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Abstract: 

Organizations must deal with the unpredictability of environment, while ongoing changes are 

characterized as turbulent and current market conditions are highly competitive. One way how organizations 

can deal with competitiveness of market environment is by shortening innovation cycles of products and by 

creating radical innovations. In 1980s, Professor Eric von Hippel developed the lead user methodology, which 

represents structured approach to innovations using knowledge of users whose needs are more advanced than 

the needs of mass market. The aim of this paper is to describe lead user concept of innovations and possibility 

of using this approach in business practice. 

 
Abstrakt: 

Organizácie musia v čoraz väčšej miere zápasiť s nepredvídateľnosťou prostredia, pričom 

prebiehajúce zmeny majú turbulentný a diskontinuitný charakter. Súčasné trhové podmienky sa vyznačujú 

vysokým stupňom konkurenčného boja. Jedným so spôsobov, akým môžu organizácie reagovať na 

konkurenciu, je skracovať inovačné cykly svojich produktov a prinášať radikálne inovácie. Profesor Eric von 

Hippel v 80. rokoch 20. storočia vytvoril metodiku, pomocou ktorej je možné pristupovať k tvorbe 

inovatívnych produktov štruktúrovaným spôsobom využitím znalostí užívateľov, ktorých potreby predčia 

potreby bežných užívateľov. Ide o tzv. vedúcich užívateľov – „lead users“. Cieľom tohto príspevku je popísať 

koncepciu inovácií vedúcich užívateľov a poukázať na možnosť využívania tohto prístupu v podnikovej praxi. 
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1 TEÓRIA INOVÁCIÍ VEDÚCICH UŽÍVATEĽOV 

Téma inovácií je v súčasnosti vysoko aktuálna, nakoľko rok 2009 bol v Európskej únii 
vyhlásený rokom tvorivosti a inovácií. Zároveň podľa porovnania inovačnej úspešnosti krajín 
EÚ iniciatívou Pro Inno Europe Slovensko skončilo v rámci krajín EÚ na 22. mieste, čiže 
v poslednej skupine krajín s výrazne zaostávajúcimi inovačnými aktivitami. 

Teória inovácií vedúcich užívateľov (lead user) aj napriek tomu, že je vo svete známa 
približne tridsať rokov, je u nás novou, dosiaľ málo prebádanou témou. Cieľom tohto 
príspevku je poukázať na dôležitú úlohu vedúcich užívateľov v inovačnom procese, 
predstaviť projekt inovácií prostredníctvom štúdie vedúcich užívateľov a opísať, ako 
využívajú spoluprácu s vedúcimi užívateľmi významné firmy. 

 
1.1 VEDÚCI UŽÍVATELIA AKO ZDROJ RADIKÁLNYCH INOVÁCIÍ 

Organizácie, ktoré chcú inovovať, musia v prvom rade sledovať trendy a vyhľadávať 
zmeny, ktoré predstavujú zdroje inovačných príležitostí.1 Následne je potrebné pretaviť tieto 

                                                 
1 BOROVSKÝ, J. - GÁL, P.: Inovácie a transfer technológií. Bratislava : Eurounion, 2005. s. 37 – 59. ISBN 80-
88984-86-6 
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zdroje do konkrétnych produktov – výrobkov alebo služieb a nakoniec ich pomocou vhodnej 
stratégie uviesť na trh. 

Podľa tradičného modelu (Obrázok 1) sú hlavným nositeľom inovačného potenciálu 
producenti, ktorí dokážu agregovať potreby množstva užívateľov a vytvoriť pre nich žiadaný 
produkt, pričom na inováciu môžu vynaložiť množstvo prostriedkov.2 Informácie, ktoré vedú 
k inováciám producentov, sú získavané najmä prostredníctvom marketingového výskumu, 
ktorý sa zameriava na potreby súčasných zákazníkov a na hodnotenie výrobkov podľa 
určitých kritérií, týkajúcich sa najmä existujúcich charakteristík produktu. Načúvanie „hlasu 
zákazníka“ zvyšuje mieru úspešnosti inovácií produktov, avšak jeho výsledkom často bývajú 
len inkrementálne, nie prelomové inovácie existujúcich produktov, nakoľko bežný zákazník 
nemá dostatočnú fantáziu, aby si predstavil niečo výrazne odlišné od súčasných produktov. 

