Na prácu orientované
stvárňovanie inovácií
a digitálna premena
Dr. Nadine Müller, Viedeň, 24.10.2018

konstruktiv-kritischen sachorientierten
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Centrálne kritériá inovácie

Kritérium kvality úžitku

•

•

Pri celostnom vnímaní inovácie sú čisto ekonomické
kritériá obsoletné.
Úžitok inovácie môže byť ekonomického, ekologického
a sociálneho chrakteru.

Inovácia
je realizovanie novodobých myšlienok,
ktoré prispievajú k trvalo udržateľným
zmenám.
Kritérium dlhodobej
účinnosti

•

•

Inovácie nie sú „jednodňové efeméry “, ale musia dať
do pohybu dlhodobé zmeny.
Či je niečo skutočne inováciou, sa nikdy nedá určiť
apriori, ale vždy až ex-post.

Zdroj: Centrálne výsledky projektu „Medzinárodný monitoring“
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Oblasti inovácií v sektore priemyslu a služieb

»Ktoré druhy inovácie máte v programe?«

83%

Produkty

Systémy a procesy

72%

V ktorých oblastiach došlo k inováciám
(prírastkovým a skočným)?

Dienstleistungen

61%

Technologien

59%

Strukturen
66%

Technológie

46%

Služby

Maßnahmen im
Personalbereich

27%

(obdobie: za posledné dva roky)

Zdroj: Staufen AG (2016): INDUSTRIE-MONITOR:
inovácia 2016; základ: n = 183 priemyselných podnikov
(viac odpovedí je dovolených)
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53%

Produkte
Sozialmaßnahmen

Obchodný model

55%

Zdroj: Barometer inovácií ver.di 2011

50%
33%

Skočné a prírastkové inovácie
Skočná inovácia:
Radikálne, disruptívne, revolučné zmeny sa
vyvíjajú skôr diskontinuálne.
Príklady: koleso, železnica alebo žiarovka

Prírastková inovácia:
skôr (kontinuálne) zlepšenia, optimalizácia
Príklad: Gmail od Google

Nebezpečenstvo len prírastkových inovácií – príklad: Kodak, môžu byť vytlačené
disruptívnymi inováciami.
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Inovácie za posledné dva roky
v nemeckom služobnom sektore

Anzahl inkrementeller Innovationen

16,8%

Anzahl von Sprunginnovationen

Anzahl aller Innovationen

keine

41,7%

49,8%

14,8%

1 bis 9

42,8%

10 und mehr

20,5%

29,4%

20,9%

5,2% 15,6%

25,1%

Ja, ohne Angabe zur Anzahl

Zdroj: Barometer inovácií ver.di 2017




U 15 % podnikov nenastali za posledné dva roky žiadne inovácie.
Väčšina inovácií mala prírastkový charakter, skočné (radikálne) inovácie boli výrazne
zriedkavejšie.
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17,3%

Technické a sociálne inovácie
Technická inovácia: inovácia sa často stotožňuje s technickým
pokrokom: ako sa vyrábajú produkty, resp. poskytujú služby.
Sem patria napr. produkčné postupy alebo IT technológie pre Apps.

Sociálna inovácia: vznik, realizácia a rozšírenie nových sociálnych
praktík v rôznych spoločenských sférach. Vo výskume je tématizovaná
buď ako predpoklad, sprievodný znak, alebo ako následok technických
inovácií.
Príklady: sociálne poistenie, viacgeneračný dom
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Otvorená inovácia & sociálna inovácia
(koncepcia ver.di)
Inovácia je sociálny proces.
Otvorená inovácia: V r. 2003 ju ovlyvnil najmä Henry Chesbrough;
Cielene začleňuje aktérov nezávisle od ich inštitúcie do stvárňovania
inovácií; aj zamestnancov, ktorí práve nepracujú v FuE oddeleniach,
často však majú príslušné poznatky na základe svojej pozície, resp.
na zákazníckom rozhraní.

Koncepcia Ver.di:
•
•

Cieľom je dosiahnuť trvalo udržateľný a sociálne spravodlivý pokrok
na základe inovácií.
Stredobodom pozornosti je človek: v rovnakej miere sa majú
zohľadňovať potreby zamestnancov a zákazníkov & dosiahnuť viac
demokracie a účasti na pracovnom živote a na inovačnom procese;
vytvorenie dobrej práce.
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Digitalizácia: nevyhnutnosť inovácií
Digitalizácia zvyšuje nevyhnutnosť inovácií, je potrebné byť inovatívny v čoraz kratších intervaloch.

