
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV EKONOMIKY  

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
 

  

EXPANZE INOVAČNÍHO POTENCIÁLU 
V PODMÍNKÁCH MSP 
EXPANSION OF INNOVATIVE POTENTIAL IN THE TERMS OF SMES 

DOKTORSKÁ PRÁCE 
DOCTORAL THESIS 

AUTOR PRÁCE   ING. PETR HOLOUBEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  DOC. ING. LUDĚK MIKULEC, CSC. 
SUPERVISOR 

BRNO 2009    



EXPANZE INOVAČNÍHO POTENCIÁLU V PODMÍNKÁCH MSP               DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Ing. Petr Holoubek   | 2 

AABBSSTTRRAAKKTT  

  

Disertační práce se zabývá problematikou inovačního potenciálu v podmínkách 

malého a středního podnikání. Na inovace se obecně neustále klade větší a větší důraz, neboť  

pomáhají zůstat podnikům konkurenceschopnými v globální ekonomice. Také v dnešní době 

hospodářské krize nabývají na své důležitosti. Inovovat je velmi moderní trend, ale jakkoliv 

vysoké investice na inovace nezaručují, že takto vynaložené prostředky jsou vynaložené 

efektivně. Proto je nezbytné inovovat s rozvahou a cíleně. Předpokladem pro takovou činnost 

je, aby podnik znal svůj celkový inovační potenciál a uměl ho v případě nutnosti posílit. 

 V kontextu výše uvedeného postupuje i tato disertační práce. Nejprve je zpracována 

rozsáhlá teorie včetně vymezení nejdůležitějších pojmů. Tento exkurs ze zdrojů české i 

zahraniční literatury reflektuje historické i aktuální názory k tématu inovací. Na teoretickou 

část plynule navazuje analýza současného stavu řešené problematiky z pohledu malých a 

středních podniků v ČR. Tato analýza je reprezentována jak upraveným výzkumem Českého 

statistického úřadu, tak i provedeným vlastním primárním výzkumem v dotazníkové formě. 

Výstupem tohoto výzkumu je odhalení slabých míst inovačního potenciálu podniků a získání 

relevantních dat pro potvrzení či zamítnutí stanovených hypotéz, které vychází z dílčích cílů 

této práce. V následující kapitole je navržen model pro výpočet souhrnného indexu 

inovačního potenciálu podniku, jehož cílem je odhalení slabých míst samotného podniku bez 

nutnosti provádět složité srovnávání prostřednictvím dlouhotrvajícího výzkumu. Dále logicky 

navazuje návrhová část, která předkládá malému a střednímu podnikání doporučení a návrhy 

řešení na posílení jednotlivých dílčích faktorů inovačního potenciálu. Aplikace uvedených 

doporučení postupnými kroky od teoretického poznání, přes analýzu až k implementaci 

navržených řešení by měla přispět k expanzi inovačního potenciálu konkrétního podniku 

v podmínkách malého a středního podnikání.    

 

 

KKLLÍÍČČOOVVÁÁ  SSLLOOVVAA  

Inovace, inovační potenciál, měření inovačního potenciálu, expanze inovačního potenciálu, 

malé a střední podnikání.  
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

The dissertation deals with the issue of potential for innovation in small and mid-sized 

business environments. Innovation is becoming ever more important as it helps businesses to 

stay competitive in the global economy. The same applies in this era of economic crisis. 

Innovation is very trendy, but huge sums spent on innovation, no matter how high, do not 

guarantee that it will be spent effectively. As a result, innovation must be deliberate and 

targeted. It assumes that a company knows its overall innovation potential and is capable of 

enhancing it if necessary. 

 This dissertation proceeds within the aforementioned context. It begins with a 

comprehensive theory and definition of essential terms. This abstract of domestic and foreign 

bibliography reflects historic and contemporary notions related to innovation. The theoretical 

part is followed by the analysis of the current state of the issue from the perspective of small 

and mid-sized companies in the Czech Republic. The analysis consists in a modified research 

by the Czech Statistical Office and in my own primary questionnaire survey. The output of 

the aforementioned research consists in finding of weaknesses in the innovation potential of 

companies and acquiring of relevant data for corroboration or refutation of postulated 

hypotheses, based on partial goals of this paper. The next chapter proposes a model for the 

calculation of the summary corporate innovation potential index, whose aim is to find 

weaknesses in the company without having to carry out complex comparisons through long-

term research. Another logical follow-up is the proposal section, providing small and mid-

sized businesses with recommendations and solution proposals to strengthen individual partial 

factors of innovation potential. Application of the aforementioned recommendations in 

sequential steps, beginning with theoretic understanding, through analysis to implementation 

of proposed solutions should contribute to expansion of innovation potential in specific small 

and mid-sized businesses.    

 

 

KKEEYYWWOORRDDSS  

Innovation, Innovation potential, Measuring of innovation potential, The expansion of 

innovation potential, Small and mid-sized businesses. 
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ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSUUNNGG  

 

Diese Dissertation beschäftigt sich mit dem Thema Innovationspotenzial kleiner und 

mittlerer Unternehmen unter den heutigen Gewerbebedingungen. Innovation gewinnt immer 

mehr an Bedeutung als Unternehmensmassnahme um in der globalen Wirtschaft 

wettbewerbsfähig zu bleiben. In der derzeitigen Wirtschaftskrise ist diese Problematik ein 

noch grösseres Thema. Innovation ist ein moderner Trend, es ist jedoch wichtig zu betonen, 

daß hohe Investitionsausgaben nicht automatisch garantieren, daß das Geld immer effektiv 

ausgegeben wird. Deshalb ist es notwendig ruhig und zielgerichtet zu investieren. 

Voraussetzung dafür ist, daß die Firma ihr Innovationspotenzial kennt und versteht dieses 

Potenzial bei anstehenden Entscheidungen nochmals zu verstärken. 

Diese Dissertation beschäftigt sich mit dem vorgenannten Verfahren. Zunächst enthält 

diese eine umfangreiche Theorie einschließlich der Definition der Schlüsselbegriffe. Dieser 

Auszug aus Quellen der tschechischen und ausländischen Literatur gibt die historischen und 

aktuellen Ansichten über Innovation wider. An diesen theoretischen Abschnitt schließt sich 

kontinuierlich eine Analyse der Problemlösung aus Sicht der kleinen und mittleren 

Unternehmen in der Tschechischen Republik an. Diese Analyse präsentiert die Daten des 

tschechischen Statistischen Amtes ebenso wie meine eigene primäre Forschung durch 

zahlreiche Fragebogen. Das Ziel dieser Forschung ist es, Schwächen des 

Innovationspotenzials der Unternehmen zu entdecken und relevante Daten für eine 

Bestätigung bzw. Ablehnung der gestellten Hypothesen zu erhalten. Die Forschung wurde in 

Teilzielen gemacht. Im nächsten Kapitel wird ein Modell zur Berechnung des Gesamtindex 

des Innovationspotenzials der Unternehmen präsentiert. Dessen Ziel ist es, Schwächen des 

Unternehmens aufzuzeigen ohne daß eine ausführliche und umfangreiche sowie komplizierte 

Forschung gemacht wird. Danach folgt logischerweise ein Abschnitt der den kleinen und 

mittleren Unternehmen Empfehlungen und Lösungen präsentiert einschließlich verschiedener 

Faktoren die das Innovationspotenzial stärken. Eine Zusammenstellung von theoretischen 

Kenntnissen über eine Analyse bis hin zu Lösungsvorschlägen soll dazu beitragen eine 

Expansion des innovativen Potenzials zu erreichen. 

 

SSTTIICCHHWWOORRTT  

Innovation, Innovationspotenzial, Analyse, kleine und mittlere Unternehmen. 
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11  ÚÚVVOODD  

 

Inovace znamená pro podnikatele prostředek, jímž využívá příležitosti ke změnám, 

které mimo jiné vedou ke zdokonalování, tj. “věci, které děláme dobře můžeme dělat lépe”, k 

objevování, tj. “můžeme zde dělat to, co nedělá nikdo a pak jsme zde jediní” a tedy i ke 

konečnému získání konkurenční výhody a prosperity.   

Peter F. Drucker, 1993 

 

 

Inovace jsou neodlučitelným prvkem podnikání, který přispívá k růstu zaměstnanosti, 

konkurenceschopnosti a samotnému ekonomickému růstu. Domnívám se, že malé a střední 

podnikání nevěnuje inovacím dostatečnou pozornost. To potvrzují statistická šetření, podle 

kterých MSP zaostává v oblasti inovací při srovnání s velkými podniky. Inovace je v oblasti 

MSP prezentována spíše jako produktová – vývoj nového produktu má však v moha 

případech u MSP spíše charakter náhodného procesu, který nastal vlivem okolností, než 

cíleného procesu, který je dlouhodobě plánovaný jako je tomu v případě velkých podniků. 

Stejně tak procesní inovace u MSP jsou v zanedbatelné výši oproti velkým podnikům.  

Příčinu výše popsaného rozdílu mezi MSP a velkými podniky lze hledat v jejich 

odlišné síle inovačního potenciálu. Velké podniky využívají stejně jako v jiných oblastech, 

tak i v oblasti inovací, své finanční síly a lepší dostupnosti k informačním zdrojům (např. 

marketingové výzkumy), proti čemuž se těžce bojuje. Přesto však malé a střední podnikání 

disponuje oproti velkým podnikům jednou silnou stránkou. Tou je pružnost a flexibilita, 

nebo-li schopnost se rychle přizpůsobit změnám na trhu. Tuto devizu je nezbytné neopomíjet 

a plně ji využívat také pro posilování svého inovačního potenciálu zejména v oblasti lidských 

zdrojů, financování a přístupu k informacím. 
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22  CCÍÍLLEE  DDIISSEERRTTAAČČNNÍÍ  PPRRÁÁCCEE  

 

Hlavním cílem disertační práce je návrh rámce pro expanzi inovačního potenciálu 

v podmínkách malého a středního podnikání. Dílčí cíle disertační práce vedoucí k naplnění 

hlavního cíle navrhuji proto v oblastech: 

• zvýšení tzv. podnikatelského ducha, 

• zvýšení informovanosti v oblasti inovací, 

• posílení financování inovačního procesu. 

 

Zvýšení tzv. podnikatelského ducha 

Malé a střední podnikání ač přes svou velkou pružnost nedokáže plně využít nebo dokonce 

získat důležité informace, které jsou nezbytné pro rozvoj jeho inovačního potenciálu. Slabá 

místa současného systému vzdělávání a výchovy lidí z hlediska vytváření proinovačního 

prostředí jsou zejména v  nedostatečném rozvíjení podnikatelského myšlení a výchovy 

k podnikatelskému duchu (k samostatnosti, rozhodnosti, ochotě pouštět se do rizik). Inovační 

dovednosti je proto nezbytné kontinuálně zvyšovat např. v následujících oblastech, které bych 

chtěl dále rozpracovávat v disertační práci: 

• vzděláváním zaměstnanců – podpoření profesního vzdělávání by vedlo  k posílení 

výzkumu prováděného samotnými podniky. S růstem vzdělanosti lidí se posiluje 

potenciál pro vznik, užití a šíření inovací ve společnosti. Inovační potenciál 

řadových zaměstnanců je neprávem opomíjen a nevyužíván. Přitom se jedná o 

nejdostupnější těžiště invencí pro podnik jak z hlediska lidského tak i finančního. 

Možnosti vzdělávání zaměstnanců jsou dnes již poměrně široké. Mým cílem je 

zmapovat tuto oblast a předložit doporučení využití pro MSP. 

• zadáváním úkolů a užíváním výsledků vysokých škol na zvýšení vědy a 

výzkumu - k významným okruhům výzkumné i inovační politiky patří ve světě 

intenzivnější spolupráce výzkumných institucí, univerzit a podniků. Pozornost je 

soustředěna na odstraňování bariér mezi těmito účastníky inovačního procesu a 

zlepšování jejich kontaktů. Soukromý sektor zaujímá dvojí roli: jako uživatel 
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výsledků výzkumu a nových technologií a jako předkladatel potřeb a požadavků 

trhu na řešení výzkumných problémů. Vyhledáním a přiblížením vzájemné 

nabídky a poptávky těchto zájemců by vedlo k odstranění prvotní bariéry, kterou 

je nerozhodnost a neinformovanost. 

• využitím mobility výzkumných pracovníků, vysokoškolských pedagogů a studentů 

– což navazuje na výše uvedené. Mobilita přispívá k rychlejšímu přenosu poznatků 

a informací mezi akademickou a uživatelskou sférou a lepšímu vzájemnému 

pochopení účastníků inovačního procesu. Rovněž vede ke zvýšení absorpční 

schopnosti MSP pro zavádění nových technologií a výsledků VaV. 

• zadáváním úkolů do vědeckých center – stejně jako u vysokých škol je nezbytné 

cíleně vyhledávat zdroje inovací ve vědeckých centrech. MSP tuto formu 

inovačního potenciálu mnohdy z neznalosti a zbytečné obavy výše skutečných 

nákladů nevyužívají. Shromáždění dat o vědeckých centrech a jejich předložení 

MSP v ucelené formě by opět mělo přispět k posílení zájmu o vědecká centra a 

zvýšení podnikatelského ducha u MSP. 

• změnou konkurenčního prostředí - pro vytváření nových podnikatelských subjektů 

je větší podnikatelské klima a sklon k inovacím v menších aglomeracích. Je zde 

nižší koupěschopnost obyvatelstva, menší dostupnost k výrobkům, snadnější 

komunikace - což vede k zesílení inovačního prostředí. Cílem by bylo přiblížení 

možností lepšího konkurenčního prostředí na základě zjištění současné alokace 

MSP ve vybraných krajích. 

 

Zvýšení informovanosti v oblasti inovací 

Vzájemná a soustavná komunikace umožňuje význam inovací akceptovat v širokém 

společenském měřítku. Umožňuje všem pochopit inovace v kontextu zlepšování kvality 

života a zbavovat se případných zbytečných obav z nežádoucích důsledků realizovaných 

inovací. MSP by k tomuto cíli mělo přispět např.: 

• navázáním těsnější spolupráce s Hospodářskou komorou ČR – velkým zdrojem 

informací pro MSP je Hospodářská komora. Další významnou možností je 

prezentace podniku prostřednictvím HK ČR. Zmapování všech možností pro MSP, 
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které HK ČR nabízí, a jejich předložení MSP by mělo podstatně zvýšit jejich 

informovanost. 

• účastí na mezinárodních veletrzích v daných oblastech – na veletrzích dochází k 

velké koncentraci nápadů, myšlenek a možných zdrojů pro zvýšení inovačního 

potenciálu. Na základě zjištění zájmu o veletrhy a jejich přínosů pro MSP bych 

formuloval doporučení pro aktivní či alespoň pasivní účast na veletrzích.  

