
CROWDSOURCING 
 

CHARAKTERISTIKA 

➢ Participativní on-line aktivita, v níž jednotlivec, 
instituce, nezisková organizace nebo firma 
vyzve prostřednictvím otevřené výzvy skupinu 
lidí s různým zaměřením, množstvím 
a hloubkou znalostí, aby se podíleli na řešení 
daného problému. 

➢ Nástroj (podobný brainstormingu) používaný 
v marketingu nebo při vývoji nových 
technologií, popř. pro zachycení trendů 

• Výsledkem je často řešení, které více než jiné 
podléhá aktuálním trendům 

➢ Nemá jasně popsané hranice, ani postupy 

➢ Přímí účastníci crowdsourcingu 

• Zadavatel (crowdsourcer) – reprezentant 
municipality 

• Skupina řešitelů (crowd – občané) 

➢ Je založený na principu „víc hlav, víc ví“ 
a dokáže přinášet skvělé výsledky s minimálním 
úsilím (nejenom ve firmách) 

• Způsob řešení problémů a vytváření nových 
myšlenek online propojením lidí a využitím 
jejich potenciálu 

➢ Rozděluje se do několika kategorií 

• Idea crowdsourcing (např. pro soutěž o nové 
logo, slogan, návrh webových stránek) 

• Solution crowdsourcing (získávání dílčích 
podnětů pro řešení nějakého problému) 

• v krizové komunikaci 

➢ Historická zajímavost: crowdsourcing byl 
využit britskou vládou, která v 18. století 
vypsala odměnu za pomoc s vyřešením úlohy 
související se zeměpisnou délkou 

 

 

 

především on-line 

velká skupina (crowd) 

 

 

 

POZITIVA   

➢ Zisk velkého množství nápadů za minimální 
náklady 

➢ Mohou využít města či obce, ale i jimi zřízené 
organizace (firmy) 

➢ Obec/firma může využít pro testování jimi 
navržených řešení 

 

NEGATIVA 

➢ Vždy bude budit dojem jakési „levoty“ – vyplývá 
z její subjektivní nespravedlnosti, 

➢ Může být zneužita – např. zneužití cizích nápadů 

➢ Možné cílevědomé narušování projektu 
účastníky 

➢ Zvýšená pravděpodobnost, že projekt ztroskotá 
pro nedostatek peněžní motivace, malého 
počtu účastníků apod. 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZACE CROWDSOURCINGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT 

1. FÁZE: PŘÍPRAVA 

➢ Vymezení problému k řešení (návrh na novou 
podobu veřejného prostoru, upozornění 
na nedostatky v obci apod.) 

➢ Volba odpovědných osob za celý proces (např. 
starosta, vytvoření pracovní skupiny apod.) 

➢ Určení skupiny řešitelů (občané, specifická 
komunita atd.) 

2. FÁZE: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
CROWDSOURCINGU 

➢ Otázka: Jak by se měl provádět crowdsourcing 
v daném městě/obci/kraji? 

➢ Rozhodnutí města/obce/kraje 

• S využitím stávající platformy 

• Vytvoření zcela nové platformy (viz např. 
ZmapujTo.cz; LepsiMisto.cz) → možná 
spolupráce s třetí stranou (= provozovatel 
platformy s potřebným know-how) 

➢ Informační kampaň 

• Prostřednictvím webových stránek, sociálních 
sítí, úřední desky, obecního rozhlasu atd. 

• Oslovení určité skupiny občanů s cílem je 
zapojit do projektu 

• Smysl: rozšířit povědomí o nové platformě, ve 
které bude probíhat sběr podnětů od občanů 
vč. identifikovaného problému k řešení 

3. FÁZE: OTEVŘENÍ VÝZVY PRO ŘEŠITELE 

➢ Zpřístupnění vybrané on-line platformy 

➢ Sběr podnětů od občanů v řešené problematice 

• V některých případech lze možnosti hodnotit, 
filtrovat či komentovat ostatní vstupy (=návrhy 
od občanů) 

➢ Výstup: seznam připomínek k řešenému tématu 

4. FÁZE: EVALUACE A IMPLEMENTACE 
NÁVRHŮ OD OBČANŮ 

➢ Vyhodnocení proveditelnosti získaných podnětů 

➢ Přijmutí adekvátních opatření → částečné nebo 
úplné vyřešení identifikovaného problému 

