľania aj zákazníkov.

• Pozrite sa na iné organizácie mimo vášho odvetvia, ktoré podľa vás robia 
niečo dobre.

• Zdôraznite dôležitosť kreatívneho myslenia, aby všetci zamestnanci vede-
li, že vedenie chce počuť ich nápady.

• Pravidelne si vyhraďte čas na stretnutia zamerané na kreatívne myslenie 
a ak je to možné, uskutočňujte ich v špeciálnej miestnosti v uvoľnenej 
atmosfére alebo choďte niekam, kde môžete vytvoriť príjemnú atmosféru.

• Školenie zamestnancov v oblasti inovačných techník / zručností kreatívne-
ho riešenia problémov / myšlienkovej mapy / laterálneho myslenia.
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Vedomostná aktivita 2:
Zhodnoťte, ako sa vám a vašej organizácii ako celku darí vytvárať prostredie, 
ktoré podporuje kreatívne myslenie.
*Oporúčame vám overiť si svoje odpovede u ostatných členov organizácie.

-	 Prečítajte si nižšie uvedené tvrdenia a venujte osobitnú pozornosť slovám vyznačeným 
tučným písmom.

-	 Vyberte si odpoveď z možností “nie veľmi”, “niekedy”, “veľmi často”.  
-	 Pri výbere odpovede si stručne zapíšte dôkazy, ktoré podporujú vašu voľbu. 
-	 Ak odpoviete „nie celkom” alebo „niekedy”, označte si túto oblasť ako oblasť, na ktorej treba 

pracovať, a zaznamenajte si prípadné nápady.

Vyjadrenie o aktivite a postoji Mnou Mojou organizáciou Oblasti, na 
ktorých treba 

pracovať

Dôrazne sa podporuje kultúra, 
v ktorej sa “chyby” prijímajú ako 
príležitosť na učenie a zlyhania sa 
nebojíme.

Všetky nápady sú vítané od každého 
jednotlivca bez ohľadu na jeho úlohu 
a pozíciu.

Dôrazne sa podporuje kultúra 
rastového myslenia.

Určite sa podporujú alternatívne 
spôsoby práce/činnosti.

V plnej miere sa využívajú techniky 
zhromažďovania nápadov (ako sú 
schránky na návrhy) alebo softvér na 
správu nápadov.

Pravidelne sa konajú medzifunkčné 
stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú 
ľudia zo všetkých úrovní organizácie, 
najmä tí, ktorí majú k danej 
problematike blízko.

Existuje učenie sa od organizácií 
mimo vášho odvetvia, ktoré podľa vás 
robia niečo dobre.
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Význam kreatívneho myslenia 
je jasne zdôraznený a všetci 
zamestnanci vedia, že vedenie 
podniku chce počuť ich nápady.

Stretnutia zamerané na tvorivé 
myslenie sa pravidelne konajú v 
uvoľnenom prostredí.

Zamestnanci sú školení v oblasti 
inovačných techník/kreatívnych 
zručností pri riešení problémov/
myšlienkovej mapy/ laterálneho 
myslenia.

 3.4.  Druhy kreatívneho myslenia
Existuje mnoho spôsobov kategorizácie rôznych spôsobov kreatívneho myslenia. 
Učiaci sa zoznámia s piatimi základnými spôsobmi. Všetky sú platné, niektoré 
môžu platiť viac v rôznych fázach kreatívneho procesu alebo pri riešení konkrét-
nych problémov. Hlavným cieľom pri uvažovaní o druhoch kreatívneho myslenia 
je pochopiť, že na tvorbu nápadov v každom z nich sú potrebné rôzne činnosti a 
prístupy.

Divergentné 
myslenie

Laterálne 
myslenie

Estetické 
myslenie

Systémové 
myslenie

Inšpiratívne 
myslenie

Proces vy-
tvárania čo 
najväčšieho 
počtu riešení 
alebo možností 
(napr.: pro-
stredníctvom 
brainstormin-
gu).

Proces odpúta-
nia sa od zau-
žívaných súvis-
lostí a poriadku, 
myslenie “out 
of the box” a 
skúmanie naj-
menej pravde-
podobnej cesty 
(napr:
kombinovanie 
úplne náhod-
ných vecí alebo 
popieranie fak-
tov s otázkami 
typu “Čo ak”).

Vytváranie 
vecí, ktoré sú 
harmonické a 
príjemné na po-
hľad. Zvyčajne 
v kombinácii s 
inými spôsobmi 
myslenia.

Schopnosť vní-
mať súvislosti a 
to, ako sú veci 
navzájom pre-
pojené, a tiež 
chápať
vplyv zmeny v 
jednej oblasti 
celku.

Inšpiratívne 
myslenie sa často 
označuje ako 
“moment rozsvie-
tenia”, ako na-
príklad ten, ktorý 
zažil Archimedes 
vo vani. Často k 
nemu dochádza v 
stavoch uvoľnenia 
alebo v snoch a 
spája sa so silnými 
výbuchmi jasnosti.
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Vedomostná aktivita 3:
Prečítajte si nasledujúce otázky a určte druh kreatívneho myslenia, t. j. či ide o 
príklad divergentného (D), laterálneho (L), estetického (E), systémového (S) alebo 
inšpiratívneho (I) myslenia.

V stĺpci vpravo uveďte príklady z vášho podnikateľského prostredia. Označte 
* všetky druhy myslenia, ktoré by ste vy, váš tím alebo organizácia mohli viac 
využívať.

Otázka D, L, E, 
S, I typ 
myslenia

Moje príklady

1. Aký druh myslenia namiesto „analýzy”, 
ktorá sa zameriava na jednotlivé zložky, 
kladie dôraz na vzťahy medzi zložkami a 
na to, ako fungujú ako celok?

2. Nedávna pandémia Covid prinútila 
mnohé podniky uvedomiť si, že firemné 
hodnoty musia byť viac než len slová na 
ich stránke a musia v súlade s nimi jasne 
konať. O aký druh myslenia išlo?

3. Pozrite sa na túto hádanku. „Istá žena 
mala dvoch synov, ktorí sa narodili v tú 
istú hodinu toho istého dňa toho istého 
roku. Neboli to však dvojčatá. Ako to 
môže byť pravda?’’ Aký druh myslenia 
potrebujete na nájdenie odpovede?

4. Ak kladiete otázky ako napríklad: 
Aké sú alternatívy k materiálom, 
postupom, metódam, ktoré už 
používate/vykonávate? 
alebo 
Môžete materiál, postup, metódu využiť 
inak?  
Aký typ myslenia podporujete? 
(prevzaté z techniky S.C.A.M.P.E.R)
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5.  Ak manažér zlepší pracovné priestory 
tým, že im poskytne čo najviac 
prirodzeného svetla, pridá živé rastliny 
a vytvorí pre ľudí útulné miesta na 
prácu, aký druh kreatívneho myslenia 
tým preukazuje?

Odpovede nájdete na konci modulu.

3.5.  Riadenie kreativity
Ako sme spomenuli v úvode tohto modulu, každý môže byť kreatívny a môže 
myslieť kreatívne. Žiaľ, nie každý to chce.

3.5.1.  Prekonávanie prekážok kreativity

V podnikoch sa príliš často stáva, že dobré alebo dokonca skvelé nápady sú zni-
čené skôr, ako dostanú šancu. Na dnešných obchodných stretnutiach je bežné, 
že niekto prevezme úlohu diablovho advokáta veľmi skoro, keď sa otvorí problém 
alebo neefektívny aspekt práce alebo keď sa objavia nové nápady. To nielenže 
zabíja nové nápady alebo akúkoľvek nádej na zmenu, ale môže to byť aj hlav-
ný demotivačný faktor, ktorý ľudí odrádza od ďalšieho nastoľovania problémov 
alebo navrhovania zmien. Ľudia sa cítia frustrovaní a dokonca zradení, keď sa 
nápady ani nepreskúmajú predtým, ako sa zamietnu, a skôr či neskôr to vzdajú.

3.5.2.  Pochopenie motivácie

Kľúčom k tvorivému prostrediu je uvoľnenie potenciálu jednotlivcov, tímov a or-
ganizácií, aby boli motivovaní ponúknuť to najlepšie, čo v nich je. Pochopenie 
toho, čo ľudí motivuje, je dobrým začiatkom.

Doktori Ryan a Deci dokončili výskum motivačných faktorov a svoje zistenia 
prvýkrát publikovali v roku 1985 v rôznych článkoch a knihách s názvom “Teória 
sebaurčenia”.
Sebaurčenie umožňuje ľuďom cítiť, že majú kontrolu nad svojimi rozhodnutiami 
a životom. Má tiež vplyv na motiváciu - ľudia sa cítia viac motivovaní konať, keď 
majú pocit, že to, čo robia, bude mať vplyv na výsledok. Podstatou ich zistení je, 
že existujú dva druhy potrieb, ktoré môžu motivovať, ak sú naplnené:

• vonkajšie

• vnútorné
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Vonkajšími motivátormi môžu byť napríklad:

• bonusy

• zvýšenie platu

• „pizza deň“

• dary

• verejné uznanie

• odmeny akéhokoľvek druhu

• a tiež vyhýbanie sa negatívnym dôsledkom.

Vonkajšia motivácia znamená, že ľudia vykonávajú úlohy, ktoré v skutočnosti ne-
majú radi, hlavne kvôli odmene alebo aby sa vyhli trestom. Výskum ukazuje, že 
odmeny, hoci sú príjemné a oceňované, neudržia motiváciu na vysokej úrovni 
dlho. Môžu však pôsobiť aj ako demotivátor, ak boli očakávané, ale neboli do-
siahnuté.

Na druhej strane vnútorná motivácia vychádza z uspokojenia troch základných 
ľudských potrieb. 

Sú to:

Autonómia: Ľudia potrebujú mať pocit, že majú svoju prácu, správanie a ciele 
pod kontrolou (v rámci svojej organizácie a roly).

Príbuznosť:  Jednotlivci potrebujú mať pocit, že patria do organizácie a že sú pre-
pojení s ostatnými v tímoch a pod. S touto potrebou súvisí altruistické správanie 
(robiť niečo pre dobro iných).

Kompetencia:  Ľudia potrebujú mať pocit, že ich kolegovia a organizácia veria, 
že sa do nich oplatí investovať. Že majú potenciál rásť. Keď ľudia cítia, že majú 
zručnosti potrebné na dosiahnutie úspechu, je pravdepodobnejšie, že budú mo-
tivovaní k činnostiam, ktoré im pomôžu rásť a dosiahnuť ciele.

Tieto tri základné potreby majú všetci ľudia, ale v rôznej miere. Takže zatiaľ čo 
jeden človek môže mať silnú potrebu autonómie, iný nemusí a má napríklad sil-
nú potrebu príbuznosti. Výzvou pre každého vedúceho tímu alebo manažéra je 
poznať najsilnejšie potreby každého jednotlivca.
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Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako to dosiahnuť, je jednoducho klásť ľu-
ďom otázky, ako napríklad:

• Na akých úlohách najradšej pracujete? Na čom by ste chceli pracovať?

• Čo by ste chceli robiť viac alebo čo menej?

• Ako najradšej pracujete?

• Nakoľko je pre vás dôležité mať určitú kontrolu nad tým, čo robíte?

• Čo si myslíte o práci v tíme?

Poznámka: Ak ľudia dôverujú natoľko, že sa chcú podeliť, potom je povinnosťou 
manažéra skutočne počúvať, klásť viac otázok a s rešpektom poskytnúť prehľad 
o tom, čo je reálne dosiahnuteľné a aké sú napríklad možnosti vzdelávania a 
rozvoja.

Vedomostná aktivita 4:
 Vnútorná motivácia: Vlastné príklady z praxe

Zamyslite sa nad 3 zdrojmi vnútornej motivácie a nad tým, ako veľmi každá z 
nich ovplyvňuje vás a členov vášho tímu. (Poznámka: Je v poriadku nevedieť 
o členoch vášho tímu, no nie je až taký skvelý nápad, aby ste tieto informácie 
nezisťovali! Na zistenie môžete použiť otázky, ktoré sú vyššie uvedené.)

Zdroje vnútornej

motivácie

Ako veľmi sa ma táto 
potreba  dotýka? Ako sa to 
prejavuje?
Čo môžem urobiť, aby som
lepšie uspokojil svoju 
potrebu?

U ktorého člena tímu je
Táto potreba silná? Ako sa
to prejavuje? Čo môžem 
urobiť, aby som lepšie 
uspokojil ich potreby?

1.	 Autonómia 

2.	 Príbuznosť 

3.	 Kompetencia 
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3.5.3. Prekážky kreativity

Napriek dobrému pochopeniu motivačných faktorov, a najmä motivačných fak-
torov jednotlivca, môžu existovať prekážky, ktoré bránia ochote alebo schopnosti 
človeka alebo tímu myslieť kreatívne. V tejto časti modulu sa skúmajú mentálne 
a emocionálne bariéry, ktoré môžu u človeka blokovať jeho kreativitu.

Bariéry môžu vzniknúť v dôsledku:
• nesprávnych predstáv
• predsudkov
• spôsobu myslenia
• domienok
• emócií
• nedostatku motivácie

Pocity spojené s predchádzajúcou negatívnou skúsenosťou alebo strach z ná-
sledkov môžu narušiť schopnosť človeka rozpoznať problém, ktorý treba riešiť, 
uvažovať o ňom s otvorenou mysľou a veriť, že riešenie je skutočne možné.

Hoci nedostatok motivácie môže byť vyvolaný ktorýmkoľvek z predchádzajúcich 
bodov, jeho význam si zaslúži samostatnú pozornosť.

Účastníci sa zapoja do série aktivít, ktoré si vyžadujú netradičné myslenie a ná-
sledne vyhodnotia ako postupovali pri priešeniach. Účastníci si tiež zopakujú 
charakteristiky tvorivých ľudí a vyplnia sebahodnotiaci hárok. Ten im pomôže po-
chopiť ich vlastnosti v danej oblasti (pozitíva a oblasti v ktorých sa môžu zlepšiť).

Medzi tieto vlastnosti patria:
•  otvorenosť voči skúsenostiam,
•  zvedavosť a vytrvalosť,
•  myslenie mimo rámca, netradičné myslenie,
•  myslenie v danom rámci, t. j. tvorivé myslenie v rámci daných hraníc a obme-

dzení, buď preto, že sú reálne, alebo ako podnet na tvorivé myslenie,
•  pozornosť, nepodliehanie skupinovým normám, flexibilita a originalita,
•  vidieť veci inak,
•  ochota prijať riziko,
•  nebáť sa zlyhania.

Bez motivácie sa jednotlivci a firmy nepohnú vpred v skúmaní nápadov. Keď 
existuje motivácia, zvedavosť nasleduje. Zvedavosť, ako by sa veci dali robiť inak 
alebo lepšie, čo by sa dalo začať alebo zastaviť. So zvedavosťou však prichádza aj 
strach. Strach z neúspechu a s ním spojeného výsmechu, kritiky alebo nedosta-
točného povýšenia. To je jedna z hlavných prekážok, ktoré musí manažér odstrá-
niť, ak má kreatívne myslenie prekvitať.
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3.5.4.  Procesy a nástroje na podporu individuálnej alebo tímovej kreativity

Jednou z mylných predstáv o tvorivom myslení je, že by malo byť “voľné”, “inšpi-
rované” alebo “prirodzené” a nemalo by sa riadiť stanoveným procesom. Aj keď 
to môže byť občas pravda, väčšina jednotlivcov a tímov, ktorí chcú rozvíjať tvorivé 
nápady, môže mať často obrovský prospech zo štruktúry a zamerania, ktoré po-
núkajú procesy alebo “nástroje” skúmané v tejto časti modulu.

Táto časť sa venuje aj metódam, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe kreatívnych nápa-
dov, a tiež tomu, ako ich efektívne používať.

3.5.4.1.  Preformulovanie

Ľudia a podniky majú tendenciu vnímať veci určitým spôsobom a často nie sú 
schopní vidieť veci z inej perspektívy. Technika “preformulovania” umožňuje jed-
notlivcom a tímom zvážiť, aké obmedzujúce rámce si možno osvojili, a preskúmať, 
ako im zmena rámca rôznymi spôsobmi a v rôznych súvislostiach môže umožniť 
posunúť sa vpred v diskusiách a pri témach, pri ktorých by sa za normálnych 
okolností cítili zablokovaní.

3.5.4.2. Brainstorming

Hoci ide o dobre známu techniku, brainstorming zostáva jedným z najúčinnej-
ších spôsobov generovania viacerých nápadov, ak sa vykonáva správne. Učiaci 
sa zvážia usmernenia a tipy na efektívny brainstorming a zachytávanie nápadov 
- v reálnom čase aj virtuálne.

3.5.4.3. 6 mysliacich klobúkov: Pridanie ‘disciplíny’ do kreatívneho procesu

Proces ‘6 mysliacich klobúkov’ Edwarda de Bono zahŕňa 6 rôznych spôsobov  
myslenia, ktoré si vedome osvojujeme alebo sa im vyhýbame v snahe oslobodiť 
myslenie od obmedzení.

Každý zo 6 klobúkov má inú farbu a súvisí s určitým spôsobom nazerania na danú 
tému a so špecifickou povahou požadovaných nápadov. Hoci sú klobúky symbo-
lické, mnohé tímy považujú za užitočné mať počas stretnutí skutočné klobúky. 
“Klobúky” umožňujú organizované a efektívne skupinové myslenie a zabraňujú 
predčasným negatívnym komentárom a odmietaniu nápadov. 
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Šesť klobúkov je takýchto:
•	  Biely klobúk: Je to objektívny klobúk, ktorý sa zameriava na fakty a logiku. 

Získava údaje a používa ich na podporu alebo vyvrátenie argumentov.

•	 Červený klobúk: Ide o intuitívny klobúk, ktorý sa zameriava na emócie, 
inštinkt a vnútorný pocit.

•	 Čierny klobúk: Ide o opatrný klobúk, ktorý sa používa na predvídanie 
negatívnych výsledkov a hľadanie rizík a potenciálnych nedostatkov.

•	 Žltý klobúk: Je optimistický klobúk, ktorý sa používa na hľadanie pozitívnych 
výsledkov.

•	 Zelený klobúk: Je kreatívny klobúk, v ktorom je veľa nápadov a vyhýbame sa 
kritike.

•	 Modrý klobúk: Ide o klobúk kontroly, ktorý sa používa na riadenie a 
organizáciu stretnutia. Výzvou osoby v úlohe tohto klobúka je zabezpečiť, 
aby jednotlivci alebo tímy používali správny prístup v každej fáze procesu. 
Odporúčané poradie klobúkov bolo vypracované pre rôzne bežné obchodné 
situácie a procesy, ktoré sa budú s učiacimi zdieľať a precvičovať.

Celá skupina môže postupovať podľa postupnosti klobúkov, alebo sa rôzne skupiny 
môžu pozrieť na tému z pohľadu konkrétneho klobúka.

3.5.4.4. Myšlieková mapa

Myšlienková mapa je vynikajúci spôsob, ako zhromaždiť myšlienky, ktoré sa 
môžu objaviť neštruktúrovane. Mozog má rád zakrivené čiary a “rozčlenenie” 
informácií, ktoré myšlienkové mapy ponúkajú.
Základné pokyny na používanie myšlienkových máp sú nasledovné:

•  používajte farby
•  používajte krivky, nie rovné čiary
•  používajte veľký hárok papiera
•  začnite v strede strany
•  neposudzujte
•  pozrite sa na spojitosti
•  používajte veľmi málo slov
•  používajte obrázky alebo malé kresby, kdekoľvek je to možné - mo-

zog ich považuje za stimulujúce. Na prísloví, že “obrázok vystihuje 
tisíc slov”, je veľa pravdy

•  používajte myšlienkové mapy na akýkoľvek predmet alebo tému
•  pred zmenou odpovedzte na otázky, ako napr:
 -  V čom spočíva zmena?
 -  Koho ovplyvní (každého, alebo len ľudí, ktorí používajú výrobok 
         alebo službu)?
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 - Aké sú širšie dôsledky zmeny (kto môže byť nepriamo ovplyvnený)?

A po implementácii:

- Aké boli dôsledky?

- Kto mal prospech zo zmeny a prečo?

- Komu zmena priniesla straty a prečo?

3.5.4.5.  Dizajnové myslenie

Je 5-krokový proces na spochybnenie predpokladov a nové definovanie problé-
mov, aby sme mohli identifikovať alternatívne stratégie a riešenia, ktoré nemusia 
byť okamžite zrejmé pri našej počiatočnej úrovni informovanosti a pochopenia. 
Poskytuje prístup k riešeniu problémov založený na riešení. 
Je to spôsob myslenia a práce, ako aj súbor praktických metód. Dizajnové mysle-
nie je užitočné pri riešení problémov, ktoré sú zle definované alebo neznáme, a 
to tak, že sa problém preformuluje spôsobom zameraným na človeka, vytvorí sa 
množstvo nápadov v rámci brainstormingu a pri tvorbe prototypov a testovaní sa 
uplatní praktický prístup.
Dizajnové myslenie v sebe spája kreatívne myslenie aj riadenie nápadov, keďže 
zahŕňa skicovanie, tvorbu prototypov, testovanie a skúšanie vytvorených kon-
ceptov a nápadov.

Krok 1: Vcítenie sa

• Ide o vcítenie sa do ľudí, ktorí zažívajú problémy, ktoré sa majú riešiť.

• Pozorujeme ľudí - zákazníkov alebo kolegov -, zaoberáme sa nimi a vciťujeme sa 
do   nich, aby sme pochopili ich skúsenosti a motiváciu.

• Je veľmi dôležité, aby sme odložili osobné domnienky o svete a aby sme získali 
prehľad o používateľoch a ich potrebách.

• Je nevyhnutné, aby sme prestali posudzovať.

Krok 2: Definovanie

• Počas fázy definovania sa porovnávajú informácie vytvorené a zozbierané 
počas fázy vcítenia sa. 

• Pozorovania sa analyzujú a syntetizujú s cieľom definovať hlavné problémy 
identifikované do tejto chvíle.

• Problém by mal byť definovaný ako problémové vyhlásenie spôsobom zame-
raným na človeka.
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Krok 3: Tvorenie nápadov

• V tejto fáze vznikajú nápady.
• Na identifikáciu nových riešení vytvoreného problému zapojíme kreatívne 

myslenie a následne je potrebné preskúmať alternatívne spôsoby nazerania 
na problém.

• Existujú stovky techník tvorenia nápadov, ako napríklad Brainstorming, 
Brainwriting, Worst Possible Idea a SCAMPER (o niektorých z nich si môžete 
prečítať viac v module 4).

• Dôležitým faktorom je prestať posudzovať.
• Čím viac nápadov alebo riešení problému sa v tejto fáze vygeneruje, tým 

lepšie.

TIP! Prvých päť vygenerovaných nápadov je zvyčajne zrejmých a nie príliš kreatív-
nych. Jedným z tipov je požiadať o 5 nápadov, prediskutovať ich a potom požiadať 
o ďalších 5. Prediskutujte ich a opäť ďalších 5 a ešte ďalších 5. Diskusia je dôleži-
tou súčasťou procesu. Ak si hneď na začiatku vyžiadate 20 nápadov, neprinesie 
to rovnaké výsledky.

Krok 4: Tvorba prototypu

• Tím teraz vytvorí niekoľko lacných, zmenšených verzií výrobku alebo nápadu, 
aby mohol overiť svoje nápady.

• Na konci tejto fázy bude mať tím lepšiu predstavu o obmedzeniach, ktoré sú 
vlastné výrobku alebo nápadu vytvorenému v predchádzajúcej fáze, a o prob-
lémoch, ktoré sa vyskytujú.

Krok 5: Testovanie

Toto je posledná fáza päťfázového modelu, ale v iteračnom procese sa výsledky 
získané počas fázy testovania často používajú na nové definovanie jedného alebo 
viacerých problémov a na informovanie o pochopení používateľov, o podmien-
kach používania, o tom, ako ľudia myslia, správajú sa a cítia, a na vcítenie sa. 
Preto treba návrat k predchádzajúcim krokom podporiť a privítať.
Neexistuje nič také ako neúspech - len príležitosť naučiť sa viac a vytvoriť lepšie 
riešenia. Ak chce organizácia vytvoriť správnu atmosféru na podporu kreatívne-
ho myslenia, je nesmierne dôležité, aby sa zaviazala k tejto koncepcii a ctila ju.
Viac informácií o dizajnovom myslení si môžete prečítať v module 4.

 3.6. Kreativita a úspech spoločnosti
Rýchlosť, akou sa mení hospodárstvo a trhy, zvýhodňuje spoločnosti, ktoré sú fle-
xibilné, prispôsobivé a kreatívne. Aby podniky rástli, musia samozrejme prilákať 
nových zákazníkov a udržať si ostatných. Preto musia neustále revidovať kvalitu 
toho, čo ponúkajú, a zavádzať novinky, či už vo forme výrobkov alebo služieb. 
Na to je potrebné kreatívne myslenie, ktoré môže viesť k inováciám a budovaniu 
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konkurenčnej výhody.
Kreativita poháňa veľké nápady a kreatívne myslenie vo vzťahu k vášmu podni-
kaniu alebo spoločnosti, pre ktorú pracujete, môže v nestálych časoch znamenať 
rozdiel medzi úspechom a neúspechom.

3.7. Riadenie nápadov v organizácii
Riadenie nápadov je štruktúrovaný proces generovania, zachytávania, diskuto-
vania a zdokonaľovania, organizovania, overovania, hodnotenia a stanovovania 
priorít cenných poznatkov alebo tvorivého myslenia, ktoré by sa neobjavili v kaž-
dodenných interakciách alebo diskusiách.
Podstata inovácií a kreatívneho myslenia sa zmenila od toho, že sa týkala najmä 
zlepšovania produktov, k tomu, že zahŕňa aj podnikové procesy, systémy a iden-
tifikáciu akejkoľvek inej oblasti podnikového života, ktorá by sa mohla zlepšiť ale-
bo ukončiť. Táto rozšírená úloha využívania kreatívneho myslenia na pracovisku 
si vyžaduje efektívne, užívateľsky prívetivé systémy riadenia nápadov.
Hoci sa skvelé nápady môžu náhle objaviť kedykoľvek, zaneprázdnenosť a tlak na 
väčšine súčasných pracovísk znamenajú, že ľudia často nemajú čas alebo priestor 
na tvorivé myšlienky.
Najinovatívnejšie organizácie zabezpečujú, aby si systematicky vyhradzovali čas 
pre tímy, aby tak umožnili rozkvet ich kreativity.

3.7.1.  Pochopenie kreativity v organizácii

Kreatívne myslenie sa môže a malo by sa vyskytovať na všetkých úrovniach orga-
nizácie. V tejto časti sa skúma rozsah myslenia alebo druh témy, ktorou sa možno 
zaoberať. Ide o rôzne faktory, od tých najdôležitejších, ktoré by ovplyvnili celú or-
ganizáciu, až po jednotlivé pracovné prostredia a ako ich vníma dotknutá osoba. 
Kreatívne organizácie vedia, že samoľúbosť môže poškodiť aj tie najúspešnejšie 
spoločnosti a že to, čo dnes funguje, môže byť čoskoro úplne zastarané alebo 
nepotrebné. Spomeňte si na istotu, s akou čelili budúcnosti výrobcovia lisovacích 
sponiek pred vynájdením suchého zipsu.

3.7.1.1.  Inovačné kultúry

Výskum inovačné kultúry na základe ich charakteristík rozdelil do štyroch zák-
ladných druhov. Boli označené ako proaktívne, strategické, optimalizačné a ope-
ratívne inovácie. Každý druh inovačnej kultúry možno nájsť v organizáciách na 
úrovni jednotlivcov aj tímov. Miera rýchlosti, vízie, strategického myslenia, im-
plementácie a zamerania na operácie a systémy sa medzi jednotlivými kultúrami 
líši. 
Keď je definované kreatívne myslenie alebo inovačné ciele, manažéri môžu zvoliť 
správne zloženie skupiny pre danú úlohu. Každý druh umožňuje tímu alebo or-
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ganizácii využiť iné zameranie. Napríklad vo výrobnej jednotke je logické, že ino-
vácie budú zvyčajne prinášať kreatívne myslenie operatívnych inovátorov, zatiaľ 
čo marketingové oddelenie môže prirodzene používať proaktívny štýl. Kultúry sa 
môžu používať aj v kombinácii alebo postupne. 
Jednou z výziev, ktorým čelia organizácie všetkých veľkostí, je vytvorenie sociál-
neho prostredia, ktoré podporuje organizačnú kreativitu, čo zahŕňa aj organizač-
nú schopnosť realizovať a využívať kreatívne nápady.

3.8. Proces riadenia nápadov
Hoci sa jednotlivé kroky procesu môžu zdať pomerne zrejmé, je veľmi dôležité, 
aby ich vhodne realizovali ľudia alebo tímy, tak, aby boli čo najvhodnejšie pre 
kompetencie potrebné počas jednotlivých krokov.

Proces riadenia nápadov pozostáva z nasledujúcich etáp:

1. generovanie nápadov 

2. zbieranie nápadov 

3. výber a spresnenie nápadov

4. overovanie a testovanie nápadov

5. implementácia nápadov

Bez nových zdrojov informácií nedochádza k rozširovaniu organizačných znalostí 
a k rastu. Bez správneho výberu, overovania a testovania však môžu byť nápady 
neuskutočniteľné alebo nereálne. Bez realizačnej fázy sa samozrejme nápad nik-
dy nemusí stať skutočnosťou.

Ako všetci vieme, ľudia sú rôzni a ich odlišnosti sú v procese tvorivosti cenné. 
Tom Kelley vo svojej knihe Desať tvárí inovácie zoskupuje rôzne prístupy do troch 
hlavných skupín, ktorých charakteristiky sa hodia k určitým krokom v procese 
riadenia nápadov.

3.8.1. Generovanie a zhromažďovanie nápadov

O rôznych procesoch a nástrojoch na generovanie a zhromažďovanie nápadov sa 
už hovorilo v predchádzajúcich častiach modulu. V tejto časti uvádzame profesie, 
osobnosti, ktoré majú pre jednotlivé fázy procesu tvorby inovácií najvyššie pred-
poklady (podľa Tom Kelley).

Tri tak povediac „učiace sa profesie“, ktoré sa najlepšie hodia na generovanie ná-
padov, sú „Antropológ“, „Experimentátor“ a „Krížový opeľovač“ (Cross-polinator) 



83

Kreativita a riadenie nápadov MODUL 3

- osoba, ktorá vidí súvislosti, ktoré iní nevidia, otvára nápady v nových oblastiach, 
býva veľmi otvorená. Každá z nich prispieva rôznymi zručnosťami. Antropológo-
via dokážu ľahko preformulovať problémy a pozerať sa na situácie s empatiou, 
intuíciou a neobyčajne pozorným pozorovaním. Inšpirujú sa nezvyčajnými javmi 
a často majú zoznamy kreatívnych nápadov na realizáciu a na riešenie problé-
mov. Experimentátori sa zameriavajú na proces, aby zabezpečili, že nápady budú 
hmatateľné a zamerané na riešenie.

Tieto osobnosti spája zvedavosť a silná túžba učiť sa. Neustále zhromažďujú nové informá-
cie a zameriavajú sa na zmeny, ktoré sa dejú vo svete mimo firmy. Ich snahou je nezame-
riavať firmu len internú orientáciu.

3.8.2. Výber a spresnenie nápadov, overovanie a testovanie nápadov

Ďalším krokom v procese je posunúť nápady ďalej. V tom vyniknú organizátor-
ské osobnosti ako sú „Prekážkar“, „Spolupracovník“ a „Riaditeľ“. Prinášajú svoje 
nadšenie a odmietanie prijať porážku, pričom si zároveň uvedomujú, že aby sa 
ich nápady zrealizovali, musia súťažiť o čas, pozornosť a zdroje.
Optimistický pohľad a vytrvalosť prekážkara mu umožňuje sebavedomo sa pustiť 
do neznámeho a zvládnuť všetky prekážky, ktoré sa môžu vyskytnúť, a dosiahnuť 
úspech.

Mnohé väčšie zmeny ovplyvňujú alebo zahŕňajú viacero funkcií. Spolupracov-
ník je skutočným koučom a tímovým hráčom a spája ľudí rôznych funkcií, čo im 
umožňuje zbaviť sa klasických silových hraníc a súťaživosti oddelení a pretaviť sa 
do vysoko funkčného multidisciplinárneho tímu.

Osobnosť riaditeľa sa zameriava na širšie súvislosti, dobre rozumie potrebám a 
náladám organizácie a dokáže určiť strategické priority, ktoré prirodzene majú 
väčšiu šancu získať rozpočet. Táto osobnosť inšpiruje a posilňuje postavenie, ta-
kže ľudia sú motivovaní robiť to najlepšie, čo vedia. Majú silnú snahu dosiahnuť 
to, aby sa veci uskutočnili.

3.8.3.  Implementácia nápadov

Posledné štyri roly sa označujú ako budovateľské osobnosti: „Architekt zážitku“, 
„Scénograf“, „Rozprávač príbehu“ a „Opatrovateľ“ uvádzajú myšlienku do života 
a zabezpečujú jej čo najlepší vplyv na človeka. Ako už názov napovedá, architekt 
zážitku zabezpečuje, aby akýkoľvek kontakt - alebo skúsenosť - ľudí s organizáci-
ou bol pozitívny alebo prekonal očakávania. Vyvíjať pracovné priestory tak, aby 
vytvárali správne prostredie na stimuláciu inšpirácie a poskytovali harmóniu na 
podporu individuálnej a tímovej kreativity, je úlohou osobnosti scénografa.
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Na druhej strane, rozprávač príbehov využíva svoje talentované komunikačné 
schopnosti v akomkoľvek médiu na rozprávanie skutočných príbehov, ktoré do-
kážu stelesniť a sprostredkovať organizačné hodnoty a inšpirovať spoluprácu a 
konanie.

Schopnosť vcítiť sa do osoby alebo osôb, ktoré budú ovplyvnené buď procesom 
riadenia nápadu, alebo realizovaným nápadom, je najvýraznejšia u opatrovate-
ľov, ktorí sú vysoko motivovaní budovať vzťahy a vytvárať zážitky zamerané na 
človeka.

Každá osobnosť má dôležité zručnosti a poskytuje cenné vstupy v rôznych fázach 
procesu riadenia nápadov. Spoločnosti sa môžu rozhodnúť, že pre každý krok 
budú mať rôzne tímy alebo budú kombinovať osobnosti pre iný prístup, najmä 
ak je okruh zamestnancov obmedzenejší.

Uznanie potenciálu zamestnancov prispieť v každej fáze je dôležitým krokom pre 
každého vedúceho alebo manažéra. Rovnako dôležité je uvedomiť si, či niektorá 
z týchto osobností v tíme nechýba a aký to bude mať vplyv na proces riadenia 
nápadov, a prípadne zvážiť myšlienku zapojenia niekoho mimo tímu, kto môže 
plniť túto úlohu, či už kolegu, zákazníka alebo odborníka.

3.9. Procesy a nástroje na riadenie organizačnej kreativity
Všetky procesy a nástroje o ktorých sme hovorili sa môžu použiť na úrovni tímov 
v rámci organizácie. Organizácie však môžu využívať kreatívne myslenie v oveľa 
väčšom rozsahu aj prostredníctvom internetu alebo špecifického softvéru, a to 
buď s cieľom zapojiť všetkých zamestnancov alebo svojich zákazníkov.

3.9.1.  Inteligencia roja

Inteligencia roja je známa aj ako kolektívna alebo stádová inteligencia a využíva 
znalosti, skúsenosti a poznatky, ktoré možno nájsť vo veľkých skupinách ľudí. 
Inteligencia roja má tri rôzne druhy, ktorými sú:

• kolektívna inteligencia roja

• individuálna inteligencia jednotlivcov v rámci roja

• kreativita roja

1. Kolektívna inteligencia roja (známa aj ako kolektívna alebo skupinová 
inteligencia alebo múdrosť davov). Skupiny majú schopnosť kolektívne 
prijímať lepšie rozhodnutia ako jednotlivec. Jedným z najčastejšie uvádza-
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ných príkladov je hádanie fazule alebo sladkostí v pohári na vidieckych 
slávnostiach. Jednotlivci sa málokedy trafia správne, ale pri spriemerovaní 
ich odpovedí je výsledná odpoveď pozoruhodne správna.

2. Inteligencia roja sa využíva v oblasti inovácií v podnikaní, riadenia inovácií 
a otvorených inovácií. Na efektívne riadenie sa odporúča používať softvér 
určený na tento účel.

3. Individuálna inteligencia jednotlivcov v rámci roja je pozoruhodná a dôle-
žitá pri riešení úloh. Množstvo individuálnych odborných znalostí v skupi-
ne znamená, že sa vždy môže nájsť niekto, kto pozná odpoveď. Napríklad 
v kvízových reláciách sa často stáva, že kandidát sa pýta divákov a zvyčajne 
sa nájde niekto, kto vie dať správnu odpoveď na základe svojich životných 
skúseností.

4. Kreativita roja sa využíva pri spolutvorbe a inovačných výzvach vo vše-
obecnosti. Zvyčajne sa im zadá otázka, v ktorej sa žiada kreativita. Naprí-
klad: “Ako môžeme generovať viac biznisu zo sektora malých a stredných 
podnikov?”. Pomocou niektorého z opísaných nástrojov skupina využije 
svoje kolektívne znalosti a skúsenosti, aby prišla s nápadmi.

5. Sila inteligencie roja výrazne narástla vďaka internetu. Existujú niektoré 
softvérové riešenia, ktoré umožňujú spoločnostiam zhromažďovať infor-
mácie, ako napríklad Innolytics® Idea Management Software a Innovation 
Management Software, a prostredníctvom štandardizovaných inteligent-
ných formátov údajov.