62,9%

trifft voll/eher mehr zu
Zdroj: Barometer inovácií ver.di 2017
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32,1%

trifft gar nicht/eher weniger zu

weiß nicht

5,1%

Ovplyvňovanie inovácií digitálnou
technikou
Inovácie plánované či uskutočnené v našom podniku sú/boli ovlyvnené nasadením digitálnej techniky*.

Inovácie za posledné dva roky

52,9%

Aktuálne inovácie, resp. inovácie
plánované na ďalšie dva roky

63,1%

trifft voll/eher mehr zu

42,7%

4,4%

28,9%

trifft gar nicht/eher weniger zu

8,1%

weiß nicht

* Založené predovšetkým na (binárnej) počítačovej technike
Zdroj: Barometer inovácií ver.di 2017




Zhruba polovica opýtaných uvádza, že inovácie za posledné dva roky boli ovlyvnené digitálnou
technikou.
Tento trend je aktuálne ešte výraznejší a v budúcich dvoch rokoch bude pravdepodobne ďalej
pokračovať.
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Digitalizácia: softvér (komputerizácia)

„Dramaticky zvýšené výkony
počítačov, nová senzorika,
vypracované algoritmy a
programovacie techniky, rýchle
spracovanie obrazu, neprerušované
sieťove prepojenie a využívanie
obrovského množstva dát, ktoré
prináša digitalizácia, spôsobujú zmenu
situácie. Nachádzame sa ešte len na
začiatku ďalšieho zrýchlenia
automatizácie a robotizácie založenej
na počítačovej technike, ktoré
zasahujú až do kľúčových oblastí
ľudských schopností: myslenia.” (Kurz /
Rieger 2013)
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Rozšírenie digitálnej práce

83 % opýtaných zamestnancov uvádza, že ich práca je zasiahnutá digitalizáciou.
Pri 63 % opýtaných je to na vysokej alebo na veľmi vysokej úrovni.
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Digitalizácia v logistike a telekomunikáciách

Odvetvie

Doprava
Logistika

Telekomunikácie

Dojmy

▪ Uber
▪ Pokles objemu dopravy tlačou 3D
a zvýšením online nákupov
▪ Samostatne jazdiace vozidlá
▪ Metro a lietadlá „bez vodiča/pilota“
▪ „Rojová logistika“
▪ Komunikácia M2M
▪ Plnoautomatické terminály

▪
▪
▪
▪
▪

Skúsenosti

▪ RFID
▪ Trackingové a tracingové
systémy

▪
▪
▪
▪
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All IP siete
Transnacionálne štruktúry sietí
Virtualizácia komponentov sietí
Samoadministrácia zákazníkov
Narastajúca schopnosť presunu na
globálne trhy
▪ Crowd Work/programovanie
▪ Digitálna reputácia

Boom smartphonov/tabletov
Digitálne sprostredkovanie
Big Data
Cloud/Crowd

Príklady z praxe: Eliza, digitálny asistent DT

Ciele eLIZA
▪ Inteligentný
digitálny asistent
DT…
▪ … ktorý pomáha
našim zákazníkom
v osobnom
rozhovore …
▪ … a má potenciál
siahajúci ďaleko za
hranice služieb pre
zákazníkov.
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Koncepcia eLIZA
▪ Na každom prístroji
▪ Cez každý kanál
(písomne, ústne…)
▪ Počúva, učí sa od našich
zákazníkov – a koná v ich
záujme

Výzvy digitalizácie

▪ Zamestnanosť, kvalifikácia
▪ 47 % konštatuje vyššiu pracovnú zaťaž
v dôsledku digitalizácie.
▪ 47 % informuje o náraste dozoru a kontroly
na pracovisku.
Šance sa zatiaľ málo využili:
▪ 25 % má väčší priestor na rozhodovanie.
▪ 22 % zažíva lepšiu zlúčiteľnosť pracovného
a súkromného života.
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Prekážka inovácií č. 1: stres a tlak na výkonnosť
Nasledovné faktory podľa môjho názoru obmedzujú inovačnú činnosť zamestnancov:
mangelnde Zeitressourcen

