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Úvod
Projekt InnoSkills programu EU Leonardo da Vinci (LdV) vychází z Příručky inovací,
která vznikla s podporou projektu LdV InnoSupport a byla doplněna materiály
připravenými členy konsorcia InnoSkills.
Cílem projektu je podpora inovačních procesů v malých a středních podnicích (MSP)
rozvojem profesních kompetencí středního managementu, především osvojením
technik managementu inovací.
Dvouletý projekt byl zahájen v říjnu 2008 a skládal se z osmi pracovních souborů
(work packages - WP):
WP 1: Analýáza existujících materiálů zaměřených na managemet inovací
WP 2: Aktualizace a integrace existujících materiálů
WP 3: Překlad a lokalizace příručky InnoSkills
WP 4: Návrh a implementace webových stránek projektu
WP 5: Pillotní testování materiálů vytvořených pro přístup online
WP 6: Diseminace a využití
WP 7: Řízení kvality
WP 8: Management projektu
Partnery projektu jsou: Treviso Tecnologia (Itálie - koordinátor), E-Learning Concepts
Rietsch KEG (Rakousko), Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika), Link MV a
Pro Kompetenz (Německo), Tinnova (Itálie) a Parkurbis (Portugalsko).
Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Příručky inovací v zemích všech partnerů. V
této Příručce se odráží specifika každé země; příklady nejlepší praxe, nástroje a zdroje
byly přizpůsobeny specifickým podmínkám.
Všechny vytvořené materiály a nástroje jsou zpřístupněny na portálu www.
innosupport.net a uživatelé tak mají snadný přístup k obsahu příručky, multimediálním
komponentám a mohou vzájemně sdílet své znalosti a zkušenosti.
Výstupy projektu jsou:
• Příručka inovací a výukové materiály pro podporu inovací v MSP;
• Samohodnotící dotazník, s jehož pomocí lze zjistit, co uživatel potřebuje
nastudovat;
• Portál www.innosupport.net, který podporuje kolaborativní a neformální učení
se v oblastech kreativity a managementu inovací.
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V průběhu projektu každý z partnerů uskutečnil pilotní běhy s použitím připravených
materiálů, jichž se zúčastnily různé skupiny uživatelů a v nichž se využívaly různé
metody a přístupy.
Získané zkušenosti a zpětné vazby ukázaly, že vytvořené materiály a nástroje lze využít
v různých kontextech a pro různé typy účastníků (podnikatelé, školitelé, konzultanti,
studenti, atd...). V této Příručce neformálního učení se jsou uvedeny případové studie
a příklady nejlepší praxe, vycházející ze shromážděných poznatků.
Věříme, že se tato příručka stane užitečným nástrojem pro všechny, kdo chtějí, aby se
inovace staly součástí jejich každodenních činností.
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Souhrn
Součástí projektu Innoskills bylo pilotní ověření jeho výstupů, zpřístupněných na
portálu www.innosupport.net.
Každý partner konsorcia navrhl a provedl vlastní pilotní aktivity, jejichž cílem
bylo shromáždit případové studie a příklady nejlepší praxe využití portálu a jeho
prostřednictvím dostupných nástrojů neformálního a kooperativního učení se.
Získané zkušenosti ukazují, jak mohou být Příručka inovací, materiály a nástroje
portálu www.innosupport.net užitečné v různých souvislostech, jak mohou pomoci
řešit rozličné potřeby.
Patří mezi ně např. řešení organizačních problémů v podnicích, návrh nových
vzdělávacích aktivit zaměřených na specifické potřeby, využití vhodných nástrojů
managementu inovací. Mezi účastníky pilotních aktivit patřili podnikatelé,
zaměstnanci MSP, konzultanti, školitelé i univerzitní studenti. Tato široká paleta
uživatelů potvrdila, že výstupy projektu vyhovují potřebám a zájmům velice
heterogenních cílových skupin.
“Příručka neformálního učení se” je tedy dalším příspěvkem vyvinutým v projektu
Innoskills. Jsou v ní shromážděny nejvýznamnější výsledky, získané při testování
portálu www.innosupport.net a následujících online nástrojů neformálního a
kooperativního učení se, přístupných z tohoto portálu:
• Příručka inovací, která je dostupná online a její jednotlivé komponenty lze
stáhnout ve formátu pdf. Uživatel může hodnotit obsah a uvést své poznámky.
• Nástroj pro sebehodnocení potřeb dalšího studia: online dotazník, který uživateli
doporučuje, které komponenty Příručky inovací má nastudovat, které mu nejvíce
pomohou při řešení problémů.
• Inovační dílny odkazující na nástroje pro podporu managementu inovací.
• Uživatel má možnost umístit na portál své vlastní příspěvky a sdílet tak své
znalosti a zkušenosti s online komunitou.
Příručka má tři části.
V první z nich jsou popsány zkušenosti partnerů s platformou:
• Treviso Tecnologia (Itálie) popisuje speciální tréninkový kurs zaměřený na
inovace;
• LiNK MV (Německo) představuje využití kreativních technik při řešení
organizačních problémů;
• Parkurbis (Portugalsko) popisuje zapojení MSP do projektů podporovaných EU;
• Západočeská univeruta v Plzni (Česká republika) se orientovala na propojení
organizací a spolupráci skupin;
• E-Learning Concepts (Rakousko) realizovalo seminář o managementu inovací
pro univerzitní studenty;
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•

