Súbor nástrojov pre
zapojenie seniorov
a podnikov do tvorby
inovácií

Príbeh projektu

Projekt I-CARE-SMART, financovaný EÚ, je súčasťou trendu podpory
aktívneho života, ako aj cielených produktov a služieb pre seniorov.
Cieľom projektu I-CARE-SMART je priblížiť inovácie starším občanom
zavedením inovatívnych produktov a služieb. Aktívne zapojenie
používateľov pomáha vyvíjať lepšie produkty pre seniorov s ich aktívnou
účasťou a podporiť tzv. „striebornú ekonomiku“.
V tomto súbore nástrojov nájdete inšpiráciu, ako zapojiť
seniorov a podniky do tvorby inovácií:
Súbor nástrojov pre zapojenie seniorov: Strany 1-49
Súbor nástrojov pre zapojenie podnikov: Strany 50-80
Prvá časť je venovaná metódam zapojenia používateľov.
Druhá časť sa zaoberá metódami pre zapojenie podnikov.
V rámci projektu I-CARE-SMART realizovali projektoví partneri v 6
regiónoch pilotné akcie. Viac informácií o našich poznatkoch a
osvedčených postupoch nájdete v tomto súbore nástrojov.

I.
Súbor nástrojov pre
zapojenie seniorov
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ODPORÚČANIA

• Poskytnite účastníkom nejaké stimuly, aby ste im poďakovali a

ocenili ich čas.
• Snažte sa zapojiť rôznych seniorov a získať rôzne pohľady na

problematiku (vek, pohlavie, fyzický stav), nájdite si partnerov (iné
organizácie), ktorí vám s tým môžu pomôcť.
• Poskytnite seniorom dostatok času na rozhovor.
• Pozorne počúvajte a pozerajte sa.
• Snažte sa nielen dokázať svoje predpoklady, ale zistiť aj niečo

neočakávané.
• Naplánujte si dostatok času na prípravu časového plánu a metód pred

začatím samotného procesu, aby ste mohli určiť spoločný cieľ
procesu spolutvorby inovácií.
• Vzájomné spoznávanie sa v tíme – zlepší to vašu spoluprácu.
•

Zostaňte flexibilní a otvorení - nie všetko pôjde podľa plánu ;)

• Osobné stretnutia nemožno nahradiť online stretnutiami.
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PRVÉ KROKY K SPOLUTVORBE
INOVÁCIÍ SO SENIORMI

• Pri začatí procesu spolutvorby inovácií by mali seniori nielen

otestovať váš produkt alebo službu, ale mali by mať aj možnosť
poskytovať svoje odborné znalosti a nápady počas celého procesu
vývoja.

• Zriadenie poradného výboru seniorov je užitočné pre nastavenie

systematického rámca pre zapojenie používateľov. Na jednej strane
je jednoduchšie organizovať stretnutia zamerané na spolutvorbu s už
vytvorenou skupinou. Na druhej strane odporúčame osloviť aj
rôznorodých ľudí, aby ste získali viac uhlov pohľadu. V rámci našich
skúseností sa osvedčilo pri dlhších projektoch zriadiť poradný výbor
s rôznymi seniormi.

• Objasnite, čo je cieľom, na čo sa informácie používajú, aký je

rámec, čo sa deje s výsledkami.

• Poskytnite jasné a jednoduché informácie v zrozumiteľnom jazyku.

Ak so seniormi hovoríte telefonicky, dvakrát si overte, či je všetko
jasné. Ak potrebujete poslať písomné informácie, opýtajte sa, či je
možné ich poslať e-mailom, a ak nie, pošlite ich v písomnej forme
alebo sa opýtajte, ktorý spôsob je pre danú osobu najlepší. Ak si nie
ste istí, opýtajte sa osoby, či existuje iný spôsob, ako môžete
poskytnúť informácie, ktorý by bol vhodný.
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• Na konci poskytnite spätnú väzbu a pozvite seniorov na záverečné

podujatie projektu, aby ste ich informovali o výsledkoch a spoločne
ich oslávili.

• Poskytnite jasné informácie o čase a mieste stretnutia, metódach,

materiáloch atď. Uskutočnite aspoň jeden telefonický hovor.

• Zabezpečte dostatok prestávok a nápojov.

• Vážte si spoločný čas a skúsenosť. Premýšľajte, ako to môžete

urobiť: Poskytnutie stravy, poukážok, zabezpečenie dopravy,
organizovanie

podujatí

(napr.

divadelných)

atď.

Povedzte

„Ďakujem“.

• Majte na pamäti, že všetko je pre účastníkov vždy dobrovoľné:

zostaňte flexibilní v každej fáze procesu.
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POUŽÍVANIE ONLINE NÁSTROJOV SO SENIORMI

• Seniori uprednostňujú osobnú komunikáciu - majte to na pamäti!

• Seniori majú vo všeobecnosti menej digitálnych skúseností, a teda aj

menej digitálnych zručností. Ak plánujete workshopy použiteľnosti
so seniormi, nezabudnite poskytnúť primerané informácie a didaktické
metódy. Vo všeobecnosti to znamená vyhnúť sa zložitej odbornej
terminológii a anglickému jazyku, vysvetliť všetko od začiatku a
najmä vysvetliť bežné symboly/funkcie, mať veľa času na otázky a
ponúknuť dostatok času na to, aby si všetci ľudia mohli nástroj
vyskúšať. To tiež znamená, že skupina musí byť malá, aby bol
dostatok času na podporu a spätnú väzbu. Okrem toho by mali
moderátori dbať na to, aby v prípade, že na stretnutiach používajú
písomné materiály alebo prezentáciu v Power Pointe, písmená neboli
príliš malé a aby sa používal jednoduchý jazyk a obrázky.

• Ak plánujete používať digitálne komunikačné nástroje, mali by ste

sa pokúsiť spojiť sa s nimi aj prostredníctvom nedigitálnej
komunikácie, napr. telefonátom pri spoločnom vstupe do online
miestnosti.

• Poskytnite podporu pri používaní online nástrojov (napr. príručka) a

naplánujte dostatok času na prípravu.

• Aby ste predišli problémom počas workshopu, otestujte online nástroj a

dizajn počas dní pred workshopom a spolu s nimi v rámci prípravnej
kontroly.
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FÁZY SPOLUTVORBY SO SENIORMI

Pochopenie
Konceptualizácia
Testovanie
Hodnotenie
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SENIOR
ENGAGEMENT

Pochopenie

Vo fáze pochopenia ide o otvorený prístup,
ktorý umožňuje získať informácie o
každodennom živote cieľovej skupiny, o
tom, čo prežíva, čo sa jej páči/nepáči, kde
má problémy a aké sú jej potreby.
Typickými metódami v tejto fáze sú
rozhovory, metóda pozorovania, ako
napríklad tzv. shadowing, a workshopy na
zvýšenie povedomia pre tím vývojárov.
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Z ZAPOJENIE
SENIOROV

Pochopenie: Rozhovory

Opis
Rozhovory sú skvelým spôsobom, ako získať informácie o každodennom živote,
ako aj o osobných skúsenostiach. Ak napríklad vyvíjate fitness aplikáciu, je
dôležité získať jasný obraz o každodennom živote používateľov a pýtať sa ich
na každodennú rutinu.

Príprava
Keď sa rozhodnete použiť rozhovory na to, aby ste zistili skúsenosti používateľov,
môžete začať rozmýšľať nad tým, s kým robiť rozhovory a na čo sa pýtať. Kladenie
otázok rôznorodej skupine ľudí z hľadiska pohlavia, veku, schopností, etnickej
príslušnosti atď. je veľmi cenné a umožňuje získať mnohé rôzne pohľady - 5 až
10 rozhovorov. Snažte sa zamerať na hlavné témy, ktoré sú pre váš proces
najzaujímavejšie.
Potom ku každej téme nájdite otvorené otázky, ako napríklad:
„Aká je vaša každodenná rutina?“

Postup
Vytvorte príjemnú atmosféru pre rozhovory a pred začiatkom rozhovoru sa
porozprávajte.
Počas rozhovoru sa snažte aktívne počúvať a podľa možnosti si počas neho alebo
bezprostredne po ňom robte poznámky.* Pri hodnotení môže byť užitočné
zoskupovanie odpovedí a používanie citácií.

*pozri šablónu na nasledujúcej strane.
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Rozhovor s poznámkami
– Prečítajte si pred rozhovorom, robte si poznámky počas
rozhovoru a zapíšte si poznámky bezprostredne po rozhovore

1. Pozorovateľ:

2. Opis kontaktu a pozvanie respondentov:

3. Miesto, dátum, čas a trvanie rozhovoru:

4. Opis osoby:

5. Opis priestorových podmienok, sedenia, atmosféry:

6. Opis postupu so všetkými pripomienkami, ktoré nie sú počuteľné na páske.
Venujte pozornosť účastníkom, ako aj osobe kladúcej otázky (kto začne
hovoriť, postoje, reč tela, očný kontakt, podráždenie):
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7. Ktoré postoje sú viditeľné?

8. Kde prejavujú veľa energie a kde menej?

9. Ako je diskusia štruktúrovaná?

10. Opis vlastných pocitov, myšlienok, činov, impulzov konania (počas
pozorovania, krátko pred ním alebo po ňom):

11. Otvorené poznámky:

12. Zápisy (akékoľvek nové nápady pre projekt):
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« Niekedy je pre mňa
ťažké niesť nákupné
tašky domov sama.»
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ZAPOJENIE
Pochopenie: Okrúhle stoly/Fokusové skupinySENIOROV

Opis
Okrúhly stôl/fokusová skupina je forma diskusie. Účastníci sa dohodnú na
konkrétnej téme, o ktorej budú hovoriť a diskutovať. Každá osoba má rovnaké
právo zúčastniť sa, čo ilustruje myšlienka kruhového usporiadania, na ktorú
odkazuje pojem okrúhly stôl. Okrúhly stôl zameraný na témy týkajúce sa
aktívneho starnutia sa môže organizovať v komunitách (v politike, v
mimovládnych organizáciách, v susedstve, na podujatiach pre startupy, na
komunitných podujatiach), aby sa starší ľudia mohli podeliť o svoje predstavy o
budúcnosti a aktívne ich formovať.