 

Komercionalizácia výrobku

Uvedenie finálneho výrobku na trh

Vytvorenie výrobku

Vytvorenie finálneho výrobku a ochrana autorských práv   

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj nového výrobku využitím interných vývojárov spoločnosti

Výskum trhu

Prieskum trhu identifikáciou potrieb zákazníkov na cieľovom trhu

 

Obrázok 1 – Tradičný postup producenta pri tvorbe nového výrobku (Prameň: autorka) 

Výrobca a užívateľ majú zároveň odlišný dôvod inovovať. Zatiaľ čo užívateľ má 
úžitok z používania produktu, výrobca má úžitok z jeho predaja. Odlišná motivácia 
užívateľov a výrobcov častokrát vedie k neskorej reakcii výrobcov na potreby trhu. Kým 
veľké organizácie čakajú na dostatočne veľký dopyt na cieľovom trhu, aby bola garantovaná 
návratnosť prostriedkov investovaných do výskumu, vývoja a komercionalizácie produktu, 
a aby bolo možné využívať výhody z rozsahu produkcie, užívatelia spravidla potrebujú 
vyriešiť danú situáciu a uspokojiť svoju potrebu prostredníctvom inovácie okamžite. 

                                                 
2 HIPPEL, VON E.: Knowledge and excellence matter : The role of research in driving innovation. Europe INNOVA. 
[Online] 23.10.2008. [Cit. 16.3.2009] Dostupné z <http://webcast.ec.europa.eu/dgenttv/portal/_vi_wm_300_en/ 
player/index_player.html?id=5508&pId=5503> 
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Preto sa čoraz viac v manažmente inovácií presadzuje nový model, ktorý je založený 
na využití poznatkov užívateľov. Jeho predpokladom je získanie znalostí užívateľov 
produktu, ktorí disponujú informáciami o potrebách a želanom dizajne produktu. Podľa 
F. Okruhlicu masové rozšírenie informačných a komunikačných technológií umožnilo, že 
samotní užívatelia majú možnosť spolupracovať s firmami pri inovačných procesoch.3 Prístup 
vedúcich užívateľov rovnako ako tradičný prístup využíva pre vytvorenie nového produktu 
identifikáciu potrieb. Hlavným rozdielom týchto prístupov však je typ získavaných informácií 
a ich zdroj. V tradičnom prístupe sú cieľovými informáciami hodnotenia charakteristík 
existujúcich produktov vzorkou zákazníkov. V prípade štúdie vedúcich užívateľov je zdrojom 
informácií skupina vyspelých užívateľov na cieľovom trhu a príbuzných, resp. analogických 
trhoch. Skupina vedúcich užívateľov dokáže presnejšie popísať svoje potreby a vo väčšine 
prípadov dokonca poskytnúť koncepty riešenia. Hoci pohľady vedúcich užívateľov sú 
podobne ako pohľady ostatných užívateľov viazané na to, čo poznajú, vedúci užívatelia sú 
oboznámení s okolnosťami, s ktorými sa bežní užívatelia stretnú až v budúcnosti – a preto sú 
v pozícii poskytovať presné a trefné informácie o potrebách ohľadne týchto budúcich 
okolností.4 Pre tento typ marketingového prieskumu sú kľúčoví vedúci užívatelia, ktorí majú 
skúsenosti s vývojom nového produktu alebo procesu. Z definície vyplýva, že riešenia, ktoré 
naplnia potreby vedúcich užívateľov, môžu byť v budúcnosti zaujímavé aj pre masový trh. 
Navyše empirické štúdie dokazujú, že väčšina inovácií užívateľov je vytvorených práve 
vedúcimi užívateľmi. Vedúcimi užívateľmi sú jednak vyspelí užívatelia produktu na 
cieľovom trhu, ale môžu byť nimi i vyspelí užívatelia na analogickom trhu. Vedúci užívatelia 
na analogických trhoch majú podobné potreby ako užívatelia na cieľovom trhu, no sú 
intenzívnejšie resp. extrémnejšie. Príkladom je analógia medzi automobilovým a leteckým 
odvetvím. Napriek tomu, že v týchto odvetviach pôsobia odlišní producenti, v obidvoch bolo 
dôležitou potrebou vyvinúť spoľahlivý brzdný systém. V prípade leteckého priemyslu bola 
táto potreba intenzívnejšia, nakoľko lietadlo musí byť schopné výrazne znížiť rýchlosť vo 
veľmi krátkom čase. V oboch odvetviach je teda primárna potreba rovnaká, aj keď je 
aplikovaná v zmenených podmienkach. Príkladom inovácie brzdného systému, ktorý bol 
vyvinutý v leteckom priemysle, je systém ABS, ktorý bol následne úspešne aplikovaný aj do 
automobilov.5 Identifikovať analogický trh a príslušných vedúcich užívateľov na ňom je 
náročnejšie, avšak predstavuje bohatý zdroj inovácií, veľakrát radikálnych alebo 
nekonvenčných. 
 