Tinnova (Itálie) ověřila různé komponenty portálu www.innosupport.net se
skupinou vybraných podnikatelů a výzkumníků.
V druhé části jsou představeny online nástroje dostupné v Inovačních dílnách www.
innosupport.net. Tyto nástroje podporují spolupráci a sdílení znalostí týkajících se
inovací. Jsou rozděleny do následujících kategorií:
• Brainstorming
• Myšlenkové mapy
• Kolaborativní textové procesory
• Bílé tabule (Whiteboards)
• Online průzkumy
Popisy a vysvětlivky by měly čtenáři pomoci je efektivně využít.
Poslední část “Příručky neformálního učení se” analyzuje zkušenosti s popsanými
nástroji a popisuje různé přístupy a způsoby řešení navržené partnery projektu
Innoskills.
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Část I – Využití platformy v celoživotním
vzdělávání
1. Zkušenost Západočeské university v Plzni (ZČU) (Česká
republika)
Situace
Podnikatelské inovační centrum Plzeň (BIC Plzeň) spolupracuje na přípravě projektů
s Technologickým centrem České Akademie věd (TC). V současnosti si vyměňují
zpracovávané dokumenty e-mailem a hledají efektivnější nástroj. ZČU, jeden z
partnerů projektu InnoSkills, na neformální schůzce informovala ředitelku BIC o
platformě InnoSkills a nástroji, které nabízí. Pracovníci BIC si okamžitě uvědomili
potenciál kolaborativních nástrojů prezentovaných v jedné z Inovačních dílen a
požádali nás (ZČU), abychom připravili krátký workshop pro konzultanty BIC a TC.
Řešení
Členové týmu ZČU (Jiri Vacek a Milan Edl) se nejprve sami seznámili s použitím
kolaborativních textových procesorů Zoho Writer a Google Docs. Po vyzkoušení
obou aplikací jsme připravili krátký popis (viz Inovační dílny - Kolaborativní textové
procesory) a pak workshop pro 5 účastníků (3 z BIC, 2 z TC).
Účastníky jsme nejdřív seznámili s principy kolaborativních nástrojů, možnostmi
obou aplikací, jejich výhodami a nevýhodami. Účastníci si pak vytvořili své vlastní
uživatelské účty a prakticky si procvičili užití obou nástrojů.
Získané zkušenosti
Zjistili jsme, že v současnosti je pro účely obou organizací vhodnější Zoho Writer,
protože umožňuje simultánně pracovat se stejnou verzí dokumentu, v němž se
dočasně uzamyká vždy pouze ten odstavec, který je právě modifikován jiným
uživatelem.
Všichni účastníci konstatovali, že se obě aplikace rychle vyvíjejí; jak Google, tak Zoho
dnes nabízejí mnohem více kolaborativních nástrojů než jsou textové procesory –
mohou být využity pro práci s tabulkami, prezentacemi a mnoha jinými aplikacemi.
Nástroje jsou uživatelsky příjemné a po získání prvních zkušeností je účastníci
workshopu mohou využívat pro společnou práci. Workshop byl pro účastníky i
úvodem do technologie “počítání v oblaku” (cloud computing).
Nevyřešeným problémem pro nás zůstává otázka bezpečnosti dokumentů
ukládaných ve společném úložišti kdesi v síti. Uživatelé by se měli zamyslet nad
ochranou svých důvěrných dat.
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2. Zkušenost TINNOVA, speciální agentury Hospodářské
komory Florencie a Prato.
TINNOVA je speciální agentura Hospodářské komory Florencie a Prato. Jde o servisní
organizaci, která se věnuje podpoře technologických a organizačních inovací v
malých a středních podnicích převážně v provinciích Florencie a Prato. Sílící potřeba
obnovy a růstu konkurenceschopnosti firem na domácích i globálních trzích si
žádá analýzu všech podnikových procesů a jejich inovaci a neustálé zlepšování. K
tomu je třeba čas a zdroje a jako každá změna i tato přináší svá rizika. Strategickým
rozhodnutím TINNOVA bylo vybudování přímých kontaktů s lokálními podniky,
jejichž prostřednictvím podporuje inovace a předává své zkušenosti. Tento přístup
předurčil způsob využití platformy Innosupport: nabídli jsme vyzkoušení jejího
obsahu a nástrojů podnikům a výzkumným centrům. Byly osloveny i firmy působící
na trhu pokročilých služeb.
Řešení
Vybrané podniky a výzkumné organizace otestovaly různé komponenty, které
jsou součástí bohatého obsahu portálu www.innosupport.net. Neformálně
vytvořené vztahy umožnily získat i kvalitativní hodnocení, které nelze snadno získat
dotazníkovým šetřením. Tento přístup umožnil oslovit dostatečný počet uživatelů
zajímajících se o inovace a získali jsme autoritativní posouzení obsahu i nástrojů
platformy.
Získané zkušenosti
A: 27 uživatelů z podniků a výzkumných organizací pozitivně reagovalo na výzvu k
testování platformy, což ukazuje, že „hlad po informacích“ v oblasti dnes nadužívané
problematiky „inovací“ je značný, neboť dnes si všechny podniky musí vyhrnout
rukávy, aby byly schopny se prosadit na globálních trzích.
B: neformální přístup k obsahu platformy formou „tváří v tvář“ byl účastníky kladně
hodnocen, protože jim umožnil řešit vznikající potřeby inovací, o nichž by podnikatel
váhal diskutovat s ostatními – potenciálními konkurenty.
C: praktické zkušenosti, prezentované ve formě případových studií podniků, které
úspěšně použily metody a techniky popsané na platformě, pomohly podnikatelům
pochopit, jak využít předkládaných teoretických poznatků, na něž zpočátku pohlíželi
s nedůvěrou.
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3. Zkušenost Treviso Tecnologia, speciální agentury
Hospodářské komory Treviso
Situace
Treviso Tecnologia – speciální agentura Hospodářské komory Treviso – se zabývá
celoživotním vzděláváním, jehož cílem je pomoci řešit problémy našich klientů –
MSP, konzultantů, učitelů, veřejného sektoru, studentů, pracujících, atd.
V posledních měsících značný počet našich zákazníků pocítil potřebu seznámit se
s problematikou managementu inovací jednodušším a praktičtějším způsobem.
Tuto potřebu pociťujeme jako strategický přístup k vyrovnání se se současnou
ekonomickou krizí. Vznikla poptávka po snadno použitelných nástrojích. Větší zájem
je o konkrétní nástroje a metody, použitelné v praxi, než o prohloubení teoretických
základů.
Treviso Tecnologia se rozhodlo pro kombinovaný přístup, který využívá kombinace
tradiční výuky s online podporou. Naší snahou bylo nabídnout možnost vzdělávání
s podporou portálu, na němž bude možné najít studijní materiály, nástroje a další
