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Metodika zavMetodika zav áádzania SMZdzania SMZ

OBSAH PREDNÁŠKY

� Systémy pre podporu manažmentu znalostí
(SMZ)

� Metodiky pre zavádzanie SMZ 
� Príklad metodiky zavádzania SMZ:

– KM Toolkit od A. Tiwanu
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SystSystéémy pre podporu my pre podporu 
manamanažžmentu znalostmentu znalostíí (SMZ)(SMZ)

� Dá sa povedať, že SMZ je implementáciou 
výsledkov MZ do riadenia organizácie.

� SMZ predstavujú riadenie konkrétnej 
organizácie, založené na znalostiach.  
Využívajú výsledky aktivít manažmentu znalostí
na dosiahnutie svojich cieľov.

� Existujú tri základné prúdy:
1. americký, zameraný na umelú inteligenciu 

a technológie
2. japonský, zameraný na kreativitu a inovácie
3. švédsky, zameraný na stratégiu
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Metodiky pre zavMetodiky pre zaváádzanie SMZ (1)dzanie SMZ (1)

� Zavádzanie MZ môže byť časovo a finančne 
náročné

� Ak má byť zavádzanie MZ efektívne, musí byť
použitý systematický prístup, ktorý jasne 
vymedzuje postup a obsah jednotlivých fáz

� Z tohto dôvodu sú využívané rôzne metodiky, 
ktoré by mali túto efektívnosť zabezpečiť

� Metodika musí hovoriť o tom, aké kroky a ako 
sa majú vykonať, ale aj prečo majú byť
vykonané práve v danom poradí
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Metodiky pre zavMetodiky pre zaváádzanie SMZ (2)dzanie SMZ (2)

� Požiadavky na metodiku zavádzania SMZ 
sformuloval veľmi dobre [McElroy 2004]:
1. Podporovať trvalú a iteratívnu povahu MZ
2. Zameranie na celý program MZ, od stratégie         

po údržbu
3. Podporovať špecifickú úlohu MZ, ktorou je 

zlepšovanie činnosti organizácie
4. Odrážať emergentnú a nedeterministickú povahu 

organizácie (organizácia ako sociálny systém)
5. Rešpektovať spoločenské a organizačné aspekty 

úloh a riešení MZ
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Metodiky pre zavMetodiky pre zaváádzanie SMZ (3)dzanie SMZ (3)

� Požiadavky na metodiku zavádzania SMZ 
podľa [McElroy 2004] - pokračovanie:
6. Viacnásobná použiteľnosť
7. Flexibilita, takže je možné ju využívať v spojení

s rôznymi nástrojmi a technikami.
8. Vytvoriť explicitný predpis pre používanie nástrojov 

a techník, ktoré nemajú pôvod v organizácii
9. Nezávislosť na poskytovateľoch riešení, nástrojov    

a metód
10. Umožniť meranie dopadov a prínosov, ako na úrovni 

MZ, tak aj na úrovni podnikových metrík
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PlPláán zavn zaváádzania SMZ (A. Tiwana)dzania SMZ (A. Tiwana)

� Pozostáva zo 4 základných fáz:
1. Vyhodnotenie infraštruktúry
2. Analýza, návrh a vývoj SMZ
3. Zavedenie systému
4. Vyhodnotenie

� Každá z uvedených fáz sa ďalej člení
na jednotlivé kroky 

� Celý plán tak pozostáva spolu z 10 krokov
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1. f1. fááza: Vyhodnotenie infraza: Vyhodnotenie infrašštrukttruktúúry (1)ry (1)
1. krok: Analýza existujúcej infraštruktúry
� Cieľom je na jednej strane 

– pochopiť stav existujúcich počítačových sietí v organizácii, 
možnosti využívania intranetu a extranetu a ich integrácie 
do SMZ

– porozumieť aktuálnemu rámcu a používaniu technológií
využiteľných pre MZ, napr. stavba dát v dátových skladoch, 
dolovanie v dátach, existujúce nástroje pre podporu 
rozhodovania