1.2 CHARAKTERISTIKA VEDÚCEHO UŽÍVATEĽA 

Tradičné prístupy k manažmentu jednoznačne vymedzovali úlohy v rámci vzťahov 
producentov a užívateľov k produktu alebo procesu. Zaužívaný výraz „spotrebiteľ“, ktorým je 
užívateľ produktov často označovaný, naznačuje, aká úloha je tejto skupine prisudzovaná, t.j. 
využívanie finálneho produktu, ktorý producent poskytne. Vylučovala sa pritom akákoľvek 
participácia užívateľov na samotnom procese tvorby finálneho produktu a jeho vylepšovaní. 
Avšak realita bola často odlišná, mnohí užívatelia boli nespokojní s existujúcimi produktmi, 
prípadne pociťovali určité potreby, ktoré tieto produkty nedokázali uspokojiť. Viacerí 
v takomto prípade nečakali, kým pre nich niekto vyvinie potrebný produkt a sami sa pustili do 

                                                 
3 OKRUHLICA, F.: Inovačné procesy ako konkurenčná výhoda. In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi 

[zborník]. Zlín : Univerzita T. Bati, 2009. s. 3. ISBN 978-80-7318-798-9 

4 HIPPEL, VON E.: Sources of Innovation. New York : Oxford University Press, 1988, s. 107. ISBN 0-19-504085-6 

5 HIPPEL, VON E. - SONNACK, M. - CHURCHILL, J.: Overview of the lead user process. [Online] 1999. [Cit. 

28.6.2008] Dostupné z <http://userinnovation.mit.edu/videos/Breakthrough.mpg> 
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zlepšovania alebo vývoja nových produktov. Aj v našej krajine  bol počas obdobia 
socialistickej ekonomiky bežný podobný prístup užívateľov, ktorí mnoho produktov vyrábali 
alebo vylepšovali, nakoľko množstvo produktov vtedy nebolo bežne dostupných alebo mali 
nízku kvalitu. 

Profesor Eric von Hippel vo svojej publikácií The Sources of Innovation
6 poukazuje na 

fakt, že v mnohých odvetviach nie je skutočným inovátorom producent, ale užívateľ. Vedúci 
užívatelia predstavujú špeciálnu podskupinu užívateľov. Sú najvyspelejšími užívateľmi na 
danom trhu a to, čo je pre vedúcich užívateľov reálnou potrebou dnes, bude pre trh ako celok 
potrebou v budúcnosti. Ich potreby nie sú uspokojované aktuálne ponúkanými produktmi, 
preto často vylepšujú a zdokonaľujú existujúce produkty alebo vyvíjajú nové. V ich prípade 
platí: „nutnosť je matkou vynálezov.“ Vedúci užívatelia hľadajú riešenie, ktoré zvyčajne 
vyvíjajú pre vlastnú potrebu, nie pre ďalšie komerčné využitie. Ich podstatnou 
charakteristikou je, že majú pred trhom náskok. Vedúci užívatelia boli inovátormi mnohých 
úspešných výrobkov a služieb pre spotrebiteľov a priemysel. 