prvky. Výhodou tohoto přístupu je to, že na jedné straně zachovává přímý kontakt
se zkušeným učitelem, zatímco na druhé straně snižuje počet hodin strávených
v učebně, jejichž nadměrný rozsah je často překážkou jak pro podniky, tak pro
jednotlivce.
Řešení
V semináři o managementu inovací, který probíhal dva dny každých 14 dní a celkem
zabral 14 hodin výuky v učebně, vedené zkušeným instruktorem, jsme využili portál
www.innosupport.net.
Při tradiční výuce instruktor často upozorňoval na obsah a služby portálu a poskytl
účastníkům návody a rady, jak portál používat. Zvláštní důraz byl kladen na praktická
cvičení a příklady nejlepší praxe.
Instruktor věnoval zvláštní pozornost Inovačním dílnám a jejich využití v prostředí,
z něhož pocházeli účastníci. Účastníci byli vyzváni k vyplnění samohodnotícího
dotazníku, aby tak získali doporučení, které specifické komponenty portálu jim
mohou nejlépe pomoci při řešení jejich problémů.
Získané zkušenosti
Za prvé: přihlásilo se 60 zájemců; tento zájem výrazně překročil naše očekávání.
Znamená to, že jsme se dotkli problematiky, která je pro MSP velice důležitá a navíc
jsme dokázali nabídnou výuku přitažlivou formou.
Za druhé: kombinovaný přístup k výuce byl účastníky pozitivně hodnocen,
zvláště proto, že pracovali se zkušeným instruktorem, což usnadnilo seznámit se s
managementem inovací praktickým a pragmatickým způsobem.
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Za zásadní komponentu Příručky inovací byly považovány případové studie z
podniků obdobných těm, z nichž pocházeli účastníci, kteří tak mohli propojit získané
poznatky se svou vlastní praxí. Doporučujeme použít nástroje pro sebehodnocení
před zahájením školení, aby bylo možné je lépe přizpůsobit cílové skupině.
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4. Zkušenost Parkurbis, Vědeckotechnický park Covilha
(Portugalsko)
Situace
Jedním z hlavních problémů získání cílové skupiny v pilotní fázi projektu InnoSkills byl
nedostatek času potenciálních účastníků, kteří se nemohli zúčastnit dlouho trvajících
seminářů a workshop. Protože čas je pro MSP velmi cenným zdrojem, upravili jsme
plán pilotní fáze tak, aby respektoval potřeby a možnosti cílové skupiny a usnadnil
jejich účast. Proto byl připraven krátký workshop o možnostech platformy, mnoho
kontaktů probíhalo prostřednictvím elektronické pošty a řada prezentací proběhla v
rámci jiných projektů.
Vzhledem k důležitosti času byl jedním z velice pozitivně hodnocených komponent
nástroj pro online hlasování, jmenovitě Survey Monkey, který se ukázal jako velice
užitečný pro dva různé účely.
Případ 1:
Jednou z hlavních překážek účasti MSP v pilotní fázi projektu InnoSkills byl nedostatek
času. I když je celý projekt a jím poskytovaný obsah vysoce hodnocen, lidé potřebují
čas pro svou vlastní práci, pro rozvoj svého podniku.
Když jsme chtěli prezentovat výsledky projektu InnoSkills, bylo pro nás mimořádně
důležité získat informace od cílové skupiny. Účastníci však neměli čas na dlouhé
workshopy a mnoho z nich bylo geograficky rozptýleno po rozsáhlém teritoriu. Jak
jsme tedy měli od nich získat zpětnou vazbu?
Případ 2:
Projekt InnoSkills byl představen skupině partnerů jiného projektu, v němž jsme
potřebovali s podporou konzultantů pracovat s MSP, provést interview a získat
odezvu. MSP byly opět geograficky rozptýleny a čas byl pro ně vzácný. Nemohli
strávit větší část pracovní doby s konzultanty. Pro jednoho z partnerů projektu byl
velice důležitý sběr dat a jejich statistická analýza. Existuje jednoduchý způsob sběru
dat a jejich zpřístupnění všem, kteří je potřebují pro svou práci?
Řešení
V obou případech jsme použili nástroje pro online hlasování Survey Monkey.
V případě 1 jsme na platformě projektu vytvořili dotazník, s jehož pomocí účastníci
pilotního běhu hodnotili platformu a uvedli své připomínky, náměty ke zlepšení
či sdělili, které komponenty je plně uspokojily. Každý účastník tak mohl sdělit své
poznatky kdykoliv a odkudkoliv s pomocí snadno použitelného nástroje.
V případě 2 partneři projektu vytvořili online dotazník, který obsahoval stejné
otázky jako jeho papírová verze. Seznámili se s tím, jak online nástroj využít, a
všechna interview byla registrována online. Tím jsme ušetřili spoustu papírů (které
se mohou snadno poztrácet), ale umožnili jsme dalším partnerům projektu využít
shromážděných informací pro další analýzy.
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Získané zkušenosti
• Nástroj pro online hlasování lze snadno a jednoduše použít pro sběr informací
od cílových skupin.
• Pokud však cílová skupina nechápe účel průzkumu, zůstává mnoho otázek
nezodpovězených a snižuje se hodnota průzkumu.
• Pokud průzkum probíhá pod vedením zkušeného instruktora nebo někoho, kdo
je s projektem seznámen, je možné shromáždit jasné a výstižné informace.
• Práce je mnohem snazší, jestliže byla cílová skupina vybrána na základě seznamu
kritérií a je tak pro projekt reprezentativním vzorkem.
• V některých situacích není možné použít online nástroj (např. tehdy, když
interview probíhá v místě bez připojení na internet). V takovém případě lze využít
papírovou verzi dotazníku a výstupy pak přenést do online formy.
• Při sestavení dotazníku je třeba zajistit možnost pozdější opravy nebo vložení
nových údajů. Další možností je vyžádat si identifikační údaje zúčastěnných osob
/ firem a pokud chceme doplnit informace k průzkumu, který již proběhl, je pak
možné osobu / firmu kontaktovat a požádat o doplňující informace.
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5. Zkušenost LiNK MV (Německo)
Situace
Pilotování proběhlo ve firmě, která nabízí řešení a služby v ICT. Jde o malou firmu se
sídlem v Rostocku. Nabízí řešení založená na technologii webu pro firmy působící v
různých sektorech, pro školící instituce i veřejný sektor. Působí v regionu a přilehlých
spolkových zemích. Firma čelí rostoucímu tlaku na zvýšení obratu a ziskové marže; aby
posílila svou konkurenceschopnost a pronikla na nové trhy, snaží se její management
a pracovníci získat zákazníky v zahraničí. Ale znalost jazyků u zaměstnanců je velice