Príprava
Určite témy, o ktorých chcete diskutovať, a jasne definujte úlohy, kto je
moderátor a kto pozorovateľ. Premyslite si rôznorodú a vhodnú skupinu na
diskusiu a pozvite 8 až 10 ľudí. Definujte časový plán a štruktúrovaný dotazník a
pripravte si flipcharty alebo snímky s otázkami pre stretnutie. Na štruktúrovanie
poznámok môžete použiť šablóny s poznámkami zo strany 8-9.

Postup
Ak sa rozhodnete použiť zvukový záznam na zdokumentovanie výsledkov,
požiadajte všetkých účastníkov o súhlas vo forme nimi podpísanej písomnej
dohody.* Podporte príjemnú atmosféru, v ktorej sa ľudia cítia dobre pri zdieľaní
osobných skúseností. Zabezpečte jedlo/nápoje a bezbariérové prostredie. A
snažte sa dbať na to, aby každý účastník dostal čas na vyjadrenie (napr. pýtajte
sa ich v smere hodinových ručičiek)

*pozri šablónu na nasledujúcej strane.
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Dohoda o rozhovore
– medzi

Meno osoby kladúcej otázky:
a
Meno respondenta:

1. Účasť na rozhovore - Účasť na rozhovore je dobrovoľná. Účastníci môžu
rozhovor kedykoľvek prerušiť. Údaje budú po skončení projektu
vymazané.

2. Účel: Rozhovor sa uskutočňuje v rámci projektu xy. Projekt xy sa týka:

3. Partner – Partner zodpovedný za tento rozhovor je:
(vyplňte svoju organizáciu a zodpovednú osobu)

4. Vzájomné vyhlásenie o súhlase - Respondent súhlasí s nahrávaním a
vyhodnotením rozhovoru. Zodpovedné osoby zabezpečia, aby všetky
zozbierané údaje boli prísne dôverné. Ak majú k údajom prístup iné
osoby, tiež sa od nich vyžaduje, aby s nimi zaobchádzali s prísnou
dôvernosťou. Osobné údaje sa budú používať výlučne v rámci projektu xy.
Anonymné údaje sa môžu použiť aj na iné účely.

5. Hodnotenie - Na účely hodnotenia sa vyhotoví protokol z nahrávky. V
protokole a hodnotení sú všetky osobné údaje (meno, adresa, inštitúcie
atď.) anonymizované.

6. Zverejnenie - Anonymný písomný protokol možno citovať vo výňatkoch v
správach. Výňatky z anonymizovaného protokolu možno v
anonymizovanej podobe prezentovať aj verejnosti.

Miesto

Dátum

Osoba kladúca
otázky
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Respondent

« Veľmi rada si po
zdriemnutí dám šálku
čaju a pozorujem ľudí,
ako sa rozprávajú.»

-15-

ZAPOJENIE
SENIOROV

Pochopenie: Shadowing

Opis
Sledovanie a tiché pozorovanie je užitočná metóda, ktorá umožňuje zamerať
sa na to, ako cieľová skupina a rôzni používatelia komunikujú s ostatnými a
okolím.

Príprava
Vyberte si miesto a rámec pre shadowing v závislosti od produktu/služby, ktorú
plánujete prispôsobiť. Napríklad ak máte projekt s pomôckou určenou na
chôdzu, hlavnou témou je téma mobility. Preto je užitočné si všímať verejné
priestory, ako sú supermarkety, miestne farmárske trhy, zastávky električiek,
parky a ich prostredie, v ktorom žijú doma a sledovať, ako sa seniori správajú.
Uvedomte si, že možno budete musieť vopred požiadať o povolenie.

Postup
Napíšte zápisnicu v rámci štruktúrovaných šablón.* Zamerajte sa na
pozorovania, ktoré sú pre vás prekvapujúce a nepotvrdzujú len vaše vlastné
predpoklady.

* pozrite si našu šablónu na nasledujúcej strane
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SHADOWING

POZOROVANIE
TESTOVANIA
POUŽÍVATEĽMI

Chcem získať informácie
od...
Kde a kedy
MIESTO:
DÁTUM:
ČAS:

Správanie/Handikep

Problémy/Negatíva

napr. Ako sa seniori
pohybujú? Ako sa cítia?

napr. Čo spôsobuje
problémy?

Používanie výrobku

Riešenie problému

napr. Ako používajú xy?

napr. Ako sa riešia zložité
situácie ?

Kto
POZOROVANÁ OSOBA:
VEK:
POHLAVIE:
DÔVOD POZOROVANIA:

Kľúčové zistenia:

Ako sa správajú na základe
spätnej väzby od xy? …

Pozitíva

Dobrý pocit

Priania/Potreby

napr. Ktoré aspekty fungujú
dobre?

napr. Čo prináša seniorom dobrý
pocit?

napr. Je možné identifikovať
potreby?

Zdroj: Keane, Caffi, Soto, Chauhan, Krishnaswamy, van Dijk & Wadhawan, (2017). Development, Impact & You:
PRACTICAL TOOLS TO TRIGGER & SUPPORT SOCIAL INNOVATION.
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SHADOWING

POZOROVANIE
TESTOVANIA
POUŽÍVATEĽMI

Chcem získať vstupné údaje
od...
Kde a kedy
MIESTO:
DÁTUM:
ČAS:

Otvorené poznámky/Citácie
napr. skúsenosť používateľa, …

Kto
POZOROVANÁ OSOBA:
VEK:
POHLAVIE:
DÔVOD POZOROVANIA:

Hlavné zistenia:

Čo z toho, čo ste spozorovali, vás prekvapilo?

Zdroj: Keane, Caffi, Soto, Chauhan, Krishnaswamy, van Dijk & Wadhawan, (2017). Development, Impact & You:
PRACTICAL TOOLS TO TRIGGER & SUPPORT SOCIAL INNOVATION.
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Pozorovanie:
Žena nesúca vankúš v
chodítku.
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Pochopenie:
Workshop na zvýšenie povedomia

ZAPOJENIE
SENIOROV

Opis
Cieľom workshopu zameraného na zvýšenie povedomia je vidieť veci z pohľadu
niekoho iného. V závislosti od témy môžete premýšľať o spôsoboch, ako sa vžiť
do rôznych situácií. Dobrým nástrojom je napr. oblek simulujúci starnutie alebo
okuliare, ktoré simulujú rôzne zrakové poruchy.

Príprava
Definujte svoje zameranie a pripravte si metódy. Ak plánujete workshop so
startupom, pozvite celý tím a nechajte ho pracovať vo dvojiciach. Zorganizujte
aspoň 2 osoby, ktoré budú workshop moderovať. Skúste premýšľať o simulácii
situácií z každodenného života, napr. pohybovanie sa v malej kúpeľni alebo
nakladanie do umývačky riadu.

Postup
Privítajte tím na workshope a vysvetlite cieľ a jednotlivé úlohy, ktoré ľudia z
tímu budú plniť (napr. prvou úlohou je obliecť si oblek simulujúci starnutie a
vybrať riad z umývačky). Po tom, ako tímy splnia všetky úlohy, usporiadajte
stretnutie, na ktorom budú reflektovať svoje skúsenosti. Opýtajte sa na to, aké
to pre nich bolo a či môžu zo svojich skúseností niečo vyvodiť pre vlastný vývoj
produktu (pretavenie svojich emócií do produktu).
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Workshop na zvýšenie povedomia
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ZAPOJENIE
SENIOROV

Konceptualizácia

Ak máte prehľad o každodennom živote
cieľových skupín a o tom, ako sa cítia v
súvislosti s konkrétnou témou (napr.
technológie, mobilita atď.), môžete
pokračovať v užšom prístupe.
Teraz ide o detaily: Ako by mal
produkt/služba vyzerať? Aké funkcie by
mal mať? V tejto fáze môžete
zorganizovať prostredie, v ktorom sa
cieľová skupina bude dobre cítiť a bude
hovoriť o svojich snoch a nápadoch.
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Konceptualizácia: Workshop
o vysnenom výrobku/službe (napr.
metódy dizajnového myslenia)

ZAPOJENIE
SENIOROV

Opis
Tento druh workshopu vyzýva cieľovú skupinu, aby sa podelila o svoje predstavy
týkajúce sa „produktu/služby xy svojich snov“. Na tomto workshope môžu
účastníci prísť s hocičím, od bláznivých nápadov až po nápady, ktoré môžu
podniky rýchlo realizovať.

Príprava
Môže byť veľmi prínosné pozvať interdisciplinárny tím (napr. návrhárov a
odborníkov na starostlivosť) a rôznorodú skupinu seniorov (15-20 osôb). Ak
pozvete seniorov so sluchovým/ zrakovým postihnutím alebo s problémami s
pohyblivosťou, zabezpečte prostredie, ktoré zohľadňuje rozličné požiadavky.

Postup
Privítajte skupinu a vysvetlite cieľ workshopu. Na začiatku usporiadajte
neformálny úvod, aby ste vytvorili príjemnú atmosféru. Ak pracujete s veľkou
skupinou približne 15 - 20 ľudí, zorganizujte menšie skupiny a jasne im
vysvetlite úlohy (každá skupina by mala byť moderovaná).

* pozrite si našu šablónu na nasledujúcej strane
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OSVEDČENÝ POSTUP WORKSHOPU O VYSNENOM
PRODUKTE/SLUŽBE
-Program
Program
09:00 - 09:30
09:30 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 12:30

-

Neformálny úvod
Rozvíjanie nápadov
Prestávka
Hodnotenie a prezentácia nápadov

Hlavná otázka workshopu:
Ako vyzerá atraktívny xy pre seniorov, ktorí ho používajú s radosťou a hrdosťou
v každodennom živote?
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OSVEDČENÝ POSTUP WORKSHOPU O VYSNENOM
PRODUKTE/SLUŽBE
-Neformálny úvod a pochopenie
Začať workshop zdieľaním toho, čo ľudia vnímajú ako atraktívne
a toho, ktoré produkty ľudia používajú v každodennom živote,
je skvelá príležitosť ako sa neformálne zblížiť a dozvedieť sa
veľa o zvykoch a skúsenostiach používateľov.

Každý účastník má čas premyslieť si rôzne otázky a zapísať si ich na lístok.
Potom sa o ne vzájomne podelia v malej skupine a neskôr ich všetci spoločne
zabalia.