Viaceré organizácie pochopili, že nie je na škodu počúvať týchto pokročilých 
užívateľov – hoci niektoré ich požiadavky môžu byť unikátne a niekedy až prehnané, ostatné 
sú včasnými indikátormi toho, kde sa za krátky čas ocitnú masové trhy.7 Uvedomujú si, že 
pokiaľ chcú profitovať z nových produktov, nemali by užívateľov odsudzovať do role 
spotrebiteľov, ale naopak s nimi aktívne a systematicky spolupracovať pri ich vývoji. 

Vedúcim užívateľom môže byť tak jednotlivec ako aj organizácia. Vedúci užívatelia 
ako jednotlivci sa často vyskytujú napríklad v športe. Vedúcimi užívateľmi bol vytvorený 
napríklad horský bicykel, skateboard alebo snowboard. Skateboarding vznikol v päťdesiatych 
rokoch dvadsiateho storočia v Kalifornii medzi surfermi, ktorí si chceli vyskúšať surfovanie 
po uliciach. Prvé skateboardy podomácky vyrábala skupina nadšencov. Firmy začali 
produkovať skateboardy až o 13 rokov neskôr, kedy sa tento šport ujal aj na masovom trhu.8 
Nakoľko išlo o inováciu, ktorú vytvorili samotní užívatelia a masový trh nasledoval až 
neskôr, ide o príklad inovácie vedúcich užívateľov. Podobná myšlienka surfovania na snehu 
podnietila Jaka Burtona, aby v roku 1968 začal pracovať na vývoji snowboardu a v roku 1977 
si založil jednu z prvých firiem na ich výrobu. Dnes je Burton snowboards Inc. svetovou 
jednotkou vo výrobe snowboardov. Príkladom organizácie, ktorá sa správa ako vedúci 
užívateľ, je firma Boeing. Pri výrobe lietadiel identifikovala firma potrebu inovácie 
výrobných strojov, ktoré nakupovala od svojich dodávateľov. Táto inovácia bola uskutočnená 
pre vlastnú potrebu, jej cieľom nebol predaj ďalším užívateľom.9 

Vedúci užívateľ (lead user) je definovaný dvoma základnými charakteristikami: 
� identifikuje potreby, ktoré budú relevantné pre trh ako taký, no vníma ich o niekoľko 

mesiacov alebo rokov skôr ako masový trh; 
� uspokojenie týchto potrieb má pre vedúceho užívateľa veľký význam.10 

Včasní užívatelia (early adopters) sú užívatelia, ktorí ako prví začnú používať 
komerčne dostupný produkt, naproti tomu vedúci užívatelia identifikujú potrebu ešte skôr, 
než existuje komerčne dostupný produkt, slúžiaci na jej uspokojenie.11 

                                                 
6 HIPPEL, VON E.: Sources of Innovation. New York : Oxford University Press, 1988. ISBN 0-19-504085-6 

7 SELTZER, W.: Follow the Lead-Users, Not with Cease-and-Desists. [Online] 7.8.2008. [Cit. 8.9.2009] Dostupné 

z <http://wendy.seltzer.org/blog/archives/2008/08/07/follow-the-lead-users-not-with-cease-and-desists.html> 

8 CAVE, S.: A Brief History of Skateboarding. About Skateboarding. [Online] 2009. [Cit. 21.1.2009] Dostupné 
z <http://skateboard.about.com/cs/boardscience/a/brief_history.htm> 
9 HIPPEL, VON E. - SONNACK, M. - CHURCHILL, J.: Identifying lead users. [Online] 1999. [Cit. 15.9.2008] 
Dostupné z <http://userinnovation.mit.edu/videos/Identifying_users.mpg> 
10 HIPPEL, VON E.: Sources of Innovation. New York : Oxford University Press, 1988, s. 107. ISBN 0-19-504085-6 
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Rozdiel medzi vedúcimi a ostatnými užívateľmi je v tom, že vedúci užívatelia sú 
užívatelia určitého produktu, ktorí v súčasnosti zažívajú potrebu, ktorá ešte bežným 
užívateľom nie je známa a ktorí majú taktiež značný úžitok z nájdenia riešenia na uspokojenie 
tejto svojej potreby. Majú pred ostatnými užívateľmi náskok niekoľko mesiacov alebo rokov. 
Bežní užívatelia sa do pokusov o inovácie zapájajú iba sporadicky, avšak väčšina z nich 
preferuje produkty, na inovácii ktorých sa vedúci užívatelia podieľali (Obrázok 2). 
 