rozdílná – od velmi dobré až ke špatné. Management chce, aby všichni zvládli jazyky
na velice dobré úrovni. Jak toho ale dosáhnout kvalitně a v krátkém čase? Je v tomto
případě brainstorming vhodnou technikou pro tvorbu možných řešení nebo existuje
jiná metoda, která by byla vhodnější?
Řešení
Konzultant upozornil management firmy na Příručku inovací dostupnou na platformě
www.innosupport.net. Jsou v ní podrobně vysvětleny kreativní techniky a možnosti
jejich praktického využití. Proběhl workshop s managementem a zaměstnanci.
Instruktor, který při své práci s platformou pravidelně pracuje, vysvětlil, jak ji používat
a speciálně se věnoval modulům o technikách kreativity. Některé z nich byly pro firmu
zcela nové; účastníci kurzu se s nimi seznámili a nakonec se rozhodli podrobněji se
zabývat dvěma technikami:
• Metoda 635
• Online brainstorming
Po seznámení se s funkcemi, příklady nejlepší praxe, výhodami a nevýhodami obou
metod se rozhodli, že online brainstorming není v jejich případě vhodný a zvolili
jako vhodný postup metodu 635. Vytvořili skupinu s pěti účastníky (manažer, vývojář
softwaru, pracovníci marketingu a prodeje) vedenou instruktorem. Vznikly inovativní
a překvapivé nápady, které byly dále rozpracovány a konečný výsledek byl velice
dobrý. Management nyní může transformovat náměty do akčního plánu, který bude
obsahovat různá opatření.
Získané zkušenosti
Materiál obsažený v Příručce inovací byl velice užitečný. Tým se seznámil s technikami
kreativity a jejich využitím v každodenní praxi. Protože pro firmu šlo o nové znalosti,
bylo v této fázi důležité vedení zkušeným instruktorem. Online příručka a další
komponenty platformy může po počátečním zaškolení firma používat i v budoucnu.
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6. Zkušenost E-Learning Concepts (Rakousko)
Partner projektu E-Learning Concepts je velice malou firmou, která se specializuje
na e-learning. Její výkonný ředitel – specialista na TRIZ – je docentem na Universitě
ekonomie a podnikového managementu ve Vídni. Rozhodli jsme se proto uskutečnit
pilotní kurs ve spolupráci s Institutem malých podniků a podnikatelství a s Institutem
mezinárodního obchodu. Většina studentů obou institutů pracuje v malých
podnicích na různých pozicích, např. jako manažeři lidských zdrojů, marketingoví
asistenti, manažeři prodeje apod. Jiní plánují převzetí firem svých rodičů nebo
založení vlastních firem. Všichni se chtějí naučit, jak vytvářet inovativní řešení, jak řídit
inovace, jak vstoupit na mezinárodní trhy, atd. Tito studenti se stali cílovou skupinou
pro pilotování platformy Innosupport. Zvláště studenti na bakalářském stupni se
zajímají o nástroje připravené k praktickému využití.
Řešení
Návrh kursu musel splňovat organizační a kvalitativní požadavky univerzity. V letním
semestru 2010 proběhly dva kursy po 28 hodinách, každý z nich pro 20 účastníků.
Struktura kursů byla následující:
1. Úvodní lekce (přivítání, představení účastníků, úvod do kursu)
2. Úvod do analýzy podniku (MSP a e-business, jak a proč by MSP měly vstupovat
na zahraniční trhy)
3. Samostatná práce studentů (analýza inovačního potenciálu jejich firmy, SWOT
analýzy využití e-business ve firmě).
4. Diskuse s podnikatelem
5. Vytvoření skupin po dvou studentech, každá z nich měla za úkol identifikovat
inovativní rakouskou firmu a provést analýzu e-business aktivit s použitím
různých metod analýzy (např. interview s manažery firmy, použití SWOT, TRIZ,
atd.)
6. Skupiny prezentovaly své případové studie písemně a ve třídě.
Studenti používali platformu Innosupport pro osvěžení znalostí různých analytických
nástrojů (např. inovační audit, TRIZ). Kromě platformy Innosupport používali
e-learningové platformy univerzity, např. online skript a jiných zdrojů. Pro vnitřní
diskusi a koučing mezi instruktorem a skupinami studentů byly využívány bílé tabule
(whiteboard).
Získané zkušenosti
Platforma Innosupport se osvědčila při realizaci kurzů využívajících kombinovaný
přístup ke studiu. Studenti velice ocenili to, že materiály vztahující se k managementu
inovací jsou shromážděny na jedné platformě.
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Část II – kolaborativní nástroje využitelné v
inovačních procesech
1. Brainstorming
Brainstorming je kreativní technikou vhodnou pro vygenerování velkého počtu
nápadů. Podporuje skupinu při hledání řešení rychlým a produktivním způsobem.
Techniku lze použít kdekoliv a kýmkoliv pro řešení všech typů problémů. Obvykle se
vytvoří velké množství nápadů, některé z nich “bláznivé”. Jejich hodnocení probíhá
později. V první fázi se dává větší důraz na kvantitu než na kvalitu, k praktickým
omezením se zatím nepřihlíží.
Obvykle se účastníci sejdou v jedné místnosti a zapisují nápady na lístky papíru nebo
své nápady sdělují moderátorovi, který je zapisuje. Brainstorming není systematickým
procesem a je při něm důležité vyjít za hranice normálního, konvenčního myšlení.
Ale co je online brainstorming? Výrazně zvyšuje okruh možných účastníků, kteří
nemusí být fyzicky přítomni v jednu dobu na jednom místě. Nápady lze publikovat a
archivovat, ostatní účastníci se mohou připojit postupně, lze pracovat asynchronně.
Na jedné straně tento proces trvá déle, na druhé straně eliminuje časový tlak.
Jedním z nástrojů je brainreactions.net. Je bezplatně použitelný, pokud skupina
nemá víc než 5 členů. Instalace je velice jednoduchá a nevyžaduje žádné technické
znalosti.
Nejvhodnější využití
• Tvorba nápadů v malých skupinách.
• Pokud účastníci nemohou být přítomni na jednom místě.
• Pokud se účastníci chtějí připojovat v různém čase.
• Pokud chceme přizvat experty.
• Pokud může proces tvorby nápadů trvat déle.
Výhody
• Zdarma, snadné použití, flexibilní, nezávislost na místě a čase.
• Archivace nápadů, organizování více schůzek.
• Účastníci mohou, ale nemusí, být přítomni ve stejném čase.
• K účasti lze přizvat externí experty.
Na co si dát pozor
• Asynchronní tvorba nápadů je časově náročnější. Určete předem, jaký čas asi
bude k dispozici.
• Řešení problémů na síti nemusí být tak produktivní jako při přímé diskusi ve
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•
•
•
•