POCHOPENIE

Tím č. 1

Som
hrdý na
xy

pre mňa
znamená

V každodennom živote s
radosťou
používam xy
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OSVEDČENÝ POSTUP WORKSHOPU O VYSNENOM
PRODUKTE/SLUŽBE
-Rozvíjanie nápadov
Každá skupina zhromažďuje nápady týkajúce sa 4 tém

Tím č. 1

Funkčnosť

Ďalšie
služby

Dizajn

Materiál

1 Funkčnosť
Čo môže xy urobiť, aby som ho ja alebo
moji priatelia radi používali v
každodennom živote?

2 Dizajn
Ako by mal vyzerať atraktívny xy, aby som ho ja alebo moji priatelia radi
používali v každodennom živote? Aký tvar, farba, ...?

3 Ďalšie služby
Čo ďalšie by mi mal xy ponúknuť? Aké ďalšie prvky by mohol mať xy? V čom by
nás ešte mohol podporiť?

4 Materiál
Čo chcem od materiálu? Ako by mal pôsobiť?
Aké materiály by mali mať jednotlivé prvky?
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OSVEDČENÝ POSTUP WORKSHOPU O VYSNENOM
PRODUKTE/SLUŽBE
-Hlasovanie o najlepších nápadoch
Každý účastník hlasuje o všetkých prestavených nápadoch

Najlepšie nápady
nápad

nápad

Funkčnosť

nápad

nápad

Dizajn

Ďalšie
služby

nápad

nápad
nápad

nápad
Materiál

nápad
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Konceptualizácia: Pohľadnice o vysnenom
produkte/službe

ZAPOJENIE
SENIOROV

Opis
Tento druh pohľadníc vyzýva cieľovú skupinu, aby sa podelila o svoje predstavy
týkajúce sa „produktu/služby xy svojich snov“. Z pohľadníc môžete vybrať
nápady a využiť ich na nadviazanie rozhovoru so seniormi.

Príprava
Snažte sa zamerať na hlavné témy, ktoré sú pre váš proces vývoja
najzaujímavejšie. Potom nájdite otvorené otázky a navrhnite peknú pohľadnicu.

Postup
Ideálne je využiť pohľadnice ako možnosť vyjsť na verejné priestranstvá a
priamo sa pýtať ľudí na ich nápady a na to, či môžu pohľadnice hneď vyplniť.
Dajú sa očakávať zaujímavé rozhovory.
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Pohľadnice: Vzorka na vystrihnutie

POHĽADNICA

Aká je vaša najlepšia
skúsenosť s technológiou?

Čo by ste zmenili, aby boli
smartfóny lepšie?

-29-

ZAPOJENIE
SENIOROV

Testovanie

Keď je už predchádzajúca spätná
väzba spracovaná a je k dispozícii
(nový) prototyp, môžete ho otestovať
a zistiť, čo sa používateľom páči a čo
sa im nepáči.
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Testovanie: Testovanie v
reálnom živote pomocou
metódy premýšľania nahlas

ZAPOJENIE
SENIOROV

Opis
Testovanie v reálnom živote znamená, že sledujete ľudí, ako používajú produkt
alebo službu a zároveň nahlas premýšľajú. Cieľom používateľského testovania je,
aby si cieľová skupina vyskúšala produkt alebo službu, čo sa môže uskutočniť
pomocou prototypov alebo prostredníctvom testovania v reálnom živote a
následne rozhovorom o ich skúsenosti.

Príprava
Veľmi prínosné môže byť pozvať rôznorodú skupinu seniorov, aby ste získali
mnoho rôznych názorov. Ak pozvete seniorov so sluchovým/ zrakovým
postihnutím alebo s problémami s pohyblivosťou, zabezpečte prostredie, ktoré
zohľadňuje špeciálne požiadavky. Pripravte si časový harmonogram a naplánujte
scenár, v ktorom chcete produkt/službu otestovať. Definujte rôzne úlohy vo
vašom tíme počas používateľského testovania (moderovanie, pozorovanie,
dokumentácia). A nezabudnite účastníkom vopred poslať písomnú pozvánku s
kontaktnými údajmi, dátumom, miestom a časovým harmonogramom
používateľského testovania.

Postup
Privítajte účastníkov a predstavte seniorov tímu. Odporúčame organizovať
dvojice používateľov alebo malé skupiny. Seniori môžu hneď počas
používateľského testu vzájomne komunikovať. Takisto je treba veľa času a
pozornosti na moderovanie a pozorovanie, preto sa neodporúča vytvárať veľké
skupiny. Pri testovacích sedeniach sa snažte zabezpečiť príjemnú atmosféru,
občerstvenie a dostatok času na vysvetlenie a rozhovor, ako aj bezpečné
testovacie prostredie, v ktorom sa seniori cítia pohodlne pri testovaní a zdieľaní
svojich pocitov.

* pozrite si našu šablónu na nasledujúcej strane na štruktúrovanie vašich poznámok.
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UŽÍVATEĽSKÉ TESTOVANIE Spätná väzba ohľadom skúsenosti

Páči sa mi

Priania
Konštruktívna kritika

Veci, ktoré sa osobe páčia/
stoja za zmienku

Otázky

Nápady
ktoré vznikajú počas skúsenosti

ktoré vznikajú počas skúsenosti

*Zdroj: Lewrick, Link & Leifer, (2018). Das Design Thinking Playbook. Vahlen. München
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Testovanie v reálnom
živote pomocou
metódy premýšľania
nahlas.
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Testovanie: Testovanie v reálnom
živote pomocou zdokumentovania a
rozhovoru

ZAPOJENIE
SENIOROV

Opis
Veľmi poučné môže byť aj požiadanie niektorých používateľov, aby produkt
vyskúšali na dlhšie obdobie v každodennom živote. Napríklad požiadať
niektorých seniorov, aby používali prototyp napr. fitnes program počas jedného
týždňa a zároveň si robili používateľský denník. Na konci ich môžete navštíviť,
urobiť s nimi rozhovor a vypočuť si ich skúsenosti s produktom.

Príprava
Keď sa rozhodnete použiť túto metódu na pochopenie skúseností používateľov,
môžete začať premýšľať o tom, koho pozvať. Je veľmi prínosné pýtať sa
rôznorodej skupiny ľudí z hľadiska pohlavia, veku, schopností, etnickej
príslušnosti atď. a tým získať pohľad z viacerých perspektív.
.

Postup
Opýtajte sa malej skupiny seniorov, či sa chcú zapojiť, a skúste vymyslieť
stimuly pre ich zapojenie. Pred začatím testovania v reálnom živote jasne
vysvetlite proces, poskytnite vyhlásenia o údajoch a používateľský denník a
prípadne zmluvu o prenájme prototypu.
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Testovanie
v reálnom živote
pomocou
zdokumentovania a
rozhovoru.
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Testovanie: Workshopy o použiteľnosti

ZAPOJENIE
SENIOROV

Opis
Na workshopoch o použiteľnosti sa stretávajú spoločnosti alebo poskytovatelia
služieb so seniormi s cieľom umožniť seniorom otestovať produkty alebo služby
a získať ich spätnú väzbu. Cieľom workshopu o použiteľnosti je, aby cieľová
skupina mohla na workshope používať produkt alebo službu a podeliť sa o svoje
skúsenosti s produktom alebo službou so spoločnosťou a/alebo projektovým
tímom.

Príprava
Pozvite približne 5-7 seniorov a rôznych zamestnancov spoločnosti na časový
úsek približne 2 hodín. Premyslite si konkrétne otázky a zistite, čo sa im páči
alebo nepáči. Určite úlohy v tíme: kto bude moderátorom, kto bude robiť
poznámky a pozorovať.

Postup
Privítajte skupinu a vysvetlite jej cieľ workshopu. Predstavte každého člena
tímu a jeho úlohy. Na začiatku jasne vysvetlite produkt a naplánujte dostatok
času na otázky. Keď sú základné funkcie všetkým jasné, môžete účastníkov
požiadať, aby si ho vyskúšali. Po tom, ako si ho všetci vyskúšali, môžete začať
zisťovať ich spätnú väzbu.
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Workshopy o použiteľnosti
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ZAPOJENIE
SENIOROV

Hodnotenie:

Je dôležité poskytovať aktualizácie
počas celého procesu vývoja a vysvetliť,
ako sa zohľadňuje spätná väzba.
Hodnotiť môže cieľová skupina seniorov
ako aj zamestnanci. Na hodnotenie
môžete zorganizovať workshop podobný
moderovanej skupinovej diskusii alebo
použiť dotazníky.
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ZAPOJENIE
SENIOROV

Hodnotenie: Dotazníky

Opis
Dotazníky sú dobrou metódou na získanie štruktúrovanej spätnej väzby. V
každom procese vývoja je hodnotenie veľmi dôležité, aby sa zistilo, akým
spôsobom došlo k zlepšeniu a kde je potrebné prijať opatrenia.

Príprava
Snažte sa zamerať na hlavné témy, ktoré sú pre váš proces vývoja
najzaujímavejšie. Potom nájdite otvorené otázky a vypracujte dotazník.

Postup
Pošlite účastníkom dotazník a informujte ich o ochrane údajov. Po prijatí
všetkých dotazníkov zosumarizujte výsledky.
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Hodnotenie
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ZÁVEREČNÉ POZNATKY O SPOLUTVORBE SO SENIORMI

• Nástroje spoločnej tvorby zlepšujú vynikajúcu znalosť o cieľových

skupinách.
• Systematické procesy spätnej väzby podporujú kvalitu ako aj

samotnú použiteľnosť produktu/služby.
• Pre zapojenie celého systému sú prínosné testovacie stretnutia so

zapojením zdravotníckych
príbuzných.

pracovníkov

a/alebo

opatrujúcich

• Spoločná tvorba iniciuje spoločenský dialóg.
• So seniormi môžete používať všetky metódy spoločnej tvorby. Len

sa uistite, že ste pripravili a zorganizovali prostredie vyhovujúce
seniorom a zohľadnili rôzne potreby cieľovej skupiny (napr. osobné
stretnutia, prestávky, bezbariérovosť).
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A...