3.9.2.  Rojové organizácie

Ide o organizácie, ktoré pri efektívnejšom riadení tvorivého myslenia v súvislosti 
s výzvami a príležitosťami pristupujú k inteligencii roja zamestnancov a exter-
ných osôb (zákazníkov, expertov, poskytovateľov služieb) aktívne, využívajú ju a 
rešpektujú.

Organizačná štruktúra roja sa často používa na vytvorenie inovačnej kultúry, a 
tak ovplyvňuje inovačnú schopnosť spoločnosti.

3.9.2.1. Otvorené inovácie

Ako ste si mohli prečítať v module 1, tento proces zahŕňa napríklad zákazníka 
(alebo akéhokoľvek iného experta) ako inovačného partnera, nie preto, že majú 
lepšie nápady, ale preto, že majú iné nápady, a to je cieľom tvorivého myslenia. 
(Pozri Príklad dobrej praxe 1 v prílohe).
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3.10.  Zosúladenie stratégie spoločnosti - stratégia inovácií a stratégia nápadov

Aby nápady viedli k zmenám, ktoré zlepšia alebo radikálne zmenia organizáciu 
lepším a zmysluplnejším spôsobom, musia byť zosúladené so stratégiou spoloč-
nosti. V opačnom prípade, podobne ako v príklade s poznámkovými lístočkami, 
zostanú zavreté v zásuvke alebo ešte horšie, odvedú cenné zdroje a energiu 
na zmeny, ktoré nepomôžu organizácii dosiahnuť to, čo si stanovila ako svoju 
stratégiu rastu. Z toho vyplýva, že hoci je dôležité dať voľný priebeh nápadom 
vo fáze tvorenia nápadov, vo fáze overovania tvorivého procesu je nevyhnutné, 
aby sa nápady testovali voči stratégii spoločnosti.

3.10.1. Čo je dopad?

Kreatívne myslenie generuje nápady, ktoré sa budú hodnotiť, testovať a overo-
vať. Keď prešli týmito fázami, potom je organizácia pripravená inovovať zmenu. 
Keď sa niečo zmení, je potrebné posúdiť dopad, aby sa zistilo, čo a ako to ovplyv-
nilo. Aj keď je to rovnako dôležité v individuálnych alebo malých tímoch, dopad je 
často zjavnejší v malom meradle a ťažšie sa sleduje a meria vo veľkom meradle.

Dopad je o tom, že niečo zmeníte - či už pozitívne alebo negatívne - alebo nie! 
Rozdiely môžu byť v:

• správaní a postojoch zamestnancov alebo zákazníkov,

• zlepšených systémoch a procesoch, ktoré sú užívateľsky prívetivejšie a 
efektívnejšie,

• posilnení kultúry tvorivého myslenia a dôvery zamestnancov v ich schop-
nosti byť kreatívnymi,

• posilnení kultúry otvoreného myslenia a zníženie odporu voči zmenám,

• dosahovaní strategických cieľov.

3.10.2. Meranie dopadu

Na meranie dopadu akýchkoľvek zmien je dôležité, aby sa merania uskutočnili 
pred zavedením akejkoľvek zmeny. Ak sa napríklad mení nejaký proces, bolo by 
užitočné zmerať úroveň spokojnosti zamestnancov, zhromaždiť bežné sťažnosti, 
ktoré môžu mať v súvislosti s ním, a tiež sledovať čas, ktorý ľudia potrebujú na 
vykonanie konkrétnych úloh, aby sa výsledky mohli porovnať po zmene. Cielené 
zmeny môžu siahať od postupných zlepšení výrobkov, systémov alebo organizá-
cií až po zavedenie drasticky odlišných výrobkov, procesov alebo organizačnej 
štruktúry.
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*Poznámka: To znamená, že vo fáze hodnotenia a výberu nápadov musia byť 
kritériá úspechu identifikované. Je dôležité:

• predvídať, koho sa to bude týkať (a koho sa to po implementácii skutočne 
dotklo)

• merať rovnaké faktory rovnakým spôsobom a porovnávať výsledky.

Odpovede k Vedomostnej aktivite 3:  1. S, 2. I, 3.L (Matka mala trojčatá alebo štvor-
čatá...), 4.D, 5.E



“Problémy nemôžeme riešiť rovnakým druhom 
myslenia, aké sme používali pri ich vytváraní.” 

Albert Einstein
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Obsah modulu 4 je založený na metodike od všeobecného k špecifickému. Na 
začiatku si účastník osvojí základné poznatky zo všeobecnej psychológie, po-
chopí pojem myslenia, druhy a formy myslenia a pojem myšlienkovej operácie. 
V ďalších kapitolách účastník získa základné informácie o pojmoch, kritické, pro-
jektové a inovačné myslenie, pochopí vzťahy medzi týmito pojmami. V druhej 
časti modulu sa rozoberajú rôzne techniky a metódy tak, aby ich bolo možné 
využiť pri tvorbe rôznych cvičení. Okrem toho účastník získa podrobné teoretické 
a praktické informácie o inovačnom myslení a možnostiach praktického využitia 
poznatkov v tejto oblasti.

Ciele vzdelávania:

• pochopiť hlavné koncepty myslenia tak, aby ich bolo možné aplikovať v praxi,
• získať zručnosti v používaní rôznych techník a metód na podporu inovačného, 

dizajnového a kritického myslenia.

Kompetencie:

• riešenie problémov
• kritické myslenie
• kreativita
• riadenie/vedenie (proces inovácií a dizajnového myslenia)
• vytváranie podmienok (pre uplatnenie výsledkov tohto procesu)

4.1. Inovácia a myslenie
Na začiatku modulu si priblížime základné poznatky z oblasti všeobecnej psycho-
lógie týkajúce sa pojmu myslenia, prvkov a typov myslenia, aby sme pochopili 
pojem myšlienkovej operácie.

4.1.1 Myslenie – základný pojem

Z psychologického hľadiska patrí myslenie medzi kognitívne funkcie osobnosti a 
ako také stavia na výsledkoch fungovania nižších kognitívnych funkcií, akými sú 
vnímanie a predstavivosť.  

Myslenie sa zameriava na odhaľovanie a uvedomovanie si vzťahov a závislosti (aj 
vnútorných) medzi javmi, a takto umožňuje poznávať podstatné a všeobecné a 
odhaľovať aj nové, často veľmi komplexné vlastnosti skutočnosti. Myslenie nielen 
využíva, ale aj osobitným spôsobom ovplyvňuje všetky ostatné psychické  proce-
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sy (pozornosť, pamäť, predstavy, city) a spätne je nimi ovplyvňované,  niekedy 
pozitívne, ale niekedy aj negatívne.

Elementy myslenia  - predstavy, pojmy, súdy a úsudky: 

Predstava je najjednoduchší a začínajúci bod myslenia.

Pojem je rečovým vyjadrením všeobecných a podstatných znakov nejakého 
predmetu alebo javu.

Súd  sa definuje ako pochopenie vzťahu medzi pojmami. V súdoch obvykle 
niečo tvrdíme, alebo popierame.

Úsudok/Záver  vyjadruje vzťah medzi dvoma alebo viacerými súdmi. Súdy, 
z ktorých vychádzame, sa nazývajú premisy, vyvodený súd sa nazýva záver.

Vedomostná aktivita 1:

Skúste uviesť príklad, kedy sa vaša myšlienka/predstava stala pojmom a 
následne bola sformulovaná do uceleného názoru.

Ako presadzujete svoje názory, aby ich akceptovalo vedenie alebo vedúci ino-
vačného tímu?

Skúste si spomenúť na konkrétny prípad z minulosti - bol váš názor prijatý?

Ak bol akceptovaný, prečo si myslíte, že sa vám podarilo presadiť svoju 
myšlienku/predstavu?

Ak nebol akceptovaný: Kde ste podľa vás urobili chybu? Postupovali by ste 
dnes inak? (napr.: bolo to zlyhanie na vašej strane, v komunikácii, alebo v 
dôsledku načasovania návrhov, neznalosti alebo neochoty vedenia spolu-
pracovať atď.)
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INDIVIDUÁLNE ZVLÁŠTNOSTI MYSLENIA

Samostatnosť myslenia je umenie nachádzať nové otázky, nové problémy bez 
toho, aby sa hľadalo a aplikovalo hotové riešenie, aby sa opieralo o cudzie myš-
lienky, názory a poučky. Otázky a problémy rieši tvorivo, hľadá a nachádza nové 
spôsoby riešenia, nové fakty a zákonitosti, vysvetlenia a teórie.

Kritické myslenie je schopnosť nepodliehať vnucujúcemu sa vplyvu cudzích 
myšlienok a názorov, ale prísne a správne ich hodnotiť, vidieť v nich pozitívne 
a negatívne stránky. Kritickosť myslenia sa však neprejavuje len k cudzím, ale i 
vlastným názorom a myšlienkam.

Pružnosť myslenia spočíva v schopnosti meniť plán, spôsob riešenia úloh, ktorý 
sme si stanovili na začiatku riešenia v tom prípade, ak tento plán nie je dobrý. 
Opakom je inertnosť, dogmatickosť myslenia, ktoré neodráža dynamiku reálne-
ho života, nezodpovedá meniacim sa požiadavkám, ktoré život nastoľuje.

Bystrosť  myslenia je schopnosť rozhodovať sa za krátky čas, pretože aj najmen-
šie zaváhanie môže mať negatívne dôsledky.

Hĺbka myslenia je charakterizovaná stupňom schopnosti vnikať do podstaty 
otázky, priamo do jadra veci, skúmať problém zo všetkých strán, chápať jav v 
rôznorodosti jeho vzťahov a súvislostí.

Dôslednosť  myslenia vyjadruje schopnosť človeka zachovať logický poriadok pri 
skúmaní problému, neodbočovať od riešenia. Dôsledné myslenie je myslenie 
prísne logické.

Spomenuté i ďalšie kvality myslenia sú navzájom úzko pospájané a utvárajú 
podstatu myslenia, ktorá sa u človeka prejavuje schopnosťou vyjadriť podstat-
né a pritom samostatne dochádzať k novým zovšeobecneniam.
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Vedomostná aktivita 2:

Zažili ste situáciu, keď mladý absolvent školy alebo stážista prišiel s návrhom 
a narazil na dogmatické a nepružné myslenie svojich nadriadených?

Ak áno – ako ste sa zachovali?

Ak nie, ako by ste postupovali?

Úvaha: Často sa stáva, že práve tí, ktorí sú v praxi veľmi neskúsení prinášajú 
názory a predstavy. Tie môžu byť  síce priveľmi flexibilné či novátorké, no je 
ich potrebné vypočuť a skorigovať.

Myslíte si, že možnosť preniknúť do hĺbky problému pri aplikáciii nového ná-
padu ušetrí/ušetrila Vašej spoločnosti peniaze alebo čas? Je tomu tak vždy?

Úvaha: V praxi sa často stáva, že paradoxne veľa nápadov, i keď geniál-
nych (napr. Týkajúcich sa riadenia procesov, alebo nových produktov), 
situáciu skomplikuje. Dochádza k hĺbkovej analýze, časovo i finančne 
nákladnej, konzultuje sa s mnohými odborníkmi, zbierajú sa rôzne infor-
mácie a pod. a výsledkom je zistenie, že daná inovácia vôbec nie je vhod-
ná, lebo je v praxi nepoužiteľná. Či už z finančných dôvodov, alebo efekty 
z nej sú veľmi nízke v porovnaní s nákladmi na jej zavedenie

4.2.  Druhy myslenia
Myslenie môžeme deliť na rozličné druhy v závislosti od toho, z akých  aspektov 
ho analyzujeme
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4.2.1.  Podľa miery abstraktnosti materiálu, resp. povahy činnosti v akej sa  mysle-
nie uplatňuje, rozoznávame

KONKRÉTNE (NÁZORNÉ) MYSLENIE, pri ktorom ide vlastne o chápanie vzťahov 
medzi predmetmi, ktoré sú dané vo vnemovom poli mysliaceho. Toto myslenie 
narába prevažne s názorným materiálom, predstavami, konkrétnymi pojmami a 
uplatňuje sa najmä pri praktickej činnosti človeka. Opiera sa o jedinečné fakty zo 
skúseností. 

ABSTRAKTNÉ (POJMOVÉ) MYSLENIE, na rozdiel od konkrétneho myslenia, kto-
ré sa v istej jednoduchej podobe vyskytuje aj u zvierat, je vlastné iba človeku. 
Uskutočňuje sa na úrovni pojmov, ktoré sa reprezentujú obyčajne vo verbálnej 
podobe a sú produktom vyšších foriem zovšeobecňovania a abstrakcie. Odrážajú 
podstatné vlastnosti predmetov a javov. Ide vlastne o chápanie vzťahov medzi 
predmetmi a javmi, ktoré nie sú bezprostredne dané. 

4.2.2. Podľa smeru, akým sa myslenie uberá, rozoznávame:

KONVERGENTNÉ MYSLENIE, ktoré sa uplatňuje v úlohách, ktoré majú iba  jedno 
správne riešenie. Pri tomto myslení sa myšlienková práca uberá k jedinému cieľu 
nájsť riešenie. Myšlienkové operácie smerujú k postrehnutiu  konkrétnych oso-
bitostí úlohy a k hľadaniu vhodného pravidla (algoritmu), ktorého aplikáciou by 
sa daná úloha vyriešila. Bežné inteligenčné testy zisťujú úroveň konvergentného 
myslenia.
DIVERGENTNÉ MYSLENIE sa uplatňuje pri úlohách, ktoré môžu mať viacero  rie-
šení, resp. viac možných postupov pri riešení. Mysliaci hľadá všetky možné rie-
šenia alebo postupy a vyberá z nich najvhodnejšie. Pri tomto druhu myslenia sa 
uplatňuje najmä pružná tvorba a preverovanie hypotéz pre posúdenie správnosti 
takého alebo onakého riešenia, predvídanie súvislostí ovplyvňujúcich vhodnosť 
toho alebo iného riešenia.

Príklad divergentného myslenia z praxe:
Ak sa má zdokonaliť process, napríklad vstrekovania plastov z biodegrado-
vateľného materiálu, aby bol na výstupe kvalitný produkt, musí sa vyhlásiť 
akokeby súťaž čo je potrebné robiť, aby výrobok v závere produkcie spĺňal 
čo najlepšie predpoklady.
Sem môže vstupovať mnoho nápadov – napr. riešenia nastavenie stroja, 
alebo ako by sa malo postupovať pri skúmaní biodegradovateľného mate-
riálu vo vzťahu k parametrom nastavenia stroja, ako by sa riešilo prostrie-
die (prašnosť) a pod.

Takýto postup uvažovania zodpovedá divergentnému mysleniu = existuje  viace-
ro postupov a kombinácií  pre dosiahnutie želaného úspechu.
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Príklad konvergentného myslenia z praxe:

Ak hovoríme o konvergentnom riešení, hovoríme, že len jedno je správne – napr. 
hľadáme optimálne riešenie za najnižšie náklady. Ide o typický príklad výrobkov 
na zákazku, teda ak je žiadané vyrobiť čo najkvalinejší výrobok, ale za najnižšiu 
cenu. Prvý výrobok je prototyp a násedne sa navrhuje riešenie výroby. Niektoré 
technológie si vyžadujú vysoké náklady, niektoré nižšie, preto len jedno riešnie 
je to správne – šetrí náklady, ale udržuje kvalitu konečného produktu. Neexituje 
veľa riešení, pretože ak vstupujú viaceré premenné v konečnmom efekte sa mu-
sia nastaviť tak, aby bol dosiahnutý optimálny efekt. 

Takýto postup uvažovania zodpovedá konvergentnému mysleniu = hľadáme jed-
no najoptimálnejšie riešenie.

4.3.  Myšlienkové operácie - myslenie
Podstatou myslenia je vykonávanie myšlienkových postupov, ktoré nazývame 
myšlienkovými operáciami. 

ANALÝZA je myšlienkové rozčlenenie celku na časti, vyčleňovanie jednotlivých 
stránok (vlastností, vzťahov) predmetov a javov skutočnosti, prípadne aj so zisťo-
vaním a určením vzťahu prvkov a analyzovaného celku.

SYNTÉZA je myšlienkové zjednocovanie, spájanie vyčlenených častí, vlastností 
alebo vzťahov predmetov a javov skutočnosti do jednotného a zmysluplného cel-
ku.

POROVNÁVANIE je myšlienková operácia, ktorou sa zisťuje podobnosť  a odliš-
nosť medzi viacerými predmetmi alebo javmi. Predmet môže byť z jedného hľa-
diska podobný, ale z iného odlišný. Preto pri komunikácii treba upresniť hľadisko, 
z ktorého sa porovnávanie uskutočňuje. 

ABSTRAKCIA je myšlienková operácia, ktorou vyčleňujeme podstatné vlastnosti 
predmetov a javov a zanedbávame ostatné, nepodstatné, individuálne.

GENERALIZÁCIA je myšlienkové zisťovanie a spájanie spoločných vlastností jed-
notlivých predmetov a javov istej skupiny, triedy, určovanie spoločných zákoni-
tostí, ktoré sa vzťahujú na predmety a javy istej skupiny, triedy.

KONKRETIZÁCIA je odhliadanie od všeobecných znakov alebo vlastností  javov a 
koncentrovanie sa na to, čo je na nich konkrétne, názorné, vnímateľné pomocou 
zmyslových orgánov.

ŠPECIFIKÁCIA je myšlienková operácia, pri ktorej sa utvárajú myšlienky alebo 
hodnotenia týkajúce sa jednotlivého javu (udalosti) ako odlišného (odlišnej) od 
všetkých príbuzných či podobných javov (udalostí).
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Príklady z praxe - POROVNÁVANIE (Benchmarking):

Najčastejšie v praxi využívaný pre svoju praktickosť. Ak vyvíjame nový produkt 
s úžitkovou vlastnosťou pre spotrebiteľa, tak ho porovnávame s doteraz použí-
vanými, zabehnutými produktmi. Môže ísť o bežné technologické výrobky, ako 
je napríklad vysávač (nový má nižšiu spotrebu, je ľahší, lacnejší, skladnejší), 
telefón (zmenšovanie zariadenia z pôvodnej veľkosti z dôvodu praktickosti, 
neskôr zväčšovanie z dôvodu obrazovky) a pod. Základom je komparácia – po-
rovnávanie starých a nových výrobkov a tým vylepšenie produktov a služieb. 
To v praxi znamená, že nie je potrebné vymýšlať úplne nový výrobok, ale taký, 
ktorý by riešil potreby užívateľov. Toto sa tiež považuje za inováciu.

Príklady z praxe – GENERALIZÁCIA (zovšeobecnenie):

Pri testovaní produkov, napríklad z biodegradovateľného plastu, sa vykonáva-
lo opakované testovanie pri strojoch zameraných na technológiu vstrekovania 
alebo vyfukovania plastov. Všetky testy sa spísali, overili a na základe toho sa 
zrealizovali postupy, ako je potrebné pri výrobe výrobkov touto technológiou 
postupovať. Generalizovali sa tak správne postupy – napr. nastavenia strojov, 
teploty či tlak pre tento druh materiálu. Spoločnosti, ktoré sa testovania zú-
častnili tak získali aj know-how v danej oblasti.

4.4. Definovanie pojmov inovačné myslenie, dizajnové myslenie, kritické 
myslenie a kreatívne myslenie 
Bez ohľadu na to, v akom odvetví pracujete, budovanie vašich kreatívnych, kri-
tických a dizajnérskych myšlienkových schopností zlepší vašu schopnosť riešiť 
komplexné problémy vo vašej organizácii. Nástroje prezentované v tejto príruč-
ke používajú vedúci pracovníci v oblasti obchodu, vlády, zdravotníctva, umenia, 
technológie a ďalších. Vybavte sa na rast svojej kariéry. Zmeňte svoje myslenie, 
aby ste zmenili spôsob, akým vediete ľudí

Proces kreatívneho, kritického a dizajnového myslenia zahŕňa systematické pro-
cesy zamerané na človeka: 

• Identifikujte a zarámcujte problémy 
• Hľadajte rôzne uhly pohľadu 
• Identifikujte alternatívne vysvetlenia 
• Vytvárajte a testujte nápady
• Vykonávajte činnosti, ktoré prinášajú hodnotu druhým a podporujú pozitívne 

výsledky a príležitosti.
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Kreatívne myslenie  je spôsob, ako sa na problémy alebo situácie pozrieť z novej 
perspektívy, ktorá navrhuje neortodoxné riešenia. Kreatívne myslenie môže byť 
stimulované tak neštruktúrovaným procesom, akým je napríklad brainstorming, 
ako aj štruktúrovaným procesom, akým je laterálne myslenie.

Kritické myslenie sa týka účelového, samoregulačného úsudku alebo záveru, 
ktorého výsledkom je interpretácia, analýza, vyhodnotenie a vyvodenie záveru, 
ako aj vysvetlenie dôkazových, metodologických alebo kontextových úvah, na 
ktorých je tento úsudok alebo záver založený.

Dizajnové myslenie  sa týka kreatívnych stratégií, ktoré je možné použiť na posu-
dzovanie problémov, s prostriedkami, ktoré im pomáhajú tieto problémy riešiť, 
širšie ako v rámci profesionálnej dizajnérskej praxe a bolo uplatnené v obchod-
ných aj sociálnych problémoch.

4.4.1 Kritické myslenie

Najdôležitejšou črtou kritického myslenia je snaha o pochopenie akejkoľvek infor-
mácie v čo najširších súvislostiach. Kriticky mysliaci človek má myseľ vytrénovanú 
tak, že pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch.

Skúma motívy a kvalifikáciu autorov, logickú súdržnosť prezentovaných tvrdení, 
dôveryhodnosť použitých dôkazov, poctivosť vo vyvodzovaní dôsledkov či ver-
nosť vedeckej metodológii. Chápe, že na jednu vec sa dá pozerať z rôznych uhlov 
pohľadu a miesto toho, aby si z nich vybral jeden konkrétny a ostatné zavrhol, 
snaží sa ich pochopiť viacero. Kritické myslenie je tiež neustála snaha o zdoko-
naľovanie vlastného citu pre presnosť vo vyjadrovaní. Výsledkom tejto snahy je 
štruktúrovaný, konzistentný a logický prejav. Kriticky mysliaci človek totiž neskú-
ma len myslenie iných a informácie z okolitého sveta. Rovnako systematicky a po-
zorne skúma vlastné pohnútky, myšlienkové pochody a vznik vlastných názorov a 
rozhodnutí. A na základe tohto pozorovania potom upravuje svoju komunikáciu 
tak, aby bola jasnejšia a zrozumiteľnejšia.

Kritické myslenie predstavuje systematickú zvedavosť a otvorenú myseľ. Mys-
lieť kriticky neznamená pozerať sa na svet s podozrením.
Kriticky mysliaci človek neživí svoju nedôveru. Naopak. Hľadá, komu a čomu 
môže dôverovať. Vidí okolo seba nielen ľudí, ktorým sa veriť nedá, ale aj ľudí, 
ktorí si jeho dôveru zaslúžia. Myslieť kriticky tiež neznamená večne kritizovať. Aj 
keď ide o podobné slová, ich obsah je odlišný. Ten, kto kritizuje, vlastne hovorí: 
„Rozumiem tomu a je to nanič.“ Ten, kto sa snaží myslieť kriticky, hovorí: „Možno 
tomu ešte celkom nerozumiem, čo takto zistiť viac?“ Večne kritizovať znamená 
vidieť svet čierno. Kritické myslenie má za následok to, že sa snažíme vidieť svet 
objektívne, snažíme sa vidieť to dobré i zlé.
Kritické myslenie je metóda analýzy myšlienok, konceptov alebo údajov zhro-



97

MODUL 4Inovácia a myslenie

maždených s cieľom vyhodnotiť situáciu z rôznych perspektív a dospieť k neza-
ujatému optimálnemu riešeniu. Kritický mysliteľ môže vopred predvídať dôsled-
ky určitých činností. Výskumník so schopnosťou kriticky myslieť môže uvažovať, 
myslieť nezávisle, zostať objektívny, riešiť problémy a vyvodiť z nich riešenie.

Vedomostná aktivita 3:

Predstavte si, že by sa vyskytla vo výrobnej firme situácia, kedy by podria-
dený zamestnanec prišiel s návrhom ako zefektívniť proces výroby.

Ako by mal reagovať manažér?

Skritizoval by ho, že je to hlúposť, že to nepôjde zaviesť do praxe, alebo by si 
ho vypočul, porozumel návrhu, a tak navrhol možné riešenie zavedenia do 
praxe? 

Pripravil by celý systém postupov ako zaviesť danú inováciu vrátane komun-
kovania zmeny?

Úvaha: Často sa domnievame, že len inovatívny produkt má význam, ale je 
množsto procesných návrhov, ktoré sú inovačné a zrýchlia, spresnia, alebo 
skultúrnia proces. Svedčia o tom napríklad aj inovácie v zbere nepodarkov, 
alebo prvovýrobkov v plastikársklej výrobe. Presný systém zberu zaručí, 
že od liniek sa vyzbiera len určitý materiál (polymer), ktorý sa pri daných 
linkách resp,. technológiách práve spracúva. Druhy polymérov sa nedoká-
žu medzi sebou vizuálne rozlíšiť (napr. ako kovy) a z tohto dôvodu zber 
nepodarkov od výrobných liniek musí byť konkrétne navhrnutý, aby sa ne-
podarky nezmiešali. To následne zaručí dobrý návrat späť do výroby a nie 
do zberu odpadu.

4.4.1.1 Najznámejšie metódy na podporu kritického myslenia
Metódy kritického myslenia by mali byť nástrojom, ktorý vedie ľudí k pochope-
niu faktov, k odhaleniu vzťahov medzi získanými faktami, k vytvoreniu vlast-
ného názoru a vo všeobecnosti k prehĺbeniu ich vedomostí. Kritické myslenie je 
zamerané na získavanie informácií, ich vyhodnocovanie a hľadanie logických a 
objektívnych súvislostí.
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Najznámejšie metódy na podporu kritického myslenia:

Metóda E-U-R 

E-U-R je jednou z metód plánovania vyučovania, niekedy 
nazývanou trojfázový model učenia. Pozostáva z evokácie 
(„Evocation“), pochopenia - uvedomenia si („Understanding“) 
dôležitosti informácií a reflexie („Reflection“). V každej z týchto 
fáz je iná forma učenia.

Evokácia: V prvej časti tejto aktivity si učiaci si pripomínajú, čo 
už o téme vedia, jej cieľom je motivovať a aktivizovať.

Pochopenie: V druhej fáze aktivity učiaci sa získavajú a 
spracúvajú nové informácie. Následne ich začlenia do svojho 
systému vedomostí, ktorý patrí medzi pôvodné informácie, 
ktoré si pripomenuli a utriedili počas evokácie.

Reflexia: Pri reflexii si učiaci sa uvedomujú, čo a ako sa naučili, 
klasifikujú, systematizujú a upevňujú nové poznatky. Cieľom 
je reflektovať získané informácie, skúsenosti a proces, ktorým 
získali skúsenosti a vedomosti počas aktivity, a využiť svoje 
skúsenosti v procese učenia sa v budúcnosti.

Brainstorming

V preklade “búrka mozgov” je založený na vytváraní čo 
najväčšieho počtu asociácií súvisiacich s prezentovanou 
témou, aj zdanlivo nesúvisiacich. Bez kritiky a hodnotenia je 
potrebné umožniť intuitívnemu mysleniu voľnú produkciu 
nových nápadov.

Brainwriting

Ide o písomnú formu brainstormingu, pri ktorej účastníci 
zapisujú svoje nápady na kolujúci papier. Špecifickou formou 
brainwritingu je metóda 365, ktorej princíp spočíva v tom, že 
každý účastník zo šesťčlennej skupiny vyprodukuje aspoň 3 
nápady v časovom limite 5 minút. Metóda by sa mala používať 
na riešenie problémov, na ktoré neexistuje jasná a jednoduchá 
odpoveď na otázku.
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Kruhová metóda

(Round robin)

Keď sa v skupine účastníkov rozdá jeden papier a pero, každý 
môže napísať svoju myšlienku na danú tému. Účastníci vidia, 
čo bolo napísané pred nimi, takže môžu komentovať a dopĺňať 
nápady svojich kolegov. Na kontrolu jednotlivých príspevkov 
môže každý písať perom inej farby.

Štyri kúty

(Four corners)

Základom tejto aktivity je pohyb účastníkov po miestnosti, 
kde sú rozmiestnené očíslované papiere. Na každom z nich je 
napísaná jedna otázka. Účastníci sú rozdelení do 3-4 skupín. 
Každej skupine je pridelené číslo papiera, na ktoré začne 
odpovedať. Skupina chvíľu diskutuje o zadaní a napíše svoju 
odpoveď alebo názor na papier. Na pokyn trénera/mentora sa 
presunú do ďalšieho kúta, oboznámia sa s otázkou, reakciami 
predchádzajúcej skupiny a po krátkej diskusii napíšu svoj 
komentár, odpoveď názor. Aktivita sa končí, keď skupiny prídu 
na svoje domovské stanovište.

Kocka

(Describe, 
compare, 

associate, analyze, 
apply, argue for 

and against)

Kocky majú na svojich stranách priradené výzvy k jednotlivým 
číslam (6 slovies), pretože účasník by mal o téme premýšľať:

1. opisovať, 2. porovnávať, 3. spájať, 4. analyzovať, 5. aplikovať 
a 6. argumentovať pre a proti. Účastníci by mali písať o zvolenej 
téme podľa zvoleného návodu. Časový limit 2-4 minúty. Všetky 
strany kocky je potrebné otáčať tak, aby účastník vytváral 
hypotézy, hľadal reálne využitie témy, formuloval myšlienky, 
poznatky a analyzoval tému na čiastkové podtémy.
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Myšlienková 
mapa

(Mind map)

V rámci metódy sa graficky zobrazujú pojmy z určitej oblasti a 
vzťahy medzi nimi.

Je kombináciou kritického myslenia, brainstormingu, riešenia 
problémov a zapisovania poznámok. Je to diagram, ktorý sa 
používa na znázornenie slov, myšlienok, úloh alebo iných 
poznámok. Tie sú usporiadané okolo ústredného kľúčového 
slova alebo myšlienky.

Myšlienková mapa je grafickým vyjadrením mentálnych 
procesov, ktoré prebiehajú v oboch mozgových hemisférach 
- ľavej intelektuálnej (slová, fakty, analýzy, závery, logika, 
počítanie, postupnosť atď.) a pravej emocionálnej (nápady, 
obrazy, pocity, spontánnosť, intuitívnosť atď.)

Je to vynikajúca metóda na zaznamenávanie poznámok z 
publika, zachytávanie nápadov, na krátkodobé plánovanie, 
pomáha triediť informácie, okrem toho aj na hľadanie riešenia, 
dá sa použiť v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti - od riadenia 
firmy, cez vzdelávanie alebo nakupovanie.

Vennov diagram

(Venn diagram)

Aktivita sa začína porovnaním tém, o ktorých majú účastníci za 
úlohu premýšľať. Potom nakreslia diagram (obdĺžniky, kruhy) 
a do jednotlivých tvarov napíšu znaky a vlastnosti javu alebo 
problému. Spoločné vlastnosti by sa mali objaviť v priesečníku.

Pexeso

(Memory game)

Princíp detskej hry, v ktorej sa hľadajú dvojice. Jeden typ 
kartičky (červená) obsahuje informácie, napr. dátumy, 
osobnosti. Druhý typ karty (modrá) skrýva definície, diela a 
konkrétny text. S kartami sa manipuluje tak, aby ich obsah 
nebol viditeľný. Účastník začne s modrou kartou, ktorá 
obsahuje text, prečíta ju niekoľkokrát za sebou, aby si ju 
skupina uvedomila. Predpokladá, ktorý pojem sa hľadá. Vyzve 
držiteľov červených kartičiek, aby sa prihlásili s tou, ktorá má 
príslušný termín. Úlohou tohto účastníka je definovať aj jeho 
pojem (na základe toho, čo predtým počul).
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Pyramída

(Pyramid)

Je potrebné vymyslieť a usporiadať fakty v tvare pyramídy 
podľa danej predlohy. Základný vzor má osem riadkov. Metóda 
je ideálne vhodná na písanie príbehov.

Riadok 1 - Meno hlavnej postavy

Riadok 2 - Opis postavy dvoma slovami

Riadok 3 - Charakteristika miesta, kde sa príbeh odohráva, v 
troch slovách

Riadok 4 - Opis deja príbehu štyrmi slovami

Riadok 5 - Opis prvej scény piatimi slovami (príčina zápletky)

Riadok 6 - Šesť slov na opis priebehu zápletky 

Riadok 7 - Sedem slov na opis riešenia zápletky

Riadok 8 - Osem slov na rozuzlenie zápletky

Vedomostná aktivita 4:

Brainstorming – najčastejšia metóda v praxi

Používate túto metódu? Kedy, kde?

Príklad z praxe: Riešenie zapínania bezpečnostných pásov v aute. Priestor 
u spolujazdca na zapnutie pásu bol taký obmedzený, že ho niektoí ľudia 
neboli schopní zapnúť. Firma na riešenie interiérových plastoých dielov vy-
hláseila výzvu na riešenie tejto dizajnovo-praktickej časti interiéru vozidla. 
Brainstormingom získali zoznam riešení, ktoré ďalej podrobili vyhodnote-
niu realizovateľnosti.

4.4.2 Dizajnové myslenie

Dizajnové myslenie je inovačný proces, ktorý využíva citlivosť dizajnéra na náj-
denie neuspokojených potrieb a príležitostí s cieľom vytvárať nové riešenia, ktoré 
sú pre ľudí dôležité. Dizajnové myslenie je aj  metodika na hľadanie jednodu-
chosti v zložitosti, zvyšovanie kvality skúseností s navrhnutými produktmi a slúži 
potrebám zákazníkov na riešenie cieľového problému, ktorému čelia.



102

MODUL 4 Inovácia a myslenie

Pôvod dizajnového myslenia

• Ide o metodológiu dizajnu, ktorá vznikla na Stanfordskej univerzite a dnes 
sa považuje za jednu z najvyhľadávanejších zručností v priemysle. Kon-
cept dizajnérskeho myslenia začal iba s niekoľkými uvažovanými doména-
mi, ale v súčasnosti sa zistilo, že je použiteľný pre nespočetné množstvo 
disciplín, od medicíny a letectva po manažment, prevádzku a plánovanie 
ľudských zdrojov.

• Výučba a získavanie zručností v oblasti myslenia v dizajne nadobudli taký 
veľký význam, že sa dnes vyučujú na niektorých z popredných svetových 
univerzít, ako aj v popredných globálnych korporátnych domoch po celom 
svete.

Stručne povedané, dizajnové myslenie je metodika, ktorá umožňuje inovácie a 
obsahuje nasledovné časti:  

• Riskovanie v počiatočných fázach

• Odstránenie strachu zo zlyhania

• Hlboké porozumenie zákazníkovi a jeho cieľom, správaniu a postojom

• Skoré testovanie myšlienok, aby sa získala okamžitá spätná väzba

• Spochybnenie použiteľnosti, realizovateľnosti a vnímanej hodnoty produktu 
alebo služby

Čo potrebujete vedieť o dizajnovom myslení:

Dizajnové myslenie sa zameriava predovšetkým na ciele a invenciu zameranú 
na človeka. Dizajn je možné použiť na vyriešenie najzložitejších problémov.

Dizajnové myslenie pomáha pri

Optimalizácia 
schopností

 
Analýza 

uskutočniteľnosti a 
životaschopnosti

 
Riešenie potrieb 

zákazníkov

Skupina kreatívneho, kritického a dizajnového myslenia zaiste zlepší schop-
nosť riešiť komplexné problémy v organizácii.
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Príklady z praxe:
Spolupráca absolventov architektúry, technickej univerzity a výrobných spoločností pri 
tvorbe slnečných okuliarov (pre viac info pozri Príklady dobrej praxe). Okuliare pova-
žujeme za spotrebný materiál, často sa lámu a vyhadzujú, preto prišiel nápad vyrábať 
ich z ekologického – biodegradovateľhého plastu.
Návrhári sa teda zaoberali myšlienkou ekologickou – ide o dizajnové myslenie, dnes 
označované aj termínom “EKODIZAJN”, teda ekologický dizajn.

Príklady z praxe:
Ďalším príkladom je projekt montovaných domov z ekologických materiálov, na Slo-
vensku vyvinutý project pod názvom “ECOCAPSULA – mobilný dom” (https://www.
ecocapsule.sk/).
V začiatkoch projektu, roky 2013-2014, sa zdal byť nápad príliš futuristický. Ľudia ne-
mali záujem o takýto druh stavieb, nešlo teda o nápad ako reakcia na požiadavky zá-
kazníkov.
Autori išli do veľkého rizika, s vlastnými zdrojmi, bez podpory slovenského trhu, no na-
priek tomu sa nevzdali svojej myšlienky. Neskôr ich oslovila skupina investorov, ktorí 
vyhľadávali realizovateľné nápady prinášajúce prevraté zmeny v užívateľských spôso-
boch správania. Myšlienka našla svojich užívateľov – aj keď ich bolo zo začiatku málo. 
Neskôr v roku 2015 vyrobilli prvý reálny kus a testovali ho zákazníkmi.