skupině, která je více inspirativní.
Moderátor musí řídit proces a dbát na dodržování pravidel.
Účastníci musí být disciplinovaní.
Účastníci musí sledovat online proces tvorby nápadů.
Výsledky je třeba shrnout a rozeslat účastníkům.

Nástroje pro brainstorming
V sekci “Inovační dílny” portálu www.innosupport.net najdete nástroj brainreactions.
net, tutoriál a odkaz na aplikaci.
Zkuste to!
www.brainreactions.net

Zdroje
• www.innosupport.net moduly 4.2 Brainstorming a 4.3 Brainwriting
• Website Brainreactions
• www.brainreactions.net
• Website „Wer denkt Was“ (in German)
• www.werdenktwas.de
• Website brainr.de
• www.brainr.de
• Website bubbl.us
• bubbl.us
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Tipy & triky
I online brainstorming musí být důkladně naplánován. Moderátor musí „tahat za
nitky“ Při asynchronním brainstormingu je třeba stanovit časový rámec.
Na začátku stanovte pravidla (žádné hodnocení nebo posuzování vzniklých nápadů)
Seznamte účastníky s nástrojem a jeho užitím.
Skupina musí být malá.
Online brainstorming umožňuje sledovat nápady ostatních účastníků a užívat je jako
východisko pro vlastní kreativní nápady.
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2. Myšlenkové mapy
Základy
Myšlenková mapa je diagram užívaný k reprezentaci slov, myšlenek, úkolů a jiných
položek, které jsou propojeny a rozloženy kolem centrálního klíčového slova nebo
myšlenky. Myšlenkové mapy se používají pro tvorbu, vizualizaci, strukturování
a klasifikaci myšlenek a jako nástroj při studiu, organizování, řešení problémů,
rozhodování a psaní.
Prvky myšlenkové mapy jsou rozloženy intuitivně podle jejich důležitosti a seskupují
se do větví nebo oblastí; jejich smyslem je reprezentace sémantických nebo jiných
spojení jednotek informace. Myšlenkové mapy mohou pomoci i při osvěžení paměti.
Prezentace myšlenek nelineárním grafickým způsobem podporuje brainstorming
jako přístup k řešení plánovacích a organizačních úloh. I když větve mapy reprezentují
hierarchickou stromovou strukturu, jejich rozložení kolem středu narušuje prioritizaci
konceptů, která je obvyklá v lineárních hierarchiích. Tato orientace na brainstorming
podporuje uživatele při vytváření a propojování konceptů a není nutné začínat uvnitř
specifického konceptuálního rámce.
Myšlenkovou mapu lze porovnat s konceptuální mapou. Zatímco první vychází z
radiálních hierarchií a stromových struktur znázorňujících vztahy kolem centrální
ideje, konceptuální mapa propojuje koncepty různými způsoby.
Nejvhodnější využití
• řešení problemů
• design
• anonymní spolupráce
• propojení textových a vizuálních prvků
• individuální kreativita
• kondenzace materiálů do kompaktní a zapamatovatelné formy
• budování týmů, generování sysnrgických efektů
• posilování pracovní morálky
Výhody
• velice vhodná metoda záznamenání poznámek
• plné využití schopností levé i pravé mozkové hemisféry
• rozlišení slov a idejí s pomocí barev a symbolů
• podpora kreativity při záznamu nápadů a informací
• propojení slov s vizuální reprezentací
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Na co si dát pozor
• Účastníci musí souhlasit se všemi vytvořenými myšlenkami
• Organizování velkého množství informací v myšlenkové mapě
• Neznámá technika
•
Nástroje pro podporu práce s myšlenkovými mapami
Sekce “Inovační dílny” portálu www.innosupport.net nabízí a popisuje dva softwarové
nástroje pro podporu práce s myšlenkovými mapami:
(1) MindMeister
http://www.mindmeister.com