� Na druhej strane je potrebné analyzovať obchodné
potreby

� Pre získanie vstupov analýzy sa zvykne používať
dotazník

� Výstupom by malo byť porozumenie existujúcej 
technologickej infraštruktúre, jej potenciálu využitia   
pre MZ
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PrPrííklad dotaznklad dotaznííka k 1. krokuka k 1. kroku
1. f1. fááza: Vyhodnotenie infraza: Vyhodnotenie infrašštrukttruktúúry (2)ry (2)

2. krok: Prepojenie MZ a obchodnej stratégie
� Obchodná stratégia je obvykle definovaná na vysokej 

úrovni všeobecnosti, naproti tomu návrh systémov     
na veľmi nízkej

� Je potrebné „povýšiť“ návrh SMZ na úroveň obchodnej 
stratégie a „vtlačiť“ stratégiu do návrhu SMZ

� Súčasťou je tiež: 
– realizácia znalostne orientovanej analýzy silných a slabých 

stránok, hrozieb a príležitostí, 
– určenie znalostných nedostatkov a ich vzťahu k 

strategickým nedostatkom,
– alebo rozhodnutie, čí je pre organizáciu vhodnejšia 

orientácia na kodifikáciu znalostí, alebo ich personalizáciu
� Zmobilizovať iniciátorov, ktorí pomôžu „predať“ projekt 

MZ v rámci celej organizácie
� Vytvoriť a uviesť do platnosti stratégiu MZ a zladiť

charakteristiky návrhu SMZ s touto stratégiou
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2. f2. fááza: Analýza, nza: Analýza, náávrh a vývoj SMZ (1)vrh a vývoj SMZ (1)
3. krok: Návrh architektúry SMZ a integrácia 

s existujúcou infraštruktúrou
� Porozumieť rôznym komponentom znalostnej 

infraštruktúry
� Určiť zdroje MZ, ktoré sa budú integrovať

– SMZ je rozdelený do 7 vrstiev (úrovní), pre každú z nich  
je potrebné vyšpecifikovať technológiu, ktorá sa použije

– napr. prvá vec je výber kolaboratívnej platformy (web, 
alebo proprietárne riešenie, ako LotusNotes a pod.)

– znalosti dodávané systémom „push“, alebo „pull“

� U jednotlivých prvkov je potrebné zvážiť náklady             
a prínosy, ktoré so sebou prinášajú

� Dať do vzťahu navrhnuté informačné technológie         
s modelom SECI (viď. prednáška 2)
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2. f2. fááza: Analýza, nza: Analýza, náávrh a vývoj SMZ (2)vrh a vývoj SMZ (2)

4. krok: Analýza a audit existujúcich znalostí
� Predpokladom je porozumenie účelu auditu, 

ktorý je založený na jednej z rámcových prác 
zameranej na rast znalostí v organizácii

� Identifikovať a posúdiť kritické procesné
znalosti

� Určiť metódu auditu
� Zostaviť základný audítorský tím 

reprezentujúci rôzne organizačné jednotky
� Tento tím vykoná predbežné posúdenie 

všetkých znalostných aktív vo firme 
a identifikuje tie, ktoré sú kritické a najslabšie 
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2. f2. fááza: Analýza, nza: Analýza, náávrh a vývoj SMZ (3)vrh a vývoj SMZ (3)
5. krok: Návrh tímu pre zabezpe čenie manažmentu 

znalostí
� Zostavenie tímu ľudí, ktorí navrhnú, vytvoria, 

implementujú a nasadia SMZ
� Pritom treba identifikovať „kľúčových hráčov“, t.j. 

hlavných zainteresovaných (key stakeholders),           
a to tak v rámci organizácie, ako aj mimo nej:

– Reprezentanti IT oddelenia
– Vedenie organizácie
– Koneční používatelia

� Identifikovať zdroje poznatkov (expertízy) potrebných 
pre návrh a realizáciu SMZ (dôležitá je pritom 
rovnováha technických a manažérskych požiadaviek)

� Rozdelenie zodpovednosti a úloh jednotlivým členom 
tímu
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2. f2. fááza: Analýza, nza: Analýza, náávrh a vývoj SMZ (4)vrh a vývoj SMZ (4)
6. krok: Vytvorenie prvotného návrh SMZ (projekt)
� Tím vytvorí prvotný návrh (blueprint), na ktorom ďalej 

stavia inkrementálnym vylepšovaním SMZ
� Tento krok integruje prácu všetkých predchádzajúcich 

krokov, takže vyúsťuje do strategicky orientovaného 
návrhu SMZ, zahŕňa najmä porozumenie a výber 
jednotlivých komponent, ako

– znalostný sklad, agregácia znalostí, nástroje na dolovanie, 
distribúciu znalostí,

– platformy pre spoluprácu, adresáre znalostí, voľba 
používateľského rozhrania a pod.