UŽÍVATEĽSKÝ
PROTOTYP

KOMERČNÝ
PRODUKT

Vedúci 
užívatelia

Včasní 
užívatelia

Bežní 
užívatelia

ČAS

CIEĽOVÝ
TRH

TREND

 

Obrázok 2 - Krivka vedúcich užívateľov (Prameň: Hippel, von E. a kol.)
12

 

1.3 VEDÚCI UŽÍVATEĽ V INOVAČNOM PROCESE 
Producenti sa v procese tvorby nového produktu veľakrát ocitnú až po vzniku 

užívateľskej inovácie a vytvorení trhu pre daný produkt. Užívatelia generujú inovácie, 
vytvárajú komunity a spoločne sa podieľajú na zdokonaľovaní produktu. Tým vytláčajú 
producentov z fázy definovania funkčnej charakteristiky produktov a tvorby ich konceptu 
a dizajnu. Producenti v mnohých prípadoch vytvoria len sofistikovanejšiu verziu existujúcej 
užívateľskej inovácie, ktorú ošetria patentovým právom. Čoraz častejšie však vyspelí 
užívatelia vynechávajú tradičných výrobcov i z fázy výroby a komercionalizácie produktov 
a zakladajú si vlastné firmy (Obrázok 3). Eric von Hippel13 definuje inovatívneho užívateľa 
nasledovne: 

� identifikuje potrebu inovácie v danej oblasti; 
� vytvorí koncept inovatívneho produktu; 
� vytvorí prototyp produktu; 
� overí použiteľnosť prototypu jeho používaním; 
� rozšíri detailné informácie o hodnote invencie a možnosti replikácie prototypného 

zariadenia. 

                                                                                                                                                         
11 HIPPEL, VON E. - SONNACK, M. - CHURCHILL, J.: Identifying lead users. [Online] 1999. [Cit. 15.9.2008] 

Dostupné z <http://userinnovation.mit.edu/videos/Identifying_users.mpg> 

12 HIPPEL, VON E. - SONNACK, M. - CHURCHILL, J.: Overview of the lead user process. [Online] 1999. [Cit. 

28.6.2008] Dostupné z <http://userinnovation.mit.edu/videos/Breakthrough.mpg> 

13 HIPPEL, VON E.: Sources of Innovation. New York : Oxford University Press, 1988, s. 18-19. 
ISBN 0-19-504085-6 
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Na základe užívateľskej inovácie potom producent môže: 
� zdokonaliť užívateľský prototyp, najmä zvýšiť jeho spoľahlivosť a zjednodušiť jeho 

ovládanie; 
� vyrobiť, propagovať a predať inovatívny produkt. 
 

Rozšírenie inovácie a komercionalizácia výrobku

Užívateľ/Výrobca 

Vytvorenie prototypu

Užívateľ

Výskum a vývoj

Užívateľ

Identifikácia potreby

Užívateľ

 

Obrázok 3 - Tvorba produktu pri využití inovácií užívateľov (Prameň: Hippel, von E.)
14 

Vedúci užívatelia, ktorí poznajú potrebu inovácie, môžu byť zainteresovaní na 
inovačnom procese najmä vo fázach vytvárania nových nápadov, tvorby konceptu 
inovatívneho produktu, vývoji jeho prototypu a testovania jeho použiteľnosti v praxi. 

 
2 PROJEKT ŠTÚDIE VEDÚCICH UŽÍVATEĽOV 

Podniky, ktoré aktívne vyhľadávajú inovačný potenciál užívateľov a spolupracujú 
s nimi už v prvých fázach vytvárania produktu, dokážu prinášať nové prevratné riešenia. 
V procese vytvárania nového produktu prostredníctvom štúdie vedúcich užívateľov je ťažisko 
práve na spolupráci s týmito užívateľmi. Významným prínosom prof. Erica von Hippela pre 
manažment inovácií bolo, že poukázal na možnosť prístupu k inováciám vedúcich užívateľov 
ako k systematickému procesu resp. projektu (Obrázok 4). Na počiatku akéhokoľvek projektu 
musí byť myšlienka, ktorá vyjadruje potrebu určitej zmeny. V prípade projektu štúdie 
vedúcich užívateľov je touto inicializačnou myšlienkou potreba vytvorenia prevratného 
konceptu riešenia problému alebo uspokojenia potreby. 