(2) Bubbl
http://www.bubbl.us
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Zdroje
• Úvod do MindMeister a Bubbl na www.innosupport.net
• Jak vytvořit myšlenkovou mapu: http://www.mindtools.com/pages/article/
newISS_01.htm
• Webové stránky vynálezce myšlenkových map:
• http://techlogg.blogspot.com/2007/03/web-based-interactive-whiteboards.
html
• http://www.thinkbuzan.com/
• Množství příkladů myšlenkových map: http://www.mind-mapping.co.uk/mindmaps-examples.htm
Tipy & triky
• Eliminujte rušivé vnější vlivy. Začněte pracovat v klidném, dobře osvětleném
prostředí, kde nebudete rušeni, dokud vaše práce neskončí.
• Eliminujte rušivé papíry / digitální aplikace. Pokud pracujete na myšlenkové
mapě na počítači, zavřete MSN, email a všechno ostatní, nechte spuštěný jen SW
pro myšlenkové mapy. Jinak je příliš snadné si „na chvilku odskočit“ a ztratit půl
hodiny i více. Pokud pracujete na papíře, ukliďte stůl a nechte na něm jen papír a
nástroje potřebné pro tvorbu mapy.
• Začněte dobrou otázkou nebo nápadem. Zamyslete se, čeho chcete dosáhnout
a začněte přesně definovanou myšlenkou – to vám pomůže v postupu k cíli.
• Stanovte cíl, ale nebojte se od něj odchýlit. Při brainstormingu uvolněte své
tvořivé schopnosti, nenechte se omezit bublinou v centru vaší mapy – je to jen
výchozí bod.
• Nesnažte se být dokonalí. Uvědomte si, že to děláte pro sebe a nic by nemělo
omezovat vaši kreativitu.
• Zaznamenejte každý (i pošetilý) nápad. Neposuzujte své nápady příliš přísně,
později byste mohli litovat, že jste si je nezaznamenali.
• Používejte barvy, škrtejte a dělejte všechno, co podpoří vaší kreativitu a
lepší chápání souvislostí. Vaše mapa nemusí být čistá a upravená. Dívejte se na
brainstorming jako na umění, buďte kreativní.
• V případě potřeby se seznamte s materiály před zahájením práce na mapě,
ale nepokažte svou kreativitu tím, že budete číst knihu nebo jiné materiály v
průběhu brainstormingu.
• Začněte hned! Použijte nástroje jako MindMeister nebo Bubbl a začněte vytvářet
mapu a brainstormovat. Nejlépe je začít co nejdříve.
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3. Kolaborativní textové procesory
Základy
Kolaborativní textový procesor (editor) je typem kolaborativní softwarové aplikace,
která umožňuje několika lidem, pracujícím na různých počítačích, upravovat stejný
soubor. Existují dva typy kolaborativního editování: synchronní a asynchronní. Při
synchronní editace může více uživatelů editovat stejný soubor ve stejném čase, při
asynchronní to není možné. Kolaborativní procesory obvykle umožňují práci v obou
režimech.
Existuje několik volně dostupných aplikací, s nimiž se pracuje ve webovém prohlížeči.
To znamená, že nemusíte stahovat a instalovat žádný software a nevznikají problémy
s různými verzemi, firewally apod.
Webové kolaborativní procesory mohou být používány jako synchronní nástroje
podporující sdílení a úpravy stejného dokumentu jeho spoluautory. V takovém
případě je nutné dohodnout dobu společné práce.
Pozor:
• Pokud pracujete v asynchronním režimu, musí existovat jediný vlastník souboru,
který vytváří konečnou verzi dokumentu.
• Účastníci musí dodržovat dohodnutá pravidla a postupy.
• Důrazně doporučujeme používat identifikátory verze dokumentu.
• Účastníci by měli procvičit použití aplikace s instruktorem.
• Při velkém zatížení (nebo nedostatečné kapacitě) sítě může docházet ke
zpožděním.
Nejvhodnější využití
Sdílený vývoj a revize dokumentů
Výhody
• Bezplatný, jednoduchý přístup a jednoduché užití pro spoluautory.
• Snadný import z / export do souborů MS Office.
• Umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a výměnu názorů.
• Nabízí možnost archivace a vyhledání verzí dokumentu.
• Účastníci se nemusejí scházet na jednom místě.
• Nevznikají cestovní a další náklady.
• Pro mnohé uživatele první seznámení s “počítáním v oblaku” (cloud computing).
Na co si dát pozor
• Je obtížné zajistit důvěrnost dokumentu.
• Může být obtížné sledovat všechny verze.

26

Nástroje
Sekce “Inovační dílny” portálu www.innosupport.net nabízí a popisuje dva
kolaborativní textové procesory:
(1)
Zoho Writer
http://writer.zoho.com/