Dajte si spolu
kávu

Zabezpečte
občerstvenie

NEZABUDNITE
NA ZÁBAVU!
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Pred/po
stretnutiach si
nájdite čas na
rozhovor

Šablóna 1 – Rozhovor s poznámkami 1/2

Rozhovor s poznámkami
– Prečítajte si pred rozhovorom, robte si poznámky

počas rozhovoru a zapíšte si poznámky bezprostredne
po rozhovore

1. Pozorovateľ:

2. Opis kontaktu a pozvanie respondentov:

3. Miesto, dátum, čas a trvanie rozhovoru:

4. Opis osoby:

5. Opis priestorových podmienok, sedenia, atmosféry:

6. Opis postupu so všetkými pripomienkami, ktoré nie sú počuteľné na páske.
Venujte pozornosť účastníkom, ako aj osobe kladúcej otázky (kto začne
hovoriť, postoje, reč tela, očný kontakt, podráždenie):
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Šablóna 1 – Rozhovor s poznámkami 2/2

7. Ktoré postoje sú viditeľné?

8. Kde prejavujú veľa energie a kde menej?

9. Ako je diskusia štruktúrovaná?

10. Opis vlastných pocitov, myšlienok, činov, impulzov konania (počas
pozorovania, krátko pred ním alebo po ňom):

11. Otvorené poznámky:

12. Zápisy (akékoľvek nové nápady pre projekt):
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Šablóna 2 – Dohoda o rozhovore 1/1

Dohoda o rozhovore
– medzi

Meno osoby kladúcej otázky:
a
Meno respondenta:

1. Účasť na rozhovore– Účasť na rozhovore je dobrovoľná. Účastníci môžu
rozhovor kedykoľvek prerušiť. Údaje budú po skončení projektu
vymazané.

2. Účel – Rozhovor sa uskutočňuje v rámci projektu xy. Projekt xy
sa týka:

3. Partner – Partner zodpovedný za tento rozhovor je:
(vyplňte svoju organizáciu a zodpovednú osobu)

4. Vzájomné vyhlásenie o súhlase - Respondent súhlasí s nahrávaním a
vyhodnotením rozhovoru. Zodpovedné osoby zabezpečia, aby všetky
zozbierané údaje boli prísne dôverné. Ak majú k údajom prístup iné
osoby, tiež sa od nich vyžaduje, aby s nimi zaobchádzali s prísnou
dôvernosťou. Osobné údaje sa budú používať výlučne v rámci projektu xy.
Anonymné údaje sa môžu použiť aj na iné účely.
5. Hodnotenie - Na účely hodnotenia sa vyhotoví protokol z nahrávky. V
protokole a hodnotení sú všetky osobné údaje (meno, adresa, inštitúcie
atď.) anonymizované.

6. Zverejnenie - Anonymný písomný protokol možno citovať vo výňatkoch v
správach. Výňatky z anonymizovaného protokolu možno v
anonymizovanej podobe prezentovať aj verejnosti.

Miesto

Dátum

Osoba kladúca
otázky
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Respondent

Šablóna 3 - Shadowing – Zhromažďovanie vstupných informácií 1/2

SHADOWING

POZOROVANIE
TESTOVANIA
POUŽÍVATEĽMI

Chcem získať vstupné údaje od...
Kde a kedy
MIESTO:
DÁTUM:
ČAS:

Správanie/Handikep

Problémy/Negatíva

napr. Ako sa seniori
pohybujú? Ako sa cíita?

napr. Čo spôsobuje
problémy?

Používanie výrobku

Riešenie problému

napr. Ako používajú xy?

e.g. Ako sa riešia zložité
situácie?

Kto
POZOROVANÁ OSOBA:
VEK:
POHLAVIE:
DÔVOD POZOROVANIA:

Hlavné zistenia:

Ako sa správajú na základe
spätnej väzby od xy?...

Pozitíva

Dobrý pocit

Priania/Potreby

napr. Ktoré aspekty fungujú
dobre?

napr. Čo prináša seniorom dobrý
pocit?

napr. Je možné identifikovať
potreby??

Source: Keane, Caffi, Soto, Chauhan, Krishnaswamy, van Dijk & Wadhawan, (2017). Development, Impact & You:
PRACTICAL TOOLS TO TRIGGER & SUPPORT SOCIAL INNOVATION.
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Šablóna 3 - Shadowing – Zhromažďovanie vstupných informácií 2/2

SHADOWING

POZOROVANIE
TESTOVANIA
POUŽÍVATEĽMI

Chcem získať vstupné údaje od..
Kde a kedy
MIESTO:
DÁTUM:
ČAS:

Otvorené poznámky /Citácie
napr. skúsenosť používateľa, …

Kto
POZOROVANÁ OSOBA:
VEK:
POHLAVIE:
DÔVOD POZOROVANIA:

Kľúčové zistenia:

Čo z toho, čo ste spozorovali, vás prekvapilo?

Source: Keane, Caffi, Soto, Chauhan, Krishnaswamy, van Dijk & Wadhawan, (2017). Development, Impact & You:
PRACTICAL TOOLS TO TRIGGER & SUPPORT SOCIAL INNOVATION.

-47-

Šablóna 4 – Pohľadnice – vzorka na vystrihnutie 1/1

Pohľadnice: Vzorka na vystrihnutie

POHĽADNICA
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Šablóna 5 – Testovanie používateľmi – Spätná väzba o skúsenosti 1/1

TESTOVANIE POUŽÍVATEĽMI Spätná väzba o skúsenosti

Páči sa mi

Priania
Konštruktívna kritika

Veci, ktoré sa osobe páčia/
stoja za zmienku

Otázky

Nápady
ktoré vznikajú počas skúsenosti

ktoré vznikajú počas skúsenosti

*Zdroj: Lewrick, Link & Leifer, (2018). Das Design Thinking Playbook. Vahlen. München
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II.
Súbor nástrojov pre
zapojenie podnikov
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ÚVOD

Cieľom súboru nástrojov pre zapojenie podnikov do spolutvorby je podporiť
podniky pri zapojení (alebo zapojiť podniky) do procesov spolutvorby v rámci
všetkých ostatných členov štvoritej špirály*. Tento dokument poskytuje
informácie o prekážkach a faktoroch úspechu, ktoré podporujú zapojenie
podnikov do spolutvorby, ako aj opisy existujúcich nástrojov a osvedčených
postupov, aby si čitatelia mohli vybrať správnu metódu pre svoje špecifické
potreby spolutvorby.
Tento dokument je návodom na zodpovedanie nasledujúcich otázok
pre každý nástroj (riadené otázky):

•

Ako môžeme zlepšiť zapojenie podnikov do spoluvytvárania
riešení pre seniorov?

• Čo sa dá urobiť na podporu tohto nástroja ako skutočnej podpory spolutvorby?

Zapojenie podnikov do projektu I-CARE-SMART je súbor stratégií a činností
určených na podporu a povzbudenie zapojenia podnikov do zlepšovania
digitálnych riešení pre starších ľudí v oblasti starostlivosti a zdravia.
Cieľom zapojenia podnikov je riešiť potreby podnikov v oblasti spolutvorby
prostredníctvom zlepšenia príležitostí na podnikateľskom trhu, prijatia nových
produktov a skrátenia času potrebného na uvedenie na trh prostredníctvom
priamej spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami na trhu.

*Štvoritá špirála je inovačný model spolupráce s perspektívou občanov/konečných
používateľov. Štyrmi aktérmi sú verejné orgány, priemysel, akademická obec a občania.
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Štruktúra súboru nástrojov pre zapojenie
podnikov

Súbor nástrojov pre zapojenie podnikov má niekoľko účelov:
•

Pomáhať verejným orgánom a výskumným centrám pri zapájaní podnikov.

•

Lepšie porozumieť nástrojom a vybrať tie najvhodnejšie pre cieľ
(ciele), ktoré spoločnosti potrebujú nasledovať.

•

Objasniť, akú úlohu majú podniky v rámci svojich nástrojov a čo môžu
od svojho zapojenia očakávať.

Každý nástroj má rovnakú štruktúru:
•

Všeobecný opis nástroja.

•

Prehľad hlavných aktérov a ich hnacieho faktora.

•

Sada obsahujúca príručku na maximalizáciu zapojenia podniku (riadené otázky).

•

Zhrnutie hlavných znakov nástroja podľa jeho štruktúry, kontextu a
financovania.

•

Súhrn informácií o úlohe, ktorú zohráva každý člen štvoritej špirály,
týkajúci sa dizajnu alebo používania nástrojov.
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ZAPOJENIE PODNIKOV - PREKÁŽKY, FAKTORY ÚSPECHU
A HNACIE FAKTORY Z REGIONÁLNEJ ANALÝZY

Vďaka regionálnej analýze, ktorá sa uskutočnila v Rakúsku, Českej republike,
Maďarsku, Taliansku, Poľsku a na Slovensku, bolo možné definovať faktory,
ktoré uľahčujú alebo brzdia proces spolutvorby v rámci členov štvoritej špirály.
To, či tieto faktory proces spolutvorby podporujú alebo nie, závisí od odvetvia
trhu, veľkosti podniku alebo všeobecnej hospodárskej situácie, avšak bolo
zdôraznené, že niektoré z týchto faktorov sú spoločné.

Prekážky
Prekážky sú faktory, ktoré bránia procesu spolutvorby, sťažujú ho a niekedy
vedú k tomu, že neprináša užitočné výsledky.
Hlavné prekážky účasti podniku na procese spolutvorby možno zovšeobecniť
nasledovne:
1. Nedostatok špecifických poznatkov o spolutvorbe. Podniky vo všeobecnosti

nevedia, ako proces spolutvorby funguje, ako vytvoriť správne podmienky pre
spolutvorbu a ako formalizovať spoluprácu. Význam tejto prekážky spočíva v
prínosoch tohto procesu. Proces spolutvorby si vyžaduje úsilie a čas, preto je
nevyhnutné zdôrazniť výhody, ktoré môže spoločnosť získať, a vplyv, ktorý môže
mať dobrý proces na budúcu činnosť.
2. Nedostatok špecifických finančných prostriedkov na podporu inovácií a

spolutvorby. Proces spolutvorby si vyžaduje úsilie a čas, takže akýkoľvek druh
osobitných finančných prostriedkov pre spoločnosti zvyšuje možnosť osloviť väčší
počet spoločností; túto prekážku môžu pomôcť prekonať vnútroštátne a
regionálne politiky, ako aj štruktúrované informácie o možnostiach a výhodách
spoločnej inovácie.
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3. Nedostatok

vzťahov založených na dôvere. Väčšina spolupráce medzi

spoločnosťami, výskumnými centrami a zástupcami koncových užívateľov je
založená na existujúcej spolupráci/vzťahu alebo im bola predstavená inými
známymi subjektmi. To znamená, že je ťažké osloviť všetkých aktérov procesu
spolutvorby a pre novú spoločnosť je ťažké ju do procesu spolutvorby uviesť. Na
uľahčenie informovanosti, zdieľania a urýchlenie procesu je dôležité mať
formalizované pravidlá a podporné a štandardizované dokumenty, ktoré boli
schválené zúčastnenými účastníkmi.
4. Nedostatok verejnej podpory pre spolutvorbu. Podniky môžu byť zapojené

výskumníkmi a koncovými používateľmi, ale je ťažké zapojiť „tvorcov politiky“. Na
prekonanie tejto prekážky je potrebné zapojenie všetkých prvkov štvoritej špirály.
Môže byť užitočnejšie poskytnúť štruktúrovanú podporu, ktorá umožní zapojenie
priamych verejných zainteresovaných strán, možno po úvodnom posúdení úradom.
V rámci projektu I-CARE SMART je metódou na realizáciu tohto zapojenia
vytvorenie regionálnych pracovných skupín.
5. Nedostatok

prierezových kompetencií a interných zdrojov na priamu

spoluprácu s rôznymi aktérmi. zahŕňa mnoho trhových odvetví a starší ľudia majú
mnoho rôznych potrieb. Na podporu spoločného vývoja inovatívnych riešení v
oblasti starostlivosti (a zdravia) o starších dospelých je dôležité podrobne poznať
podmienky starších ľudí (sociálne a zdravotné aspekty), trh (z hľadiska výrobku
alebo služby, ktorú chce podnik vyvinúť) a územie. Ide o prierezové kompetencie,
ktoré môžu vyučovať rôzni odborníci; pre podniky, najmä malé a stredné, je ťažké
mať takýchto odborníkov medzi svojimi zamestnancami. Niektoré z nástrojov v
našom súbore nástrojov BE poskytujú prierezové kompetencie ako priamu službu
alebo zosúladením požadovaných kompetencií s ponukou.

