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Prehľad workshopu 

Názov Mapovanie zainteresovaných ľudí 

Ciele • Pomôcť pri identifikovaní ľudí, ktorí by do vašej vízie mali 

byť zapojení (identifikácia zainteresovaných ľudí) 

• Pochopiť, kto vám môže najlepšie pomôcť dosiahnuť vaše 

vízie (zapojenie zainteresovaných ľudí) 

• Identifikovať ľudí, ktorí budú potrebovať opatrné vedenie 

(vedenie zainteresovaných ľudí) 

Poučenie Vízie nemožno vytvárať a dosahovať samostatne, v izolácii. 

Včasná identifikácia a zapojenie kľúčových ľudí sú zásadné. 

Niektorí ľudia môžu poskytnúť priamu pomoc, ostatní môžu 

byť len súčasťou komunikačnej slučky. 



Prehľad workshopu 

Názov Mapovanie zainteresovaných ľudí 

Veľkosť skupiny Malá. Tento workshop by sa mal odohrať v počiatočných 

fázach inovačného procesu a viesť by ho mali dvaja alebo 

traja skúsenejší pracovníci. Výstupy by nemali byť verejné. 

Zdroje • PowerPointová prezentácia Vytváranie spoločnej vízie—

mapovanie zainteresovaných ľudí 

• Pracovný list Mapa zainteresovaných 

http://www.skola21.sk/public/media/5852/Mapa_zainteresovanych.doc


Prehľad workshopu 

Názov Mapovanie zainteresovaných ľudí 

Časová 

náročnosť 

2 hodiny 

Výstupy • Mapa zainteresovaných ľudí 

• Prístup k akčnému plánu ako zapojiť zainteresované 

osoby 

• Stratégia komunikácie so zainteresovanými osobami 



Kto sú zainteresovaní ľudia? 

Tvorcovia 
myšlienok 

Koncoví 
užívatelia 

Inovačný tím 
Zaisťovatelia 

kvality 

Úspech 



Kto sú zainteresovaní ľudia? 

 

• Tvorcovia myšlienok: Tvorcovia a nositelia  inovácie. Môže ísť o 

učiteľov, študentov, rodičov, manažment alebo ich kombináciu. 

• Inovačný tím: Skupina ľudí, ktorá dozerá na plánovanie, implementáciu 

a úspešné uskutočnenie projektu. Pravdepodobne je to malá až stredne 

veľká skupina 10 až 15 členov, ktorá reprezentuje všetky zainteresované 

strany. 

• Koncoví užívatelia: Adresáti inovácie. Najčastejšie ide o študentov, ale 

môže ísť aj o širšie spektrum – napríklad rodičia alebo zamestnanci. Z 

dlhodobého hľadiska je to ekonomická budúcnosť spoločnosti a krajiny. 

Môže sa stať, že niektoré skupiny nebudú vaše plány podporovať. 

• Zaisťovatelia kvality: Môže ísť o objektívnu skupinu (často ustanovenú 

ministerstvom), ktorá zabezpečuje to, aby inovácie mali aj správny 

úmysel. Majte na mysli, že ktokoľvek spojený s vašou školou môže 

prebrať úlohu neformálneho zaisťovateľa kvality! 



Zadanie 

1. Pamätajte na to, že mnoho informácií, ktoré vytvoríte na tomto 

workshope bude dôverných – ochraňujte ich. 

2. Spíšte si mená a kategórie ľudí pre každú zo 4 skupín 

zainteresovaných osôb – členovia inovačného tímu, koncoví užívatelia, 

tvorcovia myšlienok a zaistovatelia kvality. 

3. Naneste do matice pozície jednotlivých skupín. 

4. Do inej matice zaneste pozíciu jednotlivcov, špeciálne tých, ktorí sa 

môžu stať neformálnymi zaisťovateľmi kvality. 



Zadanie  

5. Pomocou farieb, pre každú skupinu a jednotlivca, zakreslite ich 

potenciálny vplyv na ostatných. Použite červenú na silný vplyv, 

oranžovú na pomerne silný vplyv a zelenú na malý vplyv. 

6. Nakreslite spojnice medzi týmito 

skupinami a jednotlivcami na 

znázornenie ich vzájomných 

vzťahov. Opäť použite červenú pre 

silný vzťah, oranžovú pre pomerne 

silný vzťah a zelenú pre slabý alebo 

žiadny vzťah. 

7. Pozrite sa na nasledujúce príklady. 
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