V prvej fáze sú uskutočňované všetky potrebné analýzy a plán projektu štúdie 
vedúcich užívateľov. Je zostavený projektový tím tak, aby jeho členovia disponovali 

                                                 
14 HIPPEL, VON E.: Sources of Innovation. New York : Oxford University Press, 1988, s. 25. ISBN 0-19-504085-6 
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potrebnými znalosťami a zručnosťami. V spolupráci s manažmentom je definovaný cieľ 
projektu štúdie vedúcich užívateľov. Na základe rámcového cieľa a vymedzenia odvetvia 
získavajú členovia projektového tímu celkový prehľad o dianí a trendoch v danom odvetví. 

V druhej fáze je potrebné prostredníctvom znalostí expertov a vedúcich užívateľov 
v danom odvetví identifikovať hlavné trendy a potreby zákazníkov. V tejto fáze študujú 
členovia projektového tímu relevantné publikácie a realizujú množstvo rozhovorov s cieľom 
získať čo najväčšie množstvo informácií, ktoré vedie k ohraničeniu potrieb budúcich 
zákazníkov. 

Cieľom tretej fázy je vytvoriť niekoľko možných koncepcií riešenia daného problému. 
Za týmto účelom členovia projektového tímu získavajú doplňujúce informácie, okrem iného 
návštevou pracovísk vybraných vedúcich užívateľov a sledovaním ich práce v danom 
kontexte. 

V štvrtej fáze prebieha zdokonaľovanie koncepcií riešenia a ich úprava do finálnej 
podoby. Táto fáza je realizovaná prostredníctvom workshopu s vedúcimi užívateľmi a jej 
výstupom je niekoľko finálnych koncepcií produktov. 

Po ukončení samotného projektu dochádza k finálnej úprave koncepcií a prezentácii 
riešení manažmentu a následnej komercionalizácii nových produktov. 
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Obrázok 4 – Projekt štúdie vedúcich užívateľov (Prameň: autorka) 

Uskutočnenie projektu štúdie vedúcich užívateľov si vyžaduje veľa námahy 
a talentovaný tím. Pokiaľ je však cieľom firmy vytvoriť radikálne inovácie, je vhodným 
nástrojom práve metodika vedúcich užívateľov. Výhodou je prepojenie schopností 
a odborných znalostí interných zamestnancov a inovatívnych nápadov z externého prostredia 
užívateľov. Interakcia medzi expertmi z rôznych oblastí podnecuje osobnostný rast 
účastníkov projektu a vedie k transferu vedomostí. Projekt štúdie vedúcich užívateľov 
zároveň predstavuje štruktúrovaný prístup k inováciám a umožňuje využívať nástroje 
projektového manažmentu. 
 
2.1 MOTIVÁCIA VEDÚCICH UŽÍVATEĽOV ZDIEĽAŤ INFORMÁCIE 

Vedúci užívatelia inovujú z dôvodu, že pre uspokojenie ich špecifických potrieb 
neexistuje komerčne dostupný produkt, teda ide najmä o inováciu pre vlastnú potrebu. Vedúci 
užívatelia častokrát zverejnia svoje nápady a inovácie bez toho, aby ich chránili patentom 
alebo autorským právom.15 Z toho vyplýva, že pre vedúcich užívateľov musí existovať iná 
motivácia zdieľať svoje myšlienky ako finančná odmena (Obrázok 5). 