(2) Google docs
http://docs.google.com/

Po registraci můžete:
• Vytvářet a editovat dokumenty odkudkoliv s pomocí vestavěného editoru
WYSIWYG.
• Kolaborativně a simultánně editovat dokumenty.
• Stahovat a uploadovat existující dokumenty (doc, xls, ppt, html, atd.).
• Sdílet dokumenty se svým týmem.
V Google Docs má každý dokument svého vlastníka, který přiděluje přístupová práva
dalším členům týmu (pouze čtení, editování). V libovolném čase má právo editovat
jediný uživatel, všichni ostatní mohou číst. Jinak by bylo obtížné sledovat všechny
změny a vytvořit konzistentní verzi dokumentu. Vlastník může postupně udělovat
právo editace různým členům týmu.
Zoho uzamyká odstavec, který některý uživatel edituje, zvýrazňuje ho barevně a
umožňuje ostatním uživatelům editovat jiné odstavce stejného dokumentu. Kontrola
práce je jednodušší.
Zdroje
http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_text_editor
http://apps.google.com
http://www.zoho.com
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Tipy & triky
• Zoho umožňuje přístup k existujícím dokumentům a jejich editaci i bez připojení
k internetu. Offline vytořené dokumenty jsou synchronizovány při připojení.
• Dokumenty mezi aplikacemi Zoho a Google lze snadno sdílet.
• Dohodněte datum a čas společné práce, pozvěte účastníky individuálně a
informujte je o cílech.
• Monitorujte společnou práci, staňte se facilitátorem.
• Počet účastníků by neměl být velký.
• Nechte účastníkům dostatek času, uvědomte si, že někteří z nich mohou být
méně obratní při používání PC.
• Zoho i Google nabízejí mnohem více kolaborativních nástrojl než textové
procesory – viz http://apps.google.com, http://www.zoho.com
• Obě aplikace se neustále vyvíjejí a jsou přidávány nové možnosti.
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4. Bílé tabule (Whiteboards)
Základy
Elektronické bílé tabule (Whiteboards) jsou nástroje založené na webových
technologiích. Umožňují více lidem spolupracovat online na dokumentu, kreslit
schémata, diskutovat design webových stránek, atd.
Pozor: bílé tabule neslouží ke sdílení obrazovek ani videokonferencím a chatům.
Nemůžete tedy probírat s ostatními to, co máte na své obrazovce. Musíte to, o čem
chcete diskutovat, přetáhnout na elektronickou tabuli, podobně jako na tabuli v
učebně.
Existuje několik bezplatně použitelných aplikací, které pracují v prostředí webového
prohlížeče. To znamená, že nemusíte stahovat a instalovat žádný sodtware a
nevznikají problémy s různými verzemi, firewally apod.
Webové bílé tabule jsou synchronní nástroje; všichni pozvaní účastníci jsou současně
online a interagují ve stejném čase. Účastníci nemívají mnoho času na rozmyšlení.
Proto je vhodné, aby je instruktor nebo vedoucí skupiny předběžně seznámili se
specifickými otázkami nebo diskutovanými problémy.
Práce s bílými tabulemi probíhá v reálném čase, je tedy nutné stanovit jasné postupy
a pravidla.
Nejvhodnější využití
• Ad-hoc diskuse v týmech (spíše malých) např. o přístupech k řešení problémů,
struktuře projektu atd., pokud není možné se sejít na jednom místě.
• Efektivní ad-hoc nástroj pro práci „jeden s jedním“
Výhody
• Bezplatný, jednoduchý přístup a jednoduché užití pro účastníky a instruktory.
• Umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a výměnu názorů.
• Nabízí možnost archivace záznamů.
• Účastníci se nemusejí scházet na jednom místě.
• Nevznikají cestovní a další náklady.
• Pro mnohé uživatele první seznámení s “počítáním v oblaku” (cloud computing).
Na co si dát pozor
• Může být obtížné udržet soustředění účastníků.
• Účastníci nemohou pozorovat výraz tváře, tón řeči nebo řeč těla a to může vést
k nedorozuměním.
• Může být obtížné poznat, kdy skončil příspěvek účastníka.
• Účastníci se musí dohodnout na čase společné práce.
• Účastníci musí dodržovat dohodnutá pravidla a postupy.
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•
•
•

Důrazně doporučujeme používat identifikátory verze dokumentu.
Účastníci by měli procvičit použití aplikace s instruktorem.
Při velkém zatížení (nebo nedostatečné kapacitě) sítě může docházet ke
zpožděním.

•
Nástroje
Sekce “Inovační dílny” portálu www.innosupport.net nabízí a popisuje dva nástroje
pro práci s bílými tabulemi:
(1)
Twiddla

(2)
Dabbleboard
www.dabbleboard.com
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Na websitech aplikací najdete tutoriály a návody k použití.
Zdroje
Úvod k Twiddla a Dabbleboard na www.innosupport.net
15 volných nástrojů pro online spolupráci
http://sixrevisions.com/tools/15-free-tools-for-web-based-collaboration/
Interaktivní bílé tabule ve webovém prostředí
http://techlogg.blogspot.com/2007/03/web-based-interactive-whiteboards.html
Tipy & Triky
• Určete cíle a naplánujte, jak budete užívat bílé tabule při řešení problému,
školení, ..
• Určete pravidla chování a bezpečnosti, motivujte k použití emotikonů
• Nabídněte těm, kteří aplikaci neznají, praktický úvod.
• Dohodněte datum a čas společné práce, pozvěte účastníky individuálně a
informujte je o cílech.
• Monitorujte společnou práci, staňte se facilitátorem, udržujte pozornost
účastníků.
• Počet účastníků by neměl být velký.
• Nechte účastníkům dostatek času a prostoru, uvědomte si, že někteří z nich
mohou být méně obratní při používání PC.
• Na konci sezení proveďte shrnutí.
• Archivujte zápis ze sezení.
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5. Online průzkumy
Základy
Podle definice z Wikipedie “online průzkum je průzkumem, při kterém účastníci
komunikují prostřednictvím Internetu, v typickém případě vyplněním dotazníku na
webové stránce. Online průzkum může být otevřený pro kohokoliv nebo může být
omezen na vybraný vzorek”. Přístup může být kontrolován heslem.
Online průzkum může být používán pro:
• Plánování událostí
• Výběry
• Sběr informací s pomocí strukturovaných dotazníků
• Identifikace trendů
• …a mnohé další účely.
Pokud prohledáte internet, najdete různé volné softwarové aplikace vyžadující
pouze jednoduchou registraci bez stahování a instalace softwaru.
Na přesnost výsledků online průzkumů existují různé názory. Některé zpochybňují
kvalitu výsledků, protože je obtížné kontrolovat vzorek účastníků a jeho
reprezentativnost, zatímco jiné tvrdí, že online průzkumy jsou stejně přesné jako
telefonické. Abychom získali důležité informace, můžeme využít různých tipů a triků.
Pokud jsou používány rozumně, mohou být online průzkumy efektivním nástrojem.
Nejlepší využití
• Sběr informací od kontrolovaných skupin (místo osobních interview)
• Identifikace trendů, výběry
• Sběr informací, např. hodnocení služeb vzdálenými uživateli.
Výhody
• Snadné užití
• Efektivní sběr informací v krátké době
• Jednoduché řešení pro sběr informcí od geograficky rozptýlených účastníků
• Levné, v některých případech bezplatné
• Umožňuje sběr statistických informací
• Pokud pracujete s otevřeným průzkumem, představuje sebraná informace
názory těch, pro které je téma zajímavé.
Na co si dát pozor
Bez dostatečné kontroly může dojít ke ztrátě důležitých informací nebo sběru
nesprávných informací
• Je důležité formulovat otázky jednoduše a jasně, pokud možno používat
uzavřené otázky.
• Po uzavření průzkumu není možné přidávat nové informace nebo opravovat
uložené informace.
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•