 

Posílení financování inovačního procesu 

Malé a střední podnikání je často příliš slabé na to, aby vstupovalo na nechráněné pole 

konkurenčního boje s projekty, které jsou schopny generovat zisk až po několika letech, jak to 

bývá obvyklé u většiny inovačních projektů. Proto bych v disertační práci podrobně 

rozpracoval možnosti, jak tomuto faktu čelit. Například bych se zabýval: 

• využitím podnikatelského inkubátoru – podnikatelské inkubátory mohou být 

zaměřeny na různé typy firem – často se jedná o inovační firmy, tzv. technologické 

inkubátory. Prostřednictvím sdílení různých zařízení snižují inkubátory režijní 

náklady firmy, zvyšují míru přežití firmy a umožňují tak rozvinout nápady 

podnikatelů do fáze komerční podoby. Přiblížení MSP co je podnikatelský 

inkubátor, jeho možnosti využití a přínosů povede k jeho většímu využívání. 

• čerpáním peněz z evropských fondů – v současné době jedna z velmi vhodných 

možností pro financování inovačního potenciálu. Obava z vysoké administrativní 

zátěže spolu s nejistotou získání dotace posouvá možnost čerpání peněz 

z evropských fondů do ústraní. Tuto často neopodstatněnou obavu by bylo možno 

odstranit větší informovaností a využitím společností, které na zakázku tyto 

projekty připravují (s relativně vysokou pravděpodobností přijetí). 

• spojení za cílem financování společných inovačních center – v inovačním 

prostředí ČR je nízký vliv sítí a forem sdružování – slabost horizontálních forem 

koordinace a slabost sdružování veřejných a soukromých prostředků. Dalším 

znakem  v této oblasti je nízký stupeň využití inovačního potenciálu firem se 

zahraniční účastí. Předložením možných forem spolupráce, jejich přínosů a dopadů 

pro jednotlivé podniky, by mělo přispět k větší efektivitě v této oblasti. 
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• financování VaV a inovací ze soukromých zdrojů - ČR zaostává zřetelně za 

průměrem zemí EU jako celku ve financování VaV a inovací ze soukromých 

zdrojů a EU z tohoto hlediska zase výrazně zaostává za USA. Jednou z mnoha 

příčin jsou opomíjené nepřímé nástroje podpory výzkumu a vývoje. Daňové úlevy 

pro ty, kdo věnují prostředky na výzkum a vývoj, či podporují inovace ve svém 

podniku, jsou jednoduchým, administrativně nenáročným a velmi efektivním 

nástrojem podpory rozvoje firem. Je možno odečíst od základu daně 100 % výdajů 

(nákladů) vynaložených poplatníkem v daném zdaňovacím období  na  vlastní 

výzkum a vývoj. Vyhledání dalších možností financování VaV a inovací ze 

soukromých zdrojů a předložení jejich uceleného přehledu, by mělo přispět 

k expanzi inovačního potenciálu MSP. 
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33  MMEETTOODDIICCKKÁÁ  VVÝÝCCHHOODDIISSKKAA  

 

Metody a techniky vhodné při zpracování disertační práce jsou přiblíženy v této kapitole. 

Při zpracování a řešení disertační práce bylo využito poznatků z oblasti systémových vědních 

disciplín a z oblasti vědeckých výzkumů. 

  

Výběr a způsob použití vědeckých metod významně ovlivňuje kvalitu dosažených 

vědeckých výsledků výzkumné práce. Zvolené metody proto musí přispívat ke splnění cílů 

disertační práce, a to při dodržení metodologicky správného postupu a současném splnění 

kritérií efektivnosti. Před vlastním popisem metod použitých pro zpracování disertační práce 

je vhodné nejprve objasnit obsah pojmu metoda. Metoda obecně je „vědecký postup 

umožňující získávání poznatků“ (Klimeš, 1998), je to „metodologický postup pro získávání a 

zpracování údajů týkajících se zkoumané problematiky, umožňující nám dosáhnout 

vytyčeného výzkumného cíle“ (Pavlica, 2000). Technikou potom rozumíme konkrétní nástroj, 

který vychází z principů a zásad metody, který nám umožní získání konkrétních údajů o 

zkoumaných jevech. 

V disertační práci budou použity dvě základní skupiny vědeckých metod a to metody 

empirické a metody logické. Je třeba upozornit, že rozdělení vědeckých metod do skupin má 

mít pouze třídící charakter a je možná jejich vzájemná parciální podobnost a prolínání. 

 

33..11  MMeettooddyy  llooggiicckkéé  

Řešení daných problémů bude založeno zejména na uplatnění tzv. logických metod, 

které vycházejí z principů logiky a logického myšlení řešitele. Tvoří je šestice metod 

(indukce-dedukce, analýza-syntéza, abstrakce-konkretizace). Logické metody jsou známé 

také jako trojice párových metod: 

• indukce-dedukce 

Indukce je proces vyvozování obecného závěru na základě jedinečných výroků či 

jedinečných poznatků. Jedná se tedy o proces zobecňování, o postup od specifického 

k obecnému. Oproti tomu dedukce je procesem vyvozování konkrétnějších individuálních 
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poznatků z poznatků obecnějších. Je to proces přechodu od obecné ke specifickému, tedy 

opak indukce. Závěry deduktivního usuzování plynou s logickou nutností z přijatých 

předpokladů. Dedukce vyvozuje nové poznatky z původních předpokladů s odůvodněním, že 

jsou-li pravdivé, budou pravdivé i poznatky, které jsou z nich vyvozovány, a to platí i naopak. 

(Konečný, 1993). Indukce bude v disertační práci využita při zobecňování poznatků získaných 

provedeným šetřením.  

• analýza-syntéza 

Analýza je procesem rozkládání strukturovaného objektu na jednotlivé komponenty, které 

jsou pak podrobeny hlubšímu, cílenému zkoumání. Jde o cílenou dekompozici 

strukturovaného objektu na prvky a vazby mezi nimi. Obráceným postupem je syntéza, kterou 

lze charakterizovat jako proces vytváření strukturovaného objektu z jednotlivých prvků a 

vazeb mezi nimi. Syntéza však není pouhé skládání jednotlivých částí, je to činnost vedoucí 

k odhalení nových vztahů a zákonitostí. Myšlenková analýza a syntéza tvoří navzájem se 

podmiňující celek. 

• abstrakce-konkretizace 

Abstrakce je myšlenkový proces, v rámci něhož se z různých objektů vydělují pouze jeho 

podstatné charakteristiky (nepodstatné vlastnosti a odlišnosti se neuvažují), čímž se ve 

vědomí vytváří objekt obsahující jen společné charakteristiky či znaky. Poté je tomuto objektu 

přiřazeno jméno, které je společné celé třídě objektů, čímž vzniká nový pojem. Konkretizace 

představuje proces vyhledávání konkrétního prvku z určité třídy objektů. (Synek, 2002) 

 

33..22  MMeettooddyy  eemmppiirriicckkéé  

Empirické metody poznání jsou založené na bezprostředním živém obrazu reality. Do 

těchto metod se zahrnují takové metody, v nichž se obraz jevů uskutečňuje prostřednictvím 

smyslových požitků a vjemů, zdokonalovaných úrovní techniky. (Janíček, Ondráček, 1998). Jedná 

se tedy podle této definice o metody, kterými je možné zjistit konkrétní a jedinečné vlastnosti. 

V literatuře jsou uváděny empirické metody, které jsou rozděleny do tří skupin a to 

pozorování, měření a experimentování. (Jančarová, Rosický, 1998)  

Metoda modelování spočívá ve zkoumání reálných objektů pomocí jiných, zpravidla 

uměle konstruovaných objektů, v nichž jsou vyjádřeny, charakterizovány a definovány pouze 
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vybrané vlastnosti, stránky a vztahy originálního objektu. Vychází ze stanoviska, že model je 

mezičlánek mezi realitou a teorií o realitě a má důležitou funkci v procesu poznání. 

Modelování je proto určitým (specifickým) vědeckým postupem poznání, založeným v 

podstatě na analogii, protože představuje myšlenkovou nebo materiální imitaci některých 

vlastností reálně existujících systémů. 

U složitějších modelů se pomocí speciálně konstruovaných analogů reprodukují 

principy a funkce systému, popř. se interpretují a předvádějí celé teoretické konstrukce o 

rozsahu, vlastnostech, struktuře a funkcích mechanismu i vývoji reálných systémů. Na rozdíl 

od prosté analogie nejde jen o zjišťování, ale jde také o modelování shody vybraných znaků 

mezi určitými objekty (reálnými a teoretickými). (Konečný, 1993) 

Způsoby (techniky) modelování se přitom mohou značně lišit a to podle toho, jaké 

užívají charakteristiky verbální, grafické, schematické, symbolová, matematické, 

ekonometrické i jiné. (Mervart, 1977) 

Analýza BCG (Boston Consulting Group) má za cíl hodnotit produkty z hlediska 

ziskovosti, která je těsně spjatá s podílem firmy na daném trhu a s tempem růstu tohoto trhu. 

Předností této analýzy je velmi nízký požadavek na informační vstupy. Přesto tato analýza 

poskytuje zásadní informace o jednotlivých produktech z hlediska jejich postavení na trhu i o 

budoucí úloze těchto produktů. 

Koncept cyklu výrobků, nebo všeobecněji životního cyklu, je na jedné straně 

předpokladem pro gap analýzu, na druhé straně slouží jako samostatný nástroj k formulování 

strategie. V typické ideální představě probíhá výrobek fázemi zavedení, růstu, zralosti 

nasycení a úpadku. I když možnosti využití poznatků z analýzy cyklu životnosti výrobku jsou 

hodnoceny velmi rozdílně, mohou v souvislosti s tvorbou strategie poskytovat cenné 

informace, především v relevantních situacích. Využití poznatků se pak orientuje převážně na 

nalezení zásadních strategických rozhodnutí v oblastech trh – výrobek.  

Analýza diskontinuit vzchází ze základní hypotézy, spočívající v tom, že firma 

pracuje úspěšně, jestliže prostředí, strategie a vnitřní schopnosti jsou v souladu. V rámci 

zpracování analýzy diskontinuit vzniká ohraničený časový prostor, v rámci kterého je potřeba 

specifikovat zvláštní kompetence firmy ovlivňující rozvoj a specifické podmínky trhu. Mělo 

by to být ve fázi, kdy se otevře tzv. „strategické okno“, Při kterém firma využije přízeň času 

pro dlouhodobý průlom do nových tržních rozměrů. (Meffert, 1996) 
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Metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu slouží k získávání primárních dat. 

Kvantitativní výzkum  je prováděn s cílem postihnout dostatečně velký a reprezentativní 

vzorek jednotek. Používají se takové postupy jako například standardizace otázek, výběr 

vzorku, statistické postupy zpracování dat, atd. Kvalitativní výzkum se snaží zjistit důvody 

chování lidí, jejich příčiny a motivy. Je hlubším poznáním a obvykle slouží jako doplněk 

kvantitativních poznatků. Naopak, využívá se také při vstupu do nové problematiky, v níž se 

potřebujeme nejprve zorientovat nebo dostat nové nápady. (Mervart, 1977) 

Je zřejmé, že oba druhy výzkumů vyžadují jiný přístup, podávají nám různé 

informace, jednou jsou využívanější první, jindy druhé. Výběr metody sběru informací závisí 

na tom, k čemu mají informace sloužit, kolik jich má být a jaká má být jejich kvalita, jaký 

vyžadujeme stupeň přesnosti; důležitý je též charakter zkoumaných skutečností, na kterých 

závisí zejména dostupnost informací o těchto faktech. (Knapp, 1981) 

Úkolem kvalitativního výzkumu je odhalovat neznámé skutečnosti o sociálních a 

sociálně psychických jevech, odhalovat jejich obsah, a to především: (a) existenci těchto jevů 

a jejich strukturu, (b) jejich vlastnosti a funkce, (c) faktory, které sociální a sociálně psychické 

jevy ovlivňují nebo s nimi jinak souvisejí. Kvalitativní výzkum se orientuje na pochopení 

smyslu jednajících sociálních subjektů. Výzkum kvantitativní nesleduje, zda zkoumaný jev 

existuje, co obsahuje, jaká je jeho struktura, jaké má vlastnosti a jaké jsou faktory, které s ním 

souvisejí nebo jej podmiňují a jakými proměnami prochází. Kvantitativní výzkum je 

zaměřena na (a) rozsah výskytu, zastoupení (četnost nebo okruh sociálních subjektů, u 

kterých se vyskytuje nebo oblast, ve které se vyskytuje), (b) frekvence (projev složek 

sociálního jevu v čase), (c) intenzita (mohutnost nebo síla jednotlivých složek sociálního 

jevu). Okruhy metod a technik kvalitativního a kvantitativního výzkumu není možné přesně 

rozlišit, protože mnohé se, po případné lehké modifikaci, využívají jak v jednom tak i druhém 

výzkumu. K základním metodám empirického výzkumu se obvykle řadí dotazování 

(nejběžnější a nejčastěji využívaná metoda založená na výpovědích respondentů), pozorování 

(zachycuje zejména chování lidí v nejrůznějších situacích, reakce lidi na měnící se podněty, 

interakce člověka s druhými lidmi i s předmětným prostředím), experiment (výzkumník 

mnoha různými způsoby vstupuje aktivně do zkoumaných skutečností) a analýza věcných 

skutečností (zahrnuje jak skutečnosti, které vznikly spontánně, tak ty, které byly zadány jako 

úkol). (Pavlica, 2000) V rámci primárního výzkume se předpokládá uplatnění dalších metod 

kvalitativního výzkumu, především hloubkového rozhovoru a srovnávání. 



EXPANZE INOVAČNÍHO POTENCIÁLU V PODMÍNKÁCH MSP               DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Ing. Petr Holoubek   | 20 

Hloubkový rozhovor lze využít při získávání detailních informací u vybraných 

podniků a také při zpracování případných případových studií. Srovnávání slouží ke zjištění 

shodných či rozdílných charakteristik dvou či více předmětů, jevů či úkazů, které se věcně, 

prostorově či časově odlišují. Je základní hodnotící metodou využitelnou jak při získávání 

poznatků, tak při jejich zpracování. (Synek, Sedláčková, Vávrová, 1998) 
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44  TTEEOORREETTIICCKKÁÁ  VVÝÝCCHHOODDIISSKKAA  

  

Tato kapitola disertační práce zpracovává teorii inovací, která je v literatuře velmi 

rozsáhlá, ale také většinou zcela nesystematicky utříděná. Cílem je proto poskytnout stručný a 

zároveň ucelený přehled teorie ve srozumitelné formě. 