Príklady z praxe:

Podobný príbeh – zotrvať vo svojej myšlienke, investovať do projektu, príchod investo-
rov – vizionárov a následné otestovanie a priblíženie zákazníkovi – to všetko prežil aj 
vývoj lietajúceho auta zo Slovenska, tzv. “AirCar”.
https://www.bbc.com/news/technology-57651843
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podobné a rozdielne črty myslenia:

KREATÍVNE 
MYSLENIE

DIZAJNOVÉ 
MYSLENIE

KRITICKÉ 
MYSLENIE

INOVAČNÉ 
MYSLENIE

• Kľúčová kompetencia 
21. storočia

•Nový pohľad, ktorý 
prináša neštandardné 
riešenia alebo niečo 
nové

•Využívanie a šírenie 
našich nápadov, 
hľadanie inšpirácie 
mimo nás

•Mení alebo napravuje 
existujúce nápady

•Zručnosť, ktorú možno 
rozvíjať, podporovať a 
zlepšovať

•Plynulosť, flexibilita a 
originalita

•Prostredie je kľúčové 
- bezpečnosť, dôvera, 
porozumenie a humor

•Ochota riskovať a 
prekonať fixáciu na 
bežné riešenia

•Problémy sa berú ako 
príležitosť

 

•Umožňuje inovácie - 
vytváranie nápadov a 
myslenie zvonku

•Riskovanie v 
počiatočných fázach a 
odstránenie strachu zo 
zlyhania

•Hlboké pochopenie 
zákazníka a jeho cieľov, 
správania a postojov

•Záujem o pochopenie 
ľudí, pre ktorých 
navrhujeme výrobky 
alebo služby

•Tvorí jadro 
efektívneho vývoja 
stratégie a neustálych 
organizačných zmien

•Poskytuje prístup k 
riešeniu problémov 
založený na riešení 
problémov, je to 
spôsob myslenia a 
práce

•Je užitočné pri riešení 
problémov, ktoré 
sú neurčité alebo 
neznáme

•Súčasť každej fázy 
procesu dizajnového 
myslenia

•Kritické a kreatívne 
myslenie nemožno 
oddeliť

•Predstavuje 
systematickú 
zvedavosť a otvorenú 
myseľ

•Je to proces 
rozpoznávania a 
spochybňovania 
predpokladov

•Jeho techniky sa 
zvyčajne používajú na 
riešenie problémov a 
na ich predchádzanie

•Najdôležitejšou 
vlastnosťou je snaha 
pochopiť akúkoľvek 
informáciu v čo 
najširšom kontexte.

•Je to neustále úsilie o 
zlepšenie zmyslu pre 
presnosť vyjadrovania

•Vyžaduje určitú 
formu, ako aj určitú 
úroveň tvorivosti

•Je odvodené od 
dizajnového myslenia, 
ktoré sa tradične 
zameriava na dizajn 
produktov.

•Štruktúrovaný 
prístup, pri ktorom sa 
hľadajú a využívajú 
informácie, znalosti 
a skúsenosti na 
maximalizáciu 
príležitostí a riešenie 
problémov

•Využíva rýchle a 
otvorené procesy 
učenia sa na 
rýchle vytváranie 
rôznych možností 
a na identifikáciu a 
elimináciu toho, čo je 
spočiatku nefunkčné

•Využíva tiež tvorivé 
a logické schopnosti 
mozgu na skúmanie 
alternatívnych riešení 
a kombinácií s cieľom 
dosiahnuť lepšie 
výsledky

•Výsledkom 
inovačného procesu je 
inovácia
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4.4.2.1 Dizajnový mysliteľ / Dizajnér

Prvým nástrojom dizajnéra je pozorovanie. To, čo ľudia hovoria, je dôležité, a 
preto toľko spoločností závisí od cieľových skupín a prieskumov. Dizajnový mysli-
teľ však vie, že to, čo ľudia hovoria, nie je také dôležité ako to, čo robia.

Druhým nástrojom je predstavivosť. Dizajnéri zdokonaľujú svoje schopnosti 
predstavivosti, kladú otázky a otvárajú oblasti, ktoré predtým neboli viditeľné, 
realizujú to z pohľadu kolegov, klientov, koncových používateľov a zákazníkov 
(súčasných i perspektívnych). Uplatnením prístupu „ľudia na prvom mieste“ si 
dizajnoví myslitelia môžu predstaviť riešenia, ktoré sú vo svojej podstate žiaduce 
a spĺňajú explicitné alebo skryté potreby. Dizajnéri si všímajú veci, ktoré ostatní 
nie a používajú svoje poznatky na inšpiráciu inovácií.

Predstavivosť sa najlepšie rozvíja, ak je schopná pracovať bez strachu z odmiet-
nutia alebo zlyhania. Dizajnový mysliteľ je schopný predstaviť si budúce možnosti 
a komunikovať ich. Predstavivosť môže byť inšpirovaná výzvou pracovať v rámci 
obmedzení, komplikovanými, alebo jednoduchými snahami o to, aby bol koncový 
používateľ lepší. Predstavivosť je mostom medzi vedomosťami a konceptom.

Konfigurácia, tretí nástroj, začína prototypom. Prototyp môže byť taký jedno-
duchý alebo zložitý, ak je potrebné je testovaný, a to čo najskôr a často s cieľom 
získať okamžitú spätnú väzbu od zákazníkov pred nákladnejšími fázami vývoja. 
Umožňuje tiež akékoľvek úpravy ešte v ranom štádiu procesu, keď nie sú náklady 
také vysoké. Prototypom môže byť čokoľvek od ručne nakresleného drôtového 
modelu po plne funkčný model. Zlyhanie v počiatočných fázach projektu vedie k 
lepšej a rýchlejšej vykonanej práci.

Proces premýšľania o dizajne sa značne líši v závislosti od rôznych oblastí 
a počtu fáz, ale viac-menej zahŕňa nasledujúce:

Definujte - rozhodnite sa, aké problémy sa pokúšate vyriešiť a pre koho.

Skúmajte -  Nájdite ďalšie príklady pokusov o vyriešenie rovnakého problé-
mu a spoznajte svojich koncových používateľov.

Predstavte si - identifikujte potreby, správanie a postoje svojich koncových 
používateľov a vytvorte nápady, ktoré im budete slúžiť.

Prototyp - konfigurujte, rozširujte a zdokonaľujte nápady prostredníctvom 
viacerých iterácií =(opakovaní) a spätnej väzby od koncových používateľov.

Vyberte si - skontrolujte cieľ a vyberte nápady, ktoré s koncovým používate-
ľom najviac rezonujú.

Implementujte - Priraďte úlohy, zostavte a realizujte.
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Učte sa  - zbierajte spätnú väzbu a merajte úspech.

Do tejto metodiky je vo všetkých fázach primiešaný iteračný (opakovací) vývojový 
cyklus návrh, test, úprava, opakovanie.

Dizajnoví myslitelia sa nemusia nevyhnutne obmedzovať na ľudí, ktorí boli gra-
fickými dizajnérmi. Dizajnoví myslitelia majú rôzne znalosti vrátane sociológie, 
antropológie, žurnalistiky, technológie a obchodu. Mnoho ľudí mimo profesi-
onálneho dizajnu má prirodzené nadanie pre dizajnové myslenie, ktoré môže 
naštartovať správny vývoj a skúsenosti.

Vlastnosti dizajnérskeho mysliteľa/dizajnéra

Empatia - môžu sa vžiť do situá-
cie iných a zameriavajú sa skôr na 
ciele koncových užívateľov než na 
obchodné, technologické alebo 
estetické ciele.

Integratívne myslenie - nespolie-
hajú sa len na analytické procesy 
(tie, ktoré produkujú buď/alebo 
voľby), ale prejavujú aj schopnosť 
vidieť všetky významné - a niekedy 
aj protirečivé - aspekty problému. 
Sú schopní vytvárať nové riešenia, 
ktoré idú nad rámec a dramaticky 
zlepšujú existujúce alternatívy

Optimizmus - sú presvedčení, že na každý problém sa dá nájsť riešenie.

Experimentalizmus - Tvorcovia dizajnu si kladú otázky, aby našli nové smery 
a otvorili neviditeľné oblasti.

Spolupráca - Dizajnové myslenie je spoločné úsilie, ktoré spája ľudí so širokou 
škálou odborov, zručností a znalostí. Marketingoví pracovníci, psychológovia, 
priemyselní dizajnéri, antropológovia a inžinieri môžu byť zostavení do tímu. 

Príklady z praxe:
Na začiatku stál nápad dizajnérov tvoriacich výrobky z plastov v súčinnosti 
s potrebou z praxe z oblasti stavebníctva. Išlo o inovatívnu myšlienku výpl-
ne dverí z nehorľavého polyméru.
V prvom kroku sa museli dizajnéri s takýmto materiálom oboznámiť a ná-
sledne otestovať jeho vlastnosti. Až potom mohlo dôjsť ku konkrétnemu 
návrhu produktu.
Kým dizajnér navrhne nejaký produkt alebo výrobok, je nevyhnutné vyko-
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nať aj prieskum očakávaní a potrieb. Musí presne definovať čo zákazník 
chce, výrobok tak musí spĺňať aj úžitkové vlastnosti.
V tomto prípade boli zákazníkom  stavebné firmy, ktoré mali záujem ne-
horľavý polymer využiť v oblasti stavebníctva a to z dôvodu garancie bez-
pečnosti (aj vo vzťahu k poisťovniam), nakoľko bežné plastové časti sú vy-
sokohorľavý materiál.

4.4.2.2 Štyri základné princípy dizajnového procesu

V dizajnovom myslení autori definovali štyri základné princípy – pravidlá, ktoré by 
mal sprevádzať dizajnový proces:

Pravidlo ľudskosti (Human Rule)

Ako už bolo spomínané, dizajnové myslenie je proces výrazne zameraný na 
používateľa. Cieľom dizajnu je uspokojovať potreby a riešiť problémy kon-
krétnych ľudí, preto je vždy v centre pozornosti dizajnu človek.

Pravidlo nejasnosti (Ambiguity rule)

Pravidlo nejasnosti, podľa ktorého by dizajnér pri pozorovaní svojich použí-
vateľov, hľadaní riešení a ich aplikovaní nemal dopredu veci predpokladať. 
Pri vychádzaní z vlastných vedomostí sa dívame na veci zo svojho uhľa pohľa-
du, nedokážeme byť plne otvorený novým inovatívnym riešeniam. Dôležité je 
snažiť sa pochopiť a vcítiť sa do ľudí, pre ktorých navrhujeme riešenie prob-
lému, a vždy si naše zistenia overovať.

Pravidlo re-dizajnu (Re-designing rule)

Pravidlo re-dizajnu vychádza z predpokladu, že každé jedno dizajnové rie-
šenie je vlastne len vylepšením, respektíve prispôsobením už existujúceho 
dizajnového riešenia. Kým technológie sa menia, ľudské potreby zostávajú vo 
svojej podstate rovnaké, a po celé stáročia nás trápia veľmi podobné problé-
my. Na tieto problémy bolo vymyslených veľa riešení, a je preto dobré nesna-
žiť sa prísť za každú cenu s niečím úplne novým, ale zoznámiť sa s riešeniami, 
ktoré boli vymyslené pred nami, a snažiť sa ich inovovať a prispôsobiť našej 
konkrétnej situácii.

Pravidlo konkrétnosti (Tangibility rule)

Podľa tohto pravidla by všetky nápady a možné riešenia mali byť poskyto-
vané používateľom prostredníctvom prototypov, ktoré si môžu vyskúšať a 
poskytnúť k ním spätnú väzbu. Overovanie si správnosti riešení pomáha v 
komunikácii a znižuje riziko neúspechu.
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Vedomostná aktivita 5:

Sú všetky tieto pravidlá na pracovisku dodržané?

Kde vidíte priestor na zlepšenie? A kde naopak by ste vedeli ísť príkladom pre 
druhých?

4.4.2.3  Proces dizajnového myslenia

Dizajnové myslenie je päťstupňový proces, kde sa každý krok zameriava na kon-
krétny cieľ. Každý z krokov je nezávislý od nasledujúceho kroku, ale vychádza z 
predchádzajúceho kroku. Od dizajnérov sa očakáva, že keď budú pracovať na 
jednom kroku, nebudú myslieť na nasledujúce kroky.

Napríklad pri definovaní problému sa neodporúča myslieť na riešenia. Definícia 
problému musí byť napísaná podrobne, aj keď to sťažuje hľadanie riešenia.

V procese dizajnového myslenia je nutné dozvedieť sa čo najviac o cieľovej sku-
pine, vedieť si definovať problém a hľadať jeho optimálne riešenia a ich overenie 
v praxi. Proces dizajnového myslenia pozostáva z niekoľkých fáz alebo krokov.

Prvým krokom je zoznámenie sa s cieľovou skupinou a ich potrebami, nazýva sa 
niekedy inšpirácia alebo empatizácia. V tejto fáze sa dizajnér snaží rôznymi metó-
dami zistiť pre koho dizajn tvorí, kto sú jeho budúci užívatelia, čo potrebujú a čo 
by bolo možné z ich pohľadu zlepšiť. V tejto fáze využíva dizajnér rôzne metódy, 
medzi nimi najčastejšie rozhovory a pozorovanie, a mnohé ďalšie. Táto fáza sa 
často nazýva empatizáciou práve preto, že je veľmi dôležité si nie len užívateľa 
vypočuť, ale skutočne ho pochopiť, vcítiť sa do neho, vidieť akým spôsobom roz-
mýšľa, ako žije, jednoducho pokúsiť sa pozrieť na veci z jeho pohľadu

Na základe zistení ktoré v tejto fáze odpozoroval, sa dizajnér v ďalšom kroku 
snaží definovať si konkrétny problém na ktorý sa ďalej zameria. Často ide o niečo, 
čo si používateľ sám na prvý pohľad ani neuvedomuje, alebo to nie je schopný 
jednoznačne naformulovať
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Po definovaní si problému, hľadajú dizajnéri vhodné riešenia. Nie je nevyhnutné 
prísť s definitívnym, optimálnym riešením, ale práve naopak vhodné je pracovať 
s mnohými kreatívnymi možnosťami riešenia.

Po tomto kroku nastáva proces prototypovania, kedy si dizajnéri vytvoria určitý 
jednoduchý návrh riešenia problému. Prototyp však ešte nemá byť definitívnym 
riešením, ale práve naopak, je to spôsob akým sa používateľ môže zoznámiť s 
riešeniami problému ešte predtým, než sa dostane k samotnému výslednému 
produktu. Prototyp by mal byť preto podľa možnosti jednoduchý a mal by umož-
ňovať priestor na zlepšovanie. 

Po vytvorení prototypu prichádza fáza testovania. V tej je prototyp predložený 
priamo používateľovi. Dizajnérov zaujíma či sú na správnej ceste pri riešení prob-
lému, čo sa na prototype užívateľom páči, či je pre nich použiteľný a kde sú nao-
pak možnosti zlepšovania.

Treba si uvedomiť, že tento proces nebýva lineárny. V každej fáze tohto procesu 
sa môže stať, že je nevyhnutné vrátiť sa k niektorému z predchádzajúcich krokov. 
Pri testovaní prototypu je často nevyhnutné vrátiť sa opäť k fáze jeho navrho-
vania a do riešenia zapracovať pripomienky používateľov. Niekedy je potrebné 
vymyslieť úplne nové riešenie problému, prípadne samotnú definíciu problému 
opäť prehodnotiť. Niekedy sa dizajnérom stane, že narazia na problém už pri 
prvotných fázach a musia sa opäť vrátiť úplne na začiatok, k pozorovaniu a roz-
hovorom, aby si zistenia, ktoré nadobudli o cieľovej skupine, ešte prehĺbili.

• Rozhovory

• Sledovanie 

• Snaha o pochopenie

• Neodsudzovanie 

• Osobnosti 

• Ciele roly

• Rozhodnutia 

• Výzvy 

• Kritické body

• Zdieľanie nápadov

• Všetky nápady majú 

cenu

• Rozdiel/konver-

gencia

• „Áno a” myslenie

• Stanovenie prirít
• Mockups

• Storyboards

• Keep it simple

• Fall fast

• Iterate quickly

• Pochopiť prekážky

• Čo funguje?

• Hranie rolí

• Rýchle opakovanie

Zdôrazniť

Definovať 

Naplánovať 

Vytvárať 
prototypy

TEST

Stanford d.school - Proces dizajnového myslenia
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Vedomostná aktivita 6:

Navrhovali ste už v rámci procesu zlepšovania najakú ideu, ktorá sa počas 
testovania  a reálnej výroby presadila na trhu v takto definovanom procese 
dizajnového myslenia?

Popíšte jednoltivé fázy tak, ako ste sa ich vy priamo v procese zúčastňovali.

4.5  Kreatívne techniky
Ako brainstormovať nápady

• Zamerajte sa na kvantitu pred kvalitou
• Selektívne aplikujte obmedzenia tak, aby ste sa zameriavali na cieľ
• Neškrtajte nápady
• Hľadajte inšpiráciu aj v iných zdrojoch
• Použite tabuľu (a odfoťte každú poznámkovú časť)
• Robte prestávky

Tradičný brainstorming je mŕtvy. Váš tím už nemusí ticho sedieť v kruhu, kým sa 
pokúšate písať nápady na prázdnu tabuľu. Pomocou nižšie uvedených cvičení bu-
dete vedieť vymyslieť účinné marketingové projekty, reklamy a kampane, ktoré 
vášmu tímu a vašej spoločnosti pomôžu lepšie rásť. 

Kreatívne techniky používajú buď Brainstorming techniky alebo skupinové 
Brain- storming techniky:
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Test 
nedokončeného 

obrázku

Základom tejto metódy je kreslenie. Na vytvorenie úplnej kresby je potreb-
né použiť malý, jednoduchý “načmáraný” obrázok, napríklad polkruh alebo 
slučka. Ak chceme túto metódu realizovať v skupine, ľudia v skupine musia na 
prácu použiť rovnaký “načmáraný obrázok” a potom kresby porovnať. Ľudia 
v skupine interpretujú ten istý malý “načmáraný obrázok”, takže môžu rozší-
riť svoje tvorivé myslenie, a to im prináša nové nápady.

30 kruhov

Je to cvičenie v tvorivosti, ktorého cieľom je kvantita, nie kvalita. Účastníci 
metódy dostanú hárok papiera s 30 rovnakými kruhmi. Majú krátky čas, zvy-
čajne maximálne 10 minút, na to, aby nakreslili obrázok čo najväčšieho počtu 
z 30 kruhov. Keď sú všetci členovia tímu hotoví, porovnajú dokončené kruhy a 
zistia, či existujú nejaké zjednocujúce (spoločné) princípy alebo návrhy, ktoré 
by ich zjednotili.

Test 
kancelárskej 

sponky

Toto cvičenie sa zvyčajne vykonáva s viacerými osobami naraz. Pri tejto akti-
vite dostanú skupiny škatuľu kancelárskych sponiek a okrem zošitia papiera 
majú za úlohu nájsť čo najviac nápadov na použitie kancelárskych sponiek. 
Skupiny sa potom o svoje nápady podelia s ostatnými spolupracovníkmi. Táto 
inovácia môže viesť k zvýšeniu počtu originálnych nápadov na pracovné pro-
jekty.

Hudobné 
nápady

Niekedy môže zmena pozadia, napríklad zámerné počúvanie hudby, inšpiro-
vať k novým nápadom. Choďte na koncert alebo si pustite hudbu v kancelárii 
a zapisujte si všetky nápady alebo myšlienky, ktoré vám prídu na um. Pre-
skúmajte tieto nápady a zistite, či môžete niektoré z nich aplikovať na svoje 
pracovné výzvy.

Výrobok 
použitý na iný 

účel

Použite predmety na stole, ako sú zošívačky, zakladače, pásky, obrázky a pa-
pier, na vytvorenie nového výrobku. Táto aktivita je skvelá aj pre skupiny. Po 
tom, čo každý jednotlivec alebo tím dokončí návrh výrobku, môžu porovnať 
svoje výtvory z hľadiska jedinečnosti, vynaliezavosti a praktického využitia. 
Toto cvičenie je obzvlášť užitočné pri rozvíjaní zručností brainstormingu.

Príbeh slovníka

Náhodne vyberte slovo zo slovníka. Použite slovo, ktoré ste vybrali a slová 
nad ním a slová pod ním na vytvorenie krátkeho príbehu. Nájdite spôsob, ako 
zo zdanlivo náhodných prvkov vytvoriť zaujímavý, súvislý príbeh, aby ste si 
zlepšili schopnosť vytvárať súvislosti a spájať myšlienky, ktoré spolu nemusia 
nevyhnutne súvisieť.



112

MODUL 4 Inovácia a myslenie

Zložená 
spolupráca

Vezmite zložené slovo a nahraďte jedno slovo iným. Napríklad zo zloženého 
slova sa môže stať nové zložené slovo, stačí zmeniť poradie spoluhlások a 
samohlások. Nové zložené slovo môžete použiť na vytvorenie príbehu alebo 
kresby. Hľadanie súvislostí medzi nesúvisiacimi predmetmi vám môže po-
môcť zlepšiť kritické myslenie a hodnotenie procesov v práci.

Stavebné bloky

Pomocou stavebných blokov môžete vytvárať modely domov, podnikov alebo 
výrobkov. Ak to robíte v skupine, zistite, kto dokáže vytvoriť najzložitejšie, naj-
podrobnejšie alebo jedinečné objekty. Priestorové povedomie, ktoré si počas 
tejto aktivity rozvíjate, môže zlepšiť vašu schopnosť vymýšľať premyslené ná-
vrhy pracovných projektov všetkých typov.

Písanie poézie

Napíšte báseň o svojom dni v štýle svojho obľúbeného básnika alebo podľa 
štruktúry klasickej básne, napríklad sonetu. Písanie s jasnou štruktúrou vás 
núti nájsť ideálne slovo alebo slovné spojenie, ktoré spĺňajú obmedzenia, čo 
môže zlepšiť vašu celkovú schopnosť písať.

Nakresliť to 
znova

Nakreslite ten istý predmet, napríklad hrnček na kávu, každý deň celý týždeň 
alebo dlhšie. Pozrite sa, aké nové detaily alebo nuansy si všimnete pri každo-
dennom skúmaní objektu. Takéto až extrémne zameranie sa na nejakú vec by 
malo zlepšiť vašu pozornosť venovanú detailom a napomôcť vám tak všímať 
si nové prvky vo vašej práci.

Výlet do terénu

Choďte do kníhkupectva alebo knižnice a preskúmajte časť, ktorá sa úplne 
netýka vašej práce alebo kníh, ktoré bežne čítate. Vyberte si knihu a prečítajte 
si ju, aby ste zistili, aké nové poznatky môžete získať. Poznanie odborov, ktoré 
sú odlišné od vašich, vám môže predstaviť nové spôsoby riadenia vašej práce.

Čítanie

Go to a bookstore or library and explore a section that isn’t completely rela-
ted to your work or the books you read normally. Choose a book and read it 
to find out what new knowledge you can gain. Knowing disciplines that are 
different from your own can introduce you to new ways of managing your 
work.

Voľné písanie

Naplánujte si každé ráno niekoľko minút na písanie v prúde vedomia. Tento 
typ voľného písania, pri ktorom stále píšete to, čo vám napadne, je skvelým 
spôsobom, ako objaviť niektoré svoje podvedomé myšlienky, ktoré by mohli 
viesť k inovatívnym riešeniam pracovných výziev.
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Tabuľa 
príbehov

„Storyboarding“

Táto metóda môže byť mimoriadne užitočným tvorivým cvičením na identifi-
káciu nových postupov alebo zlepšenie existujúcich procesov. Ak sa snažíte 
navrhnúť proces, vytvorenie príbehov na tabuli (storyboarding) vám môže 
pomôcť identifikovať, kde vaše spoločné chápanie problému podporuje alebo 
je v rozpore s navrhovaným riešením a kde je potrebné viac premýšľať/skú-
mať. Vytvorením vizuálneho príbehu na preskúmanie problému ako príbehu 
bude váš tím schopný vidieť, ako sa nápady navzájom ovplyvňujú a spájajú 
pri vytváraní riešenia.
Samolepiace papieriky sú vaši “priatelia”. Venujte niekoľko minút tomu, 
aby ste si svoje nápady zapísali ako samostatné poznámky. Nemusia to byť 
kompletné nápady - fyzické pripnutie citátov, obrázkov, informácií o pou-
žívateľoch a podobne vám môže pomôcť vidieť nové vzťahy medzi rôznymi 
komponentmi.
Keď už máte skupinu samolepiacich poznámok, na ktorých budete pracovať, 
začnite ich postupne ukladať na tabuľu: najprv toto, potom tamto. Usporiada-
nie nápadov ako súvislých sérií vám pomôže vidieť nové súvislosti a odstrániť 
nadbytočný materiál, ktorý nepodporuje váš cieľ.
Prečo táto technika brainstormingu funguje?

• Storyboarding vám umožní vidieť vaše nápady v postupnom poradí.
• Budete môcť vidieť prehľad nového alebo súčasného procesu - bez toho, 

aby ste sa museli príliš zahĺbiť do detailov
• Môžete začať odkiaľkoľvek - od začiatku, stredu alebo konca - a potom 

vyplniť prázdne miesta.
Ideálne použiť v marketingu - Storyboarding je obzvlášť užitočný pre marke-
térov. Pomocou  neho môžete:

• načrtnúť proces marketingovej kampane krok za krokom od začiatku do 
konca

• zlepšiť interný proces, napríklad budovanie spätných odkazov, vypraco-
vaním konkrétnych krokov

• storyboardovať marketingové video od začiatku do konca.

SCAMPER

S.C.A.M.P.E.R je vynikajúca stratégia, ktorú môžete použiť pri hodnotení 
nápadu alebo nového produktu. Je to skratka, ktorá znamená:

• Substitute - Nahradiť: Čo môžete vymeniť z tohto nápadu za niečo iné? 
• Combine - Kombinovať: Ak chcete využiť nápad z inej myšlienky, môžete 

ho skombinovať: Aké prvky tohto nápadu môžete skombinovať, aby bol 
účinný? 

• Adapt - Prispôsobiť: Ako môžete tento nápad prispôsobiť inému trhu?
• Modify - Upraviť: Čo môžete upraviť, aby ste zlepšili funkčnosť?
• Put to another use - Využiť na iné účely: Aké ďalšie využitie má tento 

nápad?
• Eliminate - Odstrániť: Čo je zbytočné?
• Reverse - Zmeniť: Čo môžete upraviť, aby bol tento projekt lepší?

Pomocou týchto krokov zistíte, ako môžete svoj nápad alebo projekt vylepšiť, 
najmä ak hľadáte spôsoby, ako ho ďalej rozvíjať.
Je to proces šírenia a zlepšovania nápadov ich testovaním a spochybňovaním 
z rôznych uhlov pohľadu. Na každé písmeno mnemotechnickej pomôcky 
položte otázku týkajúcu sa vášho projektu alebo aktuálneho problému.
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Spochybňo-
vanie 

predpokladov

V skupine vytvorte zoznam predpokladov o danom výrobku alebo zoznam 
dobrých a zlých nápadov. Vytvorte zoznam a zvážte, ako zmierniť všetky 
negatívne dopady a zarobiť na pozitívnych predpokladoch.

Nový z dvoch

Vezmite dva samostatné produkty a nájdite spôsob, ako ich spojiť. Môžete 
napríklad použiť dva bežné kancelárske nástroje, ako je zošívačka a zásob-
ník na pásky, a vytvoriť tak zaujímavý nový produkt. Navrhnite marketingovú 
stratégiu a cieľový trh pre nový produkt, ktorý ste vytvorili.

Šesť mysliacich 
klobúkov

Ide o jednoduchý, účinný proces paralelného myslenia, ktorý pomáha ľuďom 
byť produktívnejší, sústredenejší a myšlienkovo zapojenejší.
Táto technika je podrobne opísaná v predchádzajúcom module.

Vedomostná aktivita 7:
Využívate niektorú z vyššie uvedených techník v praxi? Kedy, kde?

Príklad z praxe:
Draw it again (nakresli to znova) – metóda sa využíva v zákazkovej výrobe, kde 
zákazník špecifikuje čo chce a dizajnér-konštruktér premieta želanie zákazníka na 
výkres. Kým je vyrobený prototyp, daný produkt je niekoľkokát prekreslený. Tým zá-
roveň aj šetrí náklady pri výrobe prototype (napr. návrh strojov či zjednodušovanie 
činností vo výrobe ako prenášanie, presúvanie a pod.).

4.6  Výhody cvičení kreativity
Cvičenia tvorivosti ponúkajú veľa výhod pre jednotlivcov, skupiny alebo spoloč-
nosti, ktoré ich používajú, vrátane nasledujúcich:

Vylepšenia flexibilného myslenia: Cvičenia tvorivosti zlepšujú vašu mentálnu 
flexibilitu. Môžete vidieť možnosť malých posunov alebo zmien v projekte, ktoré 
ste si predtým nevšimli.

Objavovanie viacrozmerných myšlienok: Ak vy alebo váš tím dlhodobo pracujete 
v tej istej oblasti, rovnaké nápady môžete použiť opakovane. Cvičenia tvorivosti 
vám pomôžu objaviť úplne nové riešenia opakujúcich sa problémov.
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Prijímanie pracovných výziev: S dostatkom praxe sa pracovné výzvy stanú nie-
čím, na čo sa môžete tešiť, ako príležitosťou ukázať a zlepšiť vašu mentálnu kre-
ativitu. Prestanú uť byť testom, ktorý oddiali váš pokrok.

Poznávanie nových konceptov: Niektoré cvičenia tvorivosti pomáhajú rozvíjať 
vašu tvorivú víziu a umožňujú vám vidieť objekty, nápady a problémy novým spô-
sobom. To je veľmi výhodné pri hľadaní nového riešenia obchodnej výzvy.

Vylepšená tímová práca: Cvičenia tvorivosti pomáhajú jednotlivcom a skupinám 
zlepšiť schopnosti tímovej práce, ako je komunikácia, riešenie problémov a jed-
nota.

Vedomostná aktivita 8:

Ktorú oblasť považujete za aktuálne najviac prínosnú pre Vaše pracovisko/
kolektív?

Ktorú situáciu ste už mali možnosť zažiť, alebo by ste chceli zažiť v praxi?

4.6.1 Tvorivé osobnosti

Na podporu a riadenie inovácií je dôležitá identifikácia tvorivých osobností,  vy-
tváranie relevantných podmienok pre ich tvorivú činnosť a ich motivovanie.  V 
psychológii je definovaná osobnosť, ako relatívne ustálený systém konkrétnych 
vlastností človeka. Každý človek má svoju vlastnú osobnosť, pričom existujú rôz-
ne úrovne vlastností, ich kombinácie a integrácia prejavujúca sa v konaní v rôz-
nych situáciách. 

Množstvo osobnostných vlastností možno rozdeliť do štyroch okruhov:

1. Bazálny aktivačný systém, ktorý odráža vrodené a získané vlastnosti 
psychomotorickej štruktúry človeka. 

2. Konštitúcia, ktorá určuje priebeh vnímania javov a správania sa v rôznych 
situáciách. Jej indikátormi sú typ nervovej činnosti a temperament. 

3. Schopnosti definujú potenciál osobnosti na základe idikátorov ako sú: 
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úroveň inteligencie, schopnosti učiť sa, tvorivosti a špeciálnych znalostí. 

4. Charakter, ktorý odráža vzťahy človeka k svetu a k sebe samému. Indikátormi 
sú záujmy, postoje, hodnoty, svetonázor, vôľové a emocionálne vlastnosti.

Typovou zložkou tvorivých osobností je:

• senzitivita, citlivosť na problém, schopnosť rozpoznať ho a predvídať 
možnosť jeho vývoja 

• reštrukturalizácia, schopnosť preniknúť pod povrch zrejmých javov, vidieť 
nové vzťahy a súvislosti, meniť doteraz používané postupy

• flexibilita, schopnosť meniť spôsoby myslenia, prekonávať stereotypy, 
rozlišovať význam vstupných informácií a obohacovať riešenia o nové 
prvky, metódy a postupy 

• fluencia, schopnosť produkovať pestrý a bohatý tok nápadov, myšlienok 
a postupov

• originalita založená na objavovaní nových vzťahov a vonkajších súvislostí, 
ktoré nie sú na prvý pohľad úplne jasné.

• elaborácia, schopnosť aplikovať tvorivé nápady v reálnom živote. K tomu 
treba dopracovať inovačný nápad do detailov, premýšľať pravdepodobnosť 
jeho akceptovania, predvídať ťažkosti a predchádzať im zmenami 
podporujúcimi úspešnosť nápadu.

ĎALŠIE ATRIBÚTY:

• Vôľa: psychická sila a rozhodnosť dosiahnuť určitý cieľ

• Súvisiace znaky sú: ambicióznosť, húževnatosť, vytrvalosť, usilovnosť a 
precíznosť. 

• Charakter: Atribúty ako: etika, spravodlivosť, čestnosť. V praxi je potrebné 
riešiť konflikty pri uznaní priorít, autorstva a pod.
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Vedomostná aktivita 9: 

 Ktorú charakteristiku považujete za svoju silnú stránku? 

A naopak, pri ktorej charakteristike vidíte priestor na zlepšenie?

Mali ste možnosť pracovať s kreatívnym človekom?

... Ak áno, urobte si tabuľku jeho charakteristík – do jedného stĺpca napíšte 
všetky charakteristiy z horeuvedeného textu, ktoré daná kreatívna osoba 
mala a do druhého stĺpca napíšte, ktoré atribúty ste u nej neregistrovali. 
Zároveň si môžete vybrať človeka, ktorého poznáte, no myslíte si o ňom, že 
je vhodným realizátorom, ale nie je kreatívny. Napíšte aké charakteristiky 
si u neho ceníte najviac.
Výstupom zistíte, že v tíme má taký človek tiež významné postavenie, pre-
tože väčšina vysokokreatívnych ľudí je málo praktických a ich nápad musí 
niekto do praxe pretaviť.

4.7  Hybné sily inovačného myslenia
Inovačné myslenie  je štruktúrovaný prístup, v ktorom sa hľadajú a používajú 
informácie, poznatky a skúsenosti s cieľom maximalizovať príležitosti a riešiť 
problémy, ktoré na trhu prinášajú požadované výsledky.

Tento prístup môže dopĺňať ďalšie metódy používané v inováciách. Ide o prístup 
citlivý na kontext, ktorý rozvíja vyvíjajúcu sa vedomostnú základňu, ktorá sa po-
tom používa na vyvolanie a udržanie zmeny. 

Tá by mala mať podľa organizačného účelu efektívnu a trvalú ekonomickú,  
sociálnu a/alebo ekologickú hodnotu. Tí, ktorí prijmú inovatívne myslenie ako 
súčasť svojej pracovnej dynamiky, by si mali vyvinúť adaptačné výhody, ktoré im 
pomôžu stať sa na trhu agilnejšími a vytvárať väčšiu hodnotu pre svoje vonkajšie 
a vnútorné zainteresované strany
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Teoretická norma  (CEN / TS 16555-3 Riadenie inovácií – Časť 3: Inovačné mys-
lenie) stanovuje návod na prístup k inovačnému mysleniu. Inovačné myslenie 
je možné využiť na všetkých úrovniach v rámci organizácie. Táto časť poskytu-
je návod, ako integrovať základné hodnoty inovačného myslenia do akejkoľvek 
organizácie. Poskytuje prístup k vyváženiu rizík a životaschopnosti podnikania 
primeraný zvolenej príležitosti alebo problému. Ďalej ponúka vrcholovému ma-
nažmentu prístup k hodnoteniu možných výsledkov a určeniu „najvhodnejšieho“ 
riešenia pre súčasnú stratégiu organizácie. Je vhodný pre všetky typy a veľkosti 
organizácií vrátane malých a stredných podnikov a je určený na široké použitie. 
Tí, ktorí sú zodpovední za implementáciu a riadenie inovácií v týchto organizáci-
ách môžu tento dokument považovať za obzvlášť užitočný.

Inovačný proces začína vtedy, keď je zrejmé, že je žiadanejší výsledok možný, 
ale povaha tohto výsledku je neistá, cesta k riešeniu je nejasná a riziko zlyha-
nia dosiahnutia uspokojivého cieľa je súčasťou procesu.. Keď teda úloha ma-
nažmentu zahŕňa riziko a neistotu, prístup inovatívneho myslenia má veľa čo 
ponúknuť. 

Tento prístup vyžaduje hlboké porozumenie konkrétnemu problému alebo prí-
ležitosti, ktoré je možné získať rozdelením na ich základné prvky. Je tiež potrebné 
dôkladne porozumieť všetkým potenciálnym užívateľom. Ďalšie etapy zahŕňajú 
integráciu a uplatňovanie potrieb užívateľov v súvislosti s vhodnými technoló-
giami a obchodnými obmedzeniami, čím sa rozvíjajú výsledky, ktoré vytvárajú 
hodnotu pre cieľových užívateľov.
Kľúčovými hybnými silami inovačného myslenia sú  ľudia, aktivátory a obme-
dzenia. Práve interakcia medzi týmito štyrmi kľúčovými hnacími silami vytvárajú 
to, že je prístup inovatívneho myslenia vhodný pre organizáciu.

Kontext: Aké sú možnosti alebo problémy, ktoré sa organizácia snaží nájsť a vy-
tvoriť nový a lepší výsledok? 
Ľudia:  Trhy, pracovná sila, dodávatelia: kto má problém a kto bude ťažiť alebo 
bude ovplyvnený riešením; t.j. tí, ktorí si inováciu priamo vážia, napr. užívatelia a 
klienti, partneri.

Aktivátori/Darci možností: Kto/čo umožní, aby sa táto príležitosť uskutočnila; t.j. 
pozitívne podmienky zmeny, napr. aké správanie, vlastnosti, hodnoty, prístupy, 
schopnosti sú potrebné na to, aby sa nemožné stalo možným? 

Obmedzenia: Kto/aké sú prekážky, ktoré budú brániť tejto príležitosti a ktoré je 
potrebné preskúmať a prekonať; t.j. negatívne podmienky na zmenu alebo rea-
litu podnikania, napr. žvotaschopnosť obchodu, trhy, technológie a vhodnosť?