Faktory úspechu
Faktory úspechu sú faktory, ktoré uľahčujú a zjednodušujú proces spolutvorby.
Kľúčové faktory úspechu pre zapojenie spoločnosti do procesu spolutvorby (alebo v
niektorých prípadoch pre účasť na procese spolutvorby) možno zovšeobecniť
nasledovne:
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1. Networking. Vzájomné prepojenie a budovanie dôveryhodných vzťahov:

- Zástupcovia koncových používateľov.
Na zlepšenie riešení potrebujú spoločnosti osloviť viac používateľov.
- Zákazníci. Koncoví používatelia sa môžu líšiť od zákazníkov.
- Ostatné firmy. Spolupráca s inými spoločnosťami je dôležitá najmä pre
novozaložené spoločnosti; umožňuje získavanie/výmenu poznatkov a skúseností,
vytvára základy a/alebo získava podporu v rôznych otázkach.
- Výskumní pracovníci.

2. Orientácia na cieľ. Jasný cieľ (ciele) nástroja a jasné pravidlá zapojenia sú

kľúčovými faktormi podpory zapojenia podnikov. Rôznorodosť zainteresovaných
strán môže byť príliš veľká na to, aby sa dala zvládnuť pomocou jedného nástroja,
alebo identifikácia zainteresovaných strán môže spoločnosti zabrať príliš veľa
času.
3. Rizikový kapitál/finančný kapitál. Možnosť nájsť investorov, získať podporu pri

prekonávaní byrokratických problémov, získať finančné prostriedky a byť
sprevádzaný pri podávaní žiadostí o finančné prostriedky je pre spoločnosti, najmä
pre malé a stredné podniky, veľmi dôležitá.
4. Zdieľanie nápadov/problémov. Vytvoriť pocit dôvery na zdieľanie nápadov/problémov je

spôsob, ako zlepšiť riešenia; je to tiež najlepší spôsob, ako vytvoriť partnerskú
spoluprácu pre budúci rozvoj alebo prístup k financovaniu.

Hnacie faktory
Hnacie faktory môžu ovplyvniť cieľovú skupinu alebo dizajn interakcie nástroja; pri
vývoji nástroja ich treba zohľadniť rovnako ako ciele a cieľovú skupinu. Nižšie sú
uvedené kľúčové faktory, ktorými sa organizácia riadi pri hľadaní spolupráce na
spoločnom vývoji/inovácii.
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1. Nápad.

Môže byť hnacím faktorom pre všetky prvky štvoritej špirály (komunita, vláda,
školstvo, podnikanie). Nápad na nový výrobok/službu alebo novú aplikáciu
existujúceho výrobku môže byť hnacím motorom spoločnosti. V tomto prípade
môže spoločnosť hľadať relevantné zainteresované strany z rôznych dôvodov:
- Diskusia so zákazníkmi/koncovými používateľmi a ich zapojenie do overovania akceptácie.
- Zapojte odborníkov/výskumníkov na prekonanie problémov s implementáciou.
- Identifikujte spoluprácu s cieľom zdieľať trhové riziká.
- Hľadanie investícií.

2. Potreba.

Znamená to hľadanie nového riešenia, ktoré možno nájsť prostredníctvom
spolupráce s ostatnými zástupcami zo štvoritej špirály. Potreba je súborom
faktorov, ako sú napr.:
- Výrazná potreba konkrétneho výrobku/služby.
- Potreba zákazníka týkajúca sa konkrétneho výrobku alebo služby.
- Potreba spoločnosti zlepšiť svoje postavenie na trhu.
- Potreba spoločnosti získať nové inovatívne riešenia.

3. Príležitosť.

Cieľom je identifikovať príklady spolupráce, ktoré sú zamerané na financovanie,
networking alebo marketingové príležitosti. Možno to považovať za priamu
požiadavku na nástroj na spoluvytváranie príležitostí, ale aj za výsledok vyššie
uvedených faktorov.
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SÚBOR NÁSTROJOV

Súbor nástrojov pre zapojenie podnikov má slúžiť ako príručka, ktorá pomôže
určiť správnu stratégiu zapojenia podnikov a/alebo pochopiť použitú metodiku
a spôsoby zlepšenia zapojenia podnikov do spolutvorby.
Na tento účel je súbor nástrojov usporiadaný podľa nástrojov vybraných z
osvedčených postupov identifikovaných v regionálnej analýze. Príklady sú
uvedené v publikácii I-CARE-SMART DT 1.3.2.
Každý nástroj bol opísaný rovnakým spôsobom, t. j. všeobecným opisom
metódy, spúšťacou otázkou súboru nástrojov a informačným listom, ktorý
obsahuje všeobecné informácie a úlohu zúčastnených členov štvoritej špirály.
Tu sú opísané nasledujúce nástroje:

Obstarávanie inovácií/
obstarávanie v
predkomerčnej fáze
Sprostredkovateľ siete

Párovacie
podujatie

Živé
laboratóri
um
Virtuálna komunita

Podnikateľský
inkubátor
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Obstarávanie inovácií/
Obstarávanie v predkomerčnej fáze

ZÁKAZNÍCI
sa
chcú
dozvedieť
o
možnom
inovatívnom riešení.

PODNIKY
poskytujú
kritické
analýzy
riešení,
tvorbu
prototypov, testovanie v teréne,
vývoj predbežných produktov v
malom rozsahu, vývoj služieb v
malom rozsahu.

Do tejto stratégie sú zapojení zákazníci a spoločnosti. Predošlý výskum poskytuje
možné inovatívne riešenie, zatiaľ čo spoločnosti poskytujú kritickú analýzu
riešenia, testovanie v teréne, výrobu prototypu a predbežný výrobok v malom
rozsahu. Tento nástroj nie je často používaný, pretože sa očakáva, že zákazník
zaplatí za štúdiu uskutočniteľnosti, takže trhové riziko je rozdelené medzi
zákazníka a spoločnosť. Spoločnosti nástroj veľmi dobre nepoznajú, preto sa o
neho väčšina z nich neuchádza. Cieľom je:

•

Ponúknuť zákazníkom riešenie, ktoré na trhu ešte neexistuje.

•

Zapojenie zákazníka (zákazníkov) do vývoja rôznych riešení.

•

Ekonomická podpora spoločnosti/skupiny spoločností s cieľom
vyvíjať inovatívne riešenia.

•

Podpora spoločností pri zdieľaní trhových rizík s klientmi.
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Hlavní aktéri

Hnacie faktory

Obstarávateľ, t. j. zainteresované strany,
ktoré majú potrebu

Potreba

Spoločnosti zapojené do identifikácie
riešenia

Príležitosť

NÁVRHY

Ako môžeme zlepšiť zapojenie podnikov do spolutvorby riešení pre seniorov?
Tento nástroj sa inzeruje vo forme verejnej súťaže. V záujme zvýšenia počtu
účastníkov alebo rozšírenia typu spoločností je dôležité, aby informácie v
rámci komunikácie lepšie vysvetľovali rovnováhu medzi nákladmi a prínosmi
pre obe strany.
Čo možno urobiť, aby sa tento nástroj stal skutočnou podporou pre spolutvorbu?
Zvyčajne sa do procesu nezapájajú všetky zainteresované strany. Zvyčajne sú
klientmi verejné subjekty alebo konzorcium poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. Kritická analýza riešení by mala zahŕňať skúmanie akceptácie
koncovými používateľmi a skúmanie použiteľnosti.
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OBSTARÁVANIE INOVÁCIÍ/OBSTARÁVANIE V PREDKOMERČNEJ FÁZE
1. Charakteristika
Eliminácia zlyhaní
trhu

Obstarávatelia môžu na trhu jasne vyjadriť svoju potrebu výskumných
a vývojových činností alebo inovatívnych tovarov a služieb, ktoré nie
sú dostupné.

Finančná podpora
pre spoločné
obstarávanie

Obstarávateľ poskytuje inovátorom ekonomické stimuly, aby dosiahli
ďalšie fázy tým, že im posiela platby.

Separovanie
výskumu a vývoja
a výroby

Obstarávanie služieb v oblasti výskumu a vývoja a (prípadný) nákup
komerčných množstiev konečných výrobkov sú jasne oddelené a
zvyčajne nie sú zahrnuté do tej istej verejnej súťaže. PI a/alebo PCP
sa vzťahujú na "počiatočný vývoj" počiatočného výrobku alebo
služby; môžu zahŕňať obmedzenú výrobu alebo dodávku, ale
nevzťahujú sa na sériovú výrobu, ktorá je súčasťou komerčného
vývoja. Neexistuje žiadna záruka, že vybraný dodávateľ
(dodávatelia) prototypu získa (získajú) aj následnú zákazku na
veľkosériovú výrobu navrhovaného riešenia.