 

Pojem inovace vznikl z latinského slova „innovare“ tj. obnovovat. Z významu je 

patrné, že jde o novinku, novost či obnovu v lidské činnosti, a z tohoto důvodu je inovace 

nedílnou součástí života člověka. Veškerý společenský pokrok se uskutečňuje prostřednictvím 

inovací. S inovací je spjata činnost vedoucí ke zlepšování a zdokonalování produkce výrobků 

a služeb, výrobního procesu a ekonomického potenciálu podniků. V minulosti převládaly 

inovace založené na zkušenostech získaných z praktické činnosti. V současnosti převládají 

inovace získané aplikací vědecko-technologických poznatků. Inovace dokáží zvýšit 

efektivnost, životní úroveň aj. vlastnosti, které vedou buď ke zvýšení životní úrovně člověka, 

nebo nám přinášejí ekonomický zisk.  Můžeme vyslovit hypotézu, že inovace buď snižují 

množství vstupů nutných k dosažení určitého srovnatelného efektu, nebo při srovnatelném 

množstvím vstupů umožňují dosažení většího efektu,  případně vedou k obojímu. (HEŘMAN, 

HEZINA, ZEMAN, 2002) 

V jazykovědě pojem inovace znamená nové pojmenování, tvar, skladební spojení, které 

se staly součástí převládajícího úzu. Pokud inovace vzniká v souladu se zákonitostmi spisovné 

normy, stává se její součástí. Jazykový vývoj se tak chápe jako výsledek napětí mezi 

mizejícími jevy zastaralými a narůstajícími inovacemi. Inovace zpravidla zůstávají omezeny 

na určitou stylovou oblast, zachovávají si například rys hovorovosti, odbornosti. V ekonomii 

se jedná o pojem vyjadřující změny a novinky, například zavádění vědeckých technických 

pokroků, nových druhů výrobků, tedy progresivní kvalitativní změny ve výrobní i nevýrobní 

oblasti spjaté s vědeckými, technickými, ekonomickými, kvalifikačními, organizačními a 

jinými změnami, v jejichž důsledku dochází k úsporám práce a přírodních zdrojů při 

uspokojování současných i různorodých nově vznikajících potřeb lidí. (Inovace [online]. Seznam 

encyklopedie, 2005 [cit. 2007-05-02]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/52496-

inovace>.) 
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Veškerý společenský pokrok se uskutečňuje prostřednictvím inovací. Inovace jsou 

tím, co zvyšuje efektivnost. Bez inovací, tj. při setrvačném využívání přírodních zdrojů, by 

naše civilizace nejen velmi rychle narazila na nepřekročitelné bariéry svého růstu, ale dostala 

by se i do kleští stále obtížněji dosažitelných základních zdrojů a zanikla by. Jako příklad 

uveďme, že docházejí zásoby ropy a v současné době se hledají nové alternativy (Inovace a 

paretovská zlepšení [online]. [cit. 2007-11-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/me/me_006.htm>.) 

V důsledku omezenosti zásob ekonomicky využitelných přírodních zdrojů dochází při 

rozšířené reprodukci k jejich vyčerpávání, což vede k růstu nákladů na jejich získávání. Bez 

inovací by proces rozšířené reprodukce narazil na přirozené bariéry, které by nejenom 

nepřekročil, ale nemohl by pokračovat ani ve stávajícím rozsahu. Veškerá dosavadní 

zkušenost z ekonomického vývoje ukazuje, že vliv inovací na společenský (globální) 

reprodukční proces umožňuje nejen důsledky omezeného charakteru ekonomicky 

využitelných zdrojů kompenzovat úsporami těchto zdrojů, případně přechodem k využívání 

alternativních zdrojů, ale propůjčuje rozšířené reprodukci výraznou dynamiku.  

Inovace je v nejobecnějším smyslu záměna stávajícího novým, přitom zpravidla 

dochází ke zvýšení efektivnosti. Inovace jsou z tohoto hlediska jedním z nejvýznamnějších 

jevů, k nimž dochází v rámci reprodukčního procesu. Efekt inovací lze ocenit buď jako 

úsporu zdrojů na jednotku užitečného efektu, nebo jako zvýšení užitečného efektu z jednotky 

využívaných zdrojů. Problém je v tom, jak definovat, určit či ocenit jednotku užitečného 

efektu v případě, že dochází i ke změnám v oblasti těchto užitečných efektů (objevují se nové 

potřeby, nové druhy prožitku, může docházet i ke změnám schopností lidí a způsobu jejich 

uplatnění). (Drucker, 1993) 

Inovace je více než pouhá idea nebo nápad, je to implementace, uvedení nápadu v 

život. Rovněž se nedá zaměňovat s kreativitou. Kreativita je v podstatě dovednost, zatímco 

inovace představuje proces, který začíná nápadem nebo představou, následují různé stupně 

vývoje, které vyústí do samotné implementace. Jak idea, tak kreativita jsou jistě nedílnými 

součástmi inovace, nicméně ani jedna z nich sama o sobě nepostačuje podniku či organizaci 

úspěšně rozvinout tvůrčí myšlenky k naplnění inovace. (Obecná metodika vymezení inovace pro účely 

programu OPPP Inovace [online].  [cit. 2007-11-05]. Dostupný z WWW: <http:// 

download.mpo.cz/get/27872/35578/390521/priloha014.pdf >.) 
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Inovace přinášejí zlepšení, často velmi výrazná. Tato zlepšení však nemusejí mít a 

zpravidla také nemají paretovský charakter. Jinými slovy to znamená, že ačkoli vytvářejí 

přebytek užitku nad ztrátou užitku, může jejich důsledkem být snížení užitku některých 

subjektů. Chápeme tak situaci, kdy se alespoň někomu užitek zvýší a nikomu užitek nesníží. 

(Inovace a paretovská zlepšení [online]. [cit. 2007-11-05]. Dostupný z WWW: 

<http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/me/me_006.htm>.) 

Možností, jak chápat inovaci, je celá řada. Pro potřeby této práce budu používat 

definici Evropské komise, které je následující: „Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a 

služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, 

zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly". 

(Obecná metodika vymezení inovace pro účely programu OPPP Inovace [online].  [cit. 2007-11-05]. Dostupný z 

WWW: <http:// download.mpo.cz/get/27872/35578/390521/priloha014.pdf >.) 

 Pojem potenciál pochází z latinského slova „potentia“ a znamená možnost, moc, sílu 

nebo souhrn schopností. Inovační potenciál je definován např. ve studii Technologického 

centra Akademie věd ČR, která se zabývá analýzou inovačního potenciálu krajů. Pro potřeby 

disertační práce jsem ji upravil následovně: „Podnikový inovační potenciál je možné vyjádřit 

jako schopnost podniku za daných okolností efektivně využívat vlastní vnitřní zdroje, flexibilně 

reagovat na vnější rozvojové podněty, vytvářet a rozvíjet aktivity s vyšší přidanou hodnotou, a 

tím nabývat nových, hierarchicky vyšších kvalit.“ (Pokorný, Kostić, Čadil, Valenta, Hebáková, 

Vorlíčková, 2008) 

 

44..11  VVýýcchhooddiisskkaa  iinnoovvaaccíí  

Inovace vycházejí ze dvou teorií: 

• teorie difúze, podle které se všechny inovace dostávaly na západ z dlouho existujících 

civilizací starověku, především z Egyptu a Mezopotámie. 

• teorie spontánní inovace, podle které je rozhodujícím činitelem technologických 

inovací společenská potřeba. Učenci nejsou dosud schopni problém technologického 

pokroku středověku vyřešit, protože nemají dostatek informací. Ale je pravděpodobné, 

že alespoň některé klíčové vynálezy tohoto období - například větrný mlýn a střelný 

prach - vznikly spontánně. Je však zcela jisté, že jiné, jako např. zpracování hedvábí, 

byly na západ přeneseny, a ať je příspěvek západní civilizace k technologickým 

inovacím sebeoriginálnější, není pochyb o tom, že přinejmenším ve svých počátcích 
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hledala nápady a inspiraci na východě. (Od středověku do ruku 1750 [online]. Jednota českých 

matematiků a fyziků,  [cit. 2007-10-26]. Dostupný z WWW: 

<http://www.jcmf.cz/lib/htech/stredovek.html#Inovace>.) 

  

44..22  ZZddrroojjee  iinnoovvaaccíí  

Mezi typické zdroje invencí / inovací lze zařadit jednak výzkum a vývoj, jednak 

licence. Zdrojem inovací, zpravidla nižší úrovně, mohou být též zlepšovací návrhy. Obecně je 

možno proces tvorby vědeckých a technických poznatků rozdělit do těchto etap: 

• Základní výzkum. Patří sem teoretické práce, které se soustřeďují na rozbor 

vlastností struktur a vzájemných vztahů předmětů, jevů a živých organismů, na 

stanovení obecných zákonů a zákonitostí apod. 

• Aplikovaný výzkum. Práce v aplikovaném výzkumu se podnikají buď proto, aby se 

rozlišily různé možnosti aplikace výsledků základního výzkumu, nebo proto, aby 

se našla nová řešení, která by umožnila dosáhnout určitého, předem zvoleného 

výsledku. 

• Vývoj. Vývojové práce se provádějí proto, aby bylo možno shrnout všechny 

potřebné informace pro získání a vytvoření předpokladů k zahájení výroby nových 

nebo zdokonalených výrobků. 

 

Licence představují jednu z nejrozšířenějších forem získávání a předávání poznatků 

výrobního charakteru. Po pojmem licence se obecně rozumí poskytnutí užívacího práva. Jde o 

smlouvy, jejichž předmětem plnění je nehmotné vlastnictví.  

K realizaci výsledků výzkumu a vývoje v praxi přispělo vytváření a provozování 

center pro transfer poznatků a technologií, technologické inkubátory a vědeckotechnické 

parky na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucí v České republice. Tyto 

instituce představují vysoký inovační potenciál a v současné době jsou podporovány ze 

strukturálních fondů EU. (Drucker, 1993) 

Impulsy k inovování mohou být dvojí: 

• Vlastní iniciativa vedená snahou připravit změnu, jejíž realizace by znamenala určitý 

žádoucí pozitivní přínos pro organizace. Má dvojí charakter: 
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• spontánní změny, jde o změny iniciované jednotlivými pracovníky nebo pracovními 

skupinami, 

• programové změny, jde o přípravu a realizace změn, které iniciuje top management a 

které mohou mít charakter výzkumných a vývojových projektů, inovačních či 

reengineeringových programů. 

• Vnější podněty mimo organizaci vyvolávají potřebu zabývat se určitou změnou. V tomto 

případě je organizace vnějšími okolnostmi donucena reagovat na změny ve vnějším okolí: 

• problém typu porucha – jde o případ, kdy nastal určitý negativní jev, který kdyby 

nebyl řešen, vedl by v určité oblasti k degeneraci, 

• problém typu ohrožení – v tomto případě je signalizováno, že v blízké budoucnosti 

nastane situace uvedená výše, 

• problém typu příležitost – řešení tohoto problému v sobě skrývá šanci pro další rozvoj, 

byť může být spojena s jistými riziky. 

 

Drucker rozlišuje sedm zdrojů příležitostí k inovaci. První čtyři jsou považovány 

vzhledem k podnětům z firmy za vnitřní. Jsou poměrně spolehlivým indikátorem změn, ke 

kterým buď už došlo nebo k jejichž vyvolání stačí jen malé úsilí. Jsou jimi:  

• nečekané události (úspěch nebo neúspěch), 

• rozpor mezi skutečností (jaká je) a cílovým (žádaným) stavem, 

• inovace založená na změně pracovního postupu, 

• změna struktury odvětví nebo trhu. 

Další tři zdroje inovací jsou vnější. Představují je: 

• demografické změny, 

• změny chápání, nálad a významů, 

• nové znalosti, vědecké i nevědecké. (Drucker, 1993) 
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44..33  IInnvveennccee  

Systematické řízení přípravy a uskutečňování inovačních procesů, jimiž podnik 

reaguje na změny v okolí a jimiž také aktivně působí na okolí, je nezbytné. Toho je schopen 

jen podnik s pracovníky, jejichž invence (tj. kvalitativní změny v oblasti myšlení, změny 

struktury poznatků a vědění) připravují inovace.  

Všechny invence však nepřipravují inovace. Úspěšný podnik proto usiluje o rozvíjení 

té části pozitivních invencí (včetně řízení), které připravují inovace. Podle hloubky změny 

poznatků je možné invence třídit do následujících stupňů: 

• Nultý stupeň (akceptace) – převzetí poznatku beze změny (žádná tvůrčí aktivita), 

• 1. stupeň (imitace) – napodobení řešení již existujícího jinde se stejnou funkcí, 

• 2. stupeň (analogie) – převedení poznatku z jiné vědní oblasti, 

• 3. stupeň (absolutní invence) – zcela nové poznání. 

Příprava inovací určitého řádu vyžaduje odpovídající činnosti lidí v oblasti invence. (Konečný, 

2003) 

 

44..44  ŘŘááddyy,,  rrooddyy,,  ttyyppyy  aa  ddrruuhhyy  iinnoovvaaccíí  

Inovace způsobují, že výrobky, výrobní systémy a jejich uspořádání se vzdaluje svému 

původnímu stavu o různou vývojovou vzdálenost. Tuto vývojovou vzdálenost označujeme 

jako „řád inovace“. Jako příklad různé vývojové vzdálenosti může sloužit srovnání nových 

výrobků na úrovni nové varianty a nové generace. Nová varianta si zachovává základní 

konstrukční řešení generace k níž náleží, liší se od dosavadních variant této generace tím, že 

přichází s novým řešením některé z pracovních nebo obslužných funkcí, což se může projevit 

ve vyšším výkonu nebo snadnější obsluze. Naproti tomu nová generace se vyznačuje novým 

konstrukčním řešením při srovnání s původní generací. Zachovává si však dosavadní druhový 

znak, kterým je koncepce na niž je založeno jejich fungování, společně s předcházejícími 

generacemi stejného druhu výrobků. 

Nové varianty a generace výrobků (i nakupovaných strojů, zařízení, komponent a 

surovin) zaujímají v celém spektru inovačních řádů důležité místo, neboť tvoří převážnou 

většinu ve skupině kvalitativních inovací. V celém spektru řádů inovací však existuji inovace 
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nižších řádů než je nová varianta (je to skupina racionalizačních inovací) a také kvalitativní 

inovace vyšších řádů, než je nová generace. 

K dané inovaci můžeme přiřadit určitý řád podle znaků, které má společné s nejblíže 

příbuzným dosavadním výrobkem nebo výrobním faktorem či procesem na jedné straně a 

podle znaků, kterými se od něho na druhé straně liší. Tedy podle toho, co se inovací 

zachovává a co se při ní mění. Jde o stanovení příslušnosti k rodu a vymezení druhového 

rozdílu. „Rod“ a „druh“ jsou v tomto obecném pojetí u inovací pouze v relativním vztahu 

s ohledem na počet inovačních řádů. Aplikace této definice pro novou variantu tedy znamená 

přiřazení nového výrobku k jisté generaci (co se zachovává) a vymezení variantního rozdílu 

(co se mění). 

Tento způsob určení řádu inovace byl uplatněn u nových variant a generací. U 

racionalizačních inovací nižšího řádu, tj. inovací, než je nová varianta či generace se oba 

znaky (co se zachovává a co se mění) vztahuji k výrobnímu procesu. Při zachování výroby 

jisté varianty výrobků nebo užívání jistých výrobních faktorů (první znak) může jít o změnu 

technologičnosti konstrukce zachovávané varianty (druhý znak), která však nemá vliv na 

vlastnosti této varianty, rozhodne pro jejího uživatele. Do tohoto řádu inovace patří všechny 

vzájemné kvalitativní adaptace výrobních faktorů, například přizpůsobení přípravků a 

nástrojů vlastnostem strojů a vyráběných součástí. Je-li nová varianta inovací pátého řádu, 

potom změna vzájemné adaptace výrobních faktorů je inovací čtvrtého řádu. 