4.7.1. Implementácia procesu inovačného myslenia
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Na implementáciu inovačného myslenia existuje niekoľko krokov, ako je znázor-
nené na obrázku 1. Aj keď by každý krok mal byť považovaný za vstup z pred-
chádzajúceho kroku, často sa vyžaduje odkaz na ďalšie predchádzajúce kroky, 
pretože ide o iteračný proces, ktorý je navrhnutý tak, aby rozvíjal vedomostnú 
základňu, a tým rozvíjal vhodný a udržateľný koncept

Kroky zapojené do inovačného myslenia: 

1. zhromažďovanie informácií 

2. generovanie riešení

3. rýchle učenie 

4. validácia 

5. syntéza výstupov

6. výsledok

1. Zhromažďovanie informácií

Proces začína zhromažďovaním informácií týkajúcich sa problému a/alebo prí-
ležitostí, ktoré je potrebné riešiť, prostredníctvom aplikácie kľúčových hybných 
síl, ktoré sú v regióne. Ide o prieskumnú fázu, ktorá zhromažďuje informácie od 
všetkých, ktorí reagujú na navrhovanú príležitosť.

Mal by sa uskutočniť skôr rozhovor s dostatočným počtom potenciálnych typov 
užívateľov, aby sa zachytili potreby značky, z ktorej sú výstupy odvodené, a nie 
aby sa zachytili názory iba jedného alebo dvoch zákazníkov. Toto by malo potvr-
diť, či sa príležitosť alebo problém oplatí vyriešiť, tj. Je to skutočná potreba trhu?

Strategické riadenie a spolupráca v oblasti spravodajských informácií sa môžu 
použiť na lepšie porozumenie súčasným a budúcim potrebám zákazníkov a trhu, 
či už sú vyjadrené alebo latentné.

2. Generovanie riešení

Kreativita je proces vytvárania nových myšlienok riešení prostredníctvom origi-
nálneho myslenia. Riadenie kreativity si vyžaduje iný prístup k riadeniu ďalších 
funkcií v rámci organizácie. Zahŕňa to vytvorenie podmienok potrebných na in-
špirovanie myšlienok a následný zber, výber a rozvoj výstupov.

Je dôležité rozlišovať medzi kreativitou a inovačným myslením. Zatiaľ čo kreativi-
ta je proces vytvárania nápadov na riešenie identifikovaných problémov a/alebo 
príležitostí, inovačné myslenie je prístup, ktorý kombinuje všetky kľúčové faktory 
uvedené v kreatívnom prostredí s cieľom riešiť problém alebo príležitosť. V tejto 
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ranej fáze je dôležité, aby boli identifikované a zhromaždené všetky potenciálne 
riešenia na vyhodnotenie podľa nasledujúcich krokov uvedených nižšie.

3.  Rýchle učenie

Tento krok používa rýchle vizualizácie, makety, testovanie a prototypovanie na 
stanovenie toho, čo je možné. Tento krok je o identifikácii a výbere najrýchlejších. 
najlacnejší a najefektívnejší možný spôsob overenia hypotéz riešenia.

Tieto výstupy z rýchleho učenia poskytujú dôležitú spätnú väzbu. Môžu viesť k 
ďalšiemu testovaniu podľa očakávaní trhu, ktoré boli zhromaždené v krokoch 1 
a 2. Časový harmonogram tejto druhej činnosti by mal byť skôr hodín ako dní. 
Na celý tento krok by mal byť stanovený časový limit a potom by sa mala znova 
zhromaždiť spätná väzba.

4. Validácia - Overenie

Potenciálne riešenia vyvinuté v kroku 3 by mali validovať všetci, ktorí na seba 
pôsobia, a môžu nimi byť ovplyvnení. Pozorovanie, štruktúrované sady otázok, 
cieľové skupiny atď. sú niektoré z metód, ktoré je možné v tomto kroku použiť.

Výsledky z tejto fázy by sa potom mali transformovať do sady vstupov do ďalšie-
ho kroku - Syntéza výstupov.

Je dôležité, aby bola pre akékoľvek potenciálne riešenia vyvinutá stratégia dušev-
ného vlastníctva.

5.  Syntéza výstupov

Všetky výstupy z kroku 4 sa musia zvážiť vo vzťahu k informáciám zhromaždeným 
v kroku 1. Tento krok integruje kreatívne produkované výstupy s požiadavkou 
trhu, technologickou uskutočniteľnosťou a životaschopnosťou podnikania, aby 
sa vytvorili riešenia založené na znalostiach vhodné pre organizáciu ako celok. 
Ide o proces, ktorý bežne trvá niekoľko hodín alebo dní. Je dôležité, aby sa pred 
týmto bodom neuplatňovali obchodné obmedzenia, pretože existuje riziko, že by 
obmedzili otvorený prístup potrebný na nájdenie najlepšieho možného riešenia. 
Malo by sa aktívne podporovať skúmanie rôznych obchodných modelov, ktoré 
môžu vytvárať a dodávať tieto riešenia na trh a ktoré sú primerané potrebám 
organizácie.

6.  Výsledok

Vrcholový manažment by mal rozhodnúť, ktorý z niekoľkých možných výstupov z 
posledného kroku poskytuje najlepšie riešenie problému a/alebo príležitosti, t.j. 
ktorý výsledok najlepšie zahŕňa identifikované potreby používateľov a je v súlade 
s cieľmi organizácie.
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Ak nemožno nájsť výsledok, ktorý by zodpovedal potrebám organizácie, malo 
by sa to považovať za platný výsledok a potom by bolo na výber buď iterácia 
(opakovanie) postupu od krokov 1 až 6, alebo zatvorenie tejto konkrétnej cesty a 
preskúmanie ďalších príležitostí.

Vedomostná aktivita 10:

Skúste vymyslieť príklad zo svojej praxe, na ktorom by ste mohli definovať 
vyššie opísané fázy inovačného procesu.



“Ak chceme efektívne komunikovať, musíme si 
uvedomiť, že každý z nás vníma svet inak, a vy-
užiť toto poznanie ako pomôcku pri komunikácii 

s ostatnými.” 

Tony Robbins
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Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť praktický pohľad na kľúčové aspekty komuni-
kácie v súvislosti s inováciami. Poskytuje teoretické vysvetlenia aj praktické tipy 
na zlepšenie efektívnej komunikácie v organizáciách.
Niektoré z kľúčových slov zahrnutých v module: interná a externá spolupráca, 
pracovné prostredie podporujúce inovácie, psychologická bezpečnosť, otvorená 
komunikácia a práva duševného vlastníctva, inovácie a komunikácia o vedomos-
tiach, stratégie a štýly vyjednávania.

Ciele vzdelávania:

• pomôcť organizáciam s praktickými a užitočnými tipmi
• zvyšovanie povedomia o dôležitých faktoroch efektívnej komunikácie slúžiacej 

inováciám.

Kompetencie:

• otvorená komunikácia
• zvyšovanie psychologickej bezpečnosti pri práci
• zásady komunikácie a komunikácia v inovačnom procese
• zručnosti vyjednávania.

5. Komunikácia v inovačnom procese
Komunikácia o inováciách nie je nová ani jedinečná téma, pretože komunikácia 
vždy zohrávala zásadnú úlohu vo vývoji ľudstva, nielen v podnikaní. Existujú len 
dva druhy komunikácie: dobrá a zlá, ktoré sa od seba líšia na základe účinnosti 
alebo pravdivosti. Citujeme profesionálnu múdrosť 85-ročného sudcu na dô-
chodku: “Neexistuje nič také ako zlý úsudok, len zlé uvažovanie.”
 
Táto kapitola je venovaná kľúčovým aspektom komunikácie, ktoré majú vplyv na 
podporu alebo brzdenie inovácií v organizácii. Autori pri tvorbe tejto kapitoly 
brali do úvahy veľmi špecifickú povahu inovácií a ich cieľom bolo pomôcť čitate-
ľom pri vytváraní pracovnej klímy a kultúry organizácie podporujúcej inovácie.

V organizácii by sa komunikácia mala považovať za samostatné oddelenie. Pre-
sahuje rámec výmeny informácií a vyžaduje si viac než len mäkké zručnosti. Je to 
“message engineering – inžinierstvo správ”, systematický a strategický nástroj so 
zhodnotiteľnými procesmi, ukazovateľmi a merateľnými výsledkami. Na jeho dobré 
využitie je potrebné stanoviť všeobecné podnikové ciele a v rámci nich špecifické 
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ciele v oblasti inovácií, synchronizovať ich a premietnuť dovnútra (interná komuni-
kácia) a navonok (externá komunikácia) organizácie. Pochopením komunikačných 
mechanizmov (s ich silnými stránkami a ťažkosťami) sa podnikateľské ciele dajú pre-
viesť na komunikačné kroky a ciele. Dobrá správa znamená to isté pre odosielateľa 
aj pre príjemcu, čo si vyžaduje vhodné znenie (jazyk), načasovanie, “dimenzovanie” 
a vsadenie (zapadá do komplexného komunikačného plánu a zohľadňuje sociálne, 
profesionálne a fyzické okolnosti). Radi by sme čitateľom poskytli informácie, aby sa 
stali efektívnejšími “inžiniermi správ”.

5.1. Interná komunikácia, “Jeden cieľ, zisk pre všetkých”
Na inováciu sú potrební priekopníci, nie osamelí jazdci. Preto tu kľúčovú úlohu 
zohráva efektívna spolupráca a tímová komunikácia. Existuje mnoho foriem a 
druhov inovácií, môžu prebiehať interne (s využitím zdrojov organizácie), v bila-
terálnom zväzku (spolupráca s partnerskou organizáciou), vo väčšom konzorciu 
(rôzni partneri, súkromný, verejný sektor, univerzity, mimovládne organizácie 
atď.), alebo v rámci otvorených inovácií (aktívne zapojenie koncových používa-
teľov).

Interné inovačné projekty sú ľahšie zvládnuteľné za predpokladu, že všetci zú-
častnení zamestnanci zdieľajú rovnakú organizačnú kultúru, hodnoty, ciele, ako 
aj pocit lojality a spolupatričnosti. „Rovnaká skupina hovorí rovnakým jazykom“. 
Zároveň si komunikácia vyžaduje pozornosť aj v tomto prípade, pretože inovácia 
nie je sledom rutinných úloh; zahŕňa viac neistoty, rizika a zmien, vyžaduje si 
pružné prispôsobovanie, časté úpravy a pod.  

Veľké organizácie musia pri inováciách 
počítať s mnohonásobne väčšími komu-
nikačnými výzvami. Jedným z najtypic-
kejších problémov je syndróm “nie je to 
vymyslené tu”. Ide o tendenciu odmietať 
nápady a inovácie, ktoré vznikli v iných 
skupinách/oddeleniach. Citujúc normu 
CEN/TS 16555-5 Manažment inovácií/
riadenie spolupráce, “informácie môžu 
ľahšie prúdiť medzi vývojármi softvéru z 
rôznych spoločností, ktorí sa stretnú na 
grilovačke, ako medzi ľuďmi z rôznych 
oddelení v rámci tej istej organizácie”. 
[CEN/TS 16555-5:2014, s. 7.] 

S týmto vedomím musí vedenie podniku venovať pozornosť predchádzaniu od-
poru voči práci naprieč silami, a to opakovaným zdôrazňovaním spoločných hod-

Obrázok 1 – Druhy spolupráce.
Zdroj: CEN/TS 16555-5

Otvorené 
inovácie

Konzorcium

Bilaterálne

Interné



125

MODUL 5Komunikácia v inovačnom procese

nôt a cieľov. “Jeden cieľ, zisk pre všetkých”. 

Vedomostná aktivita 1:

Prosím, venujte čas a zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami: 

Aký druh spolupráce v oblasti inovácií existuje vo vašej organizácii?

Aký druh spoločných hodnôt/poslania/vízie zdieľate v rámci vašej organizácie/ 
tímu?

5.1.1.  Inovačná kultúra

Tak ako to býva pri väčšine vecí v podnikaní, výsledky sa vo veľkej miere odrážajú 
od samotného vedenia. Vytvorenie a pestovanie kultúry organizácie priaznivej 
pre inovácie je úlohou vedenia. Vrcholový manažment by mal definovať charak-
teristiky a ukazovatele dobre fungujúceho inovačného ekosystému, formovať 
organizačnú štruktúru a personálne procesy tak, aby ich odrážali. V pracovnej 
kultúre zameranej na inovácie by sa malo vedenie zaviazať k otvorenej komuni-
kácii a psychickej bezpečnosti, čo musí byť viditeľné pre všetkých zamestnancov. 
Vedúci pracovníci (manažéri na strednej úrovni) by mali byť pre zamestnancov 
prístupní a k dispozícii, aby udržiavali pocit tímového ducha, kontrolovali efek-
tívnosť toku informácií, ako aj aby ľudia mali pocit, že ich niekto počúva a chápe. 
Vedúci pracovníci môžu motivovať zamestnancov tým, že im ukážu a pripomenú 
inšpiratívny pohľad do budúcnosti, spoločné poslanie, ako aj tým, že budú vy-
užívať povzbudenie a poskytovať mentoring.  Komunikačná stratégia musí byť 
vždy prispôsobená aktuálnej fáze inovačného procesu a úlohou manažmentu 
je definovať/predefinovať smery, ktoré potom budú dôsledne rezonovať v celej 
organizácii

Emocionálna zložka zohráva hlavnú úlohu pri ovplyvňovaní tvorivej mysle. Dl-
hodobý stres, úzkosť a strach znižujú schopnosť tvorivého myslenia. Na druhej 
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strane, veľmi dôležitým faktorom inovačnej kultúry je dôvera. Má priamy vplyv na 
angažovanosť, na zdieľanie vedomostí, efektívnosť komunikácie a lojalitu. Pocit 
spolupatričnosti zvyšuje emocionálnu pohodu. Ľudia majú túžbu cítiť sa kom-
petentní a dobre orientovaní, čo si vyžaduje transparentnosť a integritu medzi 
komunikáciou vedenia a činmi.

Výskumní pracovníci zistili, že psychologická bezpečnosť na pracovisku znižuje 
fluktuáciu na pracovisku, zvyšuje efektivitu, výkonnosť, ako aj príjmy a využíva 
silu rôznych nápadov. Čo vlastne znamená psychologická bezpečnosť v práci? 
Amy Edmondsonová, vedkyňa z Harvardovej univerzity v oblasti vedenia, tímu a 
organizačného učenia, ju definovala ako „zdieľané presvedčenie členov tímu, že 
tím je bezpečný pre preberanie rizík v interpersonálnej oblasti“. Prečo má táto 
skutočnosť taký veľký význam v pracovnom prostredí zameranom na inovácie? 
Pretože inovácia so sebou prináša viac rizík, neistoty a vyššiu pravdepodobnosť 
chýb, v dôsledku čoho môže spôsobovať väčší stres. Bol by to veľký problém, keby 
ľudia nemali pocit, že nemôžu otvorene komunikovať a ukázať svoju pravú tvár.

Vedomostná aktivita 2:

Zamyslíte sa nad nasledujúcimi otázkami, pomôže vám to odhadnúť úroveň 
psychologickej bezpečnosti vo vašom tíme/organizáci. 

KOMPAS PSYCHOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI ÁNO/
NIE

Je v poriadku klásť otázky, nastoľovať ťažké témy, vyjadrovať 
odlišný názor alebo zdieľať pochybnosti?

Je možné hovoriť o svojich chybách bez strachu z trestu alebo 
hanby?

Sú chyby v tíme vnímané ako príležitosť na učenie?

Existuje medzi členmi tímu vzájomná dôvera?

Je samozrejmosťou požiadať o pomoc kolegov z tímu a manažérov, 
keď je to potrebné?

Cíti sa každý ocenený a prijatý so svojou jedinečnosťou, 
vlastnosťami, zručnosťami a talentom?
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Je v tíme bezpečné riskovať?

Je v poriadku vyjadrovať individuálne motivácie a usilovať sa o 
realizáciu profesionálnych túžieb?

Zdroj: Vychádza sa z práce Amy Edmondson, https://rework.withgoogle.com/guides/under-
stand- ing-team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/

Ak majú zamestnanci pocit, že na väčšinu z uvedených otázok môžu odpovedať 
ÁNO, znamená to, že ich autentická osobnosť a myšlienky sú vedením legitimizo-
vané a motivované a všetci kolegovia ich všeobecne akceptujú. To je silný ukazo-
vateľ zdravého a bezpečného pracovného prostredia.

Organizačná/tímová štruktúra  sa môže tiež prenášať v inovačnú kultúru, ak 
prenáša vysokú hodnotu flexibilného myslenia, spolupráce, učenia sa a efektív-
neho toku informácií. Keď budú takéto domény zrejmé všetkým zamestnancom, 
otvorená komunikácia bude jednoduchšia. Niektoré organizácie majú veľmi flexi-
bilnú, agilnú, funkčnú štruktúru, ktorá organicky prijíma inovácie ako hlavnú čin-
nosť. Bez narušenia kompletnej organizačnej štruktúry môžu manažéri vytvoriť 
“autonómne projektové tímy”, ktorých členovia majú vzájomnú zodpovednosť, a 
môžu posilniť spoluprácu a koordináciu medzi oddeleniami alebo tímami. Ďalším 
užitočným riešením je “rotácia rolí”. 

V neposlednom rade neexistuje pracovná kultúra priateľská k inováciám bez 
otvorenej komunikácie a voľného toku informácií. Zozbierali sme niekoľko prak-
tických rád pre manažérov, ako v práci pestovať kultúru otvorenej komunikácie 
priaznivú pre inovácie.

Vedomostná aktivita 3:

Urobte si prehľad: Ktoré opatrenia už uplatňujete vo svojej riadiacej praxi? 

OTVORENÁ KOMUNIKÁCIA ÁNO/
NIE

Umožňujete asertívne vyjadrovanie pocitov bez obáv z negatívnych 
individuálnych dôsledkov.

Vytvárate štruktúrovaný čas a priestor na pozorné vypočutie nápa-
dov a pocitov.
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Oceňujete efektívne počúvanie a komunikáciu, ktorá slúži skupino-
vým cieľom a potrebám.

Podporujete tímového ducha konštruktívnej kritiky a autentickej 
nehodnotiacej spätnej väzby.

Vyzdvihujete hodnotu diverzifikovaného portfólia tímových zruč-
ností (talent, vedomosti, osobnostné a ľudské zručnosti) a to, ako 
každý člen prispieva iným, ale rovnako dôležitým spôsobom k cie-
ľom tímu a pracovným procesom.

Analyzujete, ako rôzne skupiny zamestnancov prijímajú informácie 
a v prípade potreby poskytujete zamestnancom mentorov, ak im 
chýbajú komunikačné zručnosti. Inventarizácia rôznorodosti za-
mestnancov na pracovisku môže byť veľmi užitočná.

Pravidelne zapájate svoj tím do otvoreného dialógu. Zabezpečujete 
transparentnosť komunikačného procesu organizovaním otvore-
ných stretnutí, ktoré dajú každému členovi tímu príležitosť podeliť 
sa o svoje obavy, úspechy a nápady.

Stanovujete jasné očakávania pre všetky pracovné úlohy a dávate 
jasne najavo, čo očakávate od všetkých zamestnancov, niekedy vrá-
tane správania.

Vnímate človeka, nielen zamestnanca. Je dôležité, aby manažér 
vedel, čo sa deje v živote členov tímu, aby prejavil záujem a pocho-
penie, rešpektoval potrebné hranice a dôvernosť. Tým sa buduje 
vzájomná dôvera a otvorenosť.

Spätnú väzbu poskytujete a prijímate nedefenzívnym spôsobom. 
Nájdete si čas na asertívne a múdre formulovanie vášho názoru.

Veľmi užitočné je aj zavedenie systému sťažností, prostredníctvom 
ktorého môžu zamestnanci podávať sťažnosti chráneným spôso-
bom. V odôvodnených prípadoch sa sťažnosťami vážne zaoberáte 
a vždy dávate zamestnancom najavo, že boli vypočutí. Prijímate 
opatrenia v súvislosti so sťažnosťami a oznamujete tieto opatrenia 
všetkým zúčastneným stranám.

V prípade potreby sa staviate tvárou v tvár konfliktom a pomáhate 
tímu ich vyriešiť. Kľúčovou otázkou je odolnosť, schopnosť nielen 
odraziť sa od nepriazne osudu, ale aj rásť na jej základe.
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Udržujete pozitívne správy a motivujete zamestnancov vyzdviho-
vaním úspechov a príkladnej práce. Uvádzate správy v zmysle toho, 
čo je potrebné urobiť a čo sa robí dobre, a nie toho, čo by sa nemalo 
robiť alebo čo sa robí zle.

Prostredníctvom otvorenej komunikácie sa udržiava pozitívna atmosféra na pra-
covisku, pružne sa riešia problémy a rýchlo sa odhaľujú a odstraňujú chyby.

Na záver tejto podkapitoly uvádzame 7 vrstiev inovačnej kultúry z pohľadu ko-
munikácie.

Vedomostná aktivita 4:

Ako ste na tom teraz, ako efektívna je vaša organizácia/tím v jednot-
livých vrstvách? (Uveďte bodovú hodnotu od 1 do 5, kde 1 znamená 
slabý, 5 znamená skvelý.) 

7 vrstiev inovačnej kultúry

Otvorená komunikácia

Založená na dôvere

Transparentná a pochopiteľná

Poskytujúca voľný tok informácií

Prispôsobená fázam inovácie

Priama a personalizovaná

Bohatá na interakcie v reálnom čase

5.2 Externá spolupráca na pevnom základe – IP (Intellectual Property)
Na splnenie veľkého sna je často potrebné viac, než má jedna organizácia. “Zna-
losti a technológie potrebné na inováciu môžu ležať čiastočne alebo úplne mimo 
tradičných kľúčových kompetencií organizácie” [CEN/TS 16555-5:2014, p. 6]. V 
takom prípade bude potrebné partnerstvo (partnerstvá).

Jedným z najlepších spôsobov, ako doplniť interné zdroje, je vytvorenie skupín 
s inými organizáciami. Napríklad kúpou, poskytnutím licencie alebo spoluvytvá-
raním procesov alebo vynálezov. Využívanie externého potenciálu, obeh tichých 
znalostí (zručností, know-how atď.), získavanie externých zdrojov a možnosť spo-
lupráce s inými spoločnosťami s rôznymi znalosťami znásobuje inovačnú kapaci-
tu a potenciál na riešenie problémov.
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5.2.1. Otvorená inovácia a spolupráca v oblasti inovácií

Otvorené inovácie sú modelom riadenia podniku, ktorý sa v súčasnosti stal po-
merne populárnym. Je založený na spolupráci s ľuďmi (napríklad odborníkmi, 
koncovými používateľmi, výskumníkmi atď.) a organizáciami mimo podniku, aby 
spoločne realizovali určitý druh inovácie. V tomto zmysle sú “otvorené inovačné 
výzvy skutočným kultúrnym odklonom od firemnej silovej mentality a tajnost-
kárstva, ktoré sa tradične spájajú s firemnou kultúrou výskumu a vývoja”. [www.
ennomotive.com].

Podeľme sa o zaujímavý príklad otvorenej inovácie – išlo o otvorenú výzvu mi-
movládnej organizácie na predkladanie nápadov o udržateľnom odpadovom 
hospodárstve v Mexiku.

“V národnom parku Chacahua nemá niekoľko komunít, ktoré žijú na brehoch 
miestnych riek, prístup k verejnej službe zberu tuhého odpadu a jeho odvoz 
na povolené skládky je spojený s veľmi vysokými nákladmi, ktoré nie je mož-
né pokryť. V dôsledku toho sú komunity zvyknuté hádzať odpad do rieky 
alebo ho spaľovať vedľa svojich domov. Obidva postupy, v domácnostiach 
aj v podnikoch, sú veľmi znečisťujúce a škodlivé pre ich zdravie a urýchľujú 
degradáciu ekosystémov, čím ohrozujú biodiverzitu a existenciu mokradí. 
Okrem toho znečisťujú oceán plastami, ktoré priamo zabíjajú morské živo-
číchy, ktoré ich konzumujú alebo sa v nich zachytia, a nepriamo zabíjajú iné 
druhy, napríklad vtáky.”

https://www.ennomotive.com/challenge/plastic-collection-in-the-ocean-in-mexico

Cieľom výzvy je nájsť inovatívne nápady na energeticky účinný systém zberu, se-
parácie a prepravy odpadu, ktorý by prispel k zníženiu množstva znečisťujúcich 
látok vypúšťaných do lagúny Chacahua. Ten, kto predloží najlepší nápad, získa 
cenu, zviditeľnenie a možnosť spolupráce pri realizácii projektu.
 
Otvorené inovácie a spolupráca v oblasti inovácií môžu prebiehať na mnohých 
úrovniach a v rôznych formách, čo do systému prináša množstvo nových pre-
menných. Zásady riadenia komunikácie, ktoré boli vysvetlené skôr v časti interná 
spolupráca, sú relevantné aj v tomto prípade, ale ich úspešná implementácia si 
vyžaduje ešte väčšiu pozornosť.

5.2.2. Duševné vlastníctvo – IP (Intellectual Property)

Je to častý a nebezpečný zdroj budúcich problémov, keď organizácie uzatvárajú 
dohody bez toho, aby zvážili kľúčové otázky vlastníctva inovácií. Predstavte si 
proces spolutvorby ako cibuľu; právny základ/otázky duševného vlastníctva part-
nerstva by boli šupkou cibule. To má ukázať, ako organicky je duševné vlastníc-
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tvo začlenené do rámca partnerskej práce v oblasti inovácií. Strategické zváženie 
práv a opatrení v oblasti duševného vlastníctva, ako aj ich otvorená komunikácia 
voči všetkým zainteresovaným stranám sú v prípade externých partnerstiev ne-
vyhnutné ešte pred začatím spolupráce.

Táto kapitola sa zameriava na otázky komunikácie, preto sa tu nebudeme zaobe-
rať ďalšími právnymi úvahami. Z komunikačného hľadiska odporúčame individu-
álny prístup k tvorbe politiky/dohôd o duševnom vlastníctve vzhľadom na zloži-
tosť a jedinečnosť partnerských inovácií. “Správa práv duševného vlastníctva by 
mala byť prispôsobená konkrétnej oblasti výrobkov, úrovni spolupráce a ochrane 
požadovanej na každom území.” [CEN/ TS 16555-4:2014, s. 7].

Obrázok 2: Výzvy globálnej spolupráce. Zdroj: CEN/TS 16555-51014
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V časti Riadenie štandardov inovácií („Innovation Management Standard Fami-
ly`s IP Management“) sa odporúča, aby sa komunikačná stratégia týkajúca sa 
duševného vlastníctva zamerala na tri hlavné ciele:

1. Propagovať organizáciu ako hodnotné aktívum pre investorov, partnerov 
a interných inovátorov, čím sa zvýši lojalita, dôvera a angažovanosť.

2. Predchádzať falšovaniu počas celého inovačného procesu prostredníc-
tvom protiopatrení.

3. Aktívne vyhľadávať príležitosti na využitie a speňaženie práv duševného 
vlastníctva organizácie.

Vedomostná aktivita 5:

Zamyslite sa nad nasledujúcou otázkou: 

Aký druh inovačnej externej spolupráce alebo partnerstva by Vám umožnilo 
„snívať vo veľkom“?

5.3.  Komunikácia o inováciách pod drobnohľadom
Komunikácia je mocný nástroj, ktorý dokáže premeniť už existujúce vedomosti 
na nové príležitosti a inovácie; dokáže inšpirovať kolegov k zdieľaniu, prehod-
nocovaniu a tvorbe. Komunikácia v inovačnom procese predpokladá reťazec in-
terakcií, ktorého výsledkom je zhmotnenie novej myšlienky. Zahŕňa rôzne fázy, 
počnúc rozpoznaním a identifikáciou problému, cez kreačné procesy až po zrod 
niečoho nového.

Podľa nedávnej štúdie Borgulya a Kovacsa existujú tri druhy komunikácie, ktoré 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri inováciách:

1. Vedomostná komunikácia: komunikácia, ktorá umožňuje prenos vedo-
mostí a inovačných myšlienok;

2. Inovačná komunikácia: komunikácia, ktorá umožňuje rozvoj a zdieľanie 
inovácií;

3. Komunikácia zmeny: komunikácia, ktorá sa zameriava na implementáciu 
inovácie a nahradenie existujúcej inovácie novou.
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Tieto komunikačné funkcie vytvárajú organický reťazec. Okrem toho si kompletný 
inovačný komunikačný reťazec vyžaduje aj kognitívne (prenos faktov) a emočné 
(zvedavosť, pozitívna spätná väzba, motivácia, nadšenie) aspekty.

Na jednej strane je cieľom funkčnej inovačnej komunikácie podporiť maximálnu 
efektívnosť všetkých fáz vývoja a nakoniec spustiť úspešnú inováciu. Na druhej 
strane má komunikácia v inovačnom procese z hľadiska PR iné ciele. Táto sa za-
meriava na zvýšenie záujmu, dôvery a uznania voči technológii, organizácii a pro-
duktu, a to vo vnútri organizácie (zamestnanci a všetky úrovne riadenia) a mimo 
nej (klienti, zákazníci, partneri, rozhodovacie orgány, trh atď.).

5.3.1.  Spôsoby a aktéri inovačnej komunikácie

Všetky nápady pochádzajú od človeka.Tento človek je pôvodcom celého inovač-
ného procesu, nápadu, ktorý sa zrodil v jeho/jej mysli. Veľmi záleží na tom, či sa 
tento človek cíti

1. oprávnený/á prevziať zodpovednosť,

2. je ochotný/á prezentovať nápad smerom k vedeniu a kolegom,

3. a je podporovaný/á pri jeho realizácii.

Ten istý človek, ktorý prišiel s myšlienkou, bude musieť prinútiť ostatných, aby 
túto myšlienku pochopili (význam, dôležitosť, aktuálnosť). Bude potrebné vedieť 

Obrázok 4: Zdroj: Miesto vedomostnej komunikácie v inovačnom komunikačnom 
reťazci.  Zdroj: Borgulya & Kovács (2020)

Znalosti

Vedomostná 
komunikácia

Inovačná ko-
munikácia

Difúzna 
komunikácia

Nový nápad, 
vízia, koncept

Nevynutnosť 
zmeny

Komunikácia 
zmeny

Implementácia 
Komunikácia

Inovácia

Zmena



134

MODUL 5 Komunikácia v inovačnom procese

vzbudiť záujem, zmeniť názory a vyrovnať sa s prípadným odporom. To nie je 
jednoduché, preto môže veľmi pomôcť, ak existuje spoločná databáza znalostí 
alebo knižnica znalostí, kde zamestnanci nájdu dobré príklady na prezentáciu 
nápadov a zhrnutia skúseností z inovačných projektov.

Takzvaný „AHA moment“ však prichádza od jedného človeka, ale inšpirácia naj-
častejšie pochádza z okolitého prostredia, vrátane kolegov, tímu, kultúry orga-
nizácie atď. Preto je dôležité vyzdvihnúť spravodlivý prínos ostatných k nápadu 
a umožniť, aby sa aj ostatní cítili súčasťou úspechu. To môže posilniť podpornú 
sieť a vytvoriť pocit “my”. Pre celý tím je veľmi motivujúce, keď vedúci okrem 
pochvaly tvorcu nápadu ocení aj ostatných a ich osobný prínos k celku.

Vo všeobecnosti je vrcholový manažér/líder organizácie “veľvyslancom inová-
cie”, pretože je komunikátorom číslo 1, ktorého slová predstavujú najvyššiu hod-
notu a vyvolávajú najväčší záujem. Existujú aj prípady, keď je za “tvár vynálezu” 
vybraný pôvodca nápadov alebo talentovaný člen tímu. V obidvoch prípadoch je 
dôležité, aby predstaviteľ dokázal vysvetliť podstatu inovácie cieľovému publiku, 
a to jednoduchým spôsobom alebo komplexne, v závislosti od situácie. Pre von-
kajší imidž a dôveryhodnosť je dobré, ak hovorca a manažér vie veľa o výrobku a 
prenáša tak nadšenie na okolie.

Popri “oficiálnom vedúcom” inovácií by mal existovať aj “vedúci komunikácie”. 
Hlavnou úlohou vedúceho komunikácie v oblasti inovácií je monitorovať pre-
biehajúci inovačný proces z hľadiska komunikácie, vytvárať a udržiavať efektívny 
komunikačný tok (pred, počas a po inovačných projektoch), odhaľovať a odstra-
ňovať komunikačné problémy. Táto úloha môže byť rozšírením/reštrukturalizá-
ciou existujúcej pozície (manažér inovácií, vedúci projektu, špecialista na komu-
nikáciu), alebo môže byť na tento účel vytvorená aj nová pozícia, v závislosti od 
zložitosti úlohy. Vedenie by malo zabezpečiť, aby túto úlohu niekto plnil.

Prekonávanie hraníc v komunikácii je jedným z mála typických problémov vo veľ-
kých technologických inovačných spoločnostiach, kde vývoj technológií, výroba a 
predaj fungujú oddelene. Veľa komunikačných problémov vyplýva z rozdielnych 
pracovných jazykov a mentálnych modelov, ktoré používajú. Manažér komuniká-
cie by mal pomôcť pri prekonávaní tejto prekážky, “prepojiť” cieľovú skupinu s 
komunikátorom a komunikátora s cieľovou skupinou, ako aj odporučiť správny 
jazyk/slovník, ktorý treba používať. Manažér komunikácie však nebude schopný 
sám odstrániť problémy so znalosťami alebo s inovačnou komunikáciou, ale vždy 
môže odporučiť zmeny. Opäť ide o tímovú prácu.

Nesmieme zabúdať na komunikáciu s koncovými používateľmi. Je to obojsmer-
ný proces. Spätná väzba od zákazníkov je cenným prínosom, ktorý je potrebné 
spracovať; koncoví používatelia môžu tiež poskytovať inovačné nápady a prispie-
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vať svojimi názormi k prebiehajúcim inovačným projektom. Spoločnosť musí po-
znať profil cieľovej skupiny vrátane všeobecných sociálno-jazykových aspektov 
(vzdelanie, generácia, geografia, medzikultúrne rozdiely v sebavyjadrovaní atď.), 
používať správny tón, klásť správne otázky a uistiť sa, že kolegovia, ktorí s nimi 
komunikujú (napríklad počas rozhovorov v cieľových skupinách), sú dobre pri-
pravení. Veľa závisí od systematického zbierania spätnej väzby a správnej voľby 
komunikačnej stratégie.

Vedomostná aktivita 6:

Zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami: 

Kto je hlavným zodpovedným za organizáciu a riadenie komunikačných 
tokov vo vašej organizácii?

Kto a ako dohliada na efektívnosť komunikácie?

Ako by sa dalo zefektívniť riadenie komunikácie vo vašom tíme?

5.3.2.  Znalostná komunikácia

Ako dôležitá súčasť komunikačného cyklu spojeného s inováciami si zaslúži po-
zornosť aj znalostná komunikácia („Knowledge communication“). Zdieľanie odbor-
ných znalostí je kľúčovou činnosťou pre dnešných špecializovaných pracovníkov, 
najmä v oblastiach, kde je technický vývoj veľmi rýchly. Asymetria vedomostí ale-
bo informovanosti je častým koreňom rôznych problémov v organizáciách. Veľmi 
pekne to vysvetľuje Martin J. Eppler (2006). “Hoci má manažér zvyčajne právomoc 
prijímať strategické alebo taktické rozhodnutia, často mu chýbajú špecializované 
odborné vedomosti potrebné na prijatie informovaného rozhodnutia o zložitej 
otázke. Vzhľadom na široký rozsah rozhodnutí, ktoré je potrebné prijať, musí 
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manažér často delegovať prípravu rozhodnutí na odborníkov, ktorí - na základe 
svojho odborného vzdelania a predchádzajúcich skúseností - dokážu spoľahlivej-
šie analyzovať zložité situácie alebo technologické možnosti. Výsledky takýchto 
analýz sa potom musia odovzdať manažérovi, často v značnom časovom sklze. 
Problém znalostnej komunikácie sa však začína už dávno predtým, v čase, keď 
manažér musí expertom sprostredkovať svoje potreby vedomostí a rozhodovacie 
obmedzenia, aby mohli efektívne delegovať úlohu analýzy.” [Eppler (2006) s. 2].

Ako vysvetľuje Eppler, znalostná komunikácia zahŕňa činnosť interaktívneho pre-
nosu a spoluvytvárania poznatkov, skúseností, zručností a hodnotení prostred-
níctvom verbálneho a neverbálneho kanála. Ak sa to podarí, môže byť pohľad/ 
skúsenosti/zručnosti určitej osoby autenticky zmenené inou osobou

Podľa uvedeného autora vedomostná komunikácia znamená účinný prenos: 

•  know-how – vedieť ako (napr. ako úspešne splniť úlohu),

•  know-why – vedieť prečo (napr. vzájomné vzťahy medzi príčinami a ná-
sledkami),

•  know-what – vedieť čo (napr. získané skúsenosti) a

•  know-who – vedieť kto (napr. odborníci na danú problematiku, skúsenosti 
zo spolupráce) prostredníctvom osobných alebo virtuálnych interakcií.

Inovácie a vedomostná komunikácia sa vo veľkej miere spoliehajú na komuni-
káciu v reálnom čase alebo osobnú komunikáciu. Prečo? Jedným z dôvodov je, 
že tvorivé myslenie, ako aj motivovanie a povzbudzovanie ľudí prebieha ľahšie v 
priamych medziľudských a neformálnych rozhovoroch. Takáto komunikačná si-
tuácia, či už ide o skupinový rozhovor alebo súkromný rozhovor, poskytuje dobrú 
príležitosť na zdieľanie okamžitej spätnej väzby, komunikačné medzery sa dajú 
okamžite odstrániť, navyše neverbálna komunikácia výrazne rozširuje prenos 
poznatkov a myšlienok.