Účastníci online průzkumu, zvláště otevřeného, nemusí být reprezentativním
vzorkem populace a nereprezentují tedy názor většiny.

•
Nástroje
Sekce “Inovační dílny” portálu www.innosupport.net nabízí a popisuje tři nástroje
pro online průzkumy:
(1) Doodle
www.doodle.com
(2) Polldaddy
www.polldaddy.com
(3) Micropoll
www.micropoll.com
Webové stránky aplikací nabízejí tutoriály, jednoduché příklady, modely a návody,
které pomohou uživatelům aplikací.
Zdroje
Online průzkumy: Najděte webovou aplikaci pro online průzkum, která nejlépe
vyhovuje vašim potřebám
http://www.labnol.org/internet/best-web-polling-software/6207/
“Proč fungují online průzkumy?”
http://tools.devshed.com/c/a/Website-Content/Why-Online-Polls-Work/
Stránky webových průzkumů
http://web.informer.com/online+poll
Nejlepší postupy online průzkumů
http://www.ojr.org/ojr/stories/071210niles/
Tipy & triky
Před zahájením průzkumu identifikujte účastníky.
Obracejte se na specifické a dobře definované cílové skupiny, které jsou seznámeny
s cíli průzkumu.
Získejte podporu instruktora nebo konzultanta při provádění průzkumu.
Užívejte uzavřené otázky jako hodnocení na škále nebo binární a nebo násobný
výběr.
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Závěry a doporučení
Jedním z klíčových problémů při rozvoji inovačních kompetencí v MSP je odstranění
bariér pro účast na školeních a instruktážích. Je známo, že se MSP snaží snížit
rozpočty na vzdělávání, požadují učení „just-in-time“ a musí udržovat každodenní
chod podniku a jeho minimální přerušování vzdělávacími aktivitami. MSP vyžadují
rychlý účinek výcviku inovačních dovedností manažerů i zaměstnanců.
Při vývoji platformy Innosupport byl kladen velký důraz na potřeby MSP. Platforma
nabízí výukové materiály pro specialisty a střední management MSP, pro studenty a
instruktory. Mnohé ze zde uvedených nástrojů a postupů nebylo známo ještě před
deseti lety a nepochybujeme o tom, že se vynořují nové nástroje podpory e-learningu
a kombinovaného učení se.
Výhodou platformy pro MSP je stálá přístupnost zdrojů a kolaborativních nástrojů.
Mezi další důvody používání platformy patří efektivita nákladů, zkrácení času
potřebného na vzdělávání a snadné aktualizace výukových materiálů.
Pilotní běhy ukázaly, že účastníci preferují kombinovaný přístup. Následující
doporučení se tedy týkají
(a) MSP, které chtějí využít platformu Innosupport při kombinované výuce,
(b) instruktorů, kteří chtějí nabídnout školení s využitím platformy Innosupport.
Doporučení pro MSP:
• Vyhledejte zkušeného poskytovatele školení, který je schopen připravit kurs nebo
workshop používající kombinovaný přístup používající platformu Innosupport,
který bude přizpůsoben vašim specifickým potřebám (sektor, produkty, služby, …)
• Spojte se do sítě s ostatními firmami, poskytovateli školení, hospodářskými
komorami apod., vytvořte učící se komunity a skupiny, které budou mít „kritickou
hmotu“ a tak dosáhněte toho, že kombinované učení bude nákladově efektivní
jak pro uživatele, tak pro poskytovatele.
• Zvažte možnost partnerství pro vzdělávání s velkými firmami.
• Podělte se o své zkušenosti s ostatními uživateli platformy. Využívejte možnosti
komentovat materiály a podělit se o své materiály, případové studie apod. v
knihovně zdrojů.
Doporučení pro instruktory:
• Seznamte se se všemi materiály a nástroji, které nabízí platforma Innosupport.
• Zapojte MSP do procesu analýzy potřeb a přípravy kursů a workshopů založených
na platformě Innosupport.
• Uvědomte si bariéry pro vzdělávání v MSP, hledejte řešení, jak je překonat nebo
snížit.
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•

Pomozte MSP, které o to mají zájem, při vyhledávání finančních zdrojů pro
vzdělávání. Přemýšlejte o vytváření sítí, propojujte MSP s podobnými potřebami
vzdělávání.

•
Partneři projektu doufají, že globálnější přístup a specifické příklady uvedené
v Příručce inovací a na webových stránkách projektu - www.innoskills.net and
www.innosupport.net – vám pomohou využít možností nabízených platformou
Innosupport.