➢ V některých případech součástí hodnocení 
i udělení ceny pro nejlepší podněty od občanů 

• Smysl: zvýšení jejich motivace pro budoucí 
zapojení do dalších aktivit spojených nejen 
s crowdsourcingem 

 

VYUŽITÍ CROWDSOURCINGU V PRAXI 

 

   

 

 

➢ Stojí a padá s uživatelskou komunitou, která ji vytvořila, spravuje a používá 

➢ V obou případech to byli právě uživatelé, kdo rozhodli o bytí či nebytí projektu právě svým přispěním a na 
dlouhou dobu zmíněným projektům předurčili jejich cestu 

➢ Příklady dobré praxe: (Facebook přeložen do 64 světových jazyků pomocí crowdsourcingu), Wikipedia, 
Youtube, Waze (informace o dopravě), zmapujTo.cz (hlášení podnětů pro umístění stojanů na kola), 
mapillary.com (příklad dobré praxe ze Švédska, mapuje pomocí snímků komunikace ve městech i mimo 
ně), mobilní aplikace TrashOut (boj proti černým skládkám v obcích a jejich okolí) 

 
SOUTĚŽE POŘÁDANÉ ZNAČKAMI POTRAVIN 

➢ Potravinářské firmy navrhují pomocí crowdsourcingu zavedení např. nových příchutí u určitého výrobku 

➢ Za tímto účelem společnost prostřednictvím svých sociálních sítí vyhlašuje výzvu k účasti určité sociální 
komunity v soutěži o výběr nových příchutí 

➢ Členové vybrané komunity konzumentů předkládají své nápady. Jejich motivace? Možnost získat 
hodnotnou cenu 

➢ Společnost vybere nejlepší návrh a předá cenu soutěžícímu, když je projekt realizován 

➢ Co z toho firma má? Bez nutnosti najímat pracovníky pro inovační oddělení může testovat trh a inovovat 
svůj produkt 

file:///C:/Users/JirmanP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A6RXZLLN/ZmapujTo.cz
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PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:  

PROJEKT POLAĎ PRAHU 
 

CHARAKTERISTIKA 

➢ V Praze vznikl komplexní plán (viz zásobník opatření projektu), jak do budoucna zlepšit rozšiřující se 
městskou dopravu 

• Nutnost řešit dopravní situaci vychází z masivního rozmachu automobilismu a narůstající ekologické 
zátěže s tím související 

• Plán udržitelné mobility Prahy a okolí – základní koncepční dokument hlavního města pro oblast 
dopravy a její infrastruktury 

• Prostřednictvím něho se řeší organizace individuální (automobilové), veřejné a bezmotorové dopravy 
tak, aby z metropole nebyla dopravně kolabující džungle 

• Plán modernizuje a nahrazuje současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od 
roku 1996 

➢ Funguje v pracovní skupině tvořené zástupci z různých institucí (např. Odbor dopravy Magistrátu 
hl. města Prahy, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Dopravní podnik hl. města Prahy 
Operátor ICT, Integrovaná doprava Středočeského kraje a další) 

➢ Platforma Zmente.to je jednotné místo, které Pražanům umožňuje jednoduše a rychle posílat své náměty 
v oblasti dopravy pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím 

 

PLÁN MOBILITY A JEHO CÍLE 

▪ Zajištění dopravy obyvatel a přepravy zboží tak, aby všechny způsoby pohybu po městě fungovaly 
harmonicky (tj. aby se vzájemně neomezovaly a řídily se zejména potřebami lidí, kteří ve městě 
a v jeho okolí žijí) 

▪ Zlepšení kvality života obyvatel v Praze a okolí 

▪ Redukce znečišťování ovzduší 

▪ Omezení vysoké míry hlučnosti 

▪ Snížení stresu během čekání v dopravní zácpě 

 

 

Více informací k projektu: https://poladprahu.cz/o-projektu/ 

Kontaktní osoba: Ing. Václav Novotný, Ph.D. (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)  

E-mail: novotny.v@ipr.praha.eu; mobil: 773 772 172; telefon: 236 005 651 

http://zasobnik.poladprahu.cz/action/
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