Eppler rozdelil rôzne druhy vedomostnej komunikácie podľa ich účelu:

• „Krealogy“ - zameriavajú sa na vytváranie nových poznatkov

• „Sharealogues“ - uľahčuje prenos vedomostí

• „Assessalogues“ - zameriava sa na hodnotenie nových poznatkov

• „Doalogues“ - slúži na premenu porozumenia na záväzné konanie.
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Dosiahnutie ktoréhokoľvek z uvedených komunikačných cieľov si vyžaduje odliš-
ný prístup:

• postoj

• správanie

• vzorce interakcie

• podporné opatrenia

A zároveň všetky musia byť prispôsobené konečnému cieľu.
 

Vedomostná aktivita 7:

Zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:: 

Existuje vo vašom tíme/organizácii vedomá politika znalostnej komunikácie? 
Ak áno, aké sú jej hlavné zásady? Je systematicky integrovaná do internej 
praxe/koncepcie riadenia?

Ak nie, ako by ste zaviedli vedomostnú komunikáciu do vízie riadenia a do 
každodennej praxe?

5.3.3.  Stratení v komunikácii – varovné signály (červené vlajky)

Ak komunikácia znamená vytváranie správ, odovzdávanie vedomostí znamená 
premenu plánu na taktiku. Prostredníctvom správnej stratégie posolstva sa ciele 
premenia na činy, a to prostredníctvom interpersonálnej a písomnej komuniká-
cie, rétoriky a vyjednávacieho procesu.

Okrem systematického riadenia vedomostí a efektívneho inžinierstva správ si ich 
prenos v podstate vyžaduje dôveru, lojalitu a solidaritu. Pokiaľ ľudia nepočítajú 
s férovou tímovou prácou a vzájomným rešpektom, budú si svojich žolíkov držať 
od seba. Opäť je nevyhnutná už spomínaná otvorená komunikácia a psycholo-
gická bezpečnosť.
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Na základe komplexnej vedeckej metaanalýzy Martina J. Epplera (2006) nižšie 
uvádzame niektoré z najtypickejších komunikačných „varovných signálov – čer-
vených vlajok“ a sociálno-psychologických tendencií identifikovaných autormi, 
ktoré môžu negatívne ovplyvniť efektivitu komunikácie. Tento zoznam sme do-
plnili tipmi týkajúcimi sa možných spôsobov, ako sa vyhnúť alebo zvládnuť každý 
z týchto problémov; nie sú to však univerzálne recepty. Najdôležitejšie je, že od-
porúčame senzibilizáciu ohľadom nižšie uvedených tendencií na zníženie prav-
depodobnosti ich výskytu, veríme, že naše tipy môžu byť nápomocné pri zmene 
červených vlajok na biele (alebo zelené).

Prvá skupina nesprávnych komunikačných tendencií môže priamo alebo nepria-
mo ovplyvniť rozhodovanie a uvažovanie, preto je dobré si ich uvedomiť.

• Preťaženie informáciami , príliš veľa a príliš zložitých informácií v danom 
čase spôsobí, že spracovanie informácií bude neefektívne a v konečnom 
dôsledku zníži ich pridanú hodnotu pre rozhodovanie.

TIP!  Dobre dávkovať informácie s ohľadom na cieľovú skupinu a aktuálne 
okolnosti.

• Rozdiel medzi sebou a ostatnými je bežným skreslením vnímania, ktoré 
sa vzťahuje na tendenciu, že ľudia sa často vnímajú priaznivejšie ako vní-
majú ostatných, s nerealistickým optimizmom. Môže to viesť k omylu, keď 
sa podceňujú rady kolegov a uprednostňuje sa vlastný názor. Okrem toho 
vo veľmi hierarchickom, nie celkom otvorenom prostredí môže nedosta-
tok formálnych právomocí/poverení zamestnanca brániť využitiu jeho 
inovatívnych poznatkov.

TIP! Urobte z otvorenej komunikácie a odlišného myslenia “módnu záležitosť” 
v organizácii. Zlepšite tímovú prácu a vytvorte pre členov tímu príležitosť lep-
šie sa spoznať a neformálne komunikovať aj mimo pracovného prostredia.

• Zatajenie dôležitých a relevantných informácií  môže ľahko spôsobiť 
chyby, oneskorenia a zlé rozhodnutia. V psychologicky nebezpečnom pra-
covnom prostredí je pravdepodobnosť zatajovania vedomostí vyššia. Ve-
domosti sa môžu „zaseknúť“ aj v dôsledku neefektívneho komunikačného 
systému/procesu prenosu vedomostí.

TIP! Využite príležitosť poučiť sa z každého zisteného prípadu “stratenej ko-
munikácie”, analyzujte ho a pochopte jeho príčinu bez toho, aby ste hľadali 
“vinníka”.

• Efekt falošného konsenzu  je kognitívny predsudok, ktorý spôsobuje, že 
ľudia preceňujú všeobecnú akceptáciu/popularitu svojho vlastného názo-
ru. Bráni úsudku, kritickému mysleniu a otvorenosti voči rôznym názorom.

TIP! Overujte si názory iných bez toho, aby ste sa obávali, že odlišné názory 
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podkopávajú vašu pozíciu alebo osobnú integritu. Buďte otvorení prezento-
vať svoj názor, aj keď si väčšina myslí niečo iné, ale buďte flexibilní, aby ste 
mohli zmeniť svoj názor, keď sa vám to zdá pravdivé.

• Sebaobranné rutiny  bránia prijatiu vlastných nedokonalostí a nedostat-
kov. Môžu brániť sebazdokonaľovaniu, učeniu sa a otvorenej komunikácii, 
môžu podkopávať komplexné porozumenie, ako aj spôsobovať odpor voči 
vlastným chybám a ich náprave.

TIP! Kultivujte psychicky bezpečného tímového ducha, vneste do pracovného 
prostredia trochu hravosti. Hry typu pokus-omyl učia riskovať a vnímať chyby 
ako nevyhnutnú cenu za zlepšenie.

• V prípade  medzery medzi vedomím a konaním organizácia o probléme 
vie (kde, čo, prečo), ale nič proti nemu nerobí. Nezdravá vnútorná konku-
rencia môže byť zdrojom zmierovania sa s problémami (napríklad deblo-
kovanie problému by poskytlo väčšiu výhodu súperovi) namiesto prijatia 
rozhodnutia na jeho riešenie.

TIP! Analyzujte efektívnosť systému následnej kontroly (procesy, kanály, ča-
sové rozpätie), ako aj stav konkurencieschopnosti v rámci tímu/organizácie.

• Skupinové správanie je prirodzenou snahou o súdržnosť, ktorá je potreb-
ná na vytvorenie väzieb s ostatnými zamestnancami, zároveň však nesie 
riziko obetovania individuálnej kreativity a obmedzenia získavania radi-
kálne nových informácií. 

TIP! Podporujte zdravú politiku zmien a inovácií, uistite sa, že nikto sa ne-
musí vzdať kreativity a “geniality” v mene prispôsobenia sa, len aby niekam 
“patril”.

• Tvrdenie, že ide o efekt presvedčenia je bežným predsudkom; keď ľudia 
pociťujú vnútornú kognitívnu nezhodu v súvislosti s rozhodnutím alebo 
kontroverznou situáciou, automaticky sa presviedčajú o správnosti svojho 
názoru/rozhodnutia tým, že o ňom hovoria a zdôrazňujú jeho pravdivosť, 
čím utlmujú autokritické úvahy a stres vyvolaný pochybnosťami.

TIP! Cvičte “mentálne džudo” zamerané na odhalenie skutočnej príčiny ko-
gnitívnej nezhody a prehrávanie si imaginárnych scenárov “najhoršieho prí-
padu”, “najlepšieho prípadu” a “najpravdepodobnejšieho prípadu”. Pomáha 
to lepšie vidieť situáciu a z viacerých perspektív, tiež pomáha uvedomiť si 
svoje pocity a pochopiť ich. Môže to zmierniť stres okolo vnútornej disonan-
cie.

• Efekt spoločných vedomostí sa vzťahuje na tendenciu, že ľudia v skupi-
ne majú tendenciu zameriavať sa príliš veľa alebo výhradne na spoločne 
zdieľané informácie (namiesto jedinečných).
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TIP! Uistite sa, že tím je otvorený počúvať nápady prichádzajúce “zvonku”, 
napríklad prostredníctvom rotácie pracovných miest, spoločného budovania 
tímu s inými tímami a pod.

• Niekedy je tlak na “ukončenie úlohy” taký veľký a naliehavý, že vedie k 
neúplnej komunikácii/zdieľaniu informácií, čo vedie k možným chybám 
a riskantným rozhodnutiam. Tlak môže viesť aj k prílišnému zjednodušo-
vaniu zložitých otázok alebo k okamžitému prijatiu zložitého rozhodnutia 
bez toho, aby sa nad ním zamysleli alebo preskúmali poskytnutú analýzu.

TIP! Odhadnite pravdepodobnosť/dôležitosť takéhoto rizika a v prípade po-
treby o ňom hovorte.

Ďalšia skupina “červených vlajok” má veľa spoločného so spôsobom, akým orga-
nizácia a jej zamestnanci pristupujú k odborníkom/odbornosti.

• Terminologická ilúzia spôsobuje, že zamestnanci nesprávne posudzujú 
a preceňujú význam odborného žargónu (termínov a skratiek), čo bráni 
pochopeniu pre ľudí zvonku.

TIP! Nečakajte od poslucháča, aby vás požiadal o vysvetlenie, predchádzajte 
situácii. Zapojte napríklad neodborníka, ktorý pomáha preformulovať a pre-
ložiť problém ostatným tým, že nahradí príliš unikátne odborné slová bež-
nejšími synonymami alebo pomôže vysvetliť význam “terminus technicus” 
jednoducho pochopiteľnými slovami.

• Paradox odbornosti je veľmi podobným problémom, pretože má ťažkosti 
s prispôsobením vedomostí cieľovej skupine zvonku. Znamená to viac ako 
dávkovanie žargónu; vyžaduje si to lepšie poznanie poslucháča.

TIP! Venujte čas pochopeniu a spoznaniu cieľovej skupiny, aké sú jej potreby, 
koľko informácií a vedomostí má o danej problematike.

• Kvôli hľadaniu pozitívnej spätnej väzby a akceptácie majú ľudia tendenciu 
spontánne sa naladiť na publikum. Je zrejmé, že to prináša výhodu v po-
dobe nadviazania lepšieho kontaktu s poslucháčmi. Na druhej strane to 
môže príliš deformovať posolstvo, pôvodný cieľ a obsah sa nemusí dostať 
k cieľovej skupine.

TIP! Ujasnite si jadro a cieľ vášho posolstva, majte ho stále na pamäti, bez 
ohľadu na to, aké zmeny v danej chvíli urobíte

• Interná znalostná súdržnosť sa vzťahuje na neschopnosť interného pre-
nosu osvedčených postupov. Príčina môže byť dobrovoľná alebo nedob-
rovoľná. Výskumy ukázali, že vo väčšine prípadov je hlavnou príčinou 
nedostatočná schopnosť prijímať informácie na strane prijímateľa alebo 
nejaký druh osobnej nepriazne či náhodnej nejednoznačnosti medzi zain-
teresovanými stranami. Tá môže viesť k zámernej neochote zdieľať infor-
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mácie, známej aj ako nepriateľstvo pri zdieľaní vedomostí. 

TIP! Budovanie tímu, podnecovanie asertívnej a otvorenej komunikácie, v 
prípade potreby zapojenie mentora alebo facilitátora (vedúceho tímu, mana-
žéra komunikácie), ktorý pomáha odhaliť a vyriešiť konflikt.

• Nedostatok spoločného základu  sa vzťahuje na nesprávne presvedčenie, 
že ľudia v rovnakej pozícii, napríklad experti alebo manažéri, majú podob-
né základné presvedčenia o svete. To nemusí byť nevyhnutne pravda a 
môže to spôsobiť zmätok v komunikácii.

TIP! Nezabúdajte, že pohľad ľudí na svet je formovaný mnohými faktormi, 
postavenie alebo povolanie je len jedným z mnohých ďalších. Podnecujte po-
stoj zvedavosti a otvorenosti k rôznorodosti.

• Na rozdiel od predchádzajúcej “červenej vlajky” je preferencia externých 
pracovníkov tendenciou manažérov prikladať väčšiu dôležitosť vedomos-
tiam externých pracovníkov ako interným vedomostiam a  považovať ich 
za hodnotnejšie pri rozhodovaní. Keďže vedomosti externých pracovníkov 
sú vzácnejšie a menej kontrolované z hľadiska chýb, môžu v očiach ma-
nažmentu predstavovať vyšší status.

TIP! Preskúmajte talent, záľuby, záujmy a profesionálne ašpirácie interných 
zamestnancov, motivujte ich k zdravej tímovej súdržnosti. Umožnite odbor-
níkom z externého prostredia a odborníkom z vnútra organizácie vymieňať si 
názory v otvorenom rozhovore.

• Syndróm toho, že niečo nebolo vymyslené tu, sme už spomínali v tejto 
kapitole, napriek tomu je dôležité ho ešte raz spomenúť, pretože brzdí 
efektívnu komunikáciu prenosu poznatkov.

5.4.  Komunikačný plán
V nasledujúcej časti by sme chceli upozorniť na najdôležitejšie piliere komuniká-
cie integrované do systémov riadenia organizácie. Organizácie by mali mať ko-
munikačný plán, ktorý zahŕňa interné aj externé komunikačné usmernenia, ako 
aj marketing a komunikáciu so zainteresovanými stranami. Všetky sú dôležité, 
ale ešte dôležitejšie je, aby sa navzájom dopĺňali. Kľúčovú úlohu tu zohráva integ-
rácia a harmonizácia; prenášajte konzistentné posolstvo všetkými prostriedkami 
a ku každej cieľovej skupine.

V rámci uvedených častí komplexného komunikačného plánu sa interná komuni-
kačná politika vzťahuje na písomné osnovy komunikácie organizácie so zamest-
nancami. Je veľmi dôležité definovať rozsah, aké informácie sa môžu zdieľať a ko-
munikovať medzi zamestnancami alebo smerom k tretím stranám (dôvernosť). 
Riadenie vedomostí a psychologická bezpečnosť sú kľúčovými zložkami, ktoré 
by sa mali zohľadniť aj tu. Nezabúdajte, že interná komunikácia zahŕňa online 
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orgány na vyššej úrovni, výskumné ústavy, klastre, mimovládne organizácie atď.) 
Každý segment komunikačného plánu musí mať stručný, dobre definovaný profil 
(profily) cieľovej skupiny.

2. Identifikácia komunikačných potrieb každej zainteresovanej strany

Pre každú z vyššie identifikovaných zainteresovaných strán určte, aké sú 
ich komunikačné potreby. Napríklad niektorí manažéri požadujú dostávať 
priebežné informácie o stave vecí. Členovia riadiaceho výboru potrebujú 
informácie o priebežnom stave a dialóg o stratégii a vízii. V prípade kom-
plexných inovačných projektov by mal byť projektový tím obzvlášť opatrný 
a kreatívny pri určovaní toho, ako, čo, komu, kde a ako často by mala ko-
munikácia prebiehať.

3. Stanoviť, ako naplniť komunikačné potreby jednotlivých zainteresova-
ných strán

Komunikácia môže mať rôzne podoby a formy.  V tomto kroku vykonajte 
brainstorming ako naplniť komunikačné potreby jednotlivých zaintereso-
vaných strán. Ak je to možné, hľadajte druhy komunikácie, ktoré môžu 

aj offline kanály a je najlepšie, keď podporuje obojsmernú komunikáciu medzi 
manažmentom a zamestnancami. 

5.4.1.  Komunikačná matica

Komunikačná matica je hodnotiaci nástroj, ktorý poskytuje jednoduchý rámec 
na určenie logických komunikačných cieľov. Môže byť prvým krokom k vytvore-
niu komplexného komunikačného plánu.

1. Určenie zainteresovaných strán

Cieľová skupina komunikačnej 
stratégie organizácie môže byť rôz-
norodá. Nepatria sem len zákazní-
ci (možné ciele: zvýšenie predaja, 
lojalita, angažovanosť, spolupráca 
v otvorených inováciách, spätná 
väzba atď.), ale aj mnohí ďalší akté-
ri, napríklad zamestnanci (možné 
ciele: efektívna spolupráca, vlast-
níctvo úloh, posilnenie postavenia, 
lojalita, inovačná kapacita atď.), 
partneri (možné ciele: transpa-
rentný právny rámec spolupráce, 
spolutvorba, zvýšenie kapacity, 

efektívnosť predaja atď.) a ďalšie zainteresované strany (investori, rozhodovacie 

Obrázok 5: Komunikačný plán
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pokryť potreby viac ako jednej zainteresovanej strany.

4. Odhadnúť potrebné úsilie

Niektoré komunikačné úlohy môžu byť relatívne jednoduché na vykona-
nie. Iné si budú vyžadovať väčšie úsilie. Pri odhade potrebného úsilia na 
komunikáciu myslite, v závislosti od cieľa, na konkrétne časové jednotky. 
V prípade prebiehajúceho inovačného projektu by mohlo byť dobrým ná-
padom jednomesačné referenčné obdobie. Napríklad vytvorenie správy 
o stave pre vedenie môže trvať len jednu hodinu, ale môže byť potrebné 
dvakrát mesačne. Celkové úsilie by predstavovalo dve hodiny.

5. Stanoviť priority komunikačných možností

Niektoré komunikačné činnosti poskytujú väčšiu hodnotu ako iné. Oplatí 
sa urobiť brainstorming o možnostiach a potom ich zaradiť podľa priorít, 
aby ste určili, ktoré z nich poskytujú najväčšiu hodnotu za najnižšie nákla-
dy. Ak sa zistí, že niektorá z “povinných komunikačných aktivít” organi-
zácie je príliš časovo náročná, v tejto fáze plánovania sa to môže (znovu) 
prerokovať so zainteresovanými stranami a nahradiť menej náročnou al-
ternatívou.

5.5. Vyjednávanie
V prípade inovačnej práce budú musieť zainteresované strany a zúčastnení čle-
novia tímu s najväčšou pravdepodobnosťou denne prijímať ťažké rozhodnutia, 
pristupovať ku kompromisom, obetovať jednu možnosť/záujem na úkor druhej 
(napríklad prevzatie finančného rizika oproti šanci na technologické narušenie), 
preto budú musieť vyjednávať.

Vyjednávanie je mostom medzi dvoma stranami, ktorý spája ich názory, záujmy 
a ciele. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku musia mať určení vyjednávači re-
álnu predstavu o vlastných vedomostiach, schopnostiach, oprávneniach, silných 
a slabých stránkach komunikácie, okrem toho musia mať aktuálne informácie o 

Definovať
 zainteresované
 strany

Identifikovať 
komunikačné 
potreby všetkých 
zaint. strán

Stanoviť ako 
naplniť komu-
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Obrázok 6:  Komunikačná matica
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otázkach a špecifikáciách súvisiacich s inováciami, ako aj o záujmoch protistrany.

5.5.1.  Štýl vyjednávania

Platí, že “Efektívne vyjednávanie je z 90 % postoj a z 10 % technika”. Býva častým 
omylom, že ľudia investujú len do zlepšovania svojich komunikačných techník, 
“tvrdých zručností”, ale to neprinesie najlepšie výsledky, ak si vyjednávač neuve-
domuje svoj postoj.

Štýl vyjednávania je predvídateľný, konzistentný vzorec správania. Je paradoxné, 
no je často ľahšie rozpoznať štýl druhej osoby, ako identifikovať vlastné vzor-
ce vyjednávania. Na vedomé a cielené uplatňovanie vyjednávania je potrebné 
sebapoznanie, pretože je ovplyvnené naším podvedomím, ktoré má korene v 
našej individuálnej genetike, vzdelaní, sociálno-ekonomickom zázemí, odbornej 
príprave, kultúre a profesijných a osobných skúsenostiach.

Vedci identifikovali 4 typické štýly vyjednávania. Jeden z nich sa vám môže zdať 
známejší ako ostatné - môže to byť váš dominantný štýl - je však tiež celkom bež-
né, že máte kombináciu viacerých štýlov. Každý štýl má svoje výhody a nevýhody, 
je však dôležité mať realistický pohľad na pozitívne aj negatívne vzorce správania 
a myslenia, ktoré daný štýl implikuje. Nasledujúca tabuľka vám môže pomôcť 
rozpoznať váš štýl (štýly) vyjednávania.
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Vedomostná aktivita 8:

Nižšie uvedená tabuľka vám môže pomôcť rozpoznať váš štýl (štýly). 
Zamyslite sa nad svojím všeobecným postojom, ktoré z týchto tvrdení pred-
stavujú váš typický prístup počas rokovaní? (Čím viac odpovedí ÁNO, tým 
silnejší ukazovateľ daného štýlu).

Štýly vyjednávania

Dealer style – štýl predajcu ÁNO/
NIE

Tough style – drsný štýl ÁNO/
NIE

• presvedčivý a sociálne zručný
• kreatívny, flexibilný a chápe 

skutočnú podstatu situácie, kedy 
nemôže prehrať

• dokáže sa precízne pripraviť a 
plánovať dopredu

• menej dobrý v pozornom počúvaní 
a môže sa ľahko zmeniť na dotier-
avého

• môže príliš rýchlo/často meniť 
vyjednávacie pozície, čo môže viesť 
k tomu, že bude vnímaný ako zák-
erný, nedôveryhodný alebo falošný

• dynamický, ľahko preberá 
kontrolu a vedenie

• dobré vnímanie a uchopenie 
príležitosti

• vyzývavý, rýchlo sa rozhodujúci 
a s výrazným charakterom 
“choď do toho”

• asertívne vyjadruje svoj postoj, 
tento štýl je však často vnímaný 
ako impulzívny, nepružný a 
hrdý

• môže ľahko skĺznuť ku kritike a 
arogancii a konať autokraticky

Number style – štýl čísiel Warm style – srdečný štýl
• vytrvalý a trpezlivý
• jeho proces vyjednávania je 

založený na faktoch a logike
• je presvedčený o svojich osobných 

schopnostiach a zvažuje všetky 
možné alternatívy

• metodický a systematický, drží sa 
zásad a postupov

• môže byť nepružný, kazateľský, 
veľmi rezistentný voči zmenám

• môže mať problém vidieť iné názory 
alebo byť intuitívny, pretože emócie 
nepovažuje za dôležité

• priateľský, konštruktívny a 
nápomocný

• trpezlivý a pokojný
• je považovaný za podporujúce-

ho tímového hráča
• dôveruje radám ostatných a je 

veľmi dobrým poslucháčom
• snaží sa udržiavať osobné a 

profesionálne hranice
• má problémy povedať “nie”, 

môže stratiť zo zreteľa vlastné 
záujmy, môže mať problémy 
pracovať pod tlakom alebo s 
príliš veľkou zodpovednosťou

• môže byť naivný, skrúšený
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zvážiť aj medzikultúrne aspekty (kultúrne citlivé postupy alebo témy, reč tela).

5.5.2. Vyjednávacie stratégie

Správne určenie a realizácia vyjednávacej stratégie pre danú situáciu je veľmi dô-
ležitá. Taktika môže ovplyvniť výsledok celého vyjednávania. Aj keď vyjednávacie 
taktiky nepoužívate vedome, váš partner môže niektorú z nich použiť, aby vás 
presvedčil. Preto je dobré poznať tie najbežnejšie. Americká asociácia manažérov 
(AMA) uskutočnila prieskum o najčastejších vyjednávacích stratégiách. Nižšie sa 
na základe návrhov AMA podelíme o 5 najčastejších taktík a tipy, ako sa s nimi 
vysporiadať.

1. “Highball/Lowball“ – Vysoká karta/Nízka karta

Pri uplatnení tejto taktiky otvoríte vyjednávanie extrémne vysokou alebo nízkou 
ponukou; cieľom je prinútiť druhú osobu, aby prehodnotila svoj postoj, oslabila 
svoj odpor a spôsob, predefinovala svoj pôvodný cieľ. Ak vás protistrana zastihne 
nepripraveného, môžete naletieť na vysokú/nízku kartu.

TIP! Pripravte sa na stretnutie, poznajte svoju najlepšiu alternatívu k vyroko-
vanej dohode (Best Alternative To a Negotiated Agreement - BATNA). Takto 
budete poznať skutočnú hodnotu/meradlo toho, čo zastupujete. Ak predpo-
kladáte, že sa vás niekto snaží ovplyvniť touto taktikou, požiadajte o zdô-
vodnenie extrémnej ponuky. Ak ste si istí pokusom protistrany hrať s vami 
spôsobom vysokej/nízkej karty, otvorene ju nazvite neprimeranou dohodou 
a okamžite trvajte na realistickejšej úvodnej ponuke. Nezapájajte sa do hry s 
tým, že sa pokúsite o protinávrh, kým sa nezmení úvodná ponuka.

Štýl je dôležitý, ale nie je všetkým. Vyjednávač by mal používať aj kritické mysle-
nie, aby si vopred naplánoval a pripravil sa na každé konkrétne stretnutie, defi-
noval a stanovil očakávania, napr.

• najlepší prípad
• najpravdepodobnejší prípad,
• prijateľný najhorší prípad,

pripraviť sa na kladenie dobrých otázok 
a ujdržiavanie otvorenej komunikácie. 
Vyjednávanie si vyžaduje aj psychologickú 
prípravu. Naplánovanie optimizmu a ambícií 
a silný zmysel pre sebadôveru zvýši efektívnosť vyjednávača. Vyjednávač musí 

Seba-uvedo-
menie (štý) 

Pozitívne 
nastavenie 
mysle (pro-

jekcia)

Zváženie 
medzi-

kultúrnych 
vplyvov

Kritické 
myslenie  
(príprava) 
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2. „Bogey“ – trójsky kôň

Ide o “trójskeho koňa” pri rokovaniach, pretože je pomerne ťažké ho odhaliť a ide 
o zavádzanie. Tvorca Bogey bude trvať na určitej otázke dohody, pričom vyjadrí, 
že má pre neho kľúčový význam pre dosiahnutie dohody, hoci to len predstiera. 
V skutočnosti chce niečo iné. Tým, že súhlasí s obetovaním svojej zdanlivo veľmi 
dôležitej otázky v záujme kompromisu, bude očakávať, že aj vy ustúpite v niečom 
dôležitom.

TIP! Dávajte si pozor na náhle zmeny v postoji súpera k tejto otázke. Opýtajte 
sa svojho partnera pri vyjednávaní, prečo je práve táto otázka taká dôležitá 
alebo prečo tak rýchlo zmenil názor na ňu.

3. „Snow Job“ – Snehová guľa

Keď vás druhá strana zahltí informáciami - faktami a číslami, odbornými slovami 
a odbornými skratkami, ktoré by si vyžadovali odborné znalosti, ale nie ste v nej 
odborník, môže sa ľahko stať, že sa vás snaží ovplyvniť tým, že vás zmätie. Takáto 
lavína údajov je veľmi rušivá a ťažko sa z nej vyvodzujú závery. Bude pre vás 
ťažšie dospieť k jasnému pohľadu, môže podkopať vašu sebadôveru a brániť vám 
v uvažovaní. Konečným cieľom takejto taktiky je prinútiť vás súhlasiť s niečím, 
čomu úplne nerozumiete - možno keby ste tomu rozumeli, nesúhlasili by ste.

TIP! Nehanbite sa, pýtajte sa toľko otázok, koľko potrebujete, aby ste pocho-
pili každý dôležitý detail. Je tiež v poriadku požiadať o menej “odborný” jazyk. 
Dávajte si pozor na nezrovnalosti v odpovediach na vaše otázky.

4. „Nibble“ – dostihový kôň

Táto taktika predstavuje dostihového koňa, ktorý v posledných 100 metroch pre-
kvapivo vybehne zo zadného radu a vyhrá preteky. Podobne sa trik „nibble“ ob-
javí na samom konci vyjednávania, keď ste už unavení a túžite uzavrieť dohodu. 
Po prediskutovaní všetkých dôležitých záležitostí, aspoň si to myslíte, váš vyjed-
návací partner na poslednú chvíľu vytiahne otázku, o ktorej sa predtým počas 
celého vyjednávania nehovorilo. Prečo? Spolieha sa na to, že “ustúpite”, pretože 
chcete uzavrieť dohodu. 

TIP! Požiadajte svojho partnera, aby na začiatku vyjednávania uviedol všetky 
kľúčové otázky/rozhodujúce faktory, a dajte mu príležitosť, aby to počas ro-
kovaní opakoval. Môže byť užitočné, aby ste si sami pripravili niekoľko drob-
ných otázok, ktorými môžete oponovať v prípade, že narazíte na „nibble“.

5. Nedostatok autority

Táto taktika spočíva vo “vrstvení” partnera na rokovaniach určením vyjednáva-
čov bez rozhodovacej právomoci. Usilovná práca na urovnaní dohody s niekým, 
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kto nemá oprávnenie na jej uzavretie z druhej strany, je plytvaním energiou a 
časom. Jej cieľom je znížiť vašu pozíciu a silu vôle.

TIP! Ak cítite náznak tejto taktiky, opýtajte sa vopred, kto je konečným rozhodo-
vateľom, a trvajte na tom, aby ste rokovali iba s ním/ňou.

Vedomostná aktivita 9:

Venujte niekoľko minút premýšľaniu o stratégiách vyjednávania. 

Existuje nejaká stratégia, ktorú často používate (vedome alebo nevedome)?

Spoznali ste vo vyššie uvedených popisoch nejakú stratégiu, ktorú vaši kole-
govia/manažéri uplatňujú počas rokovaní?

Aj keď nemáte radi alebo nechcete používať taktiky, majte na pamäti nasledujúce 
všeobecné úvahy, aby ste posilnili svoje schopnosti pozitívneho ovplyvňovania.

Obrázok 7: Šesť tipov pre pozitívne ovplyvňovanie  

Reciprocita
Dávať a dostávať - počas rokovaní dávajte ako prví

Spriaznenosť
Ľudia venujú väčšiu pozornosť a ľahšie sa nechajú ovplyvniť tými, ktorých majú radi - 
kultivujte pocit spolupatričnosti a vedome využívajte svoju sieť.

Konsenzus
Ľudia budú skôr nasledovať ľudí, ktorí zmýšľajú a konajú ako oni - hľadajte spoločné 
body medzi vami a vašimi vrstovníkmi, upozornite ich na ne.

Dôslednosť
Ľudia plnia záväzky (písomné, verejné atď.) - uistite sa, že vaši kolegovia prevzali zodpoved-
nosť za úlohu/časový plán atď. Ešte lepšie je, ak záväzok vychádza z vnútornej motivácie.

Vzácnosť
Nezabúdajte, že ľudia si cenia zriedkavejšie veci - dajte ľuďom pocítiť, že sú mimoriadne 
šťastní, pretože majú šancu niečo urobiť v tejto konkrétnej veci.

Autorita
Využívajte odborníkov v danej oblasti na urýchlenie rozhodovaní - vyzdvihnite ich výnimočné 
odborné skúsenosti, hodnosti alebo tituly, aby ste zvýšili dôveru ľudí v nasledovanie odborníka.



149

MODUL 5Komunikácia v inovačnom procese

5.5.3. Vyjednávanie, ktoré je výhodné pre obidve strany

Vedomosti o stratégiách a schopnosť rozpoznať vyjednávacie taktiky sú užitočné, 
napriek tomu je z dlhodobého hľadiska možno najlepšou stratégiou vyjednáva-
nia snaha o dosiahnutie toho, aby vyjednávanie bolo výhodné pre obidve strany; 
zameriava sa na rovnaké zohľadnenie vzájomných záujmov, vytvára dôveru, lo-
jalitu a dobrý základ pre spoluprácu. V tomto prípade je dialóg založený v prvom 
rade na otvorenom rozhovore.

Princípy vyjednávania, ktoré sú výhodné pre obe strany
Oddeľte ľudí od problému Záujmy – nie pozície

• Odložte osobné predsudky, sústreďte sa 
na cieľ a úlohu.

• Sústreďte sa na vnímanie zámerov 
druhých, odhadnite ich emócie a prispô-
sobte svoju komunikáciu situácii.

• Precvičujte si aktívne počúvanie.
• Hľadajte styčné body.

• Vlastné stanovisko je pre vyjednávača 
takmer vždy platné a reálne. Individu-
álne potreby, záujmy, názory a ciele 
môžu vytvárať predsudky v objektívnom 
hodnotení situácie. Ich vyjednávací 
postoj často odráža osobné presved-
čenie, hodnoty, zodpovednosť, sociál-
no-ekonomický status, kultúrne zázemie, 
predchádzajúce skúsenosti, aktuálnu 
bio-psycho-mentálnu pohodu.

• Rozhovory udržiavajte srdečné - vyhýbaj-
te sa obviňovaniu. Pestujte spolupatrič-
nosť a vnímavosť.

• Snažte sa pochopiť motiváciu a hľadať 
spoločné záujmy alebo túžby medzi 
zúčastnenými stranami

Vymýšľajte možnosti pre 
dosiahnutie vzájomného zisku Používajte objektívne kritériá

• Nezabúdajte, že môžu existovať nové 
stanoviská, jednotlivci môžu a niekedy by 
mali využiť proces vyjednávania na určenie 
rôznych možností.

• Vyjednávač môže byť flexibilný prijímať 
nové riešenia len vtedy, ak veľmi dobre po-
zná danú problematiku a jej podrobnosti a 
je nositeľom potrebného titulu/poverenia.

• Je múdrejšie brainstormovať o možných 
vyhláseniach namiesto toho, aby ste sa 
hneď rozhodli pre konfrontáciu. Buďte 
vnímaví k spätnej väzbe a návrhom.

• Vyberte fakty, čísla alebo referenčné 
hodnoty, ktoré podporujú požadované 
stanoviská, a držte sa ich.

• Hneď na začiatku rokovaní sa dohod-
nite na súbore cieľov alebo agende pre 
diskusiu (právne normy, trhové hodnoty, 
zmluvné podmienky atď.).

Poznajte svoju BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) - 
Najlepšia alternatíva k vyjednávanej dohode

Považujte ju za poslednú záchrannú možnosť. Definujte si alternatívy pred rokovaniami, zhod-
noťte ich a posúďte ich poradie dôležitosti, pretože v prípade, že sa uprednostňovaná možnosť 
ukáže ako nemožná, tento plán vám môže pomôcť pokračovať v rokovaniach a nakoniec uzav-
rieť dohodu.



150

MODUL 5 Komunikácia v inovačnom procese

5.6.  Neverbálna komunikácia – vnímanie reči tela
Kapitola o komunikácii by nebola úplná bez toho, aby sme nevenovali aspoň mi-
nimálnu pozornosť neverbálnej komunikácii, ktorá je kľúčovou súčasťou celého 
komunikačného procesu. Vizuálne znaky môžu posilniť vyjednávanie a “vyslovo-
vať” vaše myšlienky bez slov.

Nižšie uvedený zoznam pochádza od vojnového veterána, ktorý pracoval na udr-
žiavaní mieru v najnebezpečnejších konfliktných zónach pomocou psychologic-
kých operácií a komunikácie.

Urobme si rýchlu sebakontrolu, či existuje nejaká správa, ktorú často dávate mi-
movoľne prostredníctvom reči tela.

Vedomostná aktivita 10:

Venujte niekoľko minút premýšľaniu o stratégiách vyjednávania: 

Znaky neverbálnej komunikácie
Typické pre 

mňa?

(Áno/Nie)
Nakláňanie sa alebo prekrížené 
ruky

Interpretuje sa ako nepresvedčivý, 
nemá záujem

Zodvihnuté dlane Sebavedomie, dôvera

Ruky spolu s palcami nahoru Pozitívne myšlienky

Prekrížené nohy s 
pohybovaním chodidiel

Netrpezlivosť, nepríjemné pocity

Hranie sa s predmetmi Pochybnosti, neistota

Výraz tváre s črtami 
pozorovania

Aktívne počúvanie

5.7. Komunikácia v čase neistoty
Neistota je často používaný prívlastok v prípade inovačnej práce; veľké neoča-
kávané zmeny vyvolávajú neistotu a pochybnosti v podnikaní, spomaľujú roz-
hodovanie, vytvárajú napätie, stres, prípadne vedú k chybám a môžu obmedziť 
kreativitu. Ľudia sa môžu cítiť bezmocní, pretože nemajú kontrolu nad situáciou.

Aj za takýchto okolností je však možné nájsť pevné body. Ak manažér postaví 
komunikáciu na pevných bodoch, prenesie stabilitu smerom k zamestnancom a 
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zmierni napätie.

1. Čas. Ako dlho bude trvať, kým sa nájde investor? Kedy bude pripravený 
nový prototyp? Kedy bude nový model fungovať bez problémov? V súvis-
losti s inováciami a zmenami je často ťažké alebo nemožné odpovedať na 
niektoré otázky týkajúce sa času.  Prejavovať úplnú nerozhodnosť nie je 
pre žiadneho manažéra dobrou stratégiou.

TIP! Konajte včas a rozhodne, nech ľudia vedia, že niektoré aspekty budú 
konkretizované až neskôr. Zabezpečte, aby sa “čakanie” javilo ako súčasť 
plánu. Prevezmite kontrolu tam, kde môžete; všetky dôležité zainteresované 
strany a spolupracovníci by mali vypracovať hlavné zásady, s ktorými všetci 
súhlasia a ku ktorým sa hlásia. Pripomeňte im tieto všeobecné zásady a zo-
staňte flexibilní, ako aj obozretní, pričom sa vyhnite nerozhodnosti.

