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tak už nie je núdza o inovačné 
portály či rôzne kampane, 
ktoré majú podnecovať 

zamestnancov prispievať svojimi ná-
padmi k jedinečnosti firmy v očiach 
zákazníkov. Skúsenosti inovatívnych 
firiem presahujú hranice interných 
zdrojov na inovácie. Robia presne na-
opak, otvárajú sa. Progresívne typy 
firiem sa otvárajú vonkajšiemu svetu 
a vedome ho zapájajú do svojich 
inovačných procesov. Silný tlak k to-
muto kroku vyvíjajú sociálne médiá, 
ktoré rúcajú zabehnuté stereotypy 
o nenahraditeľnosti emailu či o ne-
konečnom súboji právnych subjektov 
o ochrane autorstva a pod. Úspech 
v inovačnom procese je otázkou, ako 
sú a hlavne ako budú firmy schopné 
prepojiť silu sociálnych médií so 
samotným konceptom inovácií. 

oPen innovaTion
Fenoménom dnešných dní je ot-
vorená inovácia (open innovation). 
Ľudia dnes hovoria o inováciách 
v rôznych súvislostiach a rôznymi 
spôsobmi. S veľkým rešpektom sa 
pozerajú práve na otvorenú inováciu. 
Tento druh „ovládnutia“ inovácií je 

v podstate firemnou filozofiou, spô-
sobom, akým sa v takej organizácii 
uvažuje. Základom je východisko, že 
nápad, ktorý príde do firmy zvonku, 
je rovnako prirodzene prijímaný, 
ako keby vznikol vo vnútri. Prak-
tická definícia otvorenej inovácie 
tak premosťuje interné a externé 
kapacity tak, že vytvára príležitosť 
na vytvorenie prevratných inovácií, 
ktoré môžu byť doručené na trh. 
Tento koncept rúca princípy historic-
kého prístupu, kde sa inovácie „vari-
li“ v tajných laboratóriách firiem za 
prísnych bezpečnostných opatrení. 
Povinnosť prinášať nové nápady bola 
výsadou vybraných mozgov, ktoré 
mali firmy najaté vo výskumných 
a vývojových centrách. Konštatova-
nie o historickom prístupe nemá na-
vodiť atmosféru, že je to zlý koncept, 
ale že je z hľadiska súčasného fun-
govania sveta a efektivity zastaraný. 
V otvorenej inovácii firma spolu-
pracuje s externými spoločnosťami 
(s každým od dodávateľa, partnerov, 
dokonca konkurentov), rovnako ako 
aj s užívateľmi, zákazníkmi, univer-
zitami počas celého cyklu inovácie. 
Schopnosť vytvárať vzťahy, prebrať 

zaujímavé podnety zvonka a na-
koniec zabezpečiť rýchlu, kvalitnú 
a lacnú implementáciu rozdelila svet 
na inovačných lídrov (tí, čo sú stále 
vpredu) a nasledovníkov (neustálych 
stíhačov). Inovatívne firmy majú 
inovácie vo svojej DNA, čiže netrpia 
strachom o to, kto prvý im ich nápad 
preberie. Vedia, že na tom má svoje 
podnikanie položené množstvo 
firiem. Vytvárajú preto prostredie 
schopné inovovať. Inými slovami ide 
o firemnú kultúru, ktorá sa len ťažko 
dá kopírovať. A je to pravda. Praktic-
ky hocikto má dnes prístup dozve-
dieť sa, ako fungujú svetové giganty 
a nikto im nebráni opakovať to po 
nich. Nasledovnícke firmy tajom-
stvá úspechu lídrov síce získajú, ale 
zázrak zmeny sa tak rýchlo neudeje. 
Prečo? Totiž oni už svojím firemným 
životom nejako žili doteraz, vytvorili 
si svoje vlastné teritórium zvykov a aj 
v očiach klientov majú svoje pozície 
ukotvené. Poznanie nových princí-
pov predpokladá zmeny, zatiaľ čo 
benchmarkové firmy vznikli práve 
na daných obdivuhodných zákla-
doch. No a podstatné zistenie pre 
úspech inovatívnych firiem je, že sú 

aké to je byť 
otvorený pre 
otvoRenú 
inováciU?
pozorovanie toho, čo sa v posledných mesiacoch deje vo firmách, potvrdzuje, 
že samotný pojem inovácia sa pevne udomácnil v slovníkoch a aj v stratégiách 
manažérov.  firmy chápu, že nejde o ďalší západný trend, ale že tentoraz je 
predmetom otázka budúcnosti ich firiem. 
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doslova siamským zväzkom previa-
zané na sociálne médiá. 

Tri krUhy
Sociálne médiá majú enormne široký 
a hlboký záber a sú nekonečným 
potenciálom pre inovácie. Firmy tak 
musia vymyslieť, ako neskutočný 
potenciál sociálnych médií využiť. 
Prvým krokom podľa Stefana lide-
gaarda, ktorý sa zaoberá konceptom 
otvorených inovácií a sociálnych 
médií, je pochopenie, že podstata 
inovácií sa odohráva na priesečníku 
troch kruhov. 
1. Inovačná komunita. Za ňou sa 

skrývajú lídri, akademici, kon-
zultanti, poskytovatelia služieb. 
Táto komunita vytvára hodno-
vernosť firemným inovačným 
aktivitám, ktoré sú dôležité pre 
ďalší kruh.