Výše uvedená kvalitativní adaptace výrobních faktorů může zůstávat nezměněna 

(první znak), může však nastat změna v uspořádání výrobních operací, například přechod od 

paralelního k sériovému provádění operací, tedy změna organizace výrobního procesu. 

Výrobní proces se bude ve srovnání s původním stavem lišit organizačním propojením 

operací (druhý znak). V klasifikaci inovačních řádů jde o inovaci třetího řádu.  

Organizační uspořádání výrobního procesu může zůstat zachováno (první znak), 

jednotlivé operace však mohou být prováděny se změněnou intenzitou, jako je například 

zvětšení rychlosti chodu montážního pásu. Výrobní proces se od původního stavu nyní liší 

jinou intenzitou průběhu operací (druhý znak). Taková změna běžně nastává při záběhu nové 

výroby. Jde o inovaci druhého řádu. 

Intenzita výrobních operací může zůstat zachována, může se však měnit četnost 

výrobních faktorů, zejména pracovních sil, například při zvýšené poptávce po výrobcích. 
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Zavedení další změny při zachováni všech dosavadních znaků výrobního procesu je 

příkladem takové inovace. V klasifikaci podle Valenty je uváděna jako inovace prvního řádu. 

V opačném směru než je nová generace má o stupeň vyšší inovační řád přechod k 

jinému druhu výrobků (resp. výrobních faktorů). Nový druh (inovace sedmého řádu) 

zachovává princip na němž je založeno jeho fungování (první znak), avšak toto fungování je 

řešeno koncepčně nově (druhý znak). Přechod k výrobě nového druhu výrobků opouští 

kontinuální zdokonalování dosavadního výrobního programu podniku. Nástup nového druhu 

výrobků do výroby a prodeje se proto označuje jako diskontinuální, resp. „radikální“ inovace. 

Příkladem může být tryskový stav, který zůstává tkacím strojem (první znak), opouští však 

prohoz útku osnovou pomocí člunku, útek je nyní nesen kapkou vody nebo vzduchem (druhý 

znak). Tento příklad zároveň ukazuje, že nový druh může nastupovat v několika poddruzích 

(v tomto příkladu jde o hydraulický a pneumatický tryskový stav). Diverzifikace tohoto typu 

se může objevovat u všech řádů inovace. Nová varianta může být řešena „trsem“ subvariant, 

nová generace se může řešit několika subgeneracemi. Obdobně to platí i pro vyšší řád inovace 

než je nový druh. 

Tímto vyšším řádem inovace je nástup nového rodu výrobků nebo výrobních faktorů. 

Touto inovací je opouštěn původní princip fungování výrobků nebo výrobních faktorů. 

Vzniká tak nové odvětví výroby. Příkladem může být opuštění principu pohybu pozemních 

dopravních prostředků po kolech a přechod k pohybu po vzduchovém polštáři, realizovaný 

vznášedlem. V minulosti byl tento řád inovace uskutečněn elektrotechnikou a v ní záměnou 

parního stroje elektromotorem. Méně revolučním případem bylo opuštění principu tkaní nebo 

pletení při výrobě netkaných textilií. Principiálně nová technologie, jejíž nástup je inovací 

osmého řádu, patří ještě výrazněji než inovace na úrovni nástupu nového druhu do skupiny 

diskontinuálních radikálních inovací. Zachovává se zde již jen příslušnost ke klasickému 

kmeni makrotechnologií. 

V polovině dvacátého století zahajuje nástup nový kmen mikrotechnologií, který 

definujeme jako inovaci devátého řádu. Začíná aplikací polovodičové elektroniky ve 

výpočetní a regulační technice, pokračuje aplikací mikroelektronického čipu v zařízeních pro 

všechny oblasti činnosti, nastupuje inženýrství genové manipulace a koncem století tento 

kmen přechází do vývoje a využití dalších mikrotechnologických větví, jako jsou 

mikroelektromechanické systémy, elektronizované materiály, mikroenergetické zdroje a 

nanotechnologie jako manipulace s jednotlivými atomy a molekulami. Mikrotechnologie 
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zatím ústi do globálního informačního systému s tendencí „každý na příjmu“ – "everybody on 

line". Mikrotechnologický kmen rychle diverzifikuje do řady rodů, druhů, jejich generací a 

variant. 

Nástup mikrotechnologií nenavazuje na nic z dosavadních makrotechnologických 

výrob. V tomto smyslu je technologickým převratem. Liší se od všech makrotechnologií tím, 

že orientuje lidskou činnost na přímé ovládání vnitřní struktury neživé a živé hmoty. Klasická 

makrotechnologická výroba ovšem rovněž ovládá vnitřní strukturu hmoty, činí tak však 

zprostředkovaně vnějším fyzikálním a chemickým působením. 

Uveďme dále praktické příklady inovačních řádů. Řád mínus n (degenerace ve více 

možných rozměrech), řád 0 (regenerace), racionalizační inovace (řád 1–4), kvalitativní 

inovace (řád 5–8) a technologický převrat – mikrotechnologie (řád 9). 

Řád 1 představuje změnu množství (například další pracovní síly), řád 2 je označován 

jako intenzita (např. rychlejší posun pásu), řád 3 jako reorganizace (např. přesuny operací) a 

řád 4 jako kvalitativní adaptace (technologická konstrukce). Kvalitativní inovace jsou 

představovány inovačním řádem 5 (varianta, např. rychlejší stroj), řádem 6 (generace, např. 

stroj s elektronikou), řádem 7 (druh, např. tryskový stav) a řádem 8 (rod, např. genová 

manipulace). Jako technologický převrat (mikrotechnologie) je uvažován řád 9 v podobě 

kmene. (Švejda, 2007) 
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Řád 

inovace 
Označení Co se zachovává Co se mění Příklad 

Minus „n“ degenerace nic úbytek vlastností opotřebení 

0 regenerace objekt obnova vlastností údržba, opravy 

RACIONALIZACE 

1 změna kvanta všechny vlastnosti četnost faktorů další pracovní síly 

2 intenzita kvality a propojení rychlost operací 
zvýšený posun 

pásu 

3 reorganizace kvalitativní vlastnosti dělba činností přesuny operací 

4 kvalitativní adaptace kvalita pro uživatele 
vazba na jiné 

faktory 

technolog. 

konstrukce 

KVALITATIVNÍ INOVACE 

5 varianta konstrukční řešení dílčí kvalita rychlejší stroj 

6 generace konstrukční koncepce konstrukční řešení 
stroj s 

elektronikou 

7 druh princip technologie 
konstrukční 

koncepce 
tryskový stav 

8 rod příslušnost ke kmeni princip technologie netkaná textilie 

TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT - MIKROTECHNOLOGIE 

9 kmen nic přístup k přírodě 
genová 

manipulace 

Tabulka č. 1: Členění řádů inovací 

Zdroj: Inovace v manažerské praxi, s. 46 
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V dalším možném třídění rozeznává literatura následující typy inovací: 

• výrobková, 

• výrobní, 

• marketingová, 

• finanční, 

• personální, 

• organizační, 

• řídící. 

 

Další třídění inovací, které bylo vytvořeno pro potřeby CIP EQUAL, definuje tři 

kategorie inovací: 

•••• Procesní inovace 

Je zaměřena na inovaci postupů vedoucích k dosažení definovaných cílů 

vytvořením nových metod/přístupů nebo zlepšením/přizpůsobením těch 

stávajících. Tento typ inovace je v praxi nejčastější. 

Příklad procesních inovací: Nové metody, nové způsoby práce, nové způsoby 

podpory integrace. 

•••• Inovace cílů 

Je zaměřena na formulaci nových výstupů, nových tématických oblastí, nového 

využití poznatků či identifikaci nových cílových skupin, tzn. soustředí se na účel a 

výsledky projektových aktivit. 

 Příklad inovací cílů: Nové cílové skupiny, identifikace nových perspektivních 

míst, nové kvalifikace, vytipování nových oblastí s pracovními příležitostmi na 

trhu práce 

•••• Inovace prostředí  

Se vztahuje na změnu ve státní správě a ve všech dalších institucích a 

organizacích; cílem je změnit současný stav nebo uspořádání. 
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Příklad inovací prostředí: Nové strategie, nová legislativa, nové místní nebo 

regionální sdružení organizací 

Existují různé druhy inovací a různé cesty k inovacím. Kromě inovací technické 

povahy (založených především na výzkumu) jde také o netechnické inovace, jako např. 

inovace v oblasti organizace a řízení (nové formy organizace práce, řízení kvality, procesní 

řízení apod.), inovace trhů, inovace modelu podnikání či o prezentační inovace (komplexní 

pojem pro inovace v oblasti designu a marketingu). (Příručka pro rozvojová partnerství, Inovace 

[online].  CIP EQUAL. Dostupný z WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/7/INOVACE.pdf >.) 

 

44..55  MMěěřřeenníí  eeffeekkttůů  iinnoovvaaccíí  

Valenta ve své knize Inovace v manažerské praxi uvádí jako třetí článek řetězce 

„aktivita – inovace – efekty“ změnu chování výrobního organismu jako důsledek komplexní 

inovační akce. Konkrétní podobou změny v chování výrobního organismu, jakož i ve 

struktuře jeho chování, je efekt. Efektem je potom jakákoli změna vstupu, výstupu a zásoby 

fondů a jakákoli změna jejich vzájemného poměru. Za elementární efekty Valenta považuje: 

a) změny vstupních veličin (jako nákladů za určité období) 

b) změny výstupních veličin (v podobě tržeb za určité období) 

c) změny v zásobě fondů (stav v určitém období – průměrný) 

Z těchto elementárních efektů potom konstruuje komplexní efekty, kterými jsou: 

a) efekty ve směru extenzity vývoje výrobního organismu, měřené přímo změnou 

výstupní veličiny 

b) efekty ve směru produktivity fungování výrobního organismu, měřené jako rozdíl 

mezi mírou pohybu výstupních veličin a mírou pohybu vstupních veličin 

c) efekty ve směru využití, resp. efektivnosti zásoby fondů měřené jako rozdíl mezi 

mírou pohybu vstupní veličiny, resp. mírou pohybu výstupní veličiny, a mírou pohybu 

zásoby fondů. 

 

V souvislosti s hodnocením efektů je nejprve nutné řešit otázku, na jaké úrovni 

dochází k hodnocení. V této práci se budu zabývat především zjišťováním úspěšnosti 
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jednotlivých projektů, to znamená mikroúrovni. Některé firmy agregují údaje za příbuzné 

výrobky do úrovně „výrobkové rodiny“. V automobilce je tak možné zjišťovat úspěšnost jak 

konkrétního projektu, směřujícího k zavedení nové generace osobního automobilu, tak i 

úspěšnost inovací, směřujících do výroby osobních automobilů v dané firmě celkem. 

Makroúroveň začíná na podnikové úrovni, kde můžeme agregovat údaje za všechny 

výrobkové linie dané firmy, to znamená např. za výrobu osobních a nákladních automobilů. 

Na úrovni odvětví je možné např. zjišťovat počet inovací vztažený na 1000 pracovníků 

určitého odvětví. Konečně na celostátní úrovni můžeme zjišťovat takové charakteristiky 

inovačního procesu, jako je podíl high-tech výrobků na celkovém exportu apod. Souhrnnou 

představu o úrovních hodnocení dává následující obrázek. (Švejda, 2007) 

 

 

Obrázek č. 1: Členění úrovně hodnocení efektů 

Zdroj: Švejda, P: Inovační podnikání 

 

„Možnost a věrohodnost vyčíslení přínosů, spojených s realizací konkrétních inovací, 

je v přímé závislosti na hloubce realizované inovace. Praktické zkušenosti ukazují, že podniky 

nejsou schopny dostatečně přesně odhadnout ani náklady na vyřešení a zavedení inovace, ani 

výši efektů, které v souvislosti s touto inovací vznikají. Výpočet přínosů inovací bývá 

nepřesný a neúplný proto, že v momentu zahájení programu se nedaří odhadnout všechny 

možnosti aplikací, vedoucí často ke vzniku synergického efektu. U radikálních inovací se tak 
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projevuje značná časová, nákladová a tržní nepředvídatelnost, v některých případech mohou 

mít tyto inovace i nahodilý charakter, neboť mohou představovat vedlejší výstup jiného 

projektu“ (Švejda, 2007). Je nezbytné, aby podniky výše zmíněnou nejistotu hodnocení 

odstranili stanovováním si postupných cílů a jejich měřením – metoda Target Costing. “Má-

li být inovace v některém z faktorů (tj. změny pracovníků {K}, dlouhodobého hmotného 

majetku a dalších pracovních prostředků, změny surovin a materiálů, změny technologických 

principů, změny výměny energie, změny vyráběných produktů a změny organizace{O}) 

efektivní, nemůže být uskutečněna izolovaně. „Je nutné prozkoumat, zda je potřeba provést 

inovace i v ostatních inovačních faktorech (směr nutných změň je zpravidla od {K} k {O}, 

směr možných změn je zpravidla od {O} ke {K}) a tedy uskutečnit podmětnou inovaci 

v rámci nutných vazeb jednotlivých inovačních faktorů, které se označují jako horizontální 

zřetězení elementárních inovací. Horizontální zřetězení je nutné uvažovat v řádu podnětné 

inovace“ (Konečný, 2003). Je zde nezbytné prověřit možné rezervy u všech ostatních faktorů a 

ne automaticky inovovat všechny faktory ve stejném řádu. Docházelo by tak ke zbytečnému 

úsilí a neefektivnímu využití zdrojů. Horizontální zřetězení elementárních inovací, tzn. 

„Určitá podnětná elementární inovace určitého řádu vyvolává inovace ostatních faktorů 

výrobního organismu, a to inovace stejného řádu jako je řád podnětné inovace.“ (Vlček, 2002)  

„Toto horizontální zřetězení inovací je chápáno jako obecná podmínka komplexního řešení 

inovační akce, která je schopná reálně přinést očekávané pozitivní efekty“ (Valenta, 1969). 

Stejně tak pro efektivnost konkrétní inovace konkrétního řádu je vždy nezbytné provést 

současně elementární inovace všech nižších řádů u příslušného inovačního faktoru. Zde se 

jedná o vertikální zřetězení elementárních inovací, tzn. „Kterákoli inovace určitého řádu 

vyvolává inovace všech nižších řádů daného inovačního faktoru.“ (Vlček, 2002)   

„Pro zjišťování úspěšnosti inovací je dále nezbytné zvolit druh kritérií, která budou 

pro toto zjišťování využita. Hauschild doporučuje uskutečňovat měření hodnoty inovací na 

základě třech druhů kriterií: technických, ekonomických a ostatních. Vyhodnocení inovace na 

těchto třech úrovních je posléze předpokladem pro zjištění celkové úspěšnosti inovace. 

U technických kriterií posuzujeme úspěšnost inovace na základu specifických 

parametrů technické povahy, jako je např. energetická náročnost, spotřeba paliva, odpor 

vzduchu apod. Tyto parametry je možné označit jako přímé charakteristiky. Kromě nich 

můžeme v technické oblasti zjišťovat i nepřímé charakteristiky (efekty). Patří k nim např. 

získání zkušeností, transfer know-how, poznání slabých míst, zlepšení spolupráce v rámci 
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řešitelského týmu apod. To, do jaké míry tyto nepřímé efekty mohou skutečně přispět ke 

zvýšení efektivnosti se ovšem prokáže až v průběhu řešení dalších projektů. 