                                                 
15 HIPPEL, VON E.: Democratizing Innovation. Cambridge : MIT Press, 2005, s. 78. ISBN 0-262-00274-4 
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Jedným z najčastejších dôvodov zdieľania inovatívnych myšlienok s ostatnými 
vedúcimi užívateľmi je zdokonalenie zdieľaného riešenia, pričom je zrejmé, že jeho 
zdokonalenie bude pre užívateľa predstavovať ďalší prínos. V priebehu vzájomnej 
komunikácie dochádza tiež k získavaniu kontaktov na užívateľov, ktorí sa stretávajú 
s podobnými problémami. Vytváranie siete kontaktov môže byť pre vedúceho užívateľa 
obzvlášť cenné pri riešení problémov v budúcnosti. Špecificky v prípade zdieľania tzv. open 
source softvéru existuje medzi jeho tvorcami istá neformálna reciprocita. Užívateľ zverejňuje 
výsledky svojej práce, nakoľko práca iného člena komunity bola pre užívateľa prospešná 
v minulosti. Užívateľ, ktorý zdieľa svoje inovatívne riešenia, si môže týmto spôsobom 
zvyšovať svoju reputáciu, v dôsledku čoho môže byť zvyšovaná i jeho hodnota na trhu práce. 
Príkladom sú akademické práce; tie, ktoré sú voľne dostupné na internete, sú citovanejšie ako 
práce, ktoré sú dostupné len v knižniciach alebo na internete vo forme platených článkov.16 

 

VEDÚCI
UŽÍVATEĽ

ZDIEĽA VLASTNÉ
INOVATÍVNE
MYŠLIENKY

Získanie 
nových 

kontaktov

Zvýšenie 
reputácie 
užívateľa

Zvýšenie 
hodnoty 

užívateľa na 
pracovnom 

trhu

Možnosť 
využívania 
komerčne 

dostupného 
produktu

Zdokonalenie 
riešenia

Spolupráca s 
inými 

užívateľmi

 

Obrázok 5 - Dôvody zdieľania inovácií vedúcimi užívateľmi (Prameň: autorka) 

                                                 
16 HIPPEL, VON E.: Democratizing Innovation. Cambridge : MIT Press, 2005, s. 87-88. ISBN 0-262-00274-4 
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Pre inovatívneho užívateľa môže byť prínosom aj to, že jeho koncept resp. prototyp 
bude zrealizovaný vo forme komerčne dostupného produktu, nakoľko je pravdepodobné, že 
bude uspokojovať potreby užívateľa lepším spôsobom. Práve účasť na štúdiách vedúcich 
užívateľov poskytuje užívateľom možnosť priamo participovať na procese vytvárania 
konceptu produktu a ovplyvniť jeho finálne vyhotovenie. Z tohto dôvodu sú vedúci užívatelia 
motivovaní odovzdávať svoje poznatky členom výskumného tímu a zúčastniť sa workshopu 
vedúcich užívateľov bez ohľadu na finančnú odmenu. 

Užívatelia medzi sebou zdieľajú inovatívne nápady najmä z dôvodu vzájomnej 
spolupráce, získavania nových kontaktov a zlepšovania existujúcich riešení. Inovatívni, 
vnútorne motivovaní užívatelia majú prospech zo samotného procesu inovovania. Tieto 
charakteristiky inovatívnych užívateľov môžu organizácie využiť vo svoj prospech ako základ 
pre tvorbu radikálnych inovácií. 
 
2.2 FIRMY VYUŽÍVAJÚCE METODIKU VEDÚCICH UŽÍVATEĽOV 

Viaceré firmy začali využívať niektorú z foriem užívateľských inovácií, resp. 
používajú pri tvorbe inovatívnych produktov priamo metodiku vedúcich užívateľov. 