2. Inovačný ekosystém. Tento kruh 
je pre firmy, ktoré to s inováci-
ami myslia vážne, najdôležitejší. 
V podstate ide o priestor, kde sa 
hra inovácií odohráva. Eko-
systém obsahuje organizácie, 
ktoré prinášajú vstupy k budúcim 
inováciám. Dnes nie sú firmy 
viazané iba na jedného partne-
ra, s ktorým sú nepriestrelnou 
zmluvou nútené donekonečna 
spolupracovať. Trh je voľný 
a hlavne otvorený. Predstavte 
si, že váš potenciálny partner 
si vo vyhľadávači prezerá profil 
vašej firmy, na ktorý narazil 
a tam zistí, že vaša firma má ľudí 
aktívnych v blogovaní, exper-
tov pozývaných na konferencie 
alebo si prečíta odporúčania od 
iných zákazníkov. Zlepšuje to 
prvotné povedomie a stavia vás 
do priaznivejšej pozície. Tu sa 
potvrdzuje rola prvého kruhu, 
a tým je kredibilita jej komunity. 
Stručnou charakteristikou kruhu 
je princíp business-to-business.

3. Zákazníci a užívatelia. Pre celý 
rad spoločností je dôležitejšie 
venovať pozornosť priamo vzťahu 
so zákazníkom. Ide o vzťah 
business-to-customer. Zákazníci 
sú súčasťou inovačného proce-
su, keďže novinky sú reakciou 
buď na ich aktuálne nenaplnenú 

potrebu, alebo sú predmetom 
určitej futurologickej štúdie. 

Dôležitosť toho-ktorého kruhu sa 
líši od firmy k firme. Firmy musia 
samotné odhaliť, čo pre nich funguje 
najlepšie a do čoho musia zainves-
tovať. Potom sa špecifikuje, akú rolu 
zohrajú sociálne médiá. Cez ne je 
možné získať nových expertov pria-
mo s ich názormi, je možné vytvoriť 
odborné fórum pre ľudí, ktorých 
zaujíma vyriešenie vášho problému. 
Spomenuté benefity nie sú konečným 
zoznamom výhod, ktoré sociálne 
médiá vedia poskytnúť. Konečné 
benefity sú v oblasti priameho vply-
vu na hospodárske výsledky firmy. 
Podľa prieskumu, ktorý spolurea-
lizoval likegaard, sociálne médiá 
ponúkajú 5 aspektov, ktoré podpo
rujú otvorenú inováciu:
1. lepšiu interakciu so zákazníkmi 

a ďalšími partnermi
2. Vytváranie nápadov a získanie 

spätnej väzby pri nápadoch, ktoré 
sa budú rozvíjať

3. Business nástroje na lepšie po-
chopenie interného inovačného 
ekosystému

4. Identifikáciu nových ľudí, ktorí 
radi pomôžu pri inovačnom úsilí

5. Zviditeľnenie značky a marketing 
inovácií

PreD začiaTkom si 
PoložTe sPrávne oTázky
Odpoveďami na tri nasledujúce 
otázky sa firmy dopracujú k zozna-
mu benefitov, ktoré očakávajú od 
prepojenia sociálnych médií a otvo-
rených inovácií. 
a. Koľko dôležitých inovačných 

partnerov dnes máte pod svojím 
korporačným dáždnikom? Toto 
číslo dnes vo firmách kulminuje 
od 10 do 300, pričom hornú hra-
nicu atakujú medzinárodné veľké 
korporácie.

b. Čo by sa stalo, keby títo partneri 
dokázali medzi sebou navzájom 
spolupracovať? Prinieslo by to va-
šej spoločnosti hodnotu? Pointa 
otázky spočíva v tom, že väčšina 
firiem tvorí a udržiava jednot-
livé vzťahy s týmito partnermi. 
Inovácie sa dejú čoraz častejšie 

v komunitách a ekosystémoch, 
preto je aj budúcnosť otvorenej 
inovácie za hranicami jednot-
livých partnerstiev. A ak sa to 
bude robiť správne, každý môže 
benefitovať. 

c. Ako môžete urobiť partnerstvá 
funkčnými? Asi prvou reakciou 
je organizácia stretnutí, mini 
konferencií či inak orientovaných 
výmenných programov. Efekti-
vita spočíva opäť vo využívaní 
sociálnych médií, vytvorení 
komunít, virtuálnych spolupra-
cujúcich skupín. Na tento prístup 
musia firmy tvoriť nové zručnosti 
zamestnancov, no začiatok sa 
odohráva v myslení. Inak zostane 
potenciál nevyužitý. 

Pri odpovediach na predchádzajúce 
otázky sa firmy musia pozerať do 
budúcnosti vzdialenej minimálne 
2 roky a viac. Inak ide o krátkodobú 
stratégiu a inovácie predsa v sebe 
nesú riziko a určitú neistotu. 

v oTvoreneJ inovácii 
firma sPolUPracUJe 
s exTernými 
sPoločnosťami
■ Sociálne médiá dávajú moc dostať sa 

k ľuďom, ktorých dnes nepoznáte, ale 
ktorí majú schopnosti pomôcť vašim 
inovačným iniciatívam.

■ Otvorená inovácia vyžaduje sústre
denie sa na viacero cieľov s rozličnými 
platformami spolupráce.

■ Sociálne médiá rastú bezprecedent
nou rýchlosťou a prinášajú spontánne 
platformy, ktoré oslovujú konkrétne 
zákaznícke segmenty.

■ Je čas správať sa vizionársky, nebáť sa 
zariskovať, vytvoriť svoj vlastný trh.

■ Pred začiatkom si preverte, koľko 
funkčných inovačných partnerov máte 
okolo seba, či sú schopní spolupráce 
a čo pre spustenie spolupráce môžete 
urobiť.
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