Rovněž ekonomické efekty můžeme rozčlenit na přímé a nepřímé. U přímých efektů 

existuje v první řadě snaha zjistit výši zisku nebo příspěvku na úhradu fixních nákladů a 

zisku, resp. hrubého rozpětí. Vyčíslení těchto ukazatelů není především v počátečních fázích 

inovačního procesu zpravidla buď vůbec možné nebo je krajně nespolehlivé. V těchto 

případech je možné zjišťovat např. ukazatel obratu nebo tržního podílu a vycházet při tom z 

předpokladu, že výrobek, který je pozitivně přijat trhem má šanci být efektivní i z hlediska 

rentability nebo hrubého rozpětí. Tento přístup má zjistit, zda realizace těchto inovací povede 

ke snížení nákladů díky zvýšení kvality, snížení zmetkovitosti apod. Za nepřímý efekt 

můžeme považovat dopad na konkurenci, pokud se nám např. podaří díky inovaci získat 

licenci, jejíž pořízení by vedlo ke zvýšení nákladů u konkurence nebo omezení tržního podílu 

a obratu u konkurence. 

Ostatní efekty mohou mít systémový nebo individuální charakter. Systémový záběr 

může mít např. dopad inovace na životní prostředí nebo na dosažení určitých humanitárních 

cílů. Na individuální úrovni se může jednat např. o dosažení vědeckého uznání, získání 

prestižních cen, zvýšení publikační aktivity apod.“ (Švejda, 2007) 

 

Obrázek č. 2: Druhy  efektů 

Zdroj: Švejda, P: Inovační podnikání 
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Aby bylo možné inovační efekty měřit, je nutné si nejdříve vybrat způsob měření. 

Nejčastějším postupem je stanovení referenční úrovně na začátku projektu, tj. zjištění 

současného stavu, vůči kterému budou porovnávány případné budoucí inovace. Při 

stanovování referenční úrovně lze: 

• využít výsledků již provedených průzkumů trhu, 

• nebo vytvořit a vyhodnotit vlastní průzkum veřejného mínění, 

• vyzpovídat cílové skupiny, 

• zveřejnit dotazník na webových stránkách apod.  

„Během a na konci realizace projektu se dosažené výsledky porovnávají s referenční 

hodnotou. Při posuzování inovace je vždy obsažen i subjektivní prvek. Z tohoto důvodu by při 

měření inovace měly být definovány kromě kvantitativních indikátorů (např. počet nových 

podniků, počet nově vyškolených pracovníků, počet certifikací) i kvalitativní indikátory. Mezi 

kvalitativní indikátory lze mimo jiné zařadit například přijetí nového postupu úřadem, 

zlepšení spokojenosti nebo zvýšení jazykových znalostí.“ (Valenta, 2001) 

Otázkou metodické povahy je, s čím budeme získané údaje porovnávat, tj. stanovení 

srovnávací základny. Jednou z možností je porovnání se stávajícím stavem – „ve stejné 

době“, kdy budeme zjišťovat například míru pokroku v technických parametrech, míru růstu 

nebo přírůstku u ekonomických veličin typu výše zisku, obratu, příspěvku na úhradu nebo 

tržního podílu. Porovnání je dále možné s alternativními inovacemi jak vlastní, tak i 

konkurenční provenience nebo s cíli virtuální povahy. Zřejmě nejsprávnější bude porovnání 

s předem stanovenými cíly, samozřejmě za předpokladu, že byly stanoveny realisticky a 

současně dostatečně náročně. (Švejda, 2007) 

 „Za dobře prosperující podnik je možno považovat ten podnikatelský subjekt, který 

díky své produkci s vysokou hodnotou pro zákazníka dociluje vyššího než průměrného zisku 

v daném odvětví a stává se tak komerčně úspěšným a konkurenceschopným. Je to ta firma, 

která díky „mimořádné hodnotě pro zákazníka“ dociluje „mimořádného zisku“. Rozhodujícím 

předpokladem takovéto situace jsou zdařilé inovace, jejichž výsledkem jsou tržní překvapení 

s maximální hodnotou pro zákazníka, tzn. výrobky a služby s optimálním užitkem pro 

zákazníka, vznikajícím a využívaným s co nejnižšími nároky na zdroje. (Vlček, 2002) 
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Při řízení podniku je velice důležité hodnocení efektu podnikatelské příležitosti a to 

jak přírůstkové (inkrementální – zlepšující současné existující technologie a výrobky), tak 

radikální (tvorba a zavádění zcela nových výrobků a technologií) inovace. V případě 

přírůstkové inovace postupujeme při jejím finančním hodnocení z pohledu projektového 

řízení, tedy: 

• provádíme výpočet NPV (čisté současné hodnoty), 

• odhadujeme budoucí peněžní toky, vytváříme tzv. cash-flow, 

• provádíme výpočet návratnosti vložených prostředků, 

• porovnáváme vypočítané hodnoty s předem stanoveným kritériem. 

Hodnocení potenciálního efektu připravované radikální inovace by mělo podnikateli 

přinést zjištění, zda daná praktická realizace výzkumu přinese dostatečný pokrok a zda 

existuje trh, na kterém by se daná radikální inovace uplatnila. Dále pak musí zodpovědět 

otázku, jaké budou náklady na vyrobení dané technologie či výrobku a jaká bude výše 

potřebného kapitálu. Hodnotit efektivnost pomocí ekonomických kritérií musíme u daného 

poznatku v každé jeho fázi - od zrodu nápadu až k jeho konečné komercializaci. (Jáč, Rydlová, 

Žižka, 2005) 

Při zvažování komerční úspěšnosti inovací produktu, výběru vhodných inovací 

produktu, lze rozsáhle aplikovat různé metody (ukazatele) hodnocení efektivnosti 

podnikových investic. Mohou jimi být například: ukazatel výnosnosti investice, metoda doby 

splacení (doby návratnosti), metoda čisté současné hodnoty, metoda vnitrního výnosového 

procenta, ukazatel EVA (Economic Value Added - ekonomická přidaná hodnota). Snahy o 

vyjádření efektivnosti se zpravidla ubírají následujícími směry: 

a) vyjádření efektivnosti (hospodárnosti) výrobku, bez jednoznačné vazby na 

situaci na trhu. Vyjadřuje ji řada ukazatelů, jako např. poměr zisku nebo hrubého rozpětí nebo 

cash-flow k tržbám. Stejný charakter mají např. ukazatele produktivity práce, kilogramové 

ceny apod. Příznačné pro tyto ukazatele je, že mají jen omezenou vypovídací schopnost o 

skutečném postavení výrobku na trhu s ohledem např. na konkurenci, podíl na trhu apod. 

Vysoká rentabilita výrobku představuje pouze potenciální možnost, aby byl daný výrobek 

přínosem z celopodnikového hlediska. 
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b) vyjádření tržního úspěchu výrobku - Do této skupiny můžeme zařadit ukazatele 

typu: „roční přírůstek tržeb (obratu, zisku)", „změna podílu daného výrobku na celkové 

kapacitě trhu" apod. (Hadraba, 2005) 

Při hodnocení efektivnosti investic, které mají být vynaloženy na tvorbu inovací 

produktu, je nezbytné pečlivě zvažovat jako kritéria hodnocení nejenom možnou budoucí 

výnosnost (rentabilitu) dané investice a stupeň likvidity investice, ale i rizikovost investice. 

(Hadraba, 2005) 

„Realizace inovací produktu zpravidla předpokládá vynaložení investičních 

prostředků. Investice v inovační akci je předmětem zvláštního hodnocení její efektivnosti. 

Zpravidla se poměřuje objem investičních nákladů s ročními úsporami z inovační akce, v níž 

je investice obsažena. Výsledkem je počet let, během kterých se investice vrátí v úsporách 

nákladů. Přesnější výsledek se získá, měří-li se efektivnost investice poměřením objemu 

investice se zvýšením  objemu výrobní marže. Protože však výrobní marže je rozdílem mezi 

náklady výrobních jednotek a tržní cenou příslušného výrobku, při čemž tržní cena může v 

průběhu let klesat, je lépe poměřovat objem investice s celkovým přírůstkem výrobní marže 

za celou dobu, po kterou má být využíváno výrobní zařízení, do kterého se investuje, ovšem s 

odhadem budoucího vývoje tržní ceny. Návratnost investice v letech lze zpětně propočítat. 

Zjišťování návratnosti investice poměřením s přírůstkem výrobní marže za první rok použití 

nového výrobního zařízení může dát chybný výsledek. Jsou časté případy, kdy investice se v 

přírůstku výrobní marže zcela nenavrátí.“ (Valenta, 2000) 

Inovační efekt je možno měřit také z makroekonomického hlediska. Zpravidla se tato 

měření používají pro srovnání ve statistických ročenkách. Problémem ukazatelů efektů 

inovační výkonnosti je buď velmi omezená dostupnost (přímo měřitelných) dat pro účely 

srovnání v čase či mezi zeměmi, nebo omezená vypovídací schopnost dat, na nichž jsou 

taková srovnání založena. Nejčastěji jsou k měření efektů inovační výkonnosti používány 

údaje o významu tzv. znalostně náročných aktivit, a to v podílu na přidané hodnotě nebo 

vývozu. S využitím těchto ukazatelů je potom možno vyjádřit příspěvek efektů inovačních 

aktivit k souhrnné domácí makroekonomické výkonnosti (růstu HDP a produktivity). 

Alternativní hledisko hodnocení klade důraz na význam inovačních aktivit pro 

mikroekonomickou konkurenceschopnost, jejímž předpokladem i výsledkem je technologická 

kapacita a kvalita nabídky vstupů, úplnost hodnotového řetězce, sofistikovanost firemních 
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operací a strategií a úroveň rozvoje klastrů. Efekty inovační výkonnosti jsou v příspěvku 

sledovány podle čtyř následujících ukazatelů:  

• znalostně náročné aktivity – podíl pracovníků v kvalitativně náročných zaměstnáních v % 

celkové zaměstnanosti, 

• technologická připravenost – charakteristiky technologické připravenosti v šetření WEF 

(technologická kapacita, nabídka kvalitativních faktorů, vládní politika),  

• konkurenční výhoda – charakteristiky konkurenční výhody v šetření WEF (úplnost 

hodnotového řetězce, sofistikovanost firemních operací),  

• rozvoj klastrů – charakteristiky rozvoje klastrů v šetření WEF (sofistikovanost nabídky 

vstupů a poptávky, místní dostupnost vstupů, kvalita rozvoje klastrů). (Organizace malého a 

středního podniku [online]. [2005] [cit. 2007-10-10]. Dostupný z WWW: 

<http://halek.info/dokumenty/dpo_p1_05.pdf>.) 

 

K hodnocení efektu inovací se využívá také statistiky inovací. Ukazatelé inovací měří 

prvky, např. odvětvového inovačního procesu a zdroje věnované inovačním činnostem. 

Poskytují také kvalitativní a kvantitativní informace o faktorech napomáhajících nebo 

sdružujících inovaci, o dopadu inovace, o výkonu podniku a o šíření inovace. Národní údaje o 

inovačních činnostech se většinou shromažďují prostřednictvím průzkumů adresovaných 

firmám. Je vhodné taktéž shromažďovat údaje o množství a povaze uskutečněných inovací. 

Takové informace lze získat zvláštními průzkumy nebo je získat z jiných zdrojů. Inovace lze 

hodnotit, respektive posuzovat podle jejich inovační novosti. Inovační novost je ocenění 

dosažené změny vědění stupněm 0 až 3, kde: 

• 0 (akceptace/převzetí) je převzetí poznatku beze změny z celosvětového fondu 

vědění nebo ze soustavy poznatků jiného sociálně ekonomického systému. Stupeň 

tvůrčí aktivity tvořivého subjektu je nulový, přestože převzetí může představovat 

inovaci vysokého řádu.  

• 1 (imitace/napodobení) je změna na vědění, ke které dochází na základě napodobení 

v jiných systémech již existujících řešení, která se z hlediska funkce používají ke 

stejným účelům. Může jít o imitaci obsahu, formy nebo obojího.  
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• 2 (analogie) je změna ve vědění, ke které dochází na základě analogie s oblastmi, 

které jsou nepříbuzné z hlediska obsahu dané inovace. Představují transformaci např. 

metodologického základu z jiné vědní oblasti.  

• 3 (invence) je změna ve vědění, která není z hlediska místa či času, obsahu či formy 

srovnatelná s jiným řešením. Jsou to např. vynálezy a patenty.  

Stupeň progresívnosti inovace (vědeckotechnické akce): 
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kde: SP je stupeň progresívnosti inovace, 

ts je počet let, po které se řešení využívá v mezinárodním měřítku, 

tp je předpokládaný počet let, po které se bude řešení využívat, 

ns je počet výrobců, kteří již řešení realizovali, 

np je celkový počet nejdůležitějších potenciálních výrobců. 

Stupeň progresivnosti inovace může být maximálně roven hodnotě 1. Této hodnoty dosáhne v 

okamžiku první realizace, kdy ostatní výrobci obdobné řešení ještě nerealizovali. (Klíma, 2000) 

Zde je nutno podotknout, že výše zmíněné hodnocení velmi koresponduje s jednotlivými typy 

invencí, které jsem již uvedl v textu o něco výše.  

Pokud jde o mimoekonomické efekty inovací jedná se o efekty vyplývající z 

odstraňování fyzicky namáhavých a monotónních prací, růstu podílu tvůrčí práce, zlepšování 

zdravotnicko-hygienických podmínek na pracovištích, zvyšování bezpečnosti práce, apod. 

Velmi významnou a speciální oblast mimoekonomických efektu inovačního procesu v 

podniku představují efekty ekologické. (Hadraba, 2005) 

  

44..66  FFrreekkvveennccee  iinnoovvaaccíí,,  hhoossppooddáářřsskkéé  ccyykkllyy  

Inovace jednotlivých řádů se zpravidla střídají v pravidelných časových úsecích. 

Například nové generace osobních automobilů v posledních několika desítkách let nastupují v 

pravidelném rytmu po 4 až 5 letech. Obecně platí, že inovace vyšších řádů mají nižší 

frekvenci a větší délku vlny v níž se střídají, než inovace nižších řádů. Vyšší frekvenci než 
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varianty mají inovace racionalizační skupiny. Tyto inovace však nebývají rovnoměrně 

rozloženy v průběhu roku, často se vyskytují v hnízdech s vyšším počtem. 

Racionalizační inovace bývaly v situaci centrálního plánování nahromaděny zpravidla 

na počátku roku z toho důvodu, aby bylo možno za roční plánovací období vykázat co 

nejvyšší ukazatele, např. úspory pracnosti. Soustředění racionalizačních inovací do „hnízd“ 

realizovaných zároveň však je přirozené a efektivní u příležitosti realizace inovací vyšších 

řádů.. Avšak i tyto inovace vyšších řádů byly ponejvíce realizovány na počátku roku z výše 

uvedených plánovacích důvodů.  