Zdieľanie výhod

Výhody sa rozdelia medzi klienta a dodávateľa (dodávateľov). Práva
duševného vlastníctva (PDV) možno spravovať dvoma spôsobmi:
- Dodávateľ (dodávatelia) si ponecháva všetky práva duševného
vlastníctva a klient má bezplatnú licenciu na ich používanie na
interné účely. V prípade zapojenia tretej strany sú dodávatelia
povinní poskytnúť nevýhradné práva za bežných trhových
podmienok; táto situácia často nastáva, ak je obstarávateľom
verejný subjekt.
- Dodávatelia a obstarávatelia sa delia o práva duševného
vlastníctva a práva na komerčné využitie; táto situácia často
nastáva, ak je obstarávateľom súkromný subjekt.

Konkurenčný
vývoj v
etapách a
zdieľanie
rizika

Ponuka klienta pozostáva z niekoľkých etáp (t. j. postupných
vývojových fáz), na ktorých sa podieľajú rôzni účastníci (jednotlivé
spoločnosti alebo konzorciá). Vo všetkých fázach môžu súbežne
súťažiť viaceré spoločnosti (alebo konzorciá); v ideálnom prípade sa
do záverečnej fázy dostanú dvaja dodávatelia. Tým sa zabezpečí, že
obstarávateľ má k dispozícii alternatívne návrhy, ktoré môže
hodnotiť podľa rôznych kritérií (napr. dizajn, kvalita, náklady, čas
uvedenia na trh atď.) V každej fáze obstarávateľ rozhodne, ktoré
riešenia môžu postúpiť do ďalšej fázy. Vybrané spoločnosti môžu od
verejného obstarávateľa získať finančný príspevok na poskytovanie
služieb výskumu a vývoja v novej fáze. Finančné limity závisia od fázy
a sú spojené s rizikami.

-61-

2. Úloha a účasť členov štvoritej špirály
Vláda/verejné
orgány

V rámci verejného PI alebo PCP sú verejnými obstarávateľmi verejné
subjekty, ktorých úlohou je:
- Navrhnutie verejnej súťaže, t. j. určenie potrieb trhu, pravidiel
správy práv duševného vlastníctva, definovanie cieľov pre každú
fázu, kritérií hodnotenia a prahových hodnôt;
- vyhodnotenie výsledkov. Verejné inštitúcie zvyčajne vymenujú
skupinu expertov, ktorá uplatňuje hodnotiace kritériá na riešenie a
pripravuje správy, na základe ktorých sa výsledky zverejňujú;
- Poskytnutie finančného príspevku.
- Existujú niektoré PI alebo PCP, kde vláda alebo verejné agentúry
nie sú priamo zapojené do procesu prekladania ponúk. V takom
prípade verejné subjekty vydávajú výzvu na predkladanie návrhov
na konkrétnu tému. Verejné agentúry sú zodpovedné za
vyhodnotenie návrhov a financovanie tých, ktoré riešia naliehavú
potrebu. Určený obstarávateľ - ktorým môže byť aj konzorcium je zodpovedný za vypracovanie RFP podľa identifikovanej
potreby, vyhodnotenie návrhov a rozdelenie prínosov. Finančný
príspevok poskytuje (čiastočne) verejný subjekt.

Podniky

Podniky sú hlavnými aktérmi v PI a PCP, pretože vyvíjajú inovatívne
riešenia.

Školstvo

Zástupcovia školstva nie sú často zapojení do tohto modelu.
Existujú dva spôsoby, ako sa zapojiť:
- Spoločnosť môže založiť výskumné centrá na podporu konkrétnych
činností v oblasti výskumu a vývoja, zvyčajne v prvej fáze.
- Vzdelávanie možno obstarať tak, aby vyhovovalo konkrétnym
potrebám.
- Poskytnutie finančného príspevku.
- Môžu sa podieľať na definovaní usmernení alebo navrhovaní
aktivít účasti alebo odbornej prípravy pre obstarávateľov, ktoré
podporujú zavedenie identifikovaného inovatívneho riešenia
(napr. služby alebo produktu)..

Komunita

Obstarávateľ predstavuje "zákazníka". Vo všeobecnosti sa v modeli
nezdôrazňuje priame zapojenie zástupcov komunity. Keď sa PI/PCP
zaoberá potrebou zdravotnej starostlivosti alebo sociálnou potrebou,
znamená to, že obstarávateľ posúdil potrebu komunity.
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Živé laboratórium (Living Lab)

PODNIKY

NÁPADY
A
POTREBY

KONCOVÍ
POUŽÍVATELIA

TVORCOVIA
POLITIKY

ZÚČASTNENÉ
STRANY

Živé laboratóriá sa stali novým výskumným konceptom, v ktorom sa používatelia
stávajú spolutvorcami inovatívneho procesu. Sú zamerané na územný kontext a
konkrétnu výskumnú tému. Vo všeobecnosti sú otvorené pre všetky spoločnosti,
výskumníkov alebo koncových používateľov, ktorí sa chcú učiť alebo otestovať
nápady. Tento model poskytuje:

•

Zapojenie všetkých zainteresovaných strán s osobitným dôrazom na
koncových používateľov.

•

Inovácia prostredníctvom výskumu.

•

Testovanie na základe prototypov v reálnom kontexte.

•

Zapojenie koncových používateľov si môže vyžadovať fyzický priestor.
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Hlavní aktéri

Hnacie faktory

Firmy, koncoví používatelia, tvorcovia politík
a ďalšie zainteresované strany v rámci
štvoritej špirály

Nápad/potreba

NÁVRHY

Ako môžeme zlepšiť zapojenie podnikov do spolutvorby riešení pre seniorov?
Nedostatok vedomostí je najväčšou prekážkou pre živé laboratórium.
Spoločnosti, s výnimkou startupov alebo spin-off spoločností, zvyčajne
nevedia, ako sa zapojiť a „využiť“ živé laboratórium. Propagácia by sa mala
zamerať na tieto aspekty skôr, ako dôjde k samotnej spolutvorbe.
Čo možno urobiť, aby sa tento nástroj stal skutočnou podporou pre spolutvorbu?
Živé laboratórium už zo svojej podstaty zahŕňa všetky požiadavky na
spolutvorbu. Naopak, len málo starších ľudí sa často zapája do aktivít a po
určitom čase sa cítia skôr ako tí, ktorí iba poskytujú informácie a nie ako tí,
ktorí si ich vymieňajú. Zapojenie zástupcov neformálnych opatrovateľov
môže zvýšiť možnosť zlepšenia účasti starších ľudí.
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ŽIVÉ LABORATÓRIUM
1. Charakteristika
Nastavenie hraníc:
Model riadenia

Je dôležité definovať jasný model riadenia, ktorý zodpovedá typu
živého laboratória a miere otvorenosti.
Existujú dva hlavné typy riadenia:
1. Hierarchické riadenie. V tomto modeli sú úlohy jasne definované a
vedúcou osobnosťou je jedna spoločnosť alebo malá skupina.
Vedúca spoločnosť definuje problém a vyberá riešenie podľa
svojich potrieb. V princípe sú živé laboratóriá otvorené vývojové
komunity, ale na dosiahnutie väčšej obchodnej hodnoty by sa mali
uplatňovať aj uzavreté a hierarchickejšie spôsoby riadenia.
2. Plošné riadenie. V tomto modeli nie je preddefinovaný hlavný
subjekt. Existujú pravidlá účasti, ale problémy a riešenia môže
priniesť každý účastník.

Nastavenie hraníc:
Model spolupráce

Existuje mnoho rôznych modelov spolupráce, ktoré môžu
charakterizovať živé laboratórium. V roku 2008 Pisano a Verganti
definovali zoznam modelov pre rôzne kontexty a prípady (pozri
tabuľku č. 1). Spolupráca závisí od (i) vlastníctva a (ii) typu inovácie,
ktorú má spolupracujúca sieť realizovať. Tieto voľby výrazne
ovplyvňujú stupeň inovácie a povahu očakávaného výsledku.
V sieti pre inovácie sa môžu využívať štyri hlavné typy spolupráce
(2008) a všetky sa dajú aplikovať na živé laboratórium:
1. Elitný kruh: Je najdôležitejší hierarchický model s jasne
definovanými úlohami. Spoločnosť (alebo malá skupina) definuje
problém, vyberá účastníkov a vyberá optimálne riešenia podľa
svojich potrieb. Používa sa najmä vtedy, keď sú riešenia veľmi
dôverné a/alebo si vyžadujú špeciálne zručnosti.
2. Inovačné centrum: identifikovaný problém je zdieľaný s
komunitou a každý môže navrhnúť riešenie. Po určitom čase
subjekt (zvyčajne spoločnosť), ktorý identifikuje problém,
vyberie najlepšie riešenie. Tento model je vhodnejší na
testovanie použiteľnosti a zlepšovanie existujúcich produktov.
3. Inovačná komunita: každý môže navrhovať problémy, ponúkať
riešenia a rozhodovať o tom, ktoré riešenia sa použijú. Riadenie
je plošné a využíva sa najmä v podnikoch na systémové inovácie.
Je vhodná na riešenie spoločenských problémov.
4. Konzorcium: ide o uzavretý model, v ktorom účastníci spoločne
vyberajú problémy, určujú činnosti a volia riešenia. Existuje
jasné zameranie, spoločné porozumenie a účasť vysoko
špecializovaných odborníkov.
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Zapojte:
Účasť spoločnosti v živom laboratóriu závisí aj od ponúkaných služieb.
poskytované služby Zoznam ponúkaných služieb závisí od modelu riadenia a zavedených
modelov spolupráce. Podľa prehľadu služieb ponúkaných komunitou
ENoLL Living Lab, ktorý vykonali Eschenbaecher a jeho kolegovia, sú
možné tieto služby:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapojte: stratégia

Služby súvisiace s prípravou projektu
Inovačné a vývojové služby pre spoločnosti
Miesto stretnutia
Metódy vývoja používateľov
Testovanie použiteľnosti
Online fókusové skupiny
Pilotné a inovačné prostredie
Služby riadenia projektov
Vytvorenie prototypu a testovanie prototypu
Analýza scenára
Posúdenie potrieb
Koncepcie služieb
Služby vývoja produktov
Komercializácia
Networking

Živé laboratóriá sú založené na sieťach. Z tohto dôvodu je potrebné
identifikovať osvedčené postupy na zapojenie účastníkov v závislosti
od úrovne otvorenosti definovanej v modeli spolupráce.
Na to, aby boli obchodné modely udržateľné a dôveryhodné, vrátane
stratégie a vykonávacích opatrení, ako aj budúceho potenciálu, je
potrebné zapojiť účastníkov. Zároveň musia mať všetci príjemcovia
jasnú predstavu o poskytovaných službách a správe práv duševného
vlastníctva, t. j. jasnú predstavu o prevádzkovom modeli.