2. Údaje. Neisté ekonomické prostredie má obrovský vplyv na spoľahlivosť 
podnikových údajov, čo často vyvoláva obavy. Na prekonanie tejto úzkos-
ti potrebuje organizácia kooperatívny prístup.

TIP! Na strategickej úrovni; čestné vymedzenie nespoľahlivosti dostupných 
údajov možno vyvážiť zdôraznením iných dôležitých vlastností produktu a 
podrobným znázornením rámca budúcnosti produktu. Na taktickej úrovni je 
vhodné poskytnúť menej údajov, ale zato užitočných. Tu môžeme dokonale 
využiť komunikačnú taktiku opakovania tých istých informácií stále dokola. 
Táto taktika sa už osvedčila aj vo veľkých politických kampaniach.

3. Dôvera: Na strategickej úrovni je pre úspešné plánovanie sebadôvera ne-
vyhnutná. Keď manažéri čelia vážnej miere neistoty, ktorá môže dokonca 
ovplyvniť pracovnú morálku a efektivitu práce, mali by vypracovať po-
hotovostný plán. Psychologický vplyv neistoty (napr. úzkosť, strach zo 
zlyhania, individuálny odpor, pochybnosti, znížená flexibilita), by sa mal 
zmierniť, aby sa úspešne dosiahol ďalší bezpečný prístav. Ľudský prvok 
má v tomto bode veľký význam, to znamená, že treba vynaložiť všetko 
úsilie v súlade so záujmami tých, ktorí boli neistotou zasiahnutí.

TIP! Vymýšľanie príčin konania, ktoré zahŕňa všetky možné výsledky, môže 
pomôcť znovu získať a udržať si dôveru. Vypracujte scenáre výsledkov: naj-
pravdepodobnejší, najlepší možný a najhorší možný scenár. Prehrajte si ich. 
Zahrňte do mentálnych scenárov to, ako úroveň dôvery zainteresovaných 
strán ovplyvňuje situáciu, ako aj to, ako ovplyvňuje dôveru zainteresovaných 
strán, ak s nimi diskutujete o rôznych scenároch. Možno zistia, že väčšina 
možných skutočností alebo dokonca ich najhoršie obavy nie sú také zlé, ako 
si mysleli. Otvorená konverzácia, psychologické bezpečie a pokoj sú tu kľú-
čom k úspešnému zmierneniu rizík.
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4. Implementácia: V neistom hospodárskom a podnikateľskom prostredí sa 
predpovede uskutočnené rutinnými metódami alebo dohody stanovené 
na základe bežných okolností môžu stať veľmi nestabilnými alebo už ne-
udržateľnými.

TIP! Môže sa ukázať ako život zachraňujúce mať vopred dohodnutú mož-
nosť revízie zmlúv a rozhodnutí v prípade radikálnej zmeny alebo katastrofy. 
Schopnosť ukončiť a nechať ísť sú potrebné zručnosti, ktoré sa dosahujú em-
patiou a odolnosťou. Odolnosť je schopnosť odraziť sa od nepriazne osudu, 
ale odolnosť je aj schopnosť rásť na základe výziev.

5. Porušenie: V prípade porušenia je veľmi dôležité preskúmať problém, ro-
zobrať ho na časti a dôkladne ich identifikovať. Metóda “Taking in the 
castle step by step”– Vstupovanie do zámku krok za krokom, radikálne 
zmenšuje rozmer a zložitosť problému; ľahšie sa riadi, komunikuje a kon-
troluje.

TIP! Vyzdvihnite zvládnuteľné časti a ich výsledky, podeľte sa aj o drobné 
víťazstvo, a tak vysielajte signál, že veci idú dopredu a sú pod kontrolou. V 
úzkej spolupráci so zodpovednými kolegami a zainteresovanými stranami 
identifikujte, ktoré oblasti zmeny sa dajú kontrolovať, ktorá časť prevádzky je 
nedotknutá a kde je príležitosť na pokrok. Po jasnom pochopení problému by 
sa mal pripraviť a komunikovať komplexný akčný plán krok za krokom.
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„Posledných desať rokov IT bolo o zmene spôso-
bu práce ľudí. Ďalších desať rokov bude IT o 

transformácii vášho podnikania.”

Aaron Levie
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Obsah modulu je založený na metodike od všeobecného ku konkrétnemu. V prvej 
časti učiaci sa získajú základné vedomosti o softvérových prvkoch, pochopia kon-
cepty, na ktorých sú založené a zlepšenia, ktoré prinášajú. Potom modul posky-
tuje základné informácie o hardvérových aplikáciách. V tomto module sa kladie 
dôraz na aplikácie nových technológií a na spôsob, akým pomáhajú inovačnému 
procesu prostredníctvom diverzifikácie na jednej strane a nových rušivých prí-
stupov na strane druhej. A v neposlednom rade používatelia získajú podrobné 
informácie o koncepcii internetu vecí (Internet of Things - IoT), konkrétne o te-
oretickej definícii technológie blockchainu a o aplikáciách, v ktorých sa využíva.

Ciele vzdelávania:

• pochopiť koncept digitálnej transformácie a jej dôsledkov
• získať zručnosti o softvérových a hardvérových aplikáciách, ktoré boli úspešne 

použité pri digitalizácii procesov a činností
• pochopiť potenciál technológie blockchainu

Kompetencie:

• získavať nové informácie
• analyzovať informácie
• vytvárať súvislosti
• identifikovať nové možnosti využitia existujúcich a nových technológií
• riadenie/mentoring (riadenie/vedenie procesu digitalizácie)

6. Digitalizácia
Budúcnosť spoločností, ktoré neprijali digitálnu transformáciu a digitalizáciu 
(digitálne technológie používané na digitálnu transformáciu), vyzerá čoraz ná-
ročnejšie.

To ensure that your organization can leverage these new solutions, you need to 
understand čo presne digitálna transformácia je, aby ste ju potom mohli prijať.
Mohlo by to mať hlboké dôsledky na spôsob, akým podnikáte.

6.1. Čo presne je digitálna transformácia?
Digitálna transformácia, často označovaná ako digitalizácia, v podstate zahŕňa 
technické zmeny - prijatie nových technológií a ich integráciu do každej oblasti 
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vášho podnikania – a kultúrne zmeny, pokiaľ ide o spôsob, akým vy a váš tím 
komunikujete s technológiami a využívate ich možnosti na poskytovanie lepších 
služieb zákazníkom s pozitívnym vplyvom na vaše hospodárske výsledky.

Digitalizácia zmení spôsob vášho myslenia, konania a fungovania.

Umožňuje automatizovať systémy a uvoľniť ľudské zdroje, aby prinášali pridanú 
hodnotu namiesto toho, aby sa venovali administratívnym úlohám. Umožňuje 
vašej spoločnosti byť agilnejšou a pružnejšou, aby sa veci realizovali rýchlejšie.

Digitálna transformácia tiež vytvára súdržnejšie spoločnosti a podporuje spo-
luprácu.

Spája najlepšie mozgy vo vašej firme, aby mohli spoločne riešiť problémy. Di-
gitalizácia vás v podstate robí oveľa lepšími v tom, čo ste vždy robili, a zároveň 
iniciuje nové možnosti, ako urobiť viac a ponúknuť viac vašim zákazníkom.

Je jasné, že digitálna transformácia bude zahŕňať nákup nových technologií, kto-
ré však musia byť v súlade s vašou obchodnou stratégiou, aby ju podporovali a 
umožňovali.

Keď sa rozhodnete, aké budú vaše ciele, budete musieť navrhnúť implementačný 
rámec, ktorý bude tento proces usmerňovať. Je nevyhnutné pochopiť, že digitál-
na transformácia je predovšetkým o integrácii. Nie je to riešenie typu “kopíruj 
a vlož”. Skôr zahŕňa digitalizáciu každého aspektu vašej činnosti, od mzdovej 
agendy až po riadenie kamenných predajní.

6.2. Výhody digitálnej transformácie

S rastúcim pochopením digitalizácie sa výhody stanú ešte jasnejšími. V zásade 
ide o zmenu vzťahu, ktorý máte k svojim obchodným údajom.

Zvýšená efektívnosť a produktivita

Namiesto toho, aby boli vaše údaje zotrvačnou a ťažkopádnou hmotou, stávajú 
sa zdrojom cenných poznatkov a môžu byť hnacím motorom pri strategickom a 
digitálnom rozhodovaní. Vďaka zvýšenej efektivite a produktivite uvidíte takmer 
okamžitú návratnosť investícií do softvéru https://www.syspro.com/product/bu-
siness-digitization/are a ďalších nových technológií.
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Znížená environmentálna stopa

Vďaka jednoduchšiemu prístupu k vašim informáciám a ich zdieľaniu (ale aj väč-
šiemu zabezpečeniu) budú môcť členovia tímu bezproblémovo spolupracovať 
cez doteraz zakorenené bariéry medzi oddeleniami. Hoci úplne “bezpapierová 
kancelária” môže byť stále nedosiahnuteľná, digitálna transformácia vám môže 
ušetriť fyzický priestor a znížiť ekologickú stopu.

Bezpečné skladovanie

Vďaka cloudovému ukladaniu údajov ste oveľa menej náchylní na katastrofické 
straty a riadenie katastrof s archivovaním je jednoduché.

Najdôležitejším aspektom digitalizácie je revolúcia v spôsobe, akým členovia vá-
šho tímu premýšľajú nielen o svojich jednotlivých úlohách, ale o vašom podniku 
ako celku. Investíciou do technológií môžete svojim ľuďom umožniť aby rozvíjali 
vaše podnikanie predtým nepredstaviteľnými a nemožnými spôsobmi.

6.3 Digitálna transformácia a jej vplyv na prácu, komunikáciu a životný štýl

   „Do konca desaťročia bude pripojený každý.”

Eric Schmidt, Google

Budúci svet práce bude úplne iný ako dnes. Jedným z hlavných faktorov je digitál-
na transformácia, ktorá už teraz ovplyvňuje naše formy zamestnania, pracovné 
procesy, spôsoby práce a sociálne interakcie. To všetko vytvára príležitosti, ale aj 
neistotu.

Prechod od analógových k digitálnym technológiám sa začal v 80. rokoch 20. 
storočia. Internet vznikol v 90. rokoch. Od začiatku tohto storočia sa mobilné 
koncové zariadenia stali našimi každodennými spoločníkmi.

Napríklad, približne 80 percent zamestnancov v Nemecku v súčasnosti používa 
digitálne informačné a komunikačné technológie - na osobné aj pracovné účely.

Prekročili sme prah a digitalizácia teraz preniká do mnohých oblastí každoden-
ného života, procesov vytvárania pridanej hodnoty a práce. Internet spája ľudí 
a stroje, mení spôsob komunikácie a rýchlo presadzuje stále rýchlejšiu výmenu 
údajov. Výsledná kultúrna transformácia vytvára čoraz väčší tlak na ľudí, ktorí sa 
musia čoraz rýchlejšie prispôsobovať technologickým zmenám, novému životné-
mu štýlu a spoločenským hodnotám.
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Tento vývoj ovplyvňuje aj očakávania, ktoré máme ohľadne práce vo všeobecnosti.

 Obrázok3: Odpočítavanie do budúcnosti

6.4. Digitálna transformácia
Digitalizácia je využívanie digitálnych technológií na zmenu obchodného mo-
delu a poskytovanie nových príležitostí na vytváranie príjmov a hodnôt; je to 
proces prechodu na digitálne podnikanie.
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Impact of cloud & Artificial Intelligence

THE DIGITAL EVOLUTION – STEP BY STEP
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Aj keď sa to môže zdať ako nedávny vývoj, trend konverzie analógových alebo 
fyzických procesov a dokumentov trvá už desaťročia. Digitalizácia sa v podsta-
te začala s príchodom počítačov v 50. rokoch 20. storočia. Odvtedy nepretržitý 
progres digitalizácie premenil takmer všetko na počítačovo prijateľné jednotky 
a nuly a zmenil spôsob, akým pracujeme, komunikujeme, nakupujeme, bankuje-
me, a dokonca aj to, ako relaxujeme a zabávame sa.

 Obrázok 4: Digitálna evolúcia, krok za krokom 

Digitálna transformácia je jedným z najvytrvalejších a najpozoruhodnejších roz-
siahlych trendov formujúcich modernú éru - a nevykazuje žiadne známky spo-
malenia. Nedávny pokrok v technológiách OCR, ICR a strojového učenia umožnil 
transformovať papierové dokumenty na plne digitálne rýchlejšie a jednoduch-
šie ako kedykoľvek predtým so stále vyššou mierou presnosti. Vývoj možností 
platieb v reálnom čase má priniesť revolúciu v transakciách. A uskutočňuje sa 
nespočetné množstvo ďalších pokrokov, ktoré budú naďalej rozširovať naše digi-
tálne možnosti.

Európska komisia predstavila svoj “Digitálny kompas 2030: Európska cesta 
pre digitálne desaťročie”, ktorý spája víziu “otvoreného a konkurencieschop-
ného jednotného trhu”.

“Digitálny kompas” naznačí kľúčové priority v stratégii Komisie: zručnosti, 
infraštruktúru a transformáciu podnikov a verejných služieb.

Nová stratégia stavia malé a stredné podniky (MSP) do centra digitálnej 
transformácie a uznáva ich význam ako hnacej sily inovácií v Európe.

Nová stratégia Európskej komisie pre digitálnu transformáciu sa zameriava na 
kľúčové oblasti digitálnych zručností, infraštruktúry a transformácie podnikov a 
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verejných služieb. Osobitný dôraz sa kladie na úlohu malých a stredných podni-
kov: “Malé a stredné podniky zohrávajú v tejto transformácii ústrednú úlohu nie-
len preto, že predstavujú väčšinu podnikov v EÚ, ale aj preto, že sú rozhodujúcim 
zdrojom inovácií,” uvádza sa v Digitálnom kompase. DIGITAL SME ako zástupca 
inovatívnych digitálnych lídrov víta uznanie, že inovatívny európsky priemysel 
IKT bude zohrávať kľúčovú úlohu pri riadení prechodu.

Vedomostná aktivita 1:

Identifikujte tri dôvody, prečo by digitalizácia bola dôležitá pre váš podnik?

Dôvod 1:

Dôvod 2:

Dôvod 3:

6.5. Softvér 
Výrobné systémy sú v súčasnosti zložité a pozostávajú z automatizovaných pra-
covných staníc, ktoré musia čeliť rastúcej rozmanitosti výrobkov, rôznym požia-
davkám ako aj požiadavkám na kratší čas uvedenia výrobku/služby na trh. Prie-
mysel potrebuje rýchlejšie, nákladovo efektívnejšie, spoľahlivejšie a flexibilnejšie 
výrobné kapacity, aby mohol reagovať na rastúcu zložitosť a variabilitu systémov.

6.5.1. 6.4.1. EMULATE 3D a jej softvér DIGITAL TWIN

Jednou z metód riadenia narastajúcej variability a dopytu je vývoj vysoko efek-
tívnych automatizovaných výrobných systémov so schopnosťou odhaliť chyby a 
problémy systému už v počiatočných fázach návrhu a vývoja.

Automatizované výrobné systémy sú riadené programovateľnými logickými ria-
diacimi jednotkami (Programmable Logic Controllers - PLC), na ktorých beží po-
kročilý logický riadiaci kód. Kód PLC sa stáva náročným na overenie a validáciu, 
najmä keď dĺžka programu narastá a PLC sa rozširujú na riadenie väčšieho počtu 
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operácií. Overovanie a validácia riadiaceho kódu zariadení je z obchodného a 
bezpečnostného hľadiska kritická a prebieha spôsobom, ktorý chráni ľudí, výrob-
ky a zariadenia.

Obrázok 5: 3D návrh virtualizovateľných zariadení

Vývoj, overovanie a validácia automatizovaného výrobného systému si vyžaduje 
detailnú znalosť softvéru, hardvéru, mechanických, elektrických, pneumatických 
a hydraulických systémov. Okrem toho sú rozhodujúce vedomosti a prehľad o 
tom, ako sa na systémoch podieľajú operátori. Vývojári z rôznych odborov preto 
musia spolupracovať, aby dosiahli požadované správanie systému v primeranom 
čase.

Pojem Digital Twin bol verejnosti prvýkrát predstavený v integrovanom tech-
nologickom pláne NASA. Koncept Digital Twin sa používa vo veľkom rozsahu 
aplikačných oblastí, napríklad v priemyselnej výrobe a riadení pri navrhovaní a 
testovaní vozidiel a systémov v automobilovom, leteckom a obrannom priemys-
le. Koncepcia Digital Twin sa uplatňuje aj pri navrhovaní inteligentných miest, 
digitálnych múzeí a dokonca aj pri zachytávaní športového správania ľudí.

Obrázok 6: 3D návrh virtualizovateľného zariadenia
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Efektívnejším spôsobom, ako prekonať výzvy, je emulácia založená na simulácii, 
ktorá sa zvyčajne označuje ako virtuálne uvedenie do prevádzky.

Inžinieri a programátori môžu virtuálne testovať kód PLC, alternatívne výrobné 
návrhy alebo koncepty a prepracovať problematické časti pred samotnou inšta-
láciou fyzického zariadenia. Okrem toho virtuálne uvedenie do prevádzky umož-
ňuje inžinierom a programátorom pracovať súčasne a paralelne.

6.5.2.1. Vuforia Chalk (funkcie, podpora zariadení, prípadové štúdie)

Spoločnosť Parametric Technology Company (PTC) uskutočnila v roku 2018 svoju 
prvú investíciu do rozšírenej reality (Augmented Reality - AR) tým, že získala sof-
tvér “Vuforia” od spoločnosti Qualcomm. Spolu so spoločnosťami Henkel, Toyo-
ta, Howden, BID Group a Rockwell Automation poskytujú softvér na vzdialenú 
pomoc prostredníctvom rozšírenej reality, čím ponúkajú videokomunikáciu v re-
álnom čase medzi odborníkmi a technikmi pri zásahoch a servisných činnostiach.

6.5.2.1.  Funkcie Vuforia Chalk

• Jednou z najcennejších funkcií tohto softvéru sú relácie s viacerými od-
borníkmi. Umožňuje až päť vzdialených účastníkov na jednu reláciu, čo 
sprístupňuje podporu v reálnom čase medzi viacerými úrovňami expertov 
v rámci rovnakého spoločného pohľadu na danú situáciu.

• Ďalšou dôležitou funkciou sú digitálne anotácie. Každý účastník môže ro-
biť anotácie, ktoré sú viditeľné pre ostatných a “priliehajú” k reálnym ob-
jektom, aj keď sa účastník prenášajúci video pohybuje v prostredí (pozri 
obrázok). To umožňuje lepšiu komunikáciu medzi používateľmi, presné a 
jasné pokyny pre rôzne postupy.

Pokiaľ ide o bezpečnosť a zabezpečenie, prúd je od začiatku do konca šifrovaný a 
žiadny záznam nezostáva zaznamenaný ani uložený, pričom toto riešenie ponú-
ka webová služba Amazon WebServices.

6.5.2.2.  Podpora zariadení Vuforia Chalk

Vuforia Chalk môže bežať na rôznych zariadeniach a operačných systémoch, 
čo ponúka jednoduchšie spôsoby komunikácie medzi technikmi a odborníkmi. 
K dispozícii je mobilná aplikácia podporovaná systémom Apple iOS 13 a jeho 
novšou verziou a systémom Android 8.0 a jeho novšou verziou. Softvér pre osob-
né počítače je k dispozícii prostredníctvom webových prehliadačov (Chrome pre 
Windows a MacOS, Microsoft Edge). Ďalším veľmi užitočným zariadením, ktoré 
ponúka podporu tohto softvéru, je zariadenie RealWear (HMT-1 a HMT-1Z1), kto-
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ré umožňuje technikovi pracovať hands-free. Centrum administrácie je k dispozí-
cii aj prostredníctvom webových prehliadačov.

6.5.2.3.   Niekoľko príkladov

Kvôli prísnym zákazom cestovania začala Spoločnosť Rockwell Automation v roku 
2020 intenzívne využívať Vuforia Chalk na inštaláciu zložitých strojov a na ob-
sluhu svojho servisného tímu. Za necelé dva mesiace vyškolili pomocou Vuforia 
Chalk viac ako 3 000 vzdialených inžinierov a inžinierov v teréne. Títo inžinieri 
dosiahli výmenu stroja u zákazníka v priemere za 2 dni. Ich zákazníci sa teraz 
efektívne spájajú so spoločnosťou Rockwell Automation pre vzdialený servis a 
výrazne znížili svoje prestoje.

Toyota používa tento softvér na dohľad nad inštaláciou a údržbou nových a exis-
tujúcich výrobných liniek. Túto prácu zvyčajne vykonával zamestnanec spoloč-
nosti Toyota v tíme so subdodávateľmi a bolo veľmi ťažké cestovať na cieľové pra-
covisko, pretože inštalácie sa zvyčajne vykonávajú počas prázdnin alebo mimo 
pracovného času pracoviska. Používaním systému Vuforia Chalk sa potreba ces-
tovania na uvedené operácie výrazne znížila.

6.5.3.  Inovácie prostredníctvom vzdelávania s použitím rozšírenej reality

Zatiaľ čo rozšírená realita sa už vo veľkej miere používa vo videohrách, ďalším 
odvetvím, v ktorom sa stala prosperujúcim trendom, je vzdelávanie a eLearning. 
Predpokladá sa, že rozšírená realita prinesie inovácie do vyučovacích systémov 

Obrázok 7: časť rozšírenej reality na živej fotografi i
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na celom svete - od simulácie prostredia v triede až po stimuláciu študentov, aby 
mysleli netradične a videli, ako ich vlastné výtvory zachytávajú život pomocou 
fyziky v reálnom svete.

Niektoré univerzity a spoločnosti vyvinuli vlastný softvér pre tento moderný typ 
výučby. V nasledujúcich odsekoch budú predstavené aplikácie, ktoré najviac po-
hlcujú a podporujú kreativitu.

6.5.3.1.  CoSpaces Edu

CoSpaces Edu Edu je aplikácia na tvorbu, ktorá sa používa pri vyučovaní a stimu-
luje žiakov, aby vytvárali, kódovali a skúmali svoje výtvory v rozšírenej realite aj vo 
virtuálnej realite a zároveň sa učili digitálne zručnosti. Môžu vytvárať 3D modely 
pomocou používateľsky prívetivých nástrojov na tvorbu, animovať ich pomocou 
kódovania v blokoch alebo písaním pokročilých skriptov a môžu sledovať, ako ich 
výtvory fungujú okolo nich pomocou rozšírenej reality.

Creation Toolbox ponúka možnosť vytvárať virtuálne scény s preddefinovanými 
prostrediami alebo s personalizovanými modelmi z externých súborov. Každý 
používateľ si môže vytvoriť vlastný virtuálny svet - od ľudí až po stavby a stroje.

Animovať vyššie navrhnuté prostredie možno pomocou CoBlocks, vizuálneho 
kódovacieho jazyka navrhnutého spoločnosťou CoSpaces, v ktorom používateľ 
získava inštrukcie a konfiguruje niekoľko parametrov, podobne ako v programe 
“Scratch” od MIT.

Pre pokročilých programátorov podporuje CoSpaces Edu Typescript, ktorý umož-
ňuje pokročilejšie a interaktívnejšie zážitky. Na tento účel si používatelia musia 
nainštalovať rozhranie API, ktoré sa poskytuje bezplatne, ak používateľ požiadal 
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Obrázok 8: príklad grafického kódovania
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o verziu PRO softvéru. Vďaka tomuto API umožňuje základný (fyzikálny) softvér 
používateľom experimentovať s reálnejšou fyzikálnymi vlastnosťami a vizualizo-
vať abstraktné vedecké koncepty.

Jednou z najzaujímavejších funkcií tejto aplikácie je, že je kompatibilná s aplikáciou 
MERGE Cube. Hoci nejde o elektronické zariadenie, tento “gadget” (dômyselné 
zariadenie) dodáva každému výtvoru nový rozmer. Je to penová kocka s rôznymi 
vzormi na každej strane. Keď sa jeden vzor naskenuje pomocou kompatibilnej 
aplikácie, kocka sa stane interaktívnym nástrojom rozšírenej reality. CoSpaces 
Edu má možnosť premietať výtvory na kocku a premeniť ju na hologram. Obsah 
možno umiestniť na povrch alebo do vnútra kocky a s každým navrhnutým objek-
tom možno interagovať alebo spustiť jeho animáciu.

Pri navrhovaní scén, hraní hier alebo fyzikálnych experimentoch tak študenti 
prirodzene sami spracúvajú niektoré informácie, čím rozvíjajú svoju kreativitu 
a smerujú svoju myseľ k inovatívnym spôsobom prístupu k určitým scenárom 
alebo javom.

6.5.4.  Cloudové služby

Všetci ich poznáme, ale len zriedkakedy ich využívame naplno. Ich využitie v pro-
fesionálnom a vzdelávacom svete je o to väčšie, že spolupráca je pre úspech 
organizácie prvoradá.
Či už hovoríme o zdieľaní súborov, online stretnutiach alebo dokonca o zdieľa-
ných online projektových zasadnutiach, môžu uľahčiť najzákladnejšie aplikácie z 
nižšie uvedeného zoznamu. Produkty a služby, ktoré pomáhajú každodennému 
spôsobu, akým v súčasnosti narábame s údajmi:

•  Google Suite s Google Drive, e-mailom, kalendárom, Classroom, Meet, 
work- space atď.

•  Microsoft s aplikáciami SharePoint, Office 365, Teams, OneDrive

Obrázok 9: Vizuálne znázornenie Merge Cube
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•  Nástroje na spoluprácu ako Trello, Asana

•  Cloudové úložisko: Wetransfer, Dropbox a iné

Nehovoriac už o obrovských výhodách toho, keď sa tieto produkty používali, aby 
sa ľudia lepšie vyrovnali s výzvami, ktoré vznikli pri obmedzeniach pre fyzickú 
interakciu v dôsledku pandémie COVID. Jedným z najväčších príjemcov online 
nástrojov boli akademické inštitúcie od materských škôl až po vysokoškolské in-
štitúcie (pozri Google Classroom, Zoom, Teams atď.).

Jednou z najužitočnejších funkcií cloudovej služby spoločnosti Microsoft je Sha-
rePoint. Po integrácii balíka Office 365 môže človek pracovať na diaľku na súbore 
Excel v hárku 1, zatiaľ čo iná osoba môže upravovať ten istý súbor v inej bunke 
v hárku 1 alebo dokonca úplne iný obsah v hárku 2. To umožňuje viacvláknové 
úpravy a predstavuje neuveriteľný nástroj na spoluprácu pre online tímy, ktoré 
sa môžu nielen vidieť a rozprávať, ale aj pracovať na tom istom súbore počas 
online/offline stretnutia.

Obrázok 10: Príklad živého chatu iniciovaného z prístupu k súborom SharePoint v reálnom čase

Zaujímavou funkciou balíka Office365 je možnosť vidieť v každom momente, kto 
ďalší je s vami súčasne pripojený k tomu istému súboru, a tiež vzájomne chatovať 
pomocou integrovaného softvéru Teams toho istého balíka služieb.

Vizuálnym nástrojom z rovnakého balíka je Whiteboard, ktorý sa môže použiť v tí-
moch na zdieľanie obrazovky a prispievanie všetkých účastníkov v reálnom čase.

MODUL 6 Digitalizácia
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Obrázok 11: Snímka obrazovky z nástroja Whiteboard v balíku Office365

Vedomostná aktivita 2:

Identifikujte tri nástroje uvedené v predchádzajúcej kapitole, ktoré ste už 
používali vo vašej organizácii. Ak nie, vyberte tie, ktoré by boli pre vás  
najužitočnejšie a zdôvodnite prečo. 

Dôvod 1:

Dôvod 2:

Dôvod 3:
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6.6.  Hardvér
Dôležitú úlohu v digitálnej transformácii zohrávajú aj hardvérové aplikácie.

6.6.1.  Inteligentné okuliare

Skvelým príkladom Head Mounted Display (HMD) sú inteligentné okuliare. Ich 
základným princípom fungovania je zber údajov z bezdrôtovej siete a ich premie-
tanie na šošovky alebo priamo do očí používateľa. Hoci niektorí výrobcovia ponú-
kajú toto zariadenie ako samostatný produkt, väčšina z nich vyžaduje dodatočnú 
mobilnú aplikáciu, ktorá beží na rovnakom operačnom systéme a umožňuje syn-
chronizáciu, flexibilitu a rozšírené funkcie. V tomto scenári zariadenie funguje 
ako head-up displej (HUD) alebo ako diaľkové ovládanie mobilného zariadenia.

6.6.2. Aplikácie

Niektorí výrobcovia vstúpili do oblasti rozšírenej reality, aby uspokojili potreby 
priemyslu, a tak sa toto sľubné zariadenie stalo skutočným nástrojom pre tech-
nikov a inžinierov. Zatiaľ čo niektoré vývojové trendy smerovali k zachovaniu 
vzhľadu “okuliarov”, iné majú tendenciu ísť trochu za hranu a implementovať tie 
isté funkcie iným spôsobom. Konečným účelom týchto zariadení v priemyselnej 
oblasti je ponúknuť vysokú podporu komunikácie medzi technikmi a inžiniermi, 
keď sa vyskytujú rôzne scenáre údržby a sú potrebné znalosti z viacerých oblastí.

Spoločnosť Microsoft je jedným z výrobcov, ktorý zachoval niektoré základné 
aspekty okuliarov, ako sú napríklad šošovky. Ich produkt, HoloLens, je skôr he-
ad-mounted display (HMD) s obrazom premietaným na šošovky, ktorý vytvára 
holografický zážitok. Je k dispozícii v troch konfiguráciách, z ktorých každá je ur-
čená na špecifický rozsah aplikácií.

Obrázok 12: Okuliare VR / AR 
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Ako sme už uviedli, niektorí výrobcovia implementujú funkcie rozšírenej reality 
iným spôsobom. Napríklad spoločnosti Vuzix a RealWear ponúkajú nastavenie 
bez šošoviek. Ich konštrukcia je založená na malom displeji s vysokým rozlíšením 
umiestnenom v určitej polohe pod zorným poľom, ktorý nositeľ vidí ako 7-palco-
vý tablet. Ponúka rovnaký výpočtový výkon ako vlajkový smartfón, čo z neho robí 
výkonný a flexibilný nástroj.

Obrázok 13: Okuliare VR / AR– príklad 2

6.6.3.  Koboty

Kolaboratívny robot, kobot, je robotické rameno určené na priamu interakciu 
človeka s robotom v rámci spoločného priestoru alebo tam, kde ľudia a roboty 
pracujú v tesnej blízkosti. Tento typ robotov má mnoho využití, od niektorých 
“domácich” aplikácií, ako sú informačné roboty alebo logistické roboty, až po 
priemyselné roboty, ktoré pomáhajú operátorom automatizovať úlohy, ako je 
premiestňovanie ťažkých dielov alebo podávanie dielcov do strojov.

Obrázok 14: AGV pole v pripojenej továrni

6.6.4.  Normy

V priebehu rokov a s vývojom technológií sa každých pár rokov aktualizovali 
bezpečnostné normy spolu s definíciou a tým, čo zahŕňa aplikácia kolaboratív-
neho robota. Najnovšia je norma ISO/TS 15066:2016 a špecifikuje bezpečnostné 
požiadavky na priemyselné roboty aj koboty, ako aj na pracovné prostredie, v 
ktorom majú pracovať. Definuje tiež, čo zahŕňa “kolaboratívna” robotická apliká-
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cia: robot, koncový efektor, ktorý je namontovaný na robotickom ramene alebo 
manipulátore, a obrobok.

6.6.5.  Použitie kobota

Jednou z veľmi rozšírených aplikácií kobotov sú automaticky riadené vozidlá (Au-
tomatic Guided Vehicles - AGV). Tento typ kobota je určený na prepravu zásob v 
rámci továrne alebo budovy. Zvyčajne sú pripojené k vnútornej sieti a majú vo 
svojej pamäti zmapovanú továreň/budovu. Operátor požiada o dodanie konkrét-
neho dielu a dostupné AGV mu ho privezie zo skladu.

Ďalším veľmi užitočným využitím je pomoc poskytovaná operátorom pri zdvíhaní 
a manipulácii s ťažkými konštrukciami alebo zariadeniami.  Tie sa využívajú naj-
mä v automobilovom priemysle, kde je robotické rameno navádzané operátorom 
do konkrétnej montážnej polohy. Po tom, ako operátor rameno uvoľní, sa vráti 
do svojej základnej polohy a čaká na ďalšiu operáciu.

Samozrejme, existujú už aj “hybridné” roboty, ktoré dokážu prepínať medzi rých-
losťou priemyselného robota a kolaboratívnou rýchlosťou v okamihu, keď do ich 
pracovného priestoru vstúpi ľudský operátor. To ponúka vysokú flexibilitu a ko-
laboratívnu bezpečnosť.

Obrázok 15: Obrázok predstavujúvi rameno kobota na všeobecné využitie

6.6.6.  DRONY

Bezpilotné lietadlá (Unmanned Aerial Vehicles - UAV) sa za posledných niekoľko 
rokov stali ústredným prvkom vo funkciách rôznych podnikov a vládnych orga-
nizácií a podarilo sa im preniknúť do oblastí, v ktorých boli niektoré priemyselné 
odvetvia nečinné alebo meškali. Od rýchlych dodávok v čase dopravnej špičky až 
po skenovanie nedostupnej vojenskej základne sa funkcie dronov ukazujú ako 
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mimoriadne prospešné na miestach, kam človek nedosiahne alebo nie je schop-
ný konať rýchlo a efektívne.

Obrázok 16: Dron na civilné účely

Bez ohľadu na to, či sú tieto drony ovládané diaľkovým ovládačom alebo sú prí-
stupné prostredníctvom aplikácie v smartfóne, majú schopnosť dosiahnuť najod-
ľahlejšie oblasti s minimálnou alebo žiadnou potrebou ľudskej sily a vyžadujú 
si čo najmenej úsilia, času a energie. To je jeden z najväčších dôvodov, prečo 
sú prijímané na celom svete, najmä v týchto štyroch odvetviach: vojenské, ko-
merčné, osobné drony a  technológie budúcnosti. Drony už existujú viac ako dve 
desaťročia, ale ich korene siahajú do prvej svetovej vojny, keď USA aj Francúzsko 
pracovali na vývoji automatických lietadiel bez posádky. Posledných niekoľko ro-
kov však bolo významných z hľadiska prijatia dronov, rozšírenia ich používania v 
rôznych odvetviach a globálneho povedomia.

 Zahŕňajú viacero užitočných funkcií, ako je napríklad letecké fotografovanie 
pre žurnalistiku a film, expresná preprava a doručovanie, zber informácií alebo 
dodávanie základných informácií pre riadenie katastrof, drony s tepelnými sen-
zormi pre pátracie a záchranné operácie, geografické mapovanie neprístupného 
terénu a miest, presné monitorovanie úrody, presadzovanie práva a sledovanie 
hraničných kontrol, sledovanie búrok a predpovedanie hurikánov a tornád.

Vojenské využitie dronov sa v dnešnom svete stalo primárnym využitím. Drony, 
ktoré sa používajú ako lapače cieľov, na bojové misie, výskum a vývoj a na do-
hľad, sa stali súčasťou vojenských síl na celom svete. Žiaľ, preukázali veľmi dobré 
schopnosti v reálnom živote. V nedávnom vojenskom konflikte na Ukrajine útoč-
níci aj obrancovia použili tieto technológie buď na špionáž a sledovanie, alebo na 
skutočné ofenzívne akcie na veľmi konkrétne ciele s mimoriadnou presnosťou a 
účinnosťou.

Komerčné využitie dronov získava neustálu hybnú silu a stalo sa témou dňa, keď-
že viaceré priemyselné odvetvia pracujú s dronmi ako s bežnou súčasťou svojich 
riadiacich funkcií. Technológia dronov sa neustále vyvíja, takže budúce technoló-
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gie dronov v súčasnosti prechádzajú inovatívnym vývojom

Obrázok 17: Dron používaný spoločnosťou Amazon na prepravu na krátke vzdialenosti

Stále je potrebné prekonať mnoho prekážok, najmä otázky bezpečnosti a ochrany 
súkromia, ale jedno je isté, že drony sa v blízkej budúcnosti stanú bežnejšími. V 
priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov sa technológia dronov zlepší v každom 
ohľade a poskytne bezpečnejšie, strojovo ovládané drony, pretože drony získajú 
schopnosti, ktoré si dnes ani nevieme predstaviť.

Referencie: www.businessinsider.com/drone-technology-uses-applications 

Referencie: https://airdronecraze.com/drone-tech/

Vedomostná aktivita 3:

Aké výhody a nevýhody vidíte pri používaní tohto druhu hardvéru

Výhoda 1: Nevýhoda 1:

Výhoda 2: Nevýhoda 2:

Výhoda 3: Nevýhoda 3:
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6.7.  Internet vecí (Internet of things – IoT)

Internet vecí alebo IoT je systém vzájomne prepojených počítačových zariadení, 
mechanických a digitálnych strojov, predmetov, zvierat alebo ľudí, ktoré sú vyba-
vené jedinečnými identifikátormi (unique identifier - UID) a schopnosťou prená-
šať údaje prostredníctvom siete bez toho, aby bola potrebná interakcia človeka 
s človekom alebo človeka s počítačom. Vecou v internete vecí môže byť človek 
s implantátom na monitorovanie srdca, hospodárske zviera s transpondérom s 
biočipom, automobil, ktorý má zabudované senzory na upozornenie vodiča na 
nízky tlak v pneumatikách, alebo akýkoľvek iný prírodný alebo človekom vytvore-
ný objekt, ktorému možno priradiť adresu IP (Internet Protocol) a ktorý je schop-
ný prenášať údaje cez sieť.