Frekvenci inovací vyšších řádů než je generace se věnoval Joseph A. Schumpeter ve 

své nejobsáhlejší knize „Business Cycles“ (1939). Je autorem inovační interpretace 

hospodářských cyklů různého řádu, o nichž empiricky dokládal, že jsou vyvolávány 

inovacemi většího nebo menšího významu. Schumpeter přisuzoval „řád“ jednotlivým vlnám, 

nikoli inovacím, jimiž byly vyvolány. Ve zmíněné knize uvádí, že hospodářské cykly resp. 

vlny mají různý řád, při čemž cykly vyššího řádu jsou složeny z uceleného počtu cyklů nižšího 

řádu. Jeho schéma hierarchie hospodářských cyklů uvádím v následujícím grafu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Schumpeterovo schéma hospodářských cyklů 

Zdroj: Švejda, P: Inovační podnikání 
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V tomto schématu Schumpeter vyjádřil vztahy mezi cykly s různými délkami jejich vln, 

které byly rozeznány na statistických datech o různých hospodářských veličinách. Z různých 

hospodářských cyklů Schumpeter sestavil ucelený systém. První z nich je Juglarova (J) 9-ti 

až 11-ti letá vlna (1860) známá jako investiční resp. krizový cyklus. Další byly definovány ve 

dvacátých letech 20. století: Kondratěvova (K) vlna dlouhá kolem poloviny století, 

Wardwellova (W) vlna s délkou 22 až 25 let a Kitchinova vlna o délce cca 3 let. Jedna K-

vlna obsahuje dvě Wardwellovy vlny, jedna W- vlna tři Juglarovy vlny a jedna J-vlna tři 

Kitchinovy vlny. Zde je možno uvést, že Schumpeter do schématu v Business Cycles 

nezařadil Wardwellovu vlnu z praktických důvodů – šlo mu pouze o demonstraci vztahů mezi 

různými cykly. 

Kondratěvovy vlny jsou podle Schumpetera vyvolávány radikálními inovacemi, jimiž 

je nástup a šíření zcela nových odvětví. Jde o skupiny inovací, které v naší klasifikaci 

definujeme jako nové rody. První Kondratěvova vlna, podle Schumpetera začínající 

průmyslovou revolucí a končící zhruba v roce 1842, byla vyvolaná šířením parního stroje a 

strojů schopných pohonu parním strojem. Druhá Kondratěvova vlna (1842 až 1898) spočívala 

v expanzi výstavby veřejných železnic a ocelárenství. Třetí Kondratěvova vlna (1898 až cca 

1950) byla zahájena expanzí elektroenergetiky, elektrotechniky, automobilů a letadel. Čtvrtá 

Kondratěvova vlna zabírá druhou polovinu dvacátého století a byla nesena expanzí 

polovodičové elektroniky a mikroelektroniky. 

Střídání inovací řádu „rod“ má frekvenci danou zhruba polovinou století, což 

znamená, že od průmyslové revoluce každá polovina století přinesla šíření dalších nových 

odvětví výroby. Uprostřed Kondratěvovy vlny, po zhruba 25 letech od nástupu příslušných 

nových odvětví a skupiny z nich vyvinutých druhů, přichází nástup nové skupiny druhů, které 

vyvolávají druhou Wardwellovu vlnu příslušné K-vlny. Inovace řádu „druh“ mají frekvenci 

danou přibližně čtvrtinou století. Poslední W-vlna uprostřed čtvrté K-vlny nastoupila kolem 

roku 1975 expanzí aplikací mikroelektronického čipu do všech oborů lidské činnosti. 

Přibližně ve stejné době byly poznatky výzkumu dědičné informace uplatněny v inženýrství 

genové manipulace. 

Také uprostřed předcházejících Kondratěvových vln přicházely nové druhy resp. 

obory. Ve třetí K-vlně, po roce 1920, to bylo šíření vakuové elektroniky v podobě expanze 

radiového vysílání a později televize a také nástup makromolekulární chemie a plastických 

hmot. Uprostřed druhé K-vlny, kolem roku 1875, nastupuje průmyslová anorganická chemie 
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– výroba hnojiv v Německu. Uprostřed první vlny patří do této kategorie aplikace 

stacionárního parního stroje k pohonu pozemních dopravních prostředků a lodí (u nás J. 

Božek), první lokomotivy slouží dopravě uvnitř průmyslových areálů. 

Vývoj hmotných soukromých investic v USA od počátku devadesátých let má tvar 

typický pro nástup nové Kondratěvovy vlny, tentokrát v pořadí páté. V ostatních vyspělých 

zemích byl v průběhu devadesátých let opětný růst hmotných investic po stagnaci opožděn a 

nastal postupně až ve druhé polovině dekády. Nástup zcela nových odvětví je zatím zastřen 

dominujícím jevem přelomu tisíciletí, kterým je globální informační a komunikační systém s 

tendencí „everybody on line“ jako plod mikroelektronické expanze. Zcela nová odvětví a 

obory však nastupuji v podobě dalšího vějíře mikrotechnologií a nanotechnologií, které 

překračují informační a regulační meze mikroelektroniky. (Švejda, 2007) 
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55  VVÝÝVVOOJJ  AA  RRŮŮSSTT  IINNOOVVAACCÍÍ  VV  RROOZZVVOOJJII  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII  

 

Tato kapitola disertační práce nastiňuje vývoj a růst inovací od vzniku lidstva po 

současnost. Cílem zde není postihnout komplexní historii inovací s ohledem na nejrůznější 

členění a všechny faktory. Jedná s zde o stručný přehled vývoje inovací, který byl historicky 

vymezen podle členění historie techniky.   

 

Inovace existují již od pradávna. Vzhledem k tomu, že výsledky inovací a vývoje v 

jakékoli podobě obklopují bezpochyby každý den každého z nás, a jejich rozsáhlost je široká, 

je proto cílem mé práce poskytnout vlastní úhel pohledu na toto téma, ať už z filosofického 

hlediska či praktické příklady, které jdou "ruku v ruce" některým zdárným nebo naopak 

neaplikovatelným teoriím. Člověk se vždy snažil ulehčit si a zkvalitnit svou práci, a proto 

vytvářel množství různých nástrojů, které mu pomáhaly.  

Vývoj historie inovací je možno rozčlenit na základě několika vztahů a závislostí. 

Jedním z možných historických vymezení je postupovat podle členění historie techniky.  Ta 

je rozčleněna na etapy podle toho, jakým způsobem technika usnadňuje činnost lidí na: 

 

1. Etapa instrumentační (vznik lidstva až cca rok 1500) 

2. Etapa mechanizační  (cca rok 1500 až  cca rok 1900) 

3. Etapa automatizační (cca rok 1900 až současnost) 

 

Je třeba si uvědomit, že mechanizační i automatizační prvky se nezačaly objevovat až v 

mechanizační a automatizační etapě, ale v ojedinělých případech se s nimi můžeme setkat i 

v etapě předcházející. Například větrné i vodní mlýny. (Pekař, 2005) 

 

55..11  VVzznniikk  lliiddssttvvaa  aažž  rrookk  11550000  

Je důležité začít od jednoduchých věci a pomalu přecházet ke složitějším, už zmiňoval 

učitel národa J.A. Komenský. Je to logické, vyplývá to už ze samotného vývoje, nejprve byly 
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jednobuněční živočichové, pak se z nich stali mnohobuněční, až se vyvinul např. člověk, 

považovaný sám sebou za rozumného. Způsob, jak se jen tak, z něčeho stane něco lepšího 

(evoluce) je jednoduchý, je to výsledek překonání určitého problému, určitá adaptace. 

Jednoduše řečeno "Co nás nezabije nás posílí" jak už pravil Nitzsche. Stejně tak to je i s 

člověkem, chápaným jako ekonomickým tedy homo economicus. Stal se ním už tehdy, kdy 

před miliony let zjistil, že nástrahy života a okolí kolem něj (dravá zvěř, mrazivá roční 

období, starost o získání potravy a zachování pokračování druhu) překoná lépe, když potlačí 

chybějící vlastnost - navzájem společně obchodovat. V tomto okamžiku začalo společenství 

využívat prvotní ekonomické zákony. Prvotní chování bylo převážně solidární, vzájemná 

spolupráce a dělba práce lze zajisté označit za projev ekonomického myšlení. (Zemánek, 2000) 

V dobách vzniku lidstva a také v pravěku vznikaly základy techniky, které vycházely 

především ze zkušeností člověka při jeho hlavních činnostech, tj. při opatřování si potravy a 

oděvu. (Pekař, 2005) 

Už v pravěku lidé prvně používali pěstní klín, což je obyčejný ostrý kámen. Ten pak 

použili do inovací doposud dřevěných, ať už oštěpů či různých škrabadel. Postupem času 

zdokonalovaly i tyto banální předměty až do uměleckých dokonalostí. 

V této době člověka obohatily dva hlavní vynálezy, které nás doprovázejí dodnes. Jsou 

to – kolo a rozdělávání ohně (oheň samotný není možno pokládat za vynález, ale za vynález je 

možno pokládat rozdělávání ohně např. třením, opticky nebo chemicky). (Pekař, 2005) 

Dalšími typickými vynálezy tohoto období jsou: klín, luk a šípy, tažná síla zvířat, sklo, 

keramika, začátky zpracování kovů, jednoduché zemědělské nářadí apod. 

Člověk by těžko překonal sám všechny překážky, proto přispěl svým dílem k 

fungování celého kmene. Jakoby docházelo ke směně jeho činnosti. Např. sběrem rostlin, 

červů nebo kořínků podpořil celý objem majetku skupiny, kterou tvořila potrava, ošacení, 

bydlení. Jeho cennost se v určitých obdobích měnila a toho i on mohl využívat k prospěchu 

sobě, rodiny. Společně s důležitostí dané činnosti rostly i investice a s tím spojené inovace 

odvětvích. S tím co člověk uměl mohl také nakládat a tím se začal odlišovat od ostatních. 

Následovala schopnost obchodovat, tu začali lidé ve větší míře rozvíjet v okamžiku, kdy se 

spolu poprvé setkaly dvě rodinné tlupy, z nichž každá vlastnila zcela jiný druh potravy a 

nástrojů než druhá tlupa. Pokud byla jedna tlupa mnohem větší a silnější než druhá tlupa, 

došlo pravděpodobně k boji a k násilnému převzetí "zboží", pokud se však spolu setkaly dvě 
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rovnocenné tlupy, které viděly, že by si bojem pouze uškodily, vyměnily si navzájem užitečné 

"dary" a v míru se rozešly. Jedna tlupa získala od druhé několik precizně vyrobených oštěpů a 

na oplátku jí za toto zboží darovala například 10 liščích kožešin. První svobodná směna zboží 

(a služeb) mezi několika lidmi byla tímto okamžikem na světě. Ta se následně stala základním 

kamenem tržního ekonomického systému. Člověk ekonomický [homo economicus], který 

dokázal pochopit pozitivní přínos obchodu, na tom byl mnohem lépe než člověk, který 

vzájemnému obchodu neporozuměl. Homo economicus se mohl začít specializovat na výrobu 

určitého druhu zboží, mohl využívat bohatší zásobu užitečných předmětů, dostávalo se mu 

pestřejší, kvalitnější a zdravější stravy, byl lépe zásoben na zimu a dokonce se mohl začít 

usazovat na jednom místě. 

Další zásadní zlom v ekonomické evoluci lidstva přišel s objevem zlatavě se třpytících 

valounků - zlata. Lidé tyto valounky sbírali nejprve pro vlastní ozdobu, jakmile však zjistili, 

že je o ně mezi ostatními kmeny obrovský zájem, začali je všeobecně považovat za jakýsi typ 

univerzálního zboží. Valounky byly vzácné, nedaly se ničím jiným napodobit a daly se 

snadno skladovat i přenášet. Zlato se následně začalo používat jako všeobecně uznávané 

platidlo. Existovaly samozřejmě i jiné předměty, které se používaly jako univerzální platidlo 

(vzácné kameny, stříbro, zuby dravé zvěře...), zlatu se však tyto předměty nikdy nevyrovnaly. 

Ceny veškerého zboží se začaly postupně přepočítávat podle množství zlata, což významně 

pomohlo zpružnit a zpřehlednit systém mezikmenového, a následně pak mezinárodního 

obchodu. (Zemánek, 2000) 

Toto období připravuje půdu pro první mohutnější nástup techniky ve starověku, a to 

zejména v antice. 

Mezi hlavní vynálezy starověku patří písmo, které umožnilo velký rozvoj všech věd a 

umění. Písmo je první velký vynález informatiky. Lidstvo tímto získalo svoji paměť a tím je 

možno zachovat všechny objevy a vynálezy předchozích generací. To bylo jednou z hlavních 

příčin proč starověk můžeme počítat za dobu, ve které se technika začíná rozvíjet prudkým 

tempem a to především z důvodu rozvoje přírodních věd, zejména geometrie, astronomie, 

algebra a fyzika. 

Základní vynálezy této epochy proto vycházejí z poznatků přírodních věd, např. čočka, 

ozubená soukolí, kladkostroje, větrné mlýny, kleště, nůžky, ale i tlaková pumpa, vodní kolo, 

vodovody, papír apod. Avšak určitou brzdou technického rozvoje a jeho masového nasazení 

byl malý ekonomický tlak, z důvodu množství levné pracovní síly otroků. Zde je možno uvést 
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vynález vodního kola a dokonce i parní turbíny, které dosáhly poměrně malého rozšíření, 

protože zdánlivě nevyčerpatelné zdroje levné pracovní síly otroků znamenaly snadné řešení 

přísunu energie. 

S rozpadem říše Západořímské se začíná rychlým tempem rozšiřovat křesťanství. 

Centrum vědeckého poznání se přesouvá do Asie, zejména do Číny. Zdokonaluje se hlavně 

technologické zpracování kovů. V této době se masově rozšiřuje kormidlo, zápřah 

s chomoutem, střelný prach, mechanické hodiny, vodní kolo k pohonu mlýnů a čerpadel. 

(Pekař, 2005) 

 

55..22  RRookk  11550000  aažž  rrookk  11990000  

Obrat v rozvoji přírodních věd a tím i v rozvoji techniky začal v období renesance, tj. 

okolo roku 1500, po vynálezu knihtisku. Knihtisk je druhý velký vynález informatiky. Toto 

období trvá až do dob průmyslových revolucí v jednotlivých zemích. 

 Tuto dobu tak zvané rané mechanizace snad nejskvěleji představuje Leonardo da 

Vinci. Byl to člověk, který se zabýval vědou, technikou i uměním. Leonardo po sobě zanechal 

mnoho kreseb mechanismů, např.: padák, válečkový řetěz, návrhy spřádacích strojů, vrtulníku 

apod. I když se neobjevila společenská potřeba některých vynálezů (tj. nebyly v té době např. 

ekonomicky výhodné) nebo nebyla známa technologie, kterou by se vynálezy mohly 

realizovat, jsou reálné. Avšak nejpozoruhodnější je to, že vznikly na základě teoretických 

úvah vycházejících ze znalostí přírodních věd 

 Do doby mechanizace lze počítat i průmyslovou revoluci, která začala vynálezem 

parního stroje a jeho použitím při čerpání vody ze zatopených dolů a později při pohonu 

textilních strojů. Parní stroj byl vynálezem průmyslové revoluce v druhé polovině 18. století a 

dal vzniknout novým pracovním strojům, převodovým mechanismům a umožnil zvýšení 

výrobních kapacit.  