92,4%

6,2%1,5%

hoher Leistungsdruck

90,3%

8,6% 1,1%

betriebsinterne organisatorische Probleme
mangelnde Unterstützung durch Führungskräfte
große Angst, Fehler zu machen
MA werden nicht gemäß ihren Kompetenzen
eingesetzt
unzureichende Weiterbildung
mangelhafte Technik (bzgl. Angebot/Funktionalität)
trifft voll/eher zu
Zdroj: Barometer inovácií ver.di 2017

strana 15 – ver.di – 22. Oktober 2018

82,3%

15,4%

78,1%

20,2% 1,7%

71,0%

27,0%

68,1%

28,0%

62,3%
59,7%

trifft gar nicht/eher weniger zu

2,3%

35,3%
37,5%
weiß nicht

2,0%
3,9%
2,4%
2,8%

Hlavné témy utvárania dobrej práce
v časoch digitálnej transformácie!
Podporovanie zamestnanosti!
Rozvoj kvalifikácie!
Umožnenie zdravej práce!
Ochrana osobnostných práv!
Vytvorenie priestoru pre vyššiu kvalitu
práce a života!
Modernizácia spolurozhodovania!
Presadenie férových platov a spravodlivého
rozdelenia!
(výňatok)
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Politický lobizmus, kolektívne zmluvy, projekty, podujatia,
podpora spolurozhodovania
Kolektívna zmluva IBM „Kvalifikácia
a zabezpečenie nástupníctva“
Kolektívna zmluva Budúcnosť/kvalifikácia
atď. v poisťovniach
Kolektívna zmluva o ochrane pred
preťažovaním a príloha „Mobilná praca“ ku
kolektívnej zmluve o telepráci v Telekome
Kolektívne zmluvy o demografii pri pošte /
Hafen / …
Pracovná skupina ver.di: Dobrá digitálna Kolektívna zmluva o kalkulovaní
práca – stvárňovanie politiky kolektívnych potrebných personálnych kapacít
zmlúv a podnikových dohôd
v Charité
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ver.di – Innovationsbarometer 2015
18

Podnikové spolurozhodovanie: predpoklady
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Postoj na úrovni podnikového
spolurozhodovania
Ako by ste opísali zásadný postoj orgánov podnikového spolurozhodovania voči
inováciám?

50,8%

eher positiv

38,6%

eher neutral

10,6%

eher negativ

Zdroj: Barometer inovácií ver.di 2017




Vedecké prieskumy dospeli k výsledku, že začlenenie orgánov podnikového
spolurozhodovania môže mať pozitívne dosahy na inovačnú činnosť.
Popri funkcii zabezpečenia zamestnanosti a kvalifikácie majú navyše
sprostredkovateľskú rolu.
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Digitálne inovácie: Ciele podnikového
spolurozhodovania
S akými cieľmi ovlyvňovalo/ovlyvňuje podnikové zastupovanie záujmov zamestnancov stvárňovanie
podoby „digitálnych inovácií“?
Sicherung der Persönlichkeitsrechte der
Beschäftigten

78%
74%

Gesundes Arbeiten

73%
77%

Qualifizierung der betroffenen Beschäftigten

73%
74%

Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen

71%
73%

Verbesserung der Work-Life-Balance (z.B. durch
Telearbeit)
In den zurückliegenden zwei Jahren
Zdroj: Barometer inovácií ver.di 2015
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43%
51%
Aktuell bzw. in den bevorstehenden zwei Jahren

Príklady z minulosti
Diskusné kolo 2004/2005
„Inovačná rada“

strana 21 – ver.di – 22. Oktober 2018



Pravidelne posudzuje inovačnú
schopnosť v celom inovačnom procese.



Kriticky hodnotí inovačný proces a dané
rámcové podmienky (najmä inovačnú
kultúru).



Navrhuje konkrétne opatrenia na
zvýšenie inovačnej schopnosti.



Má v prípade potreby funkciu „eskalačnej
inštancie“, na ktorú sa môžu obrátiť
všetci zúčastnení (hlavne zamestnanci).

Príklady z minulosti: Deutsche Telekom

Generovanie obchodných koncepcií
s vysokým potenciálom
zamestnanosti

Vypracovanie kvalitatívne
vysokohodnotných a
realizovateľných obchodných plánov

Vyudovanie nových obchodov
s účasťou víťazov

Obchodné nápady

175 000
zamestnancov DT
v Nemecku

Fáza I: Vypracovanie hrubej koncepcie

▪
▪
▪
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Fáza II: Určenie podrobností obchodného plánu

ca 10 strán, ťažisko:
Opis produktu/služby a prospechu pre
zákazníka
▪
Odhad trhu a posúdenie konkurencie ▪
Potenciál zamestnanosti
▪

Kvalitatívne obohatenie a doplnenie
(ca 20 strán)
Potenciál výsledku
Naplánovanie implementácie
Šance a riziká

Kontakt

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bereich inovácia und Gute Arbeit
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de
www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/innovation/innovationsbarometer
kontakt@verdi-gute-arbeit.de
nadine.mueller@verdi.de
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