Ekosystém internetu vecí pozostáva z inteligentných zariadení s podporou webu, 
ktoré používajú vstavané systémy, ako sú procesory, snímače a komunikačný 
hardvér na zhromažďovanie, odosielanie a spracovanie údajov získaných z pros-
tredia. Zariadenia IoT zdieľajú údaje zo senzorov, ktoré zhromažďujú, pripojením 
k bráne IoT alebo inému okrajovému zariadeniu, kde sa údaje buď posielajú do 
cloudu na analýzu, alebo sa analyzujú lokálne. Niekedy tieto zariadenia komuni-
kujú s inými súvisiacimi zariadeniami a konajú na základe údajov, ktoré od seba 
navzájom získajú. Zariadenia vykonávajú väčšinu práce bez zásahu človeka, hoci 
ľudia s nimi môžu komunikovať, napríklad ich nastaviť, dávať im pokyny alebo 
pristupovať k údajom.

Internet vecí pomáha ľuďom žiť a pracovať inteligentnejšie a efektívnejšie. Okrem 
toho, že ponúka inteligentné zariadenia na automatizáciu domácností, je inter-
net vecí nevyhnutný aj pre podnikanie. Internet vecí poskytuje podnikom pohľad 
v reálnom čase na to, ako ich systémy skutočne fungujú, a poskytuje prehľad o 
všetkom od výkonu strojov až po dodávateľský reťazec a logistické operácie. IoT 
umožňuje spoločnostiam automatizovať procesy a znižovať náklady na pracovnú 
silu. Znižuje tiež plytvanie a zlepšuje poskytovanie služieb, čím znižuje náklady na 
výrobu a dodávku tovaru, ako aj ponúka transparentnosť zákazníckych transakcií.

Okrem mnohých výhod v rôznych aplikáciách od každodenného života až po vý-
robné procesy v podnikoch alebo inteligentné riadenie miest má internet vecí 
aj svoje nevýhody a predstavuje veľký problém v oblasti bezpečnosti a ochrany 
súkromia. Internet vecí spája miliardy zariadení s internetom a zahŕňa používa-
nie miliárd dátových bodov, ktoré je potrebné zabezpečiť. Vzhľadom na rozšírený 
povrch útokov sú bezpečnosť internetu vecí a ochrana súkromia v ňom hlavnými 
problémami. Keďže zariadenia internetu vecí sú úzko prepojené, hackerovi sta-
čí zneužiť jednu zraniteľnosť na manipuláciu so všetkými údajmi, čím sa stanú 
nepoužiteľnými. Okrem toho pripojené zariadenia často žiadajú používateľov, 
aby zadávali svoje osobné údaje vrátane mien, veku, adries, telefónnych čísel a 
dokonca účtov na sociálnych sieťach; informácie, ktoré sú pre hackerov neoce-
niteľné. Hackeri nie sú jedinou hrozbou pre internet vecí; ďalšou veľkou obavou 
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používateľov internetu vecí je ochrana súkromia. Napríklad spoločnosti, ktoré 
vyrábajú a distribuujú spotrebiteľské zariadenia internetu vecí, by mohli tieto 
zariadenia využívať na získavanie a predaj osobných údajov používateľov. Okrem 
úniku osobných údajov predstavuje internet vecí riziko aj pre kritickú infraštruk-
túru vrátane elektrickej energie, dopravy a finančných služieb.

6.7.1.  Priemyselný internet vecí (Industrial Internet of Things - IIoT)

Priemyselný internet vecí (IIoT), inteligentná továreň, štvrtá priemyselná revo-
lúcia alebo priemysel 4.0 sú názvy, ktoré sa používajú pre technológie internetu 
vecí v podnikovom prostredí. Koncepcia je rovnaká ako v prípade spotrebiteľ-
ských zariadení IoT v domácnosti, ale v tomto prípade je cieľom využiť kombiná-
ciu snímačov, bezdrôtových sietí, veľkých dát, umelej inteligencie a analytiky na 
meranie a optimalizáciu priemyselných procesov.

1. Poskytovateľ 
infraštruktúry IoT

Poskytovatelia dátových 
centier, cloudových slu-
žieb a telekomunikač-
ných služieb

2. Poskytovateľ platformy 
IoT

Poskytovatelia platfor-
mových riešení, ktorí 
používajú aplikácie a na-
sadzujú softvér

3. Vývojár softvéru a apli-
kácií

Vývojári a predajcovia 
softvérových riešení

4. Poskytovateľ zariadení 
a služieb

Výrobcovia strojárskych 
OEM a iných hardvéro-
vých služieb a produktov

5. Prevádzkovateľ továrne

Koncový zákazník so 
strojmi a používaním rie-
šení internetu vecí pro-
stredníctvom platformy

Výrobný závod

Jedným z pilierov priemyslu 4.0 je rozsiahle využívanie internetu nielen ako lac-
ného kanála na prepojenie strojov, zariadení, senzorov a ľudí, ale aj ako spôsobu 
vytvárania nových funkcií a vlastností výrobkov súvisiacich so schopnosťou využí-
vať internet ako zdroj informácií. V tomto ohľade pokročilá diagnostická a predik-
tívna údržba založená na zhromažďovaní veľkého množstva údajov zo snímačov 
z viacerých miest a zariadení výrazne zníži náklady na údržbu, zvýši dostupnosť 
aktív a vytvorí nové obchodné modely založené na používaní.

MODUL 6 Digitalizácia
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6.7.2.  Použitie internetu vecí v domácnosti

S nárastom dostupných technológií, ktoré sa môžu dostať do domácností každé-
ho človeka, sa internet vecí stáva spôsobom digitalizácie domácností. Pomocou 
platforiem ako sú Google Home, Aqara Home, Xiaomi Home, môže mať každý na 
dosah ruky domáce automatizácie, ako je programovateľný zavlažovač záhrady, 
automatické tienenie okien, ktoré sa vyťahuje s príchodom slnečného svetla, sní-
mače pohybu atď.

Obrázok 19: Príklad Google cloudu – inteligentná domácnosť

Vedomostná aktivita 4:

Máte na svojom pracovisku IoT technológiu? Je spoločnosť otvorená použí-
vaniu takýchto technológií? Je vaša domácnosť “pripojená”? Ako by ste túto 
technológiu využívali v práci alebo doma?

Odpoveď 1:

Odpoveď 2:

Odpoveď 3:

Odpoveď 4:
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6.8.  Blockchain
Blockchain je rastúci zoznam záznamov, nazývaných bloky, ktoré sú navzájom 
prepojené pomocou kryptografie. Opisuje sa aj ako “dôveryhodné a plne decen-
tralizované peer-to-peer nemenné úložisko údajov”, ktoré je rozprestreté v sieti 
účastníkov, často označovaných ako uzly. Každý blok obsahuje kryptografický 
„hash“ predchádzajúceho bloku, časovú pečiatku a údaje o transakcii (zvyčajne 
reprezentované ako Merkleho strom). Časová pečiatka dokazuje, že transakčné 
údaje existovali v čase zverejnenia bloku, aby sa dostali do jeho „hash“. Keďže 
každý blok obsahuje informácie o predchádzajúcom bloku, tvoria reťaz, pričom 
každý ďalší blok posilňuje tie predchádzajúce. Preto sú blockchainy odolné voči 
modifikácii svojich údajov, pretože raz zaznamenané údaje v danom bloku nie je 
možné spätne zmeniť bez toho, aby sa zmenili všetky nasledujúce bloky.

Blockchainy sú zvyčajne spravované sieťou so vzájomným sprístupňovaním na 
použitie ako verejne distribuovaná účtovná kniha, kde uzly spoločne dodržiavajú 
protokol na komunikáciu a overovanie nových blokov. Hoci záznamy v blockchai-
ne nie sú nemenné, pretože sú možné rozvetvenia, blockchainy sa môžu považo-
vať za bezpečné už svojou konštrukciou a sú príkladom distribuovaného výpočto-
vého systému s vysokou schopnosť fungovania, ak niektorý účastník siete zlyhá 
alebo je napadnutý.

Blockchain vynašiel človek (alebo skupina ľudí) pod menom Satoshi Nakamoto 
v roku 2008, aby slúžil ako verejná kniha transakcií kryptomeny bitcoin. Identita 
Satoshiho Nakamota je dodnes neznáma. Vynález blockchainu pre bitcoin z neho 
urobil prvú digitálnu menu, ktorá riešila problém dvojitého míňania bez potreby 
dôveryhodnej autority alebo centrálneho servera. Konštrukcia bitcoinu inšpiro-
vala ďalšie aplikácie a blockchainy, ktoré sú čitateľné pre verejnosť a sú široko 
využívané kryptomenami. Blockchain sa považuje za typ platobnej koľajnice. Sú-
kromné blockchainy boli navrhnuté na obchodné použitie, ale „Computerworld“ 
(počítačový svet) označil marketing takýchto privatizovaných blockchainov bez 
náležitého bezpečnostného modelu za “nezmysel”. Iní však tvrdili, že povolené 
blockchainy, ak sú starostlivo navrhnuté, môžu byť decentralizovanejšie, a teda v 
praxi bezpečnejšie ako bez povolenia.

Obrázok 20: Štruktúra blockchainu 

MODUL 6 Digitalizácia
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6.8.1.  Všeobecné použitie

Technológia blockchain má obrovský potenciál na transformáciu dlhodobých 
obchodných modelov. Technológia blockchainu je skôr “fundamentálnou” 
technológiou - s potenciálom vytvoriť nové základy globálnych ekonomických a 
sociálnych systémov - než disruptívnou technológiou, ktorá “útočí na tradičné 
obchodné modely pri nižších nákladoch na riešenie”. Aj napriek tomu existuje 
niekoľko produktov, ktoré dozreli zo štádia konceptu do konca roka 2016. Využi-
tie technológie blockchainu sľubuje, že prinesie významné zlepšenie globálnych 
dodávateľských reťazcov, finančných transakcií, registrov majetku a decentrali-
zovaných sociálnych sietí.

Existujú aj pozorovatelia, ktorí zostávajú skeptickí. Steve Wilson zo spoločnosti 
Constellation Research sa domnieva, že technológia bola prehnane nadhodno-
tená nerealistickými očakávaniami. V záujme zmiernenia rizika sa spoločnosti 
zdráhajú umiestniť technológiu blockchain do jadra svojej obchodnej štruktúry.

Blockchainy môžu podnikom pomôcť využívať nové spôsoby spracovania digi-
tálnych transakcií. Príkladom sú platobné systémy a digitálne meny, uľahčenie 
crowdfundingu (predaj aktíva veľkému počtu ľudí) alebo zavedenie prediktívnych 
trhov - trhov, na ktorých sú transakcie založené na budúcich udalostiach - a ná-
strojov riadenia, napr. poradenstva, správy prebiehajúcej na blockchaine.

V zmluve alebo transakcii technológia blockchainu eliminuje potrebu mať posky-
tovateľa dôveryhodných služieb - t. j. subjekt, ktorý overuje totožnosť a konanie 
strán - a predpokladá sa, že to bude mať za následok menej kapitálu blokované-
ho v sporoch. Blockchainy majú potenciál znížiť systémové riziko a finančné pod-
vody tým, že automatizujú časovo náročné procesy a ľudské zdroje, napríklad tie, 
ktoré sú spojené so založením podniku. Teoreticky by bolo možné automatizovať 
procesy, ako je výber daní, prevod majetku a riadenie rizík.

Keďže blockchain je distribuovaný register, znižuje náklady spojené s overovaním 
transakcií, ako aj eliminuje potrebu “dôveryhodnej tretej strany”, ako sú banky, 
na realizáciu transakcií. Hoci spočiatku poskytovala finančné riešenia, technoló-
gia blockchainu sa rozširuje aj do iných oblastí a činností, napríklad do decentra-
lizovaných aplikácií a kolaboratívnych organizácií, ktoré eliminujú sprostredko-
vateľov.

Technológiu blockchainu je možné využiť na vytvorenie trvalého, verejného a 
transparentného registra na ukladanie údajov o rôznych predajoch, uchovávanie 
duševného vlastníctva prostredníctvom registrácie autorských práv, sledovanie 
používania digitálneho obsahu a realizáciu platieb autorom tohto digitálneho 
obsahu. Príkladom sú systémy, v ktorých používatelia WiFi platia za poskytované 
služby, alebo hudobníci, ktorí automaticky dostávajú mikroplatby zakaždým, keď 
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sa počúva ich skladba. V roku 2017 spoločnosť IBM spolupracovala s organizácia-
mi ASCAP a PRS for Music na vytvorení systému distribúcie hudby založeného na 
blockchaine.

Spoločnosť Kodak v roku 2018 oznámila, že plánuje spustiť digitálnu kryptomenu 
(Kod- akCoin ICO) na registráciu autorských práv fotografov.

Technológia blockchain umožňuje aj nové obchodné modely v poisťovníctve, kto-
ré pôvodne neboli možné, ako napríklad peer-to-peer poistné systémy, paramet-
rické poistenie (predtým zavedené poistenie na pevnú sumu) a mikropoistenie 
(pre malé platby). Očakáva sa, že z technológie blockchainu budú profitovať aj 
systémy kolaboratívnej ekonomiky a internetu vecí, keďže sú decentralizované a 
zahŕňajú spoluprácu medzi používateľmi. Blockchain sa môže použiť aj na zabez-
pečenie elektronických hlasovacích systémov, aby sa eliminovalo riziko hacknutia 
serverov uchovávajúcich hlasy. Blockchainy sa používajú aj na správu lekárskych 
záznamov v nemocniciach, čím sa zvyšuje interoperabilita, ako aj na ukladanie 
údajov, zverejňovanie textov a identifikáciu pôvodu digitálneho umenia. Block-
chainy pomáhajú používateľom uplatňovať vlastníctvo aktív počítačových hier 
(digitálnych aktív), ktorých príkladom je Cryptokitties.

6.8.2. Príklady využitia:

• DAO (“Decentralized Autonomous Organization”) – (“Decentralizovaná 
autonómna organizácia”) - decentralizovaný peer-to-peer investičný fond 
na účely financovania iných podnikov alebo mimovládnych organizácií. Na 
rozdiel od iných existujúcich investičných fondov DAO nepatril konkrétne-
mu štátu a nemal predstavenstvo. Investori DAO dostávali hlasovacie toke-
ny a o investíciách fondu sa rozhodovalo hlasovaním.

• Pevné kryptomenové transakcie medzi vozidlami - motivácia účastníkov 
prevádzky pomocou výmeny tokenov.

• Steemit - blog / stránka sociálnej siete a kryptomena.
• Hyperledger - spoločné úsilie nadácie Linux Foundation na podporu distri-

buovaných blokových reťazcov založených na registroch. Medzi významné 
projekty v rámci tejto iniciatívy patria Hyperledger Burrow (od spoločnosti 
Monax) a Hyperledger Fabric (od spoločnosti IBM). 

• Counterparty - finančná platforma otvoreného zdroja na vytváranie pe-
er-to-peer finančných aplikácií na bitcoinovom blockchaine.

• Quorum - súkromný blockchain spoločnosti JPMorgan Chase s privátnym 
úložiskom, ktorý sa používa na inteligentné kontrakty.

• Bitnation – decentralizovaná dobrovoľná krajina/národ bez hraníc, ktorá 
vytvára súbor zmlúv a zákonov, založená na inteligentných zmluvách typu 
Ethereum.

• Tezos – decentralizovaný hlasovací systém.

MODUL 6 Digitalizácia
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6.9.  Nezameniteľný token (NFT)

Hoci blockchainy existujú už niekoľko rokov a používajú sa najmä na zaznamená-
vanie kryptomenových transakcií, v oblasti využívania technológie blockchainu 
sa začína presadzovať nový a pomerne zaujímavý typ digitálneho aktíva.

Bežne sa vlastníctvo NFT spája s licenciou na používanie digitálneho aktíva, ale 
nemusí kupujúcemu automaticky poskytovať autorské práva. Niektoré udeľujú 
licenciu na osobné použitie, zatiaľ čo iné licencie umožňujú aj komerčné použitie 
uvedeného aktíva.

Niektoré z bežných súvisiacich súborov sú: digitálne umenie, hry, hudba, filmy. V 
súčasnosti sú najobľúbenejšími aktívami digitálne umenie a hry. NFT sa tiež začí-
najú stávať potvrdením pre aktíva vlastnené v metaverziách, za ktoré je potrebné 
použiť kryptografické tokeny ako formu platby.

Jedným z nedávnych príkladov je veľmi známa rumunská undergroundová fol-
ková hudobná skupina, ktorá sa rozhodla spustiť pomocou blockchainovej sie-
te ELRON zbierku 10 000 NFT, aby očarila a nadchla fanúšikov kryptografických 
technológií aj hudby.
Na záver je môže povedať, že zatiaľ čo niektorí z nás si myslia, že proces digitali-
zácie by mal nájsť spôsoby, ako inovovať naše každodenné úlohy alebo spôsoby 
trávenia voľného času, niektorí sa zameriavajú na inováciu procesov digitalizácie, 
čo môže nakoniec úplne zmeniť jej význam.

Vedomostná aktivita 5:

Aké kryptomeny alebo NFT vlastníte? Aká bola vaša prvotná myšlienka, 
keď ste sa rozhodli zapojiť do tejto trendovej oblasti s vysokým rizikom a 
nestabilitou?

Peniaze/mince:

Dôvody:

Prínosy / Riziká:
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6.10 Umelá inteligencia
Ešte predtým, ako sa technológie dostali tam, kde sú dnes a ešte ďalej, existovali 
spisovatelia sci-fi, ktorí pred desiatkami rokov predpovedali, kam by mohla viesť 
budúcnosť.

Kinematografia bola najdôležitejším kanálom, ktorý obrazom zobrazoval to, čo si 
vo svojich príbehoch predstavovali prví vizionári ako Isaac Asimov, Jules Verne, 
George Orwell a mnohí ďalší.

Jednými z najznámejších filmov, ktoré zobrazujú ešte špecifickejšiu tému umelej 
inteligencie, sú tituly ako napr:

• Bicentennial Man (1999)
• Artifical intelligence (2001)
• Her (2013)
• Ex Machina (2014)

Ak sa posunieme v čase dopredu, veľkí hráči, ako napríklad IBM, investovali veľké 
sumy peňazí a času do vývoja niečoho, čo má potenciál zmeniť fungovanie ľud-
stva. Inžinieri, ktorí mali prístup ku všetkým hardvérovým a softvérovým zdrojom 
giganta, akým je IBM, vyvinuli entitu, ktorá sa mala učiť a byť schopná súťažiť 
v najnáročnejších súťažiach ľudského mozgu (Jeopardy show v USA). Pomocou 
svojich 200 miliónov strán štruktúrovaného obsahu dokázala svojou inteligen-
ciou poraziť svetových šampiónov vo všeobecných vedomostiach.

Neskôr tento typ entít strojového učenia môže predstavovať riešenia, ktoré ľudia 
hľadajú v oblastiach, ako je medicína alebo právna prax (nie výlučne), aby získali 
objektívne názory od tzv. expertov umelej inteligencie v problémoch, ako je diag-
nostika, krížové kontroly v komplikovaných súdnych procesoch pri rozhodovaní 
o rozsudkoch.

Na osobnej úrovni sa všetci zhodneme na tom, že osobný asistent, ako je Siri/
Google sa môže veľmi hodiť pri organizovaní našich životov v takých triviálnych 
záležitostiach, ako je nákupný zoznam, obľúbené filmy alebo rezervácia stola 
v reštaurácii. Tieto aplikácie umelej inteligencie, ktoré sa dostali k masám, sú 
každým dňom dostupnejšie, lacnejšie a inteligentnejšie, a aj keď sa nám to páči 
alebo nie, stanú sa súčasťou nášho každodenného života, ak nimi už nie sú.

MODUL 6 Digitalizácia
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Vedomostná aktivita 6:

Aké etické/morálne otázky a otázky ochrany súkromia môžete identifikovať 
v technológiách využívajúcich umelú inteligenciu?

Odpoveď:

Aké výhody môžete vyvodiť z niektorých každodenných príkladov? Perso-
nalizované reklamy, analytika časovej osi Google atď.

Odpoveď:

Záver

Ak zhrnieme vyššie uvedené fakty, digitalizácia je nevyhnutnosťou. Človek nemô-
že uspieť v živote tak, ako je dnes v modernej spoločnosti usporiadaný, bez toho, 
aby v sebe aspoň čiastočne neakceptoval digitálny svet.

Či už hovoríme o častiach softvéru, ktoré nám uľahčujú život, ako je e-mail, 
cloudové služby alebo softvér na online stretnutia, alebo hovoríme o vysoko 
technických prístrojoch, ktoré môžu pomôcť pri práci vysokokvalifikovaných jed-
notlivcov, digitalizácia je kľúčom k lepšiemu pochopeniu toho, ako môžeme s 
pomocou technológií čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a najefektívnejšie využiť 
náš najcennejší zdroj: náš čas
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1.  Príklad dobrej praxe: Automatizácia marketingu

Identifikácia problému

Ako proaktívne riadiť marketingový a komunikačný proces s potenciálnymi zá-
kazníkmi a zákazníkmi v malom podniku tak, aby to viedlo k zvýšeniu predaja.

Krátky súhrn

Výzvou, ktorej čelí väčšina malých firiem je, ako zachytiť, spracovať a využiť údaje 
o potenciálnych zákazníkoch a existujúcich zákazníkoch, čím by sa podporil pre-
daj a zvýšil sa zisk. Malé podniky často nemajú dostatok zamestnancov, aby mohli 
včas reagovať na otázky týkajúce sa predaja a realizovať propagačné kampane.

V priebehu niekoľkých týždňov po zavedení systému riadenia vzťahov so zákaz-
níkmi sa zmenili procesy podpory predaja a služieb, čo viedlo k zvýšeniu predaja, 
ziskovosti a zlepšeniu služieb zákazníkom.

Opis

Spoločnosť Exponential Training & Assessment potrebovala zefektívniť proces 
služieb zákazníkom od marketingu cez dopyt a predaj až po podporu a servis po 
nákupe.
Riešením bolo prepracovanie celého systému komunikácie so zákazníkmi a inter-
nej komunikácie v podniku. Vybraným hotovým riešením bol predplatený clou-
dový produkt na riadenie vzťahov so zákazníkmi a automatizáciu marketingu s 
názvom KEAP.
Aby sa maximalizoval prínos inovácie komunikačného procesu spoločnosti, bola 
zmapovaná “cesta zákazníka” od začiatku až do konca. Následné procesné mapy 
umožnili automatizáciu predajných dopytov priamo z webovej stránky spoloč-
nosti do predajného a zákazníckeho súboru a databázy zákazníkov. Pomocou dá-
tových značiek, polí a kódov dokáže KEAP automaticky odpovedať potenciálnym 
zákazníkom personalizovanými správami a listami. KEAP maximalizuje efektivitu, 
čo umožňuje ľuďom sústrediť sa na dôležitejšie úlohy (napr. budovanie vzťahov 
so zákazníkmi). Funkcie reportovania umožňujú manažmentu sledovať mieru 
konverzie predaja a vytvárať nové prispôsobené marketingové kampane.

Dopad

Zavedenie digitálneho marketingu a odklon od tradičného papierového marke-
tingu si v roku 2016 vyžiadali, aby spoločnosť Exponential Training prepracovala 
svoju stratégiu marketingu a propagácie. Po nastavení automatizovaných kam-
paní a postupností odpovedí bola spoločnosť schopná poskytovať 24-hodinovú 
odozvu na otázky týkajúce sa predaja a riadiť proces komunikácie.   
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Ponaučenie / Záver

Ak venujete čas výskumu a výberu správneho digitálneho riešenia, môže to viesť 
k úspešnej inovácii procesov a systémov spoločnosti. Kľúčom je venovať čas jas-
nému definovaniu potrieb PRED hľadaním riešenia. Ako pri každej významnej 
iniciatíve zmeny, aj tu sa oplatí venovať čas plánovaniu a riadeniu implementácie 
zmeny - projekty týkajúce sa zlepšenia založené na technológiách často zlyhá-
vajú nie kvôli technológiám, ale kvôli ľuďom, ktorí sa cítia byť nimi nahradení a 
nevedia, ako technológie používať.

Referencie:

KEAP - https://keap.com
“KEAP organizuje informácie o vašich klientoch a každodennú prácu na jednom 
mieste, čím vás oslobodzuje od opakujúcich sa úloh”.

2. Príklad dobrej praxe: Tímová práca a výkonnosť

Identifikácia problému

Ako porovnávať, hodnotiť a zlepšovať výkonnosť tímov v práci, čo by viedlo k 
zlepšeniu komunikácie a výsledkov.

Krátky súhrn
Hoci 360-stupňové hodnotenie nie je novinkou, technológia umožňuje jeho kre-
atívnejšie využitie v rôznych odvetviach, organizáciách, veľkých tímoch, ako aj na 
viacerých pracoviskách a vo viacerých krajinách.

TeamMate 360 vyvinula grécka organizácia a následne bol preložený do viace-
rých jazykov, aby sa mohol využívať vo viacerých krajinách. To umožnilo vypraco-
vať sériu národných porovnávacích správ, ktoré analyzujú zručnosti manažérov v 
šiestich rôznych krajinách.

Opis

Spoločnosť Best Cybernetics vyvinula on-line hodnotiaci nástroj s názvom Team-
Mate 360. Tento nástroj umožňuje spoločnostiam nastaviť a dokončiť podrobné 
hodnotenie zručností manažérov. Po zadaní mien a kontaktných údajov manažé-
rov spolu s údajmi o osobách, ktoré ich budú hodnotiť (napr. členovia tímu, ma-
nažér, kolegovia), systém automaticky odošle e-mail a riadi proces hodnotenia. 
Systém tiež vygeneruje pre každého manažéra hodnotiacu správu TeamMate 
360, ktorá kombinuje vizuálne, štatistické a textové zobrazenie výsledkov hod-
notenia manažéra. Správa poskytuje spätnú väzbu o výsledkoch sebahodnotenia 
manažéra a súhrnnú spätnú väzbu od respondentov, ktorí manažéra hodnotili.
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Nástroj tiež umožňuje systematickú analýzu zoskupených údajov, pričom posky-
tuje súbor referenčných ukazovateľov podľa úrovne “základných” aj “špecific-
kých zručností”. Údaje sa môžu analyzovať na úrovni spoločnosti, odvetvia a na 
ďalších úrovniach a môžu sa použiť na zlepšenie správ o výkonnosti a porovná-
vacích správ.

Dopad

Nárast práce na diaľku, najmä počas pandémie koronavírusu a lockdownu, si 
vyžaduje, aby si manažéri osvojili nové zručnosti a prístupy k riadeniu tímov a 
členov tímov na diaľku. TeamMate 360 poskytuje líniovým manažérom aj tímom, 
ktoré riadia, súbor údajov, ktoré im umožňujú plánovať a zlepšovať ich osobnú a 
tímovú výkonnosť.

Ponaučenie / Záver

Nástroj TeamMate 360 poskytuje cenné informácie o schopnostiach a kompeten-
ciách manažérov. Najlepšie je používať ho spolu s vyškoleným pomocníkom-men-
torom/facilitátorom. Facilitátor je schopný pomôcť manažérovi zamyslieť sa nad 
jeho hodnotiacou správou a pripraviť praktický akčný plán na zlepšenie jeho vý-
konu. Tak ako pri väčšine digitálnych nástrojoch a procesoch, do dosiahnutia ich 
plnej hodnoty je potrebné zapojiť iných ľudí a použiť ich hodnotenie.

Referencie:

Erasmus+ Projekt nazvaný TeamMate360 (2018).

3. Príklad dobrej praxe: Je inovácia skutočné drahá?

Identifikácia problému

Inovácia je zvyčajne riziková činnosť (pretože nepredstavuje úplný úspech) a dra-
hý proces/činnosť.

Krátky súhrn

Mnohí ľudia si myslia, že inovácia môže byť len niečo veľmi nové, čo je zároveň 
strašne drahé. Manažment spoločnosti zvyčajne rozhoduje o inováciách, ktoré 
ovplyvňujú celú spoločnosť alebo jej časť, bez toho, aby do toho zapojil ostatných 
zamestnancov. Tento príbeh ukazuje prípad, ako zamestnanec pomohol vyriešiť 
opakujúci sa problém oveľa lacnejšie a jednoduchšie ako vedenie spoločnosti.

PRÍLOHY 
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Opis

Opakujúcim sa problémom veľkej spoločnosti vyrábajúcej mydlo bolo, že nie-
ktoré škatule boli z viacerých príčin prázdne. Znamenalo to pre nich obrovské 
straty a chceli tento problém vyriešiť, preto manažérsky tím zorganizoval interné 
stretnutia s cieľom nájsť najlepšie riešenie. Nakoniec sa rozhodli uskutočniť ino-
váciu procesu a nainštalovať na montážnu linku (predtým, ako sa škatule dosta-
nú do nákladných vozidiel) prístroj, ktorý meria hmotnosť škatúľ a ak niektorá 
škatuľa nemá príslušnú váhu, vydá signál a osoba pracujúca na linke môže danú 
škatuľu z montážnej linky odobrať. Toto riešenie bolo veľmi drahé, desiatky tisíc 
eur, a malo “chybu”. Keď hmotnosť škatule nebola dostatočná, vydaný signál o 
tejto skutočnosti bol pre pracujúcich veľmi nepríjemný, pretože bol veľmi hlasný. 
Aby sa predišlo nepríjemným a otravným signálom, jeden zamestnanec prišiel 
na alternatívne riešenie: vedľa montážnej linky (pred merací prístroj) umiestnil 
ventilátor. Ventilátor odfukoval prázdne škatule z montážnej linky a zabraňoval 
tak nakladaniu prázdnych škatúľ na nákladné autá.

Dopad (možný)

Inštalácia nového zariadenia viedla k okamžitému pokroku v infraštruktúre mon-
tážnej linky. Úprava si vyžiadala zavedenie inej pracovnej fázy do výrobného pro-
cesu, ktorou bol konečný prehľad o výrobkoch. To viedlo k efektívnemu vyradeniu 
prázdnych a nedostatočne zabalených výrobkov.

Ponaučenie / Záver

Keď chceme vyriešiť problém, nemusíme vždy myslieť na veľké, svet zachraňu-
júce nápady. Často je najlepšie riešenie oveľa jednoduchšie a lacnejšie, než si 
myslíme. Do vymýšľania riešenia problému sa často oplatí zapojiť zamestnancov, 
ktorí s problémom priamo dochádzajú do styku, pretože zvyčajne majú dobré 
vedomosti o probléme a majú naň riešenie.

Referencie:

O túto skúsenosť sa podelil manažér v rámci výučby a odbornej prípravy dodáva-
teľa v automobilovom priemysle.

4.  Príklad dobrej praxe: 70-20-10

Identifikácia problému

Často sa používa model 70-20-10. Používajú ho niektoré z najväčších podnikových 
gigantov, ale môžete tento pomer použiť vo svojej vlastnej organizácii?
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Krátky súhrn

Mnohé organizácie prijali model 70:20:10 na podporu inovácií. Tento model na-
značuje, že by ste mali investovať svoju pozornosť a kapitál nasledujúcimi spô-
sobmi: 70 % na kľúčové iniciatívy, 20 % na súvisiace projekty, 10 % na transfor-
mačné projekty.  

Opis

Pôvod tohto modelu pochádza z teórie učenia. Tento model je taký populárny, že 
spoločnosť Google na ňom zakladá svoje investície do inovácií. Ďalšie spoločnos-
ti, ktoré úspešne využívajú túto metódu sú napríklad Apple a L&D.

Podľa inovačného modelu 70:20:10 by vaša organizácia mala investovať približne 
70% svojho času a kapitálu na zlepšovanie existujúcich produktov. Tie si zvyčajne 
vyžadujú nižšie finančné investície a vyhovujú vašej súčasnej zákazníckej základ-
ni a pracovným procesom.

Približne 20% musíte investovať do súvisiacich projektov, pretože súvisiace pro-
jekty sú podobné vašej súčasnej činnosti, ale stále ide o nový trh. Bez ohľadu na 
to, aká úspešná je vaša organizácia, služba alebo produkt; nakoniec sa budete 
musieť prispôsobiť a zmeniť, aby ste splnili nové potreby trhu. Investovanie do 
súvisiacich projektov vám umožňuje kontrolovať tento proces a prevziať v ňom 
vedúcu úlohu.

Transformačné a inovačné projekty môžu byť riskantné, preto sú zdroje na ne 
vynaložené obmedzené len na 10 %.

Dopad (možný)

Veľkou výhodou pravidla 70-20-10 je, že spoločnosti majú šancu stať sa discipli-
novanejšími vo svojej činnosti. Prirodzené predsudky bránia lídrom investovať 
do všetkých troch oblastí. Vďaka tomuto modelu rozdelenia sa teraz môžu nápa-
dy, na ktoré ste možno zabudli alebo ich ignorovali, objaviť a premeniť na aktíva. 
Riadenie inovácií ako portfólia znamená, že môžete riadiť rovnováhu investícií do 
iniciatív spoločnosti a podporovať budúci rast. Okrem toho, inovácie sa stávajú 
predvídateľnejšími, pretože keď máte na zváženie niekoľko projektov, je jedno-
duchšie robiť spoľahlivejšie prognózy.

Ponaučenie / Záver

Hoci sa často nazýva “pravidlo inovácie”, 70-20-10 v skutočnosti nie je pravidlo, 
ale skôr počiatočný bod, východisko. Mali by ste si sami podľa profilu a potrieb 
vašej spoločnosti upraviť tieto pomery. Úspech v inováciách totiž vyzerá v každej 
spoločnosti inak a vnútorné štruktúry, ako aj vonkajšie faktory môžu ovplyvniť 
rovnováhu.

PRÍLOHY 
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Referencie:

https://www.itonics-innovation.com/blog/702010-rule-of-innovation
https://www.itonics-innovation.com/blog/how-to-innovate-and-scale

5.   Príklad dobrej praxe: Príručka pre riadenie projektov

Identifikácia problému

Tímy rôznych druhov projektov sa zvyčajne skladajú z mnohých jednotlivcov a 
podskupín. Osoby zapojené do akéhokoľvek projektu potrebujú spoločný refe-
renčný bod, na ktorý sa môžu obrátiť v prípade nedorozumení, pripomienok a 
koordinácie činností/úloh.

Krátky súhrn

Príručka pre riadenie projektov je základom bezproblémovej a efektívnej reali-
zácie projektu. Funguje nielen ako “encyklopédia” informácií o projekte v kaž-
dom jeho okamihu, ale aj ako “spojovací prostriedok” medzi účastníkmi, ktorý 
umožňuje projektovým manažérom pôsobiť ako sprievodcovia usmerňujúci tím 
správnym smerom, najmä v krízových situáciách.

Opis

Národné projektové konzorcium pozostávajúce z organizácií zo sektorov odbor-
ného vzdelávania a prípravy, pohostinstva a odpadového hospodárstva na Cypre 
realizuje dvojročný inovačný projekt týkajúci sa systémov odpadového hospo-
dárstva v pohostinstve. Ústredným bodom projektu bola Príručka odpadového 
hospodárstva, pre ktorú musel každý partner predložiť kapitolu, ktorej vypra-
covanie mu bolo pridelené. Na konci prvého roka realizácie projektu požiadal 
koordinátor projektu všetkých účastníkov, aby predložili svoje kapitoly. Zamest-
nanci jednej z partnerských organizácií však poslali konzorciu skupinový e-mail, 
v ktorom uviedli, že majú iné povinnosti, vyjadrili svoj nesúhlas so stanovenými 
termínmi a požiadali o odklad predloženia aspoň o 1 mesiac. Koordinátor pro-
jektu zorganizoval online stretnutie konzorcia, na ktorom sa odvolal na Príručku 
riadenia projektu, aby vysvetlil, že akékoľvek oneskorenie predloženia kapitol 
v tejto fáze by malo domino efekt na ostatné činnosti a rozpočet. Koordinátor 
projektu a všetci partneri pracovali na riešení: ostatní partneri prevezmú časť 
záťaže a dokončia prácu, samozrejme, s prerozdelením finančných prostriedkov 
za dodatočnú prácu, ktoré im boli pridelené.

Dopad

Príručka pre riadenie projektu je nástrojom, ktorý má zásadný význam pre efek-
tívnu realizáciu každého projektu. V tomto prípade koordinátor projektu použil 
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Príručku na to, aby partnerom pripomenul a vysvetlil zdôvodnenie termínov a 
zároveň zabránil nadchádzajúcemu konfliktu medzi nimi. Príručka pre riadenie 
projektu obsahovala aj informácie o rozpočte projektu, čím umožnila koordiná-
torovi transparentne prerozdeliť partnerom časové a finančné zdroje tak, aby sa 
práca mohla dokončiť.

Ponaučenie / Záver

Vypracovanie komplexnej príručky pre riadenie projektu by malo byť prioritou 
projektových manažérov ešte pred tým, ako dostanú zelenú na realizáciu projek-
tu, aby sa zabezpečila transparentnosť a jasnosť úloh, rozpočtu, rolí, zodpoved-
ností, termínov, stratégie riadenia konfliktov a pod.

Referencie:

O tento príbeh z praxe sa podelil koordinátor projektu spomínaný v tomto príbehu.

6. Príklad dobrej praxe: Školenie v oblasti riadenia projektov

Identifikácia problému

Riadenie projektov si vyžaduje dôkladné plánovanie a riadenie zdrojov, ako aj 
zručnosti, ktoré si často vyžadujú špeciálne školenia na ich zdokonalenie.

Krátky súhrn

Na prvý pohľad sa zdá, že riadenie projektu je náročná úloha kvôli mnohým rôz-
nym aspektom, ktoré si vyžadujú mikro a makro manažment.
Našťastie vo všetkých krajinách EÚ existuje mnoho organizácií, ktoré sa špecia-
lizujú na poskytovanie školení v oblasti riadenia projektov. Tento krátky príbeh 
poukazuje na to, ako môže školenie pomôcť začiatočníkom v oblasti riadenia 
projektov.