2. Úloha a účasť členov štvoritej špirály
Vláda/ verejné
orgány

Vláda sa môže do živého laboratória zapojiť poskytnutím priestorov,
podporou niektorých aktivít a pozvaním zástupcov konkrétnych
sektorov na stretnutia. Niekedy sa poskytuje aj finančná podpora.

Podniky

Hlavnými aktérmi sú podniky. Podniky sú príjemcami služieb živého
laboratória a môžu byť aj súčasťou riadenia

Školstvo

Výskumné centrá sa podieľajú najmä na vývoji riešení alebo na
výmene skúseností odborníkov v rámci živého laboratória.

Komunita

Koncoví používatelia a zástupcovia koncových používateľov sú
zapojení najmä do plochého, otvoreného modelu živého laboratória.
Majú prístup do priestoru, môžu testovať a vyskúšať prototypy,
diskutovať o nápade a priamo sa podieľať na vývoji riešení.
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Podnikateľský inkubátor

ODBORNÉ
PORADENSTVO

FYZICKÝ PRIESTOR

PRÍLEŽITOSTI
NA ROZVOJ

NETWORKING

Cieľom podnikateľských inkubátorov je urýchliť rast startupov, ktoré poskytujú
služby. Inkubátory môžu byť verejné alebo súkromné a niektoré z nich sa
zameriavajú

na

jedno

trhové

odvetvie

alebo

technológiu,

čo

dáva

spoločnostiam možnosť zdieľať priestor s inými spoločnosťami, ktoré majú
podobné záujmy. Podnikatelia tak majú možnosť zdieľať nápady a problémy s
inými spoločnosťami z rovnakého odvetvia. Hlavné funkcie sú:

•

Podpora pre startupy vo forme služieb.

•

Podpora pre startupy z hľadiska rozvoja podnikania a trhového modelu

•

Podpora startupov pri hľadaní investorov.

•

Uľahčiť networking na účely spolupráce pri navrhovaní.
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Hlavní aktéri

Hnacie faktory

Firmy

Potreba/nápad

Ponuka služieb inkubátora sa v posledných rokoch rozšírila a poskytuje aj
možnosť

spolupráce

s

verejnými

inštitúciami

alebo

zástupcami

zainteresovaných strán. Žiaľ, tento proces nie je v modeli štandardizovaný, ale
sú v ňom uvedené kompetencie potrebné na realizáciu inovačného procesu.

NÁVRHY

Ako môžeme zlepšiť zapojenie podnikov do spolutvorby riešení pre seniorov?
V tomto prípade nie je potrebné zvýšiť účasť spoločností.
Čo možno urobiť, aby sa tento nástroj stal skutočnou podporou pre spolutvorbu?
Inkubátory často poskytujú možnosť školení pre svoje podniky. Školenia o
tom, ako zapojiť seniorov, sú nevyhnutné na to, aby sa týmto spoločnostiam
pomohlo využiť spolutvorbu aj po skončení inkubačného obdobia.
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MODEL PODNIKATEĽSKÉHO INKUBÁTORA
1. Charakteristika
Jasná téma a
jasné ciele

Podnikateľské inkubátory podporujú novovzniknuté firmy najmä
poskytovaním poradenstva a vzdelávania prostredníctvom seminárov
spojených s právnymi aspektmi, ad hoc stretnutí s poradcami a
ľudských zdrojov pre administratívne otázky.
Podnikateľské inkubátory zvyčajne financuje vláda, ale existujú aj
príklady financované korporáciami. Tieto posledné príklady sa
zameriavajú na konkrétnu oblasť.

Trvanie

Program inkubátora môže trvať 1 až 5 rokov. To je jeden z hlavných
rozdielov oproti akceleračným programom, ktoré trvajú len niekoľko
mesiacov.

Viac vedomostí a
výmena poznatkov

Inkubátory poskytujú prostredie založené na spolupráci. To
umožňuje začínajúcim podnikom zdieľať priestor, mať prístup k
rôznym zdrojom, vymieňať si nápady a získavať spätnú väzbu od
kolegov. Poskytujú poradenstvo od skúsených podnikateľov a
odborníkov na podnikanie.

Poskytované služby

- Fyzické priestory a spoločné služby za nižšiu ako trhovú cenu.
- Koučovanie a poradenstvo.
- Konzultácie s odborníkmi, zvyčajne pre trhové
plány, rozvoj podnikania, inovačné procesy.
- Získavanie finančných prostriedkov (tzv. fundraising).
- Networking.

2. Úloha a účasť členov štvoritej špirály
Vláda/verejné
orgány

Financuje inkubátor a poskytuje niektoré služby.

Podniky

Služby inkubátora sú zamerané na mladých podnikateľov.
Spoločnosti sú zapojené aj ako mentori. Spoločnosti môžu tiež
financovať niektoré inkubátory a spolupracovať so startupmi pri
vývoji nových produktov.

Školstvo

Venujú sa predovšetkým koučovaniu, networkingu, poradenstvu a
prehodnocovaniu nápadov.

Komunita

Zástupcovia používateľov nie sú do inkubátorov zapojení štruktúrovaným
spôsobom.
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Párovanie (podujatia v rámci výskumu a vývoja)

ODBORNÉ
PORADENSTVO

TÉMA

PRÍLEŽITOSTI
NA ROZVOJ

FYZICKÝ PRIESTOR

„Párovacie“ podujatie - fyzické aj virtuálne - umožňuje spoločnostiam nájsť
iné spoločnosti, s ktorými môžu spolupracovať; musí sa konať pravidelne a
zamerať sa na niekoľko tém, aby sa zabránilo prekrývaniu obsahu. Je potrebné
určiť hlavných aktérov, ktorými sú zvyčajne investori, dôležití zákazníci alebo
spoločnosti. Je možné zapojiť aj výskumné centrá, ktoré majú záujem o
spoluprácu.
Hlavným cieľom tohto nástroja je umožniť priamy kontakt s investormi s cieľom
rozšíriť sieť. Na týchto podujatiach sa často zúčastňuje len niekoľko investorov,
takže vo väčšine prípadov, ak tento aspekt nie je dobre zvládnutý, atraktivita
po niekoľkých témach klesá.
Zhromažďovanie podrobných informácií o prianiach všetkých zúčastnených strán
v oblasti spolupráce, vyjadrenie toho, čo hľadajú a čo môžu ponúknuť,
umožňuje identifikovať a spojiť správnych účastníkov (párovanie).
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Hlavní aktéri

Hnacie faktory

Organizátor

Nápad

Hlavné zainteresované strany

Potreba

Firmy

Príležitosť/nápad

NÁVRHY

Ako môžeme zlepšiť zapojenie podnikov do spolutvorby riešení pre seniorov?
Zabezpečte účasť výskumných pracovníkov a zástupcov koncových užívateľov
tým, že im umožníte testovať nápady.
Čo možno urobiť, aby sa tento nástroj stal skutočnou podporou pre spolutvorbu?
Párovacie podujatia sú vnímané ako príležitosť na stretnutie potenciálnych
zákazníkov. Na ich propagáciu ako príležitostí na spolutvorbu je potrebné
zabezpečiť a odkomunikovať zapojenie ďalších zainteresovaných strán a
poskytnúť im primeraný priestor v programe.
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PÁROVANIE
1. Charakteristika
Jasná
definícia
tém

Párovacie podujatia/platformy sú o nadväzovaní kontaktov a
budovaní vzťahov. Zúčastnené spoločnosti môžu mať ďalšie ciele,
ako napríklad urobiť dobrý dojem, nadviazať spoluprácu, dohodnúť
následné stretnutie atď. Definovanie jasnej témy pomáha
spoločnostiam určiť ich účasť a ciele.

Webová stránka a
platforma

Vytvorenie propagačnej webovej stránky je základom pre propagáciu
informovanosti o príslušnom podujatí, ale nestačí to. Spoločnosti
môžu nájsť informácie na internete, ale často sú údaje alebo
informácie príliš rozsiahle, príliš zložité a príliš rozptýlené, čo
takmer znemožňuje spoločnostiam nájsť užitočné informácie. Preto
mnohí obchodníci začali využívať umelú inteligenciu, t. j. platformy
na vyhľadávanie vhodných informácií založené na umelej inteligencii.
Tieto platformy pomáhajú spoločnostiam identifikovať informácie,
ktoré zodpovedajú ich oblastiam podnikania a cieľom..

Registrácia a
nastavenie
profilu

Východiskom je registrácia spoločnosti. Prispôsobené otázky vedú
účastníkov k vytvoreniu ich profilu spolupráce (registračný
formulár). Účastníci sú požiadaní, aby poskytli podrobné informácie
o svojich ponukách/požiadavkách na spoluprácu, napríklad aký typ
partnera hľadajú. Tieto informácie o účastníkoch a profily
spolupráce sú základnými kameňmi samotného procesu párovania.
Profily sa zverejňujú online, aby k nim mali prístup všetci účastníci
podujatia a/alebo návštevníci webovej stránky podujatia.

Vyhľadávanie a
porovnávanie
profilov

Ak sa pri párovaní využíva platforma, každý registrovaný účastník
môže po registrácii, dokonca ešte pred podujatím, identifikovať
zaujímavé a perspektívne kontakty, s ktorými by sa chcel stretnúť.
Inteligentné funkcie vyhľadávania umožňujú účastníkom rýchlo a
jednoducho identifikovať vhodné (zodpovedajúce) profily na
spoluprácu. Pokročilá platforma môže tiež vytvárať návrhy na
základe zadaného profilu a cieľov.

Stretnutie
pred
podujatím

Účastníci môžu požiadať o stretnutia s ostatnými účastníkmi a
dohodnúť si ich ešte pred samotným podujatím, aby ušetrili čas. V
každom prípade registrovaní účastníci vedia skôr, koho/čo môžu na
podujatí očakávať, takže si môžu podľa toho naplánovať podstatné
prezentácie.

Stretnutia

Účastníci sa stretávajú na vopred dohodnutom stretnutí a rozprávajú
sa. V ideálnom prípade je toto prvé stretnutie východiskovým bodom
pre spoluprácu.
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2. Úloha a účasť členov štvoritej špirály
Vláda/verejné
orgány

Existujú prípady podujatí podporovaných miestnymi inštitúciami. Vo
väčšine prípadov sa neočakáva účasť zástupcov vlády.

