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Jak process
spolupráce umožní,
aby moje organizace
byla inovativní.

Tato jednotka pomáhá čtenáři
pochopit, jak může spolupráce
podporovat inovace prostřednictvím
řady otázek.
Cíle:

•

Vysvětlit způsoby, jak může proces
spolupráce pomoci organizacím
být inovativnější.

Výsledky učení:

•

Student pochopí, jak spolupráce
dělá organizace inovativní.

•

Jak je řízení spolupráce v souladu
s inovacemi.

•

Co zvážit pro svůj vlastní proces

Řízení inovací
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Proces spolupráce může být více inovativní
Pět kroků spolupráce

Pochopení
konceptu

Změřte
dopad

Vytvoření
strategie

Řízení
procesu

Vytvoření
procesu

+ Spolupráce & Inovace
Některé otázky shrnující způsoby, jak může process spolupráce učinit organizaci
inovativní.

•

Jak je řízení spolupráce v souladu s inovacemi?

•

Jak může spolupráce přinést inovace?

•

Kdy můžete uplatnit spolupráci v inovačním procesu?

•

V jakých inovativních oblastech můžete spolupracovat?

•

Co byste měli vzít v úvahu před použitím spolupráce v inovačním procesu?

+

Image source: https://www.flaticon.com/free-icon/solution_2090291#term=solutions&page=1&position=54

+ Spolupráce & Inovace

Jak je řízení spolupráce v souladu s inovacemi?
Inovace mohou vycházet z interakcí mezi lidmi s různými sadami dovedností a
zkušenostmi, kteří buď řeší problémy, nebo vytvářejí nápady, které vytvářejí
hodnotu. Spolupráce je velmi důležitá pro zvýšení inovačního potenciálu a jako
taková je pro inovaci životně důležitá.

source: freepik.com

+ Spolupráce & Inovace

Jak může spolupráce prospět inovacím ?
•

Spolupráce může umožnit získat nové dovednosti.

•

Spolupráce přinesla doplňující odborné znalosti nebo vice nápadů z nových
hledisek.

•

Spolupráce nabízí vice příležitostí pro nové nápady, které podporují
inovace.

•

Povzbuzení personálu, aby komunikoval s ostatními lidmi (zevnitř nebo
zvenčí), aby se motivoval k sebevědomí a byl upřednostňován.

+

Spolupráce & Inovace

Kdy můžete uplatnit spolupráci v inovačním procesu ?
•

V různých fázích inovačního procesu.

Vyvolávat
myšlenky

Návrh projektu

Implementace /
provedení

Řešení
problémů

Hodnocení

+ Spolupráce & Inovace
V jakých inovativních oblastech můžete spolupracovat ?
Téměř všechny
Zdraví
Technologie
Podnikání

Energie
Sdělení

Desing

Marketing
ICT

NEXUS video. University of Leeds
https://www.youtube.com/watch?v=sES_dhHKS3w

+ Spolupráce & Inovace
Co byste měli vzít v úvahu dříve, než použitejete
spolupráci v inovačním procesu ?
•

Vyberte správného partnera

•

Dohodnout sdílené úmysly

•

Definovat jednu definici úspěchu

•

Vytvořit sdílenou úroveň interakce

•

Stanovení společných cílů vyjednáváním

•

Rozdělte celý úkol na menší projekty

•

Distribuujte úkoly vlastníkům k dokončení

•

Zkombinujte práci a získejte výsledek, který je lepší než byste mohli sami dosáhnout

•

Pokud zlepšujete interní spolupráci, je skvělý nápad přivés s stebou své zaměstnance a
zajistit, aby se cítili součástí procesu.

+ Učební pomůcky
https://www.youtube.com/watch?v=va
N6FtJ8inA
Vitasek, K. (2015), 15, Innovation and
Collaboration: It's Not An Either-Or
Proposition, from:
https://www.forbes.com/sites/katevita
sek/2015/01/13/innovation-andcollaboration-its-not-an-either-orproposition/

Přehled témat
Toto téa dává odpovědi na několik otázek, jak
spolupráce souvisí s inovací.
Vysvětluje nástroje a činnosti nezbytné pro
pokračování v každé fázi procesu spolupráce, a
take to, jak může být process spolupráce použit v
každé fázi inovačního procesu společností.
Ukazuje klíčové body spojující spolupráci a
inovace.