Průmyslová revoluce se projevila nejprve v Anglii, odkud se rozšířila do západní a 

střední Evropy. Druhá část průmyslové revoluce začíná v druhé polovině 19. století a je 

charakterizována nástupem elektřiny a spalovacích motorů s vnitřním spalováním. Pára jako 

zdroj energie je nahrazena elektřinou. (Pekař, 2005) 
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Člověk ekonomický se na naší planetě objevil před desítkami a desítkami tisíc let, 

ekonomické zákony, podle kterých se po celá tisíciletí choval, však dokázali popsat první 

ekonomové prakticky až v 18., 19. a 20. století. Bylo to období, kdy se začalo vyvíjet mnoho 

samostatných věd jako je psychologie , sociologie , ekonomie atd.. které pramenili v jedné a 

to ve filosofii. Jedná se tedy také o určitou inovaci vědy samotné a to filosofie. Ježto se 

nedokázala udržet ve stejné podobě a musela se přizpůsobit a to tak , že se začala dělit na dílčí 

vědy, kvůli neustále novým objevům. Samotná ekonomie je tedy mezi námi už od pradávna 

avšak bylo potřeba ji nějak formovat. To si vzal za své a největší kus práce na tomto poli 

vykonal anglický (skotský) ekonom Adam Smith. Ten všechny své ekonomické poznatky 

(včetně poznatků jeho předchůdců) shrnul do díla s názvem "Pojednání o původu a podstatě 

bohatství národů", které vydal v roce 1776 v Anglii. Takto se formovaly první ekonomické 

zákony. (Zemánek, 2000) 

Poměrně zásadní zlom ve vývoji člověka měl vynález automobilu. Nejen že rozpoutal 

řetězec spojitosti a inovací, ale měl také zásadní vliv na běh celé ekonomiky lidstva a také je 

jednou z příčin, které nastartovali sebedestruktivní vlak lidstva. Ať už ve spojitosti s ropným 

(benzín, nafta) pohonem, který je nepostradatelný pro plynulý průběh transakcí. Každý 

vynález nese sebou určité riziko. Nikdy nemůžeme vědět jaký bude mít dopad v budoucnu, 

ale to není důvod proč nejít kupředu. 

  

55..33  RRookk  11990000  aažž  ssoouuččaassnnoosstt  

V této etapě proběhl další zvrat v rozvoji přírodních věd, který vytvořil teoretický 

základ pro prudký rozvoj techniky. Z této doby jsou známy významné objevy teoretické a 

jaderné fyziky, organické chemie, kybernetiky apod. Mezi nejvýznamnější vědce tohoto 

období patří: Einstein, Bohr, Heisenberg, Wiener atd. (Pekař, 2005) 

Samotný pojem „inovace“ se objevil začátkem 20. století a autorem, který se tímto 

pojmem intenzivně zabýval, byl rakouský ekonom, původem z Moravy,  Joseph A. 

Schumpeter (1883-1950). Schumpeterovo dílo je značně rozsáhlé a zahrnuje tři základní 

oblasti zkoumání - historii a stav ekonomické teorie, teorii společenských a institucionálních 

změn a teorii ekonomického vývoje. Pilíře koncepce ekonomického vývoje (všechny hlavní 

myšlenky jsou již naznačeny v práci z roku 1912) představují evoluční charakter a princip 

technicko-technologického determinismu v oblasti produktivních sil a inovací. Ekonomický 
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vývoj je založený na inovacích a vychází zevnitř systému - má charakter evolučního procesu, 

v němž je rovnováha neznámá a jehož čas je historický, objektem změny jsou inovace a 

iniciátorem (subjektem) je osoba podnikatele. Klíčovou roli sehrávají inovace - široce 

pojímané ve smyslu každého tvůrčího činu v ekonomice, jako aplikace nové kombinace 

výrobních činitelů. Na těchto základech - včetně vymezení pěti případů inovací či odlišování 

invencí (objevu, vynálezu) a inovací (zavedení do ekonomického systému) - je vystavěna 

rozhodující část poválečných inovačních teorií. 

Schumpeterův přístup k fungování ekonomiky operuje se stálým porušováním statické 

rovnováhy díky inovacím, jejichž mechanismus ji znovuobnovuje na kvalitativně vyšší 

úrovni. Základ cyklického vývoje tkví v nerovnoměrném rozložení spontánně vznikajících 

inovací, které mají tendence shlukovat se do určitých období a sektorů. Kumulativní realizace 

inovací přes řetězovité reakce vede k období rozmachu; deprese (sestupná fáze cyklu) pak 

představuje procesy adaptace systému na změny během konjunktury. Schumpeter pracuje s 

dvoufázovým modelem (rozmach a deprese) a čtyřfázovým schématem (oživení, prosperita, 

krize, deprese) každého ekonomického cyklu. V moderní teorii existují také další přístupy 

např. k fázování dlouhodobých cyklů (schémata deprese - oživení - vzestup - rozkvět - 

nestabilita apod.); dvoufázová schémata však převládají. Podle Schumpetera existují tři druhy 

příčin cyklických kolísání - příčiny k podnikatelskému prostředí externí (institucionáloní 

změny, revoluce, války), faktory ekonomického růstu (akumulace, demografické změny) a 

inovace - Schumpeterem jednoznačně preferované a považované za endogenní faktor 

(objasňuje tak ekonomické cykly pomocí endogenních faktorů plynoucích z podnikatelských 

aktivit). Různé dopady inovací, resp. jejich charakter vede k tomu, že existují cykly různé 

délky. Inovace jsou Schumpeterem pojímány obecně a šířeji než vědeckotechnický pokrok. 

Nezahrnují jen technické a technologické změny a zlepšení, ale zejména praktickou aplikaci. 

Inovace lze vymezovat ve smyslu kvalitativních změn zahrnujících každý nový způsob 

využívání zdrojů podnikateli - jako každý tvůrčí čin v ekonomice, vyžadující podnikatelského 

ducha. Nové kombinace obvykle odčerpávají zdroje ze "starých" kombinací, což v podstatě 

znamená i jiné využití zdrojů celého ekonomického systému. Nutno poznamenat, že 

Schumpeterova teorie je však jen problematicky využitelná pro potřeby ekonomické praxe, 

resp. pro účely koncipování krátkodobější politiky. Inovace podle Schumpetera vznikají 

decentralizovaně, těžko je lze naplánovat, anticyklická politika je potom v rozporu s pojetím 

ekonomického cyklu jako zákonitého a vnitřně generovaného jevu dynamického vývoje apod. 
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Schumpeterova nabídkově orientované koncepce a případná řešení se také příliš nehodila 

dobově - např. v 30.letech byly poptávkově orientované recepty J.M.Keynese aktuálnější a 

úspěšnější. V dnešní globalizované realitě, kdy o samotném přežití ekonomik rozhoduje právě 

především efektivnost klíčových inovací, lze pak koncepci J.A.Schumpetera pojímat jako 

jakýsi obecný dynamický vývojový rámec řady ekonomických úvah a nikoli ve smyslu 

konkrétních hospodářsko-politických doporučení. Schumpeterovo pojetí inovací se také stalo 

základem pro četná rozpracování a vznik moderních koncepcí v oblasti inovací - dnes 

ekonomové i mnozí další operují s rozlišováním inovací a invencí, mnohými klasifikacemi 

inovací, jejich různými řády, životním cyklem, frekvenční hladinou atd. (Sirůček, 2004) Není 

zcela jasné zda vývoj teorii ekonomie posunuly konkrétní systémy dál na vyšší stupeň nebo 

naopak zkušenosti a formy ekonomických systémů zapříčinily vznik nových teorií. 

Pravděpodobně se navzájem doplňovali a překonávali a tím se obě složky vyvinuly až do 

dnešních. Inovace je důležitým hnacím motorem vývoje a to z důvodu, že zvyšuje efektivnost, 

ve kterékoli produkční oblasti. Výsledky v tržní ekonomice jsou takové že snižují náklady na 

jednotku produkce nebo zvyšují užitečný efekt. V tržním prostředí v obou případech vzniká 

dodatečný zisk. Tímto dojde k vytvoření dočasného monopolu který je založen na inovaci a 

postupně mizí důsledkem šíření mezi konkurenční firmy. Tento aspekt je velice důležitý, 

jelikož diky němu jednak dochází k rychlejšímu vývoji a větším investicím. Pokud by nastala 

situace, kdy by všechny firmy byli konkurenčně vyrovnané stlačila by tato situace prodejní 

cenu produktu až na hranici mezních nákladů. Bylo by pak vyloučena možnost investic a tím i 

inovací. Člověk je tvor velice náročný na uspokojení svých přání. Stále chce víc a víc. 

Inovace sehrály důležitou roli ve válce  pro armádu. Ve válce existuje snaha 

společnosti reprezentované státem zničit nepřítele, a proto se snaží mít účinnější zbraně a 

technicky nepřítele předehnat. Proto stát všemožně podporuje inovace všeho druhu. 

Nejtypičtějším vynálezem automatizační etapy je počítač a jeho propojení do sítě. Je to 

třetí velký vynález informatiky. Další typické vynálezy období automatizace jsou atomová 

energetika, totální telekomunikace. Tyto technické objekty jsou v současné době označovány 

jako „high tech“. (Pekař, 2005) 

Vznik inovací v přímo řízeném (plánovaném) hospodářství byl značně ovlivněn. 

V tomto případě se stát a jeho hospodářské jednotky chovají jako jeden hospodářský subjekt. 

Oproti tomuto superstátu existují občané – spotřebitelé. Neexistuje zde vnitřní konkurence a 

touha po inovačním zisku jednotlivých hospodářských jednotek. Existuje však snaha tohoto 
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superstátu technicky i ekonomicky předehnat ostatní. Tato snaha je odrazem nutnosti 

zachování své existence. Proto zde existuje požadavek i inovace plánovat, což se nemůže 

nikdy podařit. Takovýto systém hospodářství musí vést k technickému zaostávání a nakonec 

k svému zániku. (Pekař, 2005) 

 Inovace vždy hrály rozhodující roli v ekonomice. Jejich úloha se však v posledním 

desetiletí zásadně změnila. V současné době již nikdo nepochybuje o razantních změnách 

probíhajících v ekonomice a společnosti. Tyto nové emergentní jevy bývají souhrnně 

označovány jako projev nastupující informační společnosti, nové ekonomiky, znalostní 

ekonomiky, znalostní společnosti apod. v závislosti na tom, který aspekt je zdůrazňován. Za 

základní aspekty informační společnosti či nové ekonomiky se obvykle považují rozšíření a 

efektivní využívání informačních a komunikačních technologií. S efektivním využitím 

nových technologií souvisejí inovace všech odvětví, oborů a aktivit hospodářského i 

společenského života a dominantní význam informací a znalostí pro rozvoj ekonomiky a 

společnosti. Do popředí vystupují pojmy dynamika, pružnost, změna, odpovědnost. (Národní 

inovační strategie [online]. Businessinfo. Praha : Úřad vlády, 2004 [cit. 2007-10-03]. Dostupný z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/narodni-inovacni-strategie-cast-i/1000502/38747/>.) 

Inovace hrají zásadní roli v probíhající ekonomické, politické a sociální transformaci 

rozvíjejících se zemí, stejně jako států s rozvinutou infrastrukturou. Na přelomu milénia se 

inovace stává základním prvkem světové ekonomiky. Vlády, v jejichž zájmu je dlouhodobý 

rozvoj národní ekonomické prosperity, věnují inovační politice trvalou a soustavnou 

pozornost.  

      Informační propojení přispívá ke globalizaci trhů ve světě i u nás; důsledkem je 

neustálý růst a zostřování konkurence, v níž lze obstát pouze trvalým důrazem na růst 

užitných hodnot výrobků a služeb bez negativních vlivů na životní prostředí. Ten je možný 

pouze neustálým zlepšováním stávajících výrobků, technologických postupů a služeb. 

      Inovační strategie se zaměřuje zejména na vytváření a rozvíjení podmínek pro 

inovační proces, soustřeďuje svou pozornost na systémové řešení inovačního prostředí i na 

rozvíjení inovační infrastruktury. Tím se inovační politika liší od výzkumné politiky, jejímž 

hlavním předmětem je rozvoj vědy, poznání a odborné přípravy pracovníků výzkumu a 

vývoje. Ekonomika 21. století bude mít charakter znalostní, informační a inovativní 

ekonomiky. Bude tedy postavena na znalostech a zkušenostech, na tvůrčí činnosti a 

kvalifikaci. Rozhodující úlohu v ní nepochybně sehraje vzdělávání, ale i výzkum a vývoj. V 
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současné době, kdy probíhá změna paradigmat industriální versus znalostní, je třeba opustit 

lineární model inovačního procesu, ale naopak chápat ho ve smyslu kontinua. Je proto zřejmé, 

že pokud nedojde k významným změnám v materiální a často i personální kvalitě našeho 

dnešního výzkumu a vývoje jako hlavního generátora invencí a technologických inovací, 

můžeme se časem ocitnout mezi méně rozvinutými zeměmi. 

Strategický cíl pro evropskou inovační politiku byl stanoven a definován na 

Lisabonské konferenci Evropské Rady v březnu 2000. Strategie byla potvrzena a její význam 

zdůrazněn i na dalších, následujících zasedáních Evropské rady, především v Barceloně 

v roce 2002, a v Bruselu v březnu 2003. Podpora inovací je v centru ambicí EU „stát se 

nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, založenou na znalostní a 

inovační společnosti, schopnou udržitelného růstu s více a s lepšími pracovními místy a s více 

posílenou sociální soudržností“. (Jasanský, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPANZE INOVAČNÍHO POTENCIÁLU V PODMÍNKÁCH MSP               DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Ing. Petr Holoubek   | 53 

Inovační 

model 
Rok Autor Popis 

Lineární 

tlačený  

technologií 

1950 až  

konec 60. 

let 

 

Technologické inovace jsou lineárním procesem 

zahrnujícím: vědecký objev, výzkum a vývoj, 

přípravu výroby, výrobu, marketing a prodej 

Lineární 

tažený  

potřebami 

trhu 

konec 60. 

let  

až pol. 70. 

let 

popsán  

Myersem a  

Marquisem 

Inovace vznikají ze schopnosti připravit nový 

výrobek / proces uspokojující zákazníka 

Provázaný  

Jiná verze:  

Interaktivní 

konec 70. 

let  

až začátek 

80. let 

Movery a  

Rosenberg 

Inovace vzniká z interakce mezi různými prvky: od 

výzkumu po marketing 

Inovační proces zahrnuje tradiční lineární řetěz a 

vazby mezi výzkumem a trhem 

Integrovaný  

Jiná verze:  

Zřetězený 

80. až 90 

léta 

Kline a  

Rosenberg 

Inovace je paralelní proces, ve kterém jsou zahrnuty 

všechny funkční oblasti firmy 

Inovace zahrnuje různé zpětnovazební smyčky 

nutné pro inovační proces 

Síťový 

model 

počátek 

90. let 
Rothwell 

Inovace vzniká na základě systémové integrace a 

spolupráce mezi firmami a je charakterizovaná 

využíváním expertních systémů 

Tabulka č. 2: Historie inovačních modelů 20. století 
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66  PPRROOGGRRAAMMYY  NNAA  PPOODDPPOORRUU  IINNOOVVAACCÍÍ  JJAAKKOO  

PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADD  EEKKOONNOOMMIICCKKÉÉHHOO  RRŮŮSSTTUU  EEUU  

 

Programy na podporu inovací, kterými se zabývá tato kapitola disertační práce, by 

měly být v dnešní době zakotveny v legislativě každého státu popřípadě i meších 

územněsprávních celků. Jejich opodstatněný význam  je již dnes zřejmý. Státy s dlouholetou 

historií této podpory jsou zpravidla na prvních místech při srovnávání růstu HDP. 