Podniky

Zohrávajú hlavnú úlohu. Môžu byť sponzorom, organizátorom a
účastníkom podujatia, poskytovateľom produktov/služieb, ako aj
zákazníkom.

Školstvo

Ich účasť závisí od témy podujatia, ale je zriedkavá, najmä pri
verejných podujatiach.

Komunita

Koneční používatelia alebo ich zástupcovia sú vítaní na výstavách
alebo verejných podujatiach, na ktoré sú pozývané aj spoločnosti,
aby prezentovali svoje výrobky. Ich účasť je takmer obmedzená na
niekoľko zástupcov alebo žiadnu.
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Sprostredkovatelia siete
Podpora a zhodnocovanie agregačných procesov MSP prostredníctvom
podpory a uľahčovania (t. j. sprostredkovania) činností v rámci
networkingu a oživovania miestnych odborných komunít a v tomto
rámci, činnosti nie formálneho a neformálneho vzdelávania medzi
organizáciami.“
Franz (2009)

Ciele sú nasledovné:
•

Vytvoriť podmienky na výmenu poznatkov.

•

Položenie základov pre inovácie a spolutvorbu.

•

Pomáhať spoločnostiam stretávať sa s inými spoločnosťami alebo aktérmi v
rámci štvoritej špirály, ktorí majú podobné ciele a vzájomne sa dopĺňajú.

Vo všeobecnosti je cieľom vytvoriť sieť zástupcov štvoritej špirály. Sprostredkovateľom
môže byť konzultant, ale vo všeobecnosti sú to spoločnosti, súkromné alebo verejné.
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Hlavní aktéri

Hnacie faktory

Firmy alebo rôzne typy zainteresovaných strán

Príležitosť

NÁVRHY

Ako môžeme zlepšiť zapojenie podnikov do spolutvorby riešení pre seniorov?
Pridanou hodnotou sprostredkovateľa siete je, že zdieľané informácie možno
prispôsobiť nielen téme, ale aj konkrétnej spoločnosti. Na zlepšenie
zapojenia rôznych spoločností je potrebné presne vedieť, kto sa už zapojil, a
mať možnosť vytvoriť komunikáciu prispôsobenú rôznym cieľom spoločností.
Čo možno urobiť, aby sa tento nástroj stal skutočnou podporou pre spolutvorbu?
Vyvážená účasť všetkých zainteresovaných strán v štvoritej špirále nie je v
sieti jednoduchá, ale v každom prípade je primeraná účasť zástupcov starších
ľudí nevyhnutná na uzavretie kruhu spolutvorby.
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SPROSTREDKOVATEĽ SIETE
1. Charakteristika
Jasný
účel/definícia
predmetu

Sieť musí mať jasný účel, t. j. jasné zameranie, ktoré zodpovedá
skutočnej organizačnej potrebe.
Kľúčovým faktorom úspechu sprostredkovateľa je podrobne poznať
cieľové spoločnosti.

Jasné hranice

Sieť, ktorá je príliš veľká alebo pokrýva príliš veľa tém, nie je možné
riadiť. Je dôležité definovať hranice, ako napríklad minimálne
služby, ktoré sa majú ponúkať, typ spätnej väzby od moderátora a
pravidlá riadenia požiadaviek na moderátora.

Jasný organizačný
kontext

Tento aspekt sa týka skôr spoločností, ktoré pôsobia ako
sprostredkovatelia siete. Ich organizačný kontext musí byť
definovaný a známy členom siete, aby sa lepšie podporila interakcia
a participácia. Potrebné sú informácie o (i) pravidlách na podporu a
umožnenie zapojenia verejnosti a zainteresovaných strán, (ii)
aspektoch profesionálneho rozvoja a (iii) podpore zo strany ich
vlastného tímu..

Koordinácia
siete

S cieľom poskytnúť ďalšie riešenia, ktoré sieť priamo nerieši, alebo
poskytnúť viac príležitostí na kontakt, napr. na medzinárodnej
úrovni, je potrebné nadviazať a podporovať špecifickú spoluprácu s
inými sieťami.

Spojenie s inými
sieťami

Ak sa pri párovaní využíva platforma, každý registrovaný účastník
môže po registrácii ešte pred podujatím identifikovať zaujímavé a
perspektívne kontakty, s ktorými by sa chcel stretnúť. Inteligentné
funkcie vyhľadávania umožňujú účastníkom rýchlo a jednoducho
identifikovať vhodné (zhodné) profily na spoluprácu. Pokročilá
platforma môže tiež vytvárať návrhy na základe zadaného profilu a
cieľov.

Priama
účasť

S cieľom podporiť angažovanosť spoločností zúčastnených v sieti je
možné udržať pozornosť spoločností pravidelným informovaním o
plánovaných a uskutočnených aktivitách siete.
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2. Úloha a účasť členov štvoritej špirály
Vláda/verejné
orgány

Zapojenie tvorcov politík zabezpečuje najmä koordinátor siete.
Zástupcovia inštitúcií sú často pozývaní, aby s členmi siete hovorili
o potrebe alebo príležitosti.
Niektoré miestne úrady sa venujú podpore sietí v špecifických
otázkach, ktoré pokrývajú sociálne záujmy. Je ich však málo.

Podniky

Zohrávajú hlavnú úlohu. Môžu pôsobiť ako sponzori, koordinátori a
členovia siete.

Školstvo

Ich angažovanosť je vysoká a zahŕňa rôzne úlohy, ako napríklad:

•
•
•
Komunita

Členovia siete, najmä pokiaľ ide o výskumné aspekty.
Konzultant na tému súvisiacu so zameraním siete.
Školitelia pre členov siete, pre tie siete, ktoré podporujú aj
tieto aspekty.

Zástupcovia koncových používateľov sú často členmi týchto sietí a
ich účasť je tiež atraktívnym prvkom pre zapojenie podnikov.
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Virtuálna komunita pre inovácie

Podľa definície Youngblooda z roku 1984 je virtuálna komunita „skupina ľudí,
ktorí si vymieňajú slová a myšlienky prostredníctvom digitálnych sietí. Tento
nástroj je dostupný každému, kto dokáže používať webovú aplikáciu. Ciele
virtuálnej komunity pre inovácie sú:
•

Podpora nadnárodnej spolupráce a spolutvorby.

•

Získanie času na proces spoločného navrhovania.

•

Podpora synchrónnej aj asynchrónnej komunikácie.

•

Identifikácia inovatívnych riešení pre starostlivosť o starších ľudí.

„Virtuálna komunita pre inovácie pozostáva z veľkého počtu jednotlivcov, ktorí
majú spoločné záujmy a slúžia spoločnému cieľu inovácie. [...] Spoločným cieľom
jednotlivcov je nájsť nové, kreatívne riešenia problémov súvisiacich s
výrobkami alebo osobnými potrebami.“ Podľa tejto definície súčasti virtuálnej
komunity pre inovácie (VKI) nie sú neprepojené a sú to:
•

Jednotlivci.

•

Téma, o ktorej sa bude hovoriť.

•

Paradigma interakcie prostredníctvom virtuálnej komunity je používateľom známa.
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Hlavní aktéri

Hnacie faktory

Firmy

Nápad/príležitosť

Výskumníci

Nápad/príležitosť

Komunita

Potreba

NÁVRHY

Ako môžeme zlepšiť zapojenie podnikov do spolutvorby riešení pre seniorov?
VKI skracuje čas potrebný na spolutvorbu a umožňuje synchrónne interakcie.
Aby sa VKI udržala pri živote, je potrebné zapojiť všetkých zástupcov
zákazníkov, napríklad starších zástupcov a „smart seniorov“.
Čo možno urobiť, aby sa tento nástroj stal skutočnou podporou pre spolutvorbu?
Nástroj môže byť skutočnou podporou pre spolutvorbu, ak existuje primeraný
počet používateľov; je tiež potrebné zabezpečiť obdobie podpory pre šírenie
a obdobie podpory pre platformu, aby sa overilo, či je správne naplnená.
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VIRTUÁLNA KOMUNITA PRE INOVÁCIE
1. Charakteristika
Jasné ciele/témy

Podobne ako sieť, aj téma VKI by sa mala zamerať na zníženie
entropie „sociálnej siete“. Zároveň by mala byť veľmi jasná, aby
prilákala tie správne subjekty.

Rozširovanie
vedomostí a
výmena
poznatkov

VKI je prostredie na spoluprácu, v ktorom sa používatelia môžu
podeliť o svoje nápady. S cieľom zorganizovať komunitu do vzájomne
závislých a komplementárnych skupín používateľov je štruktúrovanie
prispievateľov poskytovaním vhodných nástrojov, diskusných fór a
špecifických výmen pre každú kategóriu používateľov správnou
stratégiou, ktorá používateľov vedie k správnemu používaniu
nástroja

Jasný organizačný
kontext

Online kontext musí byť definovaný tak, aby lepšie podporoval
interakciu a účasť:
- Buďte aktívni a zaujímaví pre používateľov
- Budujte vzťahy a záujem používateľov

Priama
účasť

Na podporu zapojenia podnikov a používateľov do komunity je
dôležité organizovať pravidelné podujatia zamerané na stretávanie
používateľov a sprostredkovať ich stretnutia.

Zapojte: stratégiu

Najmä na začiatku života VKI je potrebné poskytovať podporu
iniciovaním diskusií o konkrétnych témach alebo problémoch,
rozvíjaním aktivít a zdieľaním nápadov a osvedčených postupov.

2. Úloha a účasť členov štvoritej špirály
Vláda/verejné
orgány

Zástupcovia vlády a verejného sektora vo všeobecnosti môžu prispieť
do každej diskusie z hľadiska regulácie a uplatniteľnosti nápadov. V
niektorých prípadoch prispievajú aj finančne na podporu údržby
infraštruktúry.

Podniky

Zohrávajú hlavnú úlohu. Môžu zhromažďovať spätnú väzbu od
koncových používateľov, rozvíjať ďalšie zdroje príjmov, rozvíjať
značku alebo poskytovať technickú podporu.

Školstvo

Výskumníci sú zvyčajne najviac zapojení. Pomáhajú zdieľať poznatky
a diskutovať o nápadoch a riešeniach.

Komunita

Koncoví používatelia a ich zástupcovia sú zapojení do VKI, pretože
môžu testovať, diskutovať a zlepšovať komunitu prostredníctvom
svojej účasti.

-80-