� Obsahom tohto kroku sú aj návrhy na zvýšenie 
interoperability, optimalizácia výkonu, rozhodnutia      
o nákupe, resp. vlastnej tvorbe jednotlivých 
komponent, pochopenie prínosov
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2. f2. fááza: Analýza, nza: Analýza, náávrh a vývoj SMZ (5)vrh a vývoj SMZ (5)

7. krok: Vývoj SMZ
� Cieľom je dať dokopy funkčný SMZ v kontexte 

organizácie a vytvoriť jednotlivé vrstvy:
1. Vrstva rozhrania (interface layer)
2. Prístupová a autentifikačná vrstva (access and 

authentication layer)
3. Vrstva pre spoluprácu a inteligenciu 

(collaborative filtering and intelligence layer)
4. Aplikačná vrstva (application layer)
5. Transportná vrstva (transport layer)
6. Vrstva pre integráciu a middleware (middleware 

and integration layer)
7. Vrstva úložiska (repository layer)
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3. f3. fááza: Zavedenie SMZ (1)za: Zavedenie SMZ (1)
8. krok: Pilotné zavedenie a testovanie SMZ
� Veľké projekty typu SMZ musia brať do úvahy potreby 

používateľov
� Aj keď tím môže odhaliť mnohé, pilotné zavedenie 

SMZ je najdôležitejším reálnym testom
� Dobre vykonané zavedenie systému zaručí, že SMZ 

bude dobre prijatý používateľmi, pre ktorých bol 
vytvorený

� V priebehu tohto kroku sa vyberie pilotný projekt, ktorý 
je netriviálny a reprezentatívny

� V rámci tohto projektu je nutné určiť a izolovať chyby, 
pochopiť životný cyklus SMZ a rozsah jeho nasadenia

� Následne je možné SMZ reálne nasadiť, pričom je to 
potrebné realizovať tak, aby čo najskôr nasledovali čo 
najvyššie výnosy
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3. f3. fááza: Zavedenie SMZ (2)za: Zavedenie SMZ (2)
9. krok: Riadenie zmien, kultúra, návrh štruktúry 

odmeňovania, výber hlavného znalostného 
pracovníka

� Najčastejší chybný predpoklad firiem pri zavádzaní
inovačných technológií ako SMZ je, že ich prirodzená
hodnota povedie k ich zanietenému prijatiu 
zamestnancami.

� Ale zdieľanie znalostí nemožno prikázať, podpora 
používania SMZ zamestnancami vyžaduje jeho 
integráciu s obchodnými procesmi, nový systém 
odmien, ktorý motivuje zamestnancov k jeho 
používaniu a pod.

� Súčasťou kroku je aj rozhodnúť, či je potrebné aj 
formálne menovať zodpovedného znalostného 
pracovníka a ujasniť jeho zodpovednosť a vzťah           
k ostatným členom vrcholového manažmentu
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4. f4. fááza: Hodnotenie výkonu SMZza: Hodnotenie výkonu SMZ
10. krok: Meranie výsledkov MZ, tvorba metrík 

založených na ROI a ohodnotenie výkonu
� Merať návratnosť investícií do manažmentu znalostí nie 

je jednoduché
� Je potrebné uvažovať nielen finančný, ale aj 

konkurenčný vplyv SMZ v organizácii
� Schopnosť merať návratnosť takéhoto projektu slúži 

dvom účelom: 
– poskytuje čísla, ktoré umožňujú merať vplyv manažmentu 

znalostí
– umožňuje spresňovať návrh SMZ v ďalších iteráciách

� Niektoré metódy, ktoré sa zvyknú používať: 
– Benchmarking
– Balanced Scorecards

� Vybrať, čo sa bude merať a čo nie, výber SW nástrojov 
pre sledovanie komplexných metrík
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