Firma Lego je jednou zo firiem, ktorá si na základe vlastnej skúsenosti uvedomila 
dôležitosť užívateľských inovácií. Lego Mindstorms je hračka, ktorá pozostáva z motorických 
programovateľných súčiastok a senzorov a je určená najmä na edukatívne účely. Lego 
Mindstorms zaujíma najmä technicky zdatných dospelých užívateľov Lega. Niektoré vysoké 
školy, medzi inými aj MIT, začali dokonca používať Lego Mindstorms vo vyučovacom 
procese. Prvýkrát bol produkt Lego Mindstorms uvedený na trh v roku 1998 po siedmich 
rokoch interného výskumu vo firme Lego, na ktorom sa významne zúčastňovalo sedem 
inžinierov firmy. Po uvedení produktu na trh sa prostredníctvom internetu sformovali 
inovačné komunity, pozostávajúce z tisícov užívateľov, ktoré dokázali veľmi organizovaným 
spôsobom spolupracovať a v priebehu troch týždňov výrazne zdokonaliť tento produkt. 
Príkladom je komunita LUGNET, pozostávajúca z viac ako 20 000 užívateľov, ktorí sú 
dokonca špecializovaní na jednotlivé produktové rady Lego, napr. vlaky, mestá, vesmír a pod. 
Členovia komunity si navzájom vymieňajú rôzne informácie a spoluprácou vytvárajú 
produkty na vysokej úrovni. Firma Lego si vtedy uvedomila obrovský potenciál, ktorý 
predstavovala komunita vyspelých užívateľov produktov Lego. Vývoj nasledujúcej generácie 
Lego Mindstorms bol postavený práve na online spolupráci užívateľov. Podobný koncept 
firma Lego aplikovala aj v prípade klasických stavebnicových dielov. Na portáli Lego Factory 
si môže akýkoľvek užívateľ stiahnuť softvér, prostredníctvom ktorého dokáže vytvoriť 
vlastný Lego model, navrhnúť si vlastné balenie, kúpiť ho cez internet a sprístupniť ho 
ostatným užívateľom. V prípade záujmu o model zo strany ostatných užívateľov, firma Lego 
zaradí tento model do masovej produkcie, vytvorí z neho štandardný komerčný produkt 
a odmení tvorcu modelu. Firma Lego nepovažovala užívateľské inovácie za hrozbu, ale 
využila príležitosť, ktorú predstavujú. Na druhej strane si ponechala samotnú produkciu 
stavebníc Lego, pri ktorej je možné využívať ekonomickú výhodu, vyplývajúcu z úspor 
z rozsahu produkcie.17 

Známy arciinovátor – firma 3M používa metodiku vedúcich užívateľov ako centrálny 
nástroj pri tvorbe inovatívnych produktov. Medzi inými aplikovala túto metodiku pri 
vytváraní špeciálnej výživy pre atlétov, konceptu čistej miestnosti využitím prevratnej 
filtračnej technológie alebo pri vývoji revolučnej chladiacej technológie. Porovnaním 
tradičných prístupov k inováciám a prístupu vedúcich užívateľov vo firme 3M sa ukázalo, že 

                                                 
17 HIPPEL, VON E.: Knowledge and excellence matter : The role of research in driving innovation. Europe INNOVA. 
[Online] 23.10.2008 [Cit. 16.3.2009] Dostupné z <http://webcast.ec.europa.eu/dgenttv/portal/_vi_wm_300_en 
/player/index_player.html?id=5508&pId=5503> 
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koncepty inovácií vytvorené metodikou vedúcich užívateľov boli o 41% originálnejšie, mali 
o 21% vyššiu úspešnosť a o 106% vyšší trhový podiel. Priemerné ročné príjmy z predaja 
produktov, vytvorených metodikou vedúcich užívateľov vo firme 3M (146 miliónov dolárov) 
osemnásobne prevyšujú príjmy z predaja produktov, vytvorených tradičným spôsobom 
inovovania (18 miliónov dolárov).18 
 
3 ZÁVER 

Užívateľské inovácie predstavujú významný zdroj inovácií. Organizácie môžu aktívne 
spolupracovať s vedúcimi užívateľmi a prostredníctvom štúdií vedúcich užívateľov ich 
zapájať do inovačného procesu. Takto môžu prinášať na trh radikálne inovácie a zároveň 
znižovať náklady na výskum a vývoj. Pri uskutočňovaní projektov štúdií vedúcich užívateľov 
môžu firmy spolupracovať so špecializovanými pracoviskami, medzi ktoré patria univerzity 
v USA, Dánsku a Rakúsku. Fakulta managementu UK spolupracuje s týmito inštitúciami, má 
v oblasti štúdií vedúcich užívateľov vybudované potrebné know-how a je pripravená 
prostredníctvom svojich odborníkov takéto projekty realizovať. 
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