Opis

Organizácia odborného vzdelávania a prípravy na Cypre sa po prvýkrát pripravo-
vala na účasť na projekte Erasmus. Súčasťou týchto príprav bola aj odborná prí-
prava dvoch zamestnancov, ktorí budú do projektu zapojení. Organizácia odbor-
ného vzdelávania a prípravy využila národný program rozvoja ľudských zdrojov, 
takže školenie bolo dotované na 80 % cyperským Úradom pre rozvoj ľudských 
zdrojov (HRDA). Dvaja noví projektoví manažéri sa zúčastnili na 16-hodinovom 
online seminári, na ktorom im odborník predstavil učebný program špecializo-
vaný na školenie neskúsených a aj skúsených projektových manažérov. Školenie 
zahŕňalo úvod do koncepcie riadenia projektov a všetkých jeho aspektov; kon-
ceptualizácie, plánovania, zabezpečenia kvality, šírenia informácií, používania 
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nástrojov, podávania správ a vyhodnotenia. Počas školenia mali všetci účastníci 
z rôznych oblastí cyperského trhu možnosť vymeniť si názory, rady a skúsenosti 
prostredníctvom praktických skupinových cvičení. Na konci školenia si účastníci 
vymenili kontaktné údaje a niektorí z nich často spolu komunikovali; dokonca 
spoločne pracovali na projektoch.

Dopad

Príprava a školenie zamestnancov, ktorí budú zapojení do projektu Erasmus, malo 
niekoľko prínosov: a) účastníci školenia sa oboznámili s konceptom riadenia projek-
tov a dozvedeli sa o nástrojoch riadenia projektov a osvedčených postupoch, b) mali 
možnosť stretnúť sa a učiť sa od kolegov, c) rozšírili si sieť kontaktov a využili (okrem 
iného) potenciál budúcich partnerstiev v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Ponaučenie / Záver

Kontinuálne odborné vzdelávanie a príprava je najefektívnejším spôsobom zvy-
šovania kompetencií zamestnancov, čo v konečnom dôsledku vedie k úspešným 
a aj novým podnikateľským aktivitám. Učenie na vzdelávacích seminároch sa ne-
realizuje len prostredníctvom poskytovania príslušných učebných osnov, ale aj v 
medziľudskom priestore medzi účastníkmi vzdelávania prostredníctvom výmeny 
názorov, skúseností a poznatkov.

Referencie:

O tento krátky príbeh sa podelili účastníci spomínaní v tomto príbehu.

7.  Príklad dobrej praxe: Kreatívne myslenie, ktorého stredobodom je   
      zákazník

Identifikácia problému
Po celom svete sa v dôsledku lockdownu spôsobeného pandémiou Covid ocitlo 
mnoho malých podnikov v kríze. Jedným z najviac postihnutých odvetví bol prie-
mysel pohostinstiev a jeho dodávatelia. Mnohé podniky - od malých rodinných 
podnikov až po väčšie reťazce - ukončili svoju činnosť, pretože neboli schopné pre-
žiť mnoho mesiacov s nízkymi alebo žiadnymi príjmami. Niektorým sa však podari-
lo nájsť kreatívne riešenia a znovu sa objaviť, či už dočasne alebo dlhodobo.

Krátky súhrn

Tento prípad je len jedným z príkladov množstva malých reštaurácií, ktoré reago-
vali pružne a rýchlo a v presvedčení, že dokážu vytvoriť prostredie, v ktorom budú 
môcť naďalej podnikať a uspokojovať potreby svojich zákazníkov, a to pri zachova-
ní prísnych pravidiel a sociálneho odstupu, ktoré zaviedli vlády počas lockdownu.
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Opis

Keď boli pohostinstvá zatvorené, celé odvetvie zostalo v šoku. Mnohé zabehnuté 
reštaurácie začali dodávať zabalené polotovary kvalitného jedla do tých domác-
ností, ktoré si to mohli dovoliť. Avšak mnohé malé reštaurácie potrebovali ceno-
vo dostupnejšie riešenie.
Kreativita však prekvitala a mnohé podniky zaviedli “drive in dining”. Zákazní-
ci mohli zostať vo svojich autách a pritom si vychutnávať svoje obľúbené jedlá 
podávané na prenosných podnosoch pripevnených na oknách auta. Hoci sa 
obmedzenia na mnohých miestach zmiernili, mnohí zákazníci si stále želajú byť 
obslúžení “v aute”.
Jednému z takýchto príkladov sa naďalej darí v malom meste Kanpur v Indii. 
Hoci reštaurácia skúšala donášku do domu, neprinášala dostatočný príjem na 
to, aby udržala všetkých zamestnancov v plnom pracovnom nasadení. Kreatívne 
vymysleli, že na rozvoz jedla klientom budú používať golfové vozíky. Vedľa nich 
sú umiestnené piknikové lavičky pre tých, ktorí chcú vystúpiť zo svojich áut, ktoré 
sú zaparkované tak, aby sa ľahko udržiaval sociálny odstup, pričom objednávky 
sa zadávajú prostredníctvom QR kódov.
Majitelia sa o svoje poznatky podelili s menšími spoločnosťami, ktoré ich oslovili, 
a obchodný model sa rozšíril.
Tím pokračoval v kreatívnych nápadoch, aby z obedovania urobil zážitok a začal 
organizovať tematické večery a sociálne vzdialené tanečné noci alebo poskytovali 
súkromné záhrady pre skupiny na hranie hier. Prekvapivo veľké množstvo zákaz-
níkov využilo tento nápad a mnohé z týchto organizácií pokračujú naďalej v ich 
organizovaní. Toto je jeden z nápadov, ktorý pravdepodobne prežije aj naďalej. 

Dopad (možný)

Izolácia spôsobená lockownom viedla u mnohých k psychickým problémom rôz-
neho stupňa závažnosti. Klaustrofóbia, osamelosť alebo príliš veľa ľudí na malom 
priestore zohrávali úlohu v sociálnych problémoch, ktorým ľudia a komunity čeli-
li. Možnosť vyjsť z domu a najesť sa dobrého jedla by mnohým pomohla prekonať 
tieto ťažké časy.

Ponaučenie / Záver

Bez ohľadu na veľkosť podniku, ak sa zameriava na uspokojenie zákazníkov, tvo-
rivé myslenie prináša úspešné nápady.

Referencie:

Skúsenosti boli zdieľané online na stránke podporujúcej šírenie inovatívnych 
myšlienok v malých a stredných podnikoch a spoločnostiach, ktoré majú vplyv 
na zabezpečenie väčšieho dobra. O tomto a podobných príkladoch sa písalo aj v 
celosvetových masmédiách.

PRÍLOHY 
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8.  Príklad dobrej praxe: Dôvera – predpoklad pre kreatívne myslenie

Identifikácia problému

Človek alebo tím môže myslieť kreatívne len vtedy, ak existuje dôvera. Oni sami 
musia veriť, že existuje lepší, efektívnejší spôsob a že ho dokážu nájsť. Ľudia, ktorí 
sa podieľajú na riadení podniku musia veriť v schopnosť svojich ľudí, že vedia mys-
lieť kreatívne a vytvárať prostredie, ktoré podporuje jeho rozvoj.

Krátky súhrn 

Tento prípad ukazuje flexibilitu a rýchlosť, s akou môže malá organizácia tvori-
vo, užitočne a lacno inovovať. Poukazuje tiež na dve dôležité zložky vytvárania 
kultúry kreatívneho myslenia a inovácií. Prvou je skutočná viera v možnosť byť 
skutočne kreatívny a inovatívny. Druhým je, že to, že niečo ešte nebolo urobené, 
neznamená, že to nejde. Kreatívne myslenie znamená ochotu prijať neznáme.

Opis

Počas prvej vlny vírusu Covid19 bolo Taliansko jednou z najviac postihnutých 
krajín. Podobne ako mnohé iné, aj nemocnica v severotalianskom meste Brescia 
bola vyťažená nad rámec bežnej kapacity, čo spôsobilo veľké problémy so zdroj-
mi, najmä na jednotke intenzívnej starostlivosti.
V určitom okamihu bolo zrejmé, že životne dôležité Venturiho ventily na dýcha-
cích prístrojoch sa minú a bude ich nedostatok. Celosvetový nárast dopytu zna-
menal, že výroba jednoducho nestíhala a nebolo možné ich zabezpečiť. Bez nich 
by však respirátory nemohli plniť svoju úlohu a udržiavať ľudí pri živote.
Keď sa redaktor miestnych novín dozvedel o potenciálnej kríze, spojil nemocnicu 
s malou miestnou firmou zaoberajúcou sa trojrozmernou tlačou v nádeji, že by 
mohla pomôcť. Generálny riaditeľ a strojný inžinier sa ponáhľali do nemocnice, 
aby preskúmali ventily. Hoci spoločnosť nikdy predtým nevyrábala ventily žiad-
neho druhu, verili, že ich tím má tvorivé schopnosti a zručnosti na to, aby prišiel s 
inovatívnym riešením. Do troch hodín táto malá spoločnosť skonštruovala ventil 
a v priebehu niekoľkých hodín rýchlo vyrobila prototyp. Zodpovedal originálu a 
oni uviedli do prevádzky svojich 6 priemyselných tlačiarní a za prvých 24 hodín 
vyrobili 100 ventilov.
Hoci zamestnanci 48 hodín nespali, tešili sa, že sa im podarilo vyrobiť život za-
chraňujúce ventily. Návrh vylepšili a rozposlali do všetkých 3-D tlačiarní, aby 
mohli život zachraňujúce respirátory všade na svete fungovať aj naďalej.
Kreatívne myslenie sa nevyskytuje len v priemysle a možno ho podporovať už od 
útleho veku! V Grécku počas prvej vlny žiaci štátnych škôl použili 3-D tlačiarne na 
výrobu veľmi potrebných tvárových štítov, ktoré zdravotnícki pracovníci nosia na 
chirurgických rúškach.
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Dopad (možný)

Schopnosť rýchlo a s nízkymi nákladmi vyrobiť viacero ventilátorov ovplyvnila 
imidž aj prosperitu spoločnosti, ale predovšetkým umožnila nemocnici zachraňo-
vať životy v jednom z najťažších období, ktoré Európa v nedávnej histórii zažila.

Ponaučenie / Záver

Keď sa objaví situácia, ktorá je výzvou pre komunitu, v ktorej žijeme alebo pre 
oblasť, v ktorej pracujeme, je dôležité veriť v silu aj tej najmenšej spoločnosti 
vytvárať riešenia, ktoré môžu mať pozitívny vplyv nielen na ľudí okolo nich, ale aj 
na prospech spoločnosti. Spoločnosti musia byť otvorené skúmaniu všetkých a 
akýchkoľvek nápadov, s ktorými prídu zamestnanci alebo externí partneri. 

 Referencie:

Skúsenosti boli zdieľané online na stránke podporujúcej šírenie inovatívnych 
myšlienok v malých a stredných podnikoch a spoločnostiach, ktoré majú vplyv na 
zabezpečenie väčšieho dobra. Informovali o nej aj mnohé noviny.

9. Príklad dobrej praxe: Dizajn a nové materiály

Identifikácia problému

Študentka posledného ročníka 2. stupňa štúdia na Fakulte architektúry so zame-
raním na dizajn hľadala moderný, recyklovateľný a dobre spracovateľný materiál, 
ktorý by použila na dizajn výrobku nielen vo svojej záverečnej práci, ale bol by 
inšpiráciou pre výrobné firmy, ktoré by ho mohli následne ďalej vyrábať.

Krátky súhrn

Mnohí manažéri spoločností si myslia, že spoluprácou s výskumníkmi základ-
ného výskumu a študentmi vysokých škôl nemôžu posunúť svoju spoločnosť 
ďalej. Ide o dizajnové myslenie, ktoré v sebe spája nielen moderné trendy, ale aj 
ekodizajn (ekologický dizajn - používanie materiálov, ktoré sú ďalej použiteľné, 
recyklovateľné a ľahko spracovateľné na ďalšie použitie), efektívnosť a praktic-
ké využitie. Hľadanie vhodných materiálov na ekologickú výrobu a používanie 
štandardných výrobkov v spojení s dizajnovými návrhmi môže byť pre mnohých 
výrobcov zaujímavým produktom, ktorý si nevyžiada zvýšené náklady na nové 
technológie. Formy používané pri výrobe prototypov týchto výrobkov si môžu 
výrobcovia požičať.
 

PRÍLOHY 
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Opis

Študentka Fakulty architektúry sa obrátila na Fakultu chemickej technológie, 
Katedru prírodných a syntetických polymérov, aby jej odporučili nový a dobre 
recyklovateľný materiál, ako aj spoločnosť, ktorá tento materiál vyrába. V tom 
čase prebiehal výskum v rámci 4 spoločností, kde sa testoval biologicky odbúra-
teľný plne kompostovateľný plastový materiál. Študentka sa spojila s výskumným 
tímom, ale aj s tímom spoločnosti, ktorá začala materiál vyrábať v malých množ-
stvách. Na materiál sa vzťahovalo duševné vlastníctvo - patent vo viac ako 40 
kľúčových krajinách sveta. Materiál sa testoval na niekoľkých technológiách a na 
niekoľkých výrobkoch, ktoré mali jednorazové použitie (plastový príbor, plastové 
poháre a tácky). Študentka sa spolu s tímom výskumníkov a inžinierov z praxe 
zaujímala o to, ktoré plastové výrobky sa často menia - napríklad v dôsledku 
moderných trendov alebo v dôsledku rýchleho opotrebovania. S tímom prišla na 
2 typy výrobkov - slnečné okuliare a tienidlá na osvetľovacie zariadenia (tienidlá 
na svietidlá).
Dizajn a výrobu výrobkov navrhovala aj v spolupráci s technikmi z výrobných 
podnikov (podľa výrobnej technológie). S týmito slnečnými okuliarmi vyrobený-
mi z biologicky rozložiteľného a plne kompostovateľného plastu získala ocenenia 
najmä za hranicami Slovenskej republiky. V Nemecku táto študentka získala aj 
štipendium. Neskôr začala z týchto materiálov navrhovať výrobky pre svetelnú 
techniku - tienidlá na svietidlá. Všetky tieto výrobky podliehajú moderným tren-
dom, alebo majú tendenciu sa počas používania znehodnotiť. Cieľom študentky 
bolo v spolupráci s tímom výskumníkov a technikov použiť pri výrobe ňou navrh-
nutého výrobku bežného denného použitia taký materiál, ktorý by bolo možné 
po dobe jeho používania ekologicky zlikvidovať. Týmto faktorom naplnila so svo-
jím navrhnutým výrobkom podmienku obehového hospodárstva.
Po skončení životnosti výrobkov by sa tieto výrobky mohli z biologicky rozložiteľ-
ného a plne kompostovateľného materiálu rozložiť na kompost. To, čo sa získalo 
z prírody, by sa do nej vrátilo späť.

Ponaučenie / Záver

Prvým impulzom pre inovatívne a dizajnové myslenie bolo zadanie pre študentov 
Fakulty architektúry – so zameraním na priemyselný dizajn - navrhnúť úžitkové 
výrobky s relatívne obmedzenou životnosťou (vzhľadom na módne trendy alebo 
vzhľadom na rýchle opotrebovanie) z takých materiálov, ktoré by nezaťažovali 
životné prostredie. Spojenie s tímom výskumníkov zo základného výskumu, s fir-
mou, ktorá začala tento ekologický plast vyrábať a s firmami, ktoré ho testovali 
na svojich štandardných technológiách, prinieslo všetkým zúčastneným veľa uži-
točných skúseností. Podnietilo tím výskumníkov k práci na zlepšovaní vlastností 
nového materiálu, študentom dizajnu poskytlo spätnú väzbu o efektívnosti a 
využiteľnosti ich navrhovaných dizajnov, pre tímy vo firmách prinieslo nové po-
znatky a zručnosti pri výrobe náročnejších výrobkov z nového materiálu, naučilo 
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ich pracovať v inovačných tímoch, poskytovať praktickú spätnú väzbu vedcom 
a študentom z hľadiska efektívnosti, praktickosti, pohodlnosti a vysokej úžitko-
vej hodnoty pre zákazníkov, ktorí výrobky používajú. Všetkým zainteresovaným 
stranám poskytla pokrok pri riešení problémov, ktoré neskôr ocenila Európska 
komisia.

Referencie

Informácie o biologicky rozložiteľnom a plne kompostovateľnom materiáli ohľad-
ne jeho vývoja, testovania, o príprave prvých návrhov konkrétnych výrobkov z 
tohto materiálu, boli získané z viacerých zdrojov. Slovenský plastikársky klaster 
(SPK) podporoval aplikovaný výskum v tejto oblasti, takže pozná tímy, ktoré na 
ňom pracovali. Študenti Fakulty architektúry - priemyselného dizajnu prezento-
vali svoj príbeh na tzv. inovačných dňoch, ktoré SPK organizoval v rámci série 
seminárov Trendy v plastikárskom priemysle.

10. Príklad dobrej praxe: Spolupráca medzi spoločnosťou a študentmi

Identifikácia problému

Stredne veľká spoločnosť - nástrojáreň - má problém s uvedením nového výrob-
ku na trh, ktorý by trvale využíval kapacity nástrojárne, ale aj možnosti sesterskej 
plastikárskej spoločnosti, ktorá je členom spoločného holdingu.

Krátky súhrn

Mnohí manažéri firiem si myslia, že nové výrobky alebo nové spôsoby použitia 
starých výrobkov musia vymýšľať len ich vlastní zamestnanci. Jedným z riešení 
je spolupráca s externými odborníkmi, resp. študentmi končiacimi štúdium na 
univerzite alebo doktorandské štúdium (PhD.). Takáto spolupráca, ktorá spája in-
venciu (kreativitu študentov), praktické a tiež tvorivé skúsenosti zamestnancov, 
môže vytvoriť veľmi inovačné produkty. Nemusia byť náročné na rozširovanie 
technológií vo firme, len využívajú existujúce zariadenia, nástroje a technológie.

Opis

Spoločnosť s výlučne slovenským kapitálom, nástrojáreň, chce na trh uviesť výro-
bok, ktorý by trvalo udržal výrobu. Spoločnosť sa spojila so študentmi 2. ročníka, 
2. stupňa Strojníckej fakulty STU a tiež so študentmi, ktorí študovali v rámci 3. 
stupňa štúdia na uvedenej fakulte (doktorandské štúdium). Spoločnosť si uve-
domovala, že súčasným trendom na trhu sú bicykle, ale chcela predstaviť bicyk-
el, ktorý by bol vhodný najmä do mesta, aby sa nemusel prepravovať v autách 
na nosičoch, ale priamo v kufri. Ďalšou definovanou charakteristikou bolo, že 

PRÍLOHY 
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cieľovou skupinou nebudú len deti, pretože aj ostatní členovia rodiny si budú 
musieť kúpiť nový kúsok, ale rozhodli sa, že bude variabilný. To znamená, že ten-
to bicykel môžu používať všetci členovia domácnosti. “Rastúci bicykel” vymyslel 
majiteľ spoločnosti a nápad pochádza z korčúľ pre deti, ktoré sa dali predĺžiť 
podľa veľkosti nohy. Túto myšlienku preniesol na bicykel. Okrem toho chcel, aby 
sa dal veľmi rýchlo rozložiť z kufra auta, ako napríklad kočík. Výsledkom tímovej 
práce 4 študentov a viac ako 6 zamestnancov spoločnosti bol nový bicykel, ktorý 
uzrel svetlo sveta po roku. Stále mal určité konštrukčné nedostatky, ale technicky 
ho spoločnosť dokázala vyrobiť úplne samostatne. V spolupráci s plastikárskou 
spoločnosťou v holdingu vyrobili plastové diely. Jediné, čo museli pre “rastúci 
bicykel” doviesť, boli prevody, ktoré boli napriek jeho použitiu v meste potrebné 
pre kopcovitý mestský terén. Nezávislí neboli ani pri výrobe pedálov. Časom sa 
prišlo na to, že kryt základne bicykla by mohol byť vymeniteľný, podobne ako kryt 
mobilného telefónu. Tu na základe návrhov študentov zakúpili autorské práva 
od súčasného maliara moderného umenia a preniesli jeho maľby na plastový 
kryt hlavnej časti bicykla. Skupina študentov odmietla aj systém predaja, ktorý 
je postavený na sieti showroomov v predajniach bicyklov, ale celý predaj zabez-
pečili prostredníctvom online zasielania. V showroomoch si klienti môžu bicykel 
vyskúšať a vybrať si dizajn podľa svojich predstáv.

Dopad (možný)

Nové navrhované riešenie nemá žiadny vplyv na rozširovanie alebo nákup tech-
nológie. Má vplyv na expanziu nového dodávateľa (dodávka pedálov a dielov pre 
prevodovky bicyklov). Existuje jedno nebezpečenstvo, že v Európe je minimum 
takýchto dodávateľov, takže celý dodávateľský reťazec musí byť prepojený s 
Áziou, čo môže byť v rámci pandémie COVID-19 problematické. Nový výrobok 
vyrieši situáciu s veľkým odbytom výrobcov náradia a vykompenzuje výkyvy vo 
výrobe, ktoré sú u výrobcov náradia časté a bežné. Využijú sa aj kapacity spoloč-
nosti vyrábajúcej plasty v rámci holdingu. Nová značka bicyklov uvedie sloven-
skú spoločnosť medzi firmy, ktoré vyrábajú zaujímavý produkt. “Rastúci bicykel” 
bude uvedený na ázijský trh na jeseň. Tento výrobok udrží zamestnanosť v jednej 
stredne veľkej firme, ale aj v plastikárskej firme ako člena holdingu.

Ponaučenie / Záver

Ako sa potvrdilo v analýze na slovenskom trhu, kľúčovými hnacími silami inovácií 
sú majitelia a/alebo vrcholoví manažéri spoločností. Tí vytvárajú podmienky pre 
inovačné myslenie. Na začiatku viac-menej nereálne požiadavky na výrobok, kto-
rý nástrojár nikdy nevyrábal, prenos úžitkových vlastností z iných výrobkov (pre-
dlžujúce sa korčule, vymeniteľné puzdrá na mobilné telefóny, bývalé skladacie 
bicykle, dizajn z obrazu prenesený na obal) podnietili tím študentov s kreatívnym 
a dizajnovým myslením a z inžinierov, ktorí, zvládli praktické postupy a dokázali 
maximálne využiť všetky moderné technológie vo firme. Práve v rámci procesu 



196

dizajnového myslenia sa spojilo moderné a atraktívne chápanie mladých študen-
tov s praktickými skúsenosťami inžinierov z firiem, ktorí dbali na vysokú úžitkovú 
hodnotu a jednoduchosť. To všetko zaručovalo spokojnosť klienta s produktom.

Referencie:

Všetky informácie sme získali v rozhovore so spolumajiteľom, štatutárnym zá-
stupcom a konateľom spoločnosti so slovenským kapitálom, ktorá patrí medzi 
nástrojárne s modernými technológiami. Práve on prišiel so zadaním pre tím 
inovátorov, a keďže študuje na 3. stupni vysokoškolského štúdia, rozhodol sa 
vyskúšať tento v regióne ojedinelý experiment, spolupracovať na inovačnom 
zadaní so študentmi. Takto postupoval aj pri tvorbe názvu produktu - aby bol 
regionálny, netradičný, ale najmä aby názov znel medzinárodne a vyzdvihol jeho 
“rastúci” trend.

11. Príklad dobrej praxe: Stratení v komunikácii

Identifikácia problému

Nedostatok komplexnej a transparentnej internej komunikačnej politiky môže 
brániť inováciám. Otvorená komunikácia a neustále zlepšovanie protokolov sú 
nevyhnutné.

Krátky súhrn

Komunikácia je základom inovácií, pretože si vyžaduje komplexnú tímovú prácu, 
neustále formovanie projektov a produktov, rýchle a flexibilné prispôsobovanie. 
Existuje však jeden nevyhnutný komunikačný krok ešte skôr, než sa myšlienky 
dostanú k rozhodovacím orgánom. Táto prípadová štúdia rozpráva o skúsenos-
tiach mladého manažéra inovačných projektov, ktorý musel pri realizácii svojho 
nápadu bojovať so zle organizovanou komunikačnou štruktúrou vo svojej spo-
ločnosti. Je to príklad Dávida, ktorý zvíťazil nad Goliášom, príklad ako aj len jeden 
človek môže niečo zmeniť. 

Opis

Mobilné technológie sú jedným z najinovatívnejších, najrýchlejšie sa meniacich 
a najkonkurenčnejších odvetví. Malá inžinierska spoločnosť pracuje pre jedného 
z najväčších poskytovateľov telekomunikačných služieb na optimalizácii pokrytia 
siete na celom kontinente. Priemysel 4.0 otvára veľa možností pre inovácie, no 
zdá sa, že táto spoločnosť ignoruje značné percento talentu a inovačného po-
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tenciálu, ktorý majú jej zamestnanci. Podľa organizačnej štruktúry sa inovačné 
nápady očakávajú len od výskumného laboratória; inžinieri a technici by mali len 
spolupracovať. Náš respondent, pán Z, tu začínal ako inžinier, ale vedený svojou 
profesionálnou túžbou neustále investoval do získavania nových zručností a zlep-
šovania procesov súvisiacich s jeho prácou. Mal dôležitý nápad na inováciu i4.0, 
ktorý mohol zlepšiť ich existujúce služby a vytvoriť nový produkt a príjem. Snažil 
sa zaujať pozornosť svojho šéfa, ale kvôli absencii vhodnej internej komunikačnej 
politiky to trvalo viac ako rok. Podarilo sa mu to, našťastie, pri spontánnej nefor-
málnej prestávke na kávu. Nakoniec dostal povolenie vypracovať inovačný pro-
jekt založený na nápade, ktorý sa ukázal ako veľmi užitočný a lukratívny. Všetko 
sa podarilo a pán Z. bol húževnatý, odhodlaný a aktívny. Žiaľ, vedenie sa z tejto 
skúsenosti nepoučilo, tok komunikácie, rovnako ako interná politika riadenia ná-
padov, sú stále rovnaké. Ktovie, koľko nápadov a príležitostí sa premárni.

Dopad 

Toto je príbeh so šťastným koncom, pán Z zostal verný spoločnosti a priniesol 
do nej svoj inovačný nápad. Vďaka nemu si firma zvýšila renomé medzi klient-
mi, rozvíjala a diverzifikovala svoje služby. Pán Z pracuje na úplne novej pozícii, 
ktorá vyrástla z jeho projektu, a teší sa z nej. Aj keď vedenie nevyužilo príležitosť 
identifikovať a vyriešiť dôležitú komunikačnú medzeru, príklad pána Z by mohol 
inšpirovať ďalších kolegov, aby sa chopili iniciatívy a usilovali sa o inováciu.

Ponaučenie / Záver

Komunikácia je „olejom“, vďaka ktorému sa kolesá inovácií otáčajú hladko. Nie 
je ne-možné realizovať úspešný inovačný projekt bez efektívnej, systematickej 
internej komunikačnej štruktúry, ale tento proces je určite ťažší, zraniteľnejší a 
pomalší. Vždy, keď sa stane niečo dôležité, nezvyčajné a výnimočné, vedenie by 
sa malo zaujímať o analýzu a venovať jej čas. V tomto prípade prišiel inovačný 
nápad z nového zdroja - mimo výskumného laboratória - a novým kanálom – 
prostredníctvom neformálnej prestávky na kávu. Bolo by prospešné preskúmať 
komunikačné postupy týkajúce sa inovácií.

Referencie:

Inovačný balík EPIC pre maleé a stredné podniky na zlepšenie ich inovačných 
schopností a produktivity (2020-1-HU01-KA202-078669), správa z pohovoru O1 z 
Portugalska (2021).
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12.  Príklad dobrej praxe: Ide o psychologickú bezpečnosť

Identifikácia problému

Nedostatok psychologickej bezpečnosti na pracovisku blokuje inovačné iniciatívy 
zdola nahor a podkopáva inovačný ekosystém.

Krátky súhrn

Neexistuje žiadny inovačný ekosystém bez organizačnej kultúry, ktorá podporu-
je psychologickú bezpečnosť. Na základe rozhovorov s inovačnými manažérmi z 
rôznych priemyselných odvetví a rôznych krajín Európy predstavíme dva príklady 
komunikačnej politiky. Jeden je osvedčený postup, zatiaľ čo druhý je pravý opak. 
Poskytujú rýchly a jasný prehľad o tom, ako môže vedenie spoločnosti stimulovať 
alebo obmedziť inovácie prostredníctvom psychologickej bezpečnosti/neistoty.

Opis

Finančná spoločnosť vyvíja softvér na prevenciu podvodov pre banky. Inovácia je 
organicky začlenená do ich organizačnej kultúry. Všetci zamestnanci zo všetkých 
oddelení môžu a majú navrhovať inovačné nápady, ktoré sa potom často realizu-
jú v multidisciplinárnych tímoch. Podľa reklamného textára spoločnosti je celkom 
upokojujúce, že chyby sú manažérmi akceptované ako prirodzená súčasť učenia 
a rozvoja. Od zamestnancov sa očakáva, že o pochybnostiach a chybách budú čo 
najskôr informovať, aby sa zistila ich príčinu a prijali závery. Ľudia sú povzbudzo-
vaní, aby aktívne hľadali možnosti učenia sa aj na chybách a každodennej práci a 
prevzali zodpovednosť za oboje. Vďaka tomu všetkému sa ľudia cítia akceptovaní, 
zvedaví, môžu slobodne klásť otázky a realizovať svoje profesionálne ambície.

Ďalšia technologická spoločnosť i4.0 má tiež talentovaných zamestnancov, ale 
kultúra organizácie je odlišná. Od kolegov sa očakáva, že budú prezentovať ino-
vačné nápady, ale až pri koncoročnom individuálnom hodnotení so šéfom. Ak 
nemajú nápad, nie je isté, že im bude predĺžená zmluva na ďalší rok. Softvérový 
inžinier hovoril o strašnom strese, ktorý tento systém spôsobuje. Okrem toho, v 
prípade, ak je nápad na inovačný projekt prijatý, namiesto podpory a uznania im 
manažéri neustále pripomínajú možné negatívne dôsledky ich neúspechu alebo 
nedodržania termínov. Toto nie je motivácia, práve naopak.

Dopad

Psychologická bezpečnosť má priamy vplyv na efektivitu komunikácie, tok infor-
mácií, atmosféru na pracovisku, fluktuáciu, spoluprácu a nepriamo aj na produk-
tivitu, lojalitu, fluktuáciu a inovačnú kapacitu.

PRÍLOHY 
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Ponaučenie / Záver

Zdravá atmosféra na pracovisku, sebarealizácia a efektívna spolupráca majú 
korene v psychologickej bezpečnosti. V prípade prostredia intenzívne využíva-
júceho inovácie je to ešte dôležitejšie, pretože si to vyžaduje komplexnú, inter-
disciplinárnu a viacúrovňovú spolutvorbu. Ak sa zainteresované strany necítia 
dostatočne bezpečne na to, aby mohli otvorene komunikovať, odhaliť neistoty, 
klásť otázky, úprimne kritizovať, spochybňovať rozhodnutia, robiť chyby alebo 
dokonca v prípade potreby upustiť od nápadov a pozastaviť projekty, nemôžeme 
hovoriť o psychologickej bezpečnosti.

Referencie:

Inovačný balík EPIC pre malé a stredné podniky na zlepšenie ich inovačných 
schopností a produktivity (2020-1-HU01-KA202-078669), správa z pohovoru O1 z 
Portugalska (2021)

13.  Príklad dobrej praxe: Inovácia prostredníctvom digitalizácie

Identifikácia problému

Ako znížiť používanie papierových zdrojov a času pri hodnotení žiakov, ktorí sa 
snažia získať odbornú kvalifikáciu.

Krátky súhrn

Spoločnosť Exponential Training využila digitalizáciu na zefektívnenie procesu 
vzdelávania, hodnotenia a moderovania. Výsledkom je on-line platforma na uče-
nie a hodnotenie s názvom LEAP.
Okrem úspory nákladov na papier a tlač sa skrátil čas, ktorý učiaci sa, hodnotite-
lia a moderátori potrebujú, čím sa ušetrilo v priemere 4 - 7 týždňov na jedného 
učiaceho sa na jeden kurz. Zlepšila sa miera udržania učiacich sa a skrátil sa čas 
ukončenia štúdia.

Opis

Spoločnosť Exponential Training & Assessment realizuje rôzne vzdelávacie 
programy vedúce k získaniu kvalifikácie udeľovanej inštitúciou Chartered Mana-
gement Institute. Proces hodnotenia zahŕňa učiacich sa, ktorí predkladajú súbor 
úloh vrátane podporných dôkazov o výkone.
Spoločnosť Exponential Training spolu s piatimi partnermi z Írska, Rakúska, Gréc-
ka, Cypru a Portugalska navrhla a vyvinula platformu elektronického portfólia s 
názvom LEAP. LEAP umožňuje učiacim sa, hodnotiteľom a moderátorom praco-
vať v rôznych oblastiach platformy, čo umožňuje zdieľanie dokumentov, úloh, 
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správ o spätnej väzbe a činností moderátora. Integrované komunikačné nástroje a 
viacúrovňové nástroje na podávanie správ tiež umožňujú učiacim sa, hodnotiteľom 
a moderátorom sledovať pokrok a vyskúšať prácu učiacich sa a hodnotiace správy.
Na prípravu papierového portfólia a úloh v rozsahu približne 250 strán formátu 
A4 x 250 strán na učiaceho sa NIE je potrebný žiadny papier. Úspora spoločnosti 
Exponential Training (bez tonera potrebného na tlač) pre 150 učiacich sa ročne je 
1 125 GBP, čo pomáha zvyšovať ziskovosť a znižovať emisie uhlíka.

Dopad

Okrem vyššie opísaných vplyvov LEAP umožnil partnerom programu Erasmus, 
ako napríklad cyperskému partnerovi Dekaplus, pokračovať v poskytovaní vzde-
lávacích a školiacich programov počas pandémie koronavírusu a lockdownu bez 
prerušenia služieb a podpory študentov.

Ponaučenie / Záver

LEAP využil existujúci softvér na vytvorenie digitálneho riešenia na mieru, ktoré 
šetrí čas a zdroje a zlepšuje zážitok učiacich sa. Kľúčom k úspechu LEAP bola 
jasná identifikácia problému (t. j. zlepšenie miery udržania učiacich sa a skrá-
tenie času ukončenia vzdelávania pri súčasnom znížení zdrojov potrebných na 
úspešné ukončenie vzdelávacieho programu). Kľúčom bolo použitie mapovania 
procesov na definovanie pracovného postupu pred zadaním návrhu a pred vývo-
jom digitálnej platformy.

Referencie:

Erasmus+ Project called Learning, Engage, Apply and Perform (LEAP) 2019.

14.  Príklad dobrej praxe: Nápad v škatuli

Identifikácia problému

Vždy a všade je čo zlepšovať. Jediným problémom je, že ľudia oveľa ľahšie kritizu-
jú ako riešia.

Krátky súhrn

Ako ľahšie zbierať nápady a zlepšiť pritom život všetkým.

Opis

Aby ste pomohli ľuďom z vašej organizácie zapojiť sa do optimalizácie procesov, 
musíte uľahčiť tok nápadov zamestnancov k zainteresovaným stranám, ktoré sú 
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schopné implementovať zlepšenia.
Jedným zo spôsobov je stimulovať každý tím z vašej organizácie, aby prichádzal s 
problémami, s ktorými sa denne stretáva, alebo dokonca s riešeniami či originál-
nymi nápadmi na už identifikované problémy.
Na podporu zdieľania alebo zhromažďovania nápadov sa odporúča systém sti-
mulácie.
Pre každý súbor nápadov alebo riešení existujúcich problémov sa každý mesiac 
vyberie víťaz za najvýraznejší nápad. Víťaz môže byť určený aj za najviac nápadov 
predložených v priebehu roka.
Mechanizmus zberu údajov je pomerne jednoduchý: potrebujete fyzickú poštovú 
schránku (len na usmernenie zvyku) s nalepeným QR kódom. Každý zamestna-
nec, ktorý chce predložiť svoj nápad, musí len použiť aplikáciu s fotografiou na 
svojom osobnom zariadení na naskenovanie kódu, byť presmerovaný na online 
dotazník (google forms, survey- monkey.com atď.) a predložiť nápad. Osobné 
údaje, ako napríklad e-mailová adresa, môžu byť voliteľné.

Dopad (možný)

Dokonca aj to, že zamestnancom umožníte, aby prichádzali s vlastnými návrhmi 
na riešenie skutočných problémov, im dáva pocit väčšej angažovanosti a súčasti 
celku, ktorý organizácia predstavuje.

Vonkajšie potvrdenie a verejné uznanie stimuluje organizáciu, aby využívala do-
stupné technológie na zjednodušenie nášho života s nízkou uhlíkovou stopou v 
procese.

 Ponaučenie / Záver

Aj keď má táto myšlienka svoje výhody, stále existujú určité obmedzenia, ktoré 
sa môžu líšiť v rôznych kultúrach, vekových rozdieloch, etnickej príslušnosti atď. 
Niektorí sa môžu báť zverejňovať nápady len preto, ako sa k nemu/nej budú v 
tíme správať / ako ho/ju budú vnímať tí, ktorých považujú za klebetníkov. To 
môže byť vyvážené aj samotným procesom, pretože čím viac nápadov sa reali-
zuje, tým viac ľudí získa verejné uznanie, čím sa zvýši morálka tímu a zlepší sa 
každodenný život.

Referencie:

Interný zdroj spoločnosti Energom SRL
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