  

66..11  PPooddppoorraa  iinnoovvaaccíí  vv  rráámmccii  EEUU  1155  

Historie zvýšené podpory inovačního podnikání v Evropské unii (resp. v Evropském 

hospodářském společenství) sahá do 80. let minulého století. Již v té době převládlo 

přesvědčení, že výzkum, vývoj a inovace jsou vnitřně vzájemně závislé činnosti. Přesto 

v období let 1983 až 1994 probíhaly programy podpory inovací a programy podpory výzkumu 

a vývoje na sobě nezávisle. 

Prvním strategickým programem pro inovace a transfer technologie byl SPRINT 0 

(1983). Lze říci, že tento program byl zaměřen zejména na opatření systémového a 

organizačního charakteru. SPRINT 1 (1989) měl již za cíl podpořit transfer inovací a 

technologií a vytvořit tak inovativní kapacitu evropských výrobců vzhledem ke vzniku 

jednotného trhu v roce 1992.  

Maastrichtská smlouva o založení Evropské unie (1993) vytvořila nový rámec i pro 

evropský výzkumný a inovační prostor (European Research Area - ERA). Od roku 1994 se 

tak inovativní aktivity realizují také v rámcových programech ve výzkumu a vývoji. 

Předělem v historii Evropské unie se stal mimořádný summit v Lisabonu na jaře 

2000, který se zabýval změnou paradigmatu společnosti a stanovil cíl pro další směřování EU: 

„Státy Evropské unie se stanou do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější 

znalostní ekonomiku, založenou na znalostní a inovační společnosti, schopnou udržitelného 

růstu s více a s lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností“. V Lisabonu 

tak byl zahájen proces, který položil důraz mimo jiné na: 

• Konkurenceschopnost, 
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• Informační společnost, 

• Sociální kohezi, 

• Vytváření evropského prostoru výzkumu a inovací, 

• Vytváření příznivého prostředí pro zakládání a rozvoj inovativních podniků, 

zejména malých a středních. 

Následný summit v Nice (podzim 2000) již hovoří o Evropě založené na inovacích a 

znalostech. Summit v Barceloně (jaro 2002) prohlásil podporu inovacím a podnikání za jednu 

z priorit EU. Na tomto summitu byly vyzvány k přistoupení k Lisabonskému procesu i 

kandidátské země. Česká republika se usnesením vlády č. 282 ze dne 19. března 2003 

rozhodla, že v rámci Lisabonského procesu bude prosazovat 4 priority, z nichž jedna je 

výzkum a vývoj. 

Evropská komise věnovala a věnuje pozornost kandidátským zemím i v oblasti 

podpory inovací a podle řady zpracovaných studií je v kandidátských zemích řada společných 

problémů. Komise upozorňuje na skutečnost, že politická intervence v této oblasti může mít 

dramatický efekt. EK stále důrazněji doporučuje:  

• spolupráci vysokých škol a výzkumných ústavů s průmyslem  

• zakládání nových technologicky orientovaných podniků 

• zakládání vývojových (spin-off) společností  

• podporu regionálních sítí pro podporu spin-off aktivit akademických pracovišť 

• financování inovací - investování tzv. podnikatelských andělů a výcvik 

investičních analytiků inovačně přátelskou průmyslovou politiku 

• rozvoj všech přímých i nepřímých forem konzultací se zaměstnanci  

• vytváření daňových pobídek, které podpoří dodatečné podnikové investice do 

inovací. (Národní inovační strategie [online]. Businessinfo. Praha : Úřad vlády, 2004 [cit. 

2007-10-03]. Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-

politiky/narodni-inovacni-strategie-cast-i/1000502/38747/>.) 
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66..22  NNáárrooddnníí  iinnoovvaaččnníí  ssttrraatteeggiiee  ČČRR  vv  rráámmccii  EEUU  2255  

6.2.1 Období před vstupem ČR do EU 

Česká republika má na co navazovat. Vždyť kořeny inovačního podnikání sahají do 

devatenáctého století, ve kterém se Čechy, Morava a Slezsko během několika desetiletí 

proměnily z ryze zemědělských ve vyspělé průmyslové země. Konečně, zakladatel teorie 

inovací J. A. Schumpeter je rodákem z Třešti na Českomoravské vysočině. 

Ještě v období před vstupem ČR do EU byl položen základ Sektorovým operačním 

programem Průmysl k vytvoření odpovídajících mechanizmů a osvojení si pravidel daných 

příslušnými nařízeními a směrnicemi ES. Hlavním cílem Sektorového operačního 

programu Průmysl na období 2001 – 2003 bylo realizovat konkrétní opatření dle pravidel 

používaných členskými státy pro strukturální fondy, avšak financovaná výhradně z prostředků 

státního rozpočtu. V roce 2002 bylo v rámci SOP Průmysl vyhlášeno sedm programů 

zaměřených především na podporu rozvoje a stabilizace regionálního průmyslu 

a průmyslových služeb, na podporu strukturálních změn v průmyslových podnicích a 

optimalizaci jejich výrobního procesu a na rozvoj výrobních oborů využívajících tuzemské 

obnovitelné zdroje. Na základě doporučení hodnotitelských komisí bylo podpořeno 52 

projektů celkovou částkou 111,7 mil. Kč. Po vstupu do Evropské unie v roce 2004 již tyto 

pilotní programy zanikly a byly nahrazeny Operačním programem Průmysl a podnikání. 

(Národní inovační strategie [online]. Businessinfo. Praha : Úřad vlády, 2004 [cit. 2007-10-03]. Dostupný z 

WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/narodni-inovacni-strategie-cast-

i/1000502/38747/>.) 

 

6.2.2 Období po vstupu ČR do EU  

Česká republika se po vstupu do EU v roce 2004 nemohla řešení problematiky inovací 

vyhnout. Nedostatečné legislativní prostředí v této oblasti, systémové bariéry v oblasti správy, 

pobídek a financování inovačního procesu i nedostatečná péče o ochranu a malá snaha o 

využívání jeho výsledků má za důsledek každoročně značné hospodářské ztráty, včetně 

snižování konkurenční schopnosti podniků. Vláda České republiky proto svým usnesením č. 

172  ze dne 17. února 2003 k návrhům zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí 

uložila místopředsedovi vlády pro výzkum, vývoj a lidské zdroje koordinovat přípravu 

Národní inovační strategie ČR a předložit ji vládě. Cílem předkládaného materiálu Národní 
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inovační strategie (NIS) bylo vytvořit předpoklady a položit základ pro formulaci inovační 

politiky České republiky.   

Národní inovační politika ČR (NIP) vychází z vládního dokumentu Národní inovační 

strategie a reaguje na nové trendy globalizujícího se ekonomického prostředí. Průvodním 

jevem globalizace se stávají rostoucí a zostřující se konkurenční tlaky. 

Naskýtají se proto přirozené otázky, v jaké míře a jakým způsobem budou jednotlivé 

podnikatelské subjekty, regiony a země schopny těmto tlakům odolat a být 

konkurenceschopnými. V podmínkách globalizované ekonomiky se pro ČR ukazují do 

budoucna již jako naprosto neudržitelné strategie typu „low-cost economy", využívající jako 

zdroj konkurenčních výhod především nízké náklady (nízké mzdy, nízký měnový kurz, 

apod.). Zejména rostoucí konkurence velkých zemí s levnou pracovní silou (Čína, Indie aj.) 

neumožňuje stavět další vývoj a perspektivy české ekonomiky na těchto dosavadních 

komparativních výhodách. Do popředí se musí proto stále více jako zdroj výhod dostávat 

inovační schopnosti podniků, rostoucí kvalita lidských zdrojů, výzkumu a technologií, které 

jsou považovány za klíč k růstu evropské konkurenceschopnosti. 

ČR, pokud jde o tyto zdroje konkurenceschopnosti, se však nachází v současné době 

pod úrovní evropského průměru. Zvláště zaostává v intenzitě inovačních aktivit na úrovni 

podniků, v technologickém transferu, ve využití kooperačního potenciálu, v podnikových 

výdajích na výzkum, vývoj a inovace, v patentové aktivitě, ve spolupráci výzkumu s 

průmyslem, ve využití rizikového kapitálu, ale i v řadě aspektů rozvoje a využívání lidských 

zdrojů. 

V těchto skutečnostech se nepochybně odráží i v ČR dlouhodobě chybějící 

systematická a koordinovaná politika státu směřující k vytváření celkově proinovačního 

prostředí. Ve vyspělých ekonomikách patří právě tato politika k účinným rolím moderního 

státu, které by měl ve veřejném zájmu vykonávat. ČR dosud neměla svou inovační politiku, 

jediným relevantním dokumentem od roku 1992 byla „Národní inovační strategie“ (Národní 

inovační strategie, schválená usnesením vlády č. 270 ze dne 24. března 2004).  

Nelze však přitom přehlédnout, že zvláště v poslední době se objevuje řada opatření 

na podporu inovací a inovujících firem, zejména ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu 

a agentury Czechinvest. Nicméně tato jednotlivá opatření nemohou nahradit z hlediska 

dalšího vývoje potřebnou ucelenou a koordinovanou inovační politiku. Požadavky právě na 
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takovou politiku výrazně zaznívají i po vstupu ČR do EU, kde jsou inovace považovány za 

prioritu v podmínkách rostoucích konkurenčních tlaků ve světové ekonomice a inovační 

politika je zde stále více realizována jako skutečně celoevropský úkol. 

Inovace jsou především záležitostí podniků. Stát může inovačním procesům 

napomáhat utvářením rámcových podmínek pro podnikání, odstraňováním nejrůznějších 

překážek institucionálního nebo právního charakteru. Přímé zásahy či opatření ze strany státu 

jsou přípustné jen v případech, kdy svobodné tržní prostředí nedokáže problémy spontánně 

řešit. 

Základní funkcí systému inovačního podnikání v ČR je tvorba a realizace inovační 

strategie a realizační inovační politiky na vládní i nevládní úrovni. Ty spočívají zejména 

v analýze a vytváření a v dalším zkvalitňování podmínek pro rozvoj inovačního podnikání, 

včetně budování potřebného legislativního rámce. Důležité je plnění úkolů a výzev v oblasti 

koordinační a metodické. 

Inovační systém tvoří čtyři základní komponenty: řídící, vzdělávací, finanční a 

podnikatelský. 

1. Řídící složky – státní a veřejná správa, vláda, ministerstva, regionální a místní 

správa (legislativní, iniciační a regulační aktivity), 

2. Vzdělávací systém – celoživotní učení, zahrnující počáteční a další vzdělávání,  

3. Finance – rizikový kapitál, rizikové financování, předstartovní kapitál, 

4. Inovační podnikání – firmy a subjekty, které se zabývají inovačními aktivitami 

v širokém slova smyslu (včetně hraničních oblastí jako jsou výzkum a vývoj, nové 

technologie a materiály, rozvoj lidských zdrojů, průzkum a rozvoj trhu, inovační 

marketing). 

Inovační infrastrukturu ČR tvoří systém vztahů mezi jednotlivými výzkumnými, 

vývojovými, výrobními, obchodními a dalšími specializovanými subjekty, charakterizovaný 

jejich vzájemnou spoluprací s cílem komercializovat výsledky výzkumu – od analýzy a 

legislativy, přes výzkum po technologický transfer, finální výrobu a marketing. 

Systém inovačního podnikání vytvářejí subjekty, které jakýmkoliv způsobem 

participují v inovačních procesech. Jsou to zejména: 
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Orgány státní správy a samosprávy (např. vláda ČR i jednotlivá ministerstva, 

Parlament ČR, regionální orgány, Úřad průmyslového vlastnictví),  

Komory (např. Agrární komora, Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR, 

Komora auditorů ČR, Komora patentových zástupců, Národní komitét ICC ČR), 

Banky (jednotlivé banky a zejména Bankovní asociace ČR), 

Svazy, agentury, sdružení a nadace (např. Asociace inovačního podnikání ČR, 

Asociace výzkumných organizací, CzechInvest, Česká asociace rozvojových 

agentur, Česká společnost pro nové materiály a technologie, Českomoravská 

konfederace odborových svazů, Český svaz vědeckotechnických společností, Český 

svaz vynálezců a zlepšovatelů, Grantová agentura ČR, Inženýrská akademie ČR, 

Společnost pro podporu transferu technologií, Společnost vědeckotechnických parků 

ČR, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Svaz průmyslu a dopravy ČR, 

Technologické centrum AV ČR atd.), 

Pracoviště výzkumu a vývoje (např. Akademie věd ČR, vysoké školy, výzkumná a 

vývojová pracoviště a organizace), 

Zahraniční agentury a organizace (např. Mezinárodní inovační centrum, Technology 

Innovation Information, Technology Responce Network), 

Podnikatelské subjekty (zejména inovační firmy, které tvoří samotný základ systému 

inovačního podnikání), 

Zákazníci, klienti, spotřebitelská veřejnost (jednotlivci, občanská i profesní sdružení, 

kteří vytvářejí podněty, spotřebitelskou a tržní objednávku i zpětnou vazbu 

v inovačním podnikání).  

Na tento poslední segment inovační infrastruktury se u nás velmi často zapomíná. 

Neprávem – odběratel, či spotřebitel je koncovým článkem inovačního procesu, zejména pro 

něj inovujeme. A podle vyjádření inovujících subjektů jsou klienti nebo zákazníci 

nejvýznamnějším zdrojem informací a podnětů pro inovace u nás (46%), zatímco na tomto 

poli prakticky selhávají vysoké školy (7%) a výzkumné neziskové instituce (3%). Odtrženost 

vysokých škol od inovačních aktivit je tak jedním z největších problémů současného stavu 

v ČR, neboť v inovačně vyspělých zemích je právě naopak základem úspěšné inovační 

politiky těsné propojení univerzitní a podnikatelské sféry. 
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Jako silné stránky oblasti inovačního podnikání a transferu technologií v podmínkách 

české ekonomiky lze uvést tradici průmyslové výroby i tradiční inovační potenciál jejích 

pracovníků a rovněž zvyšující se počet malých a středních podniků, majících zájem 

o inovační procesy, využití progresivních technologií a zavádění inovovaných výrobků do 

výrobního sortimentu. Významným faktorem je rozvoj fungující sítě vědeckotechnických 

parků, splňujících mezinárodní podmínky akreditace. (Národní inovační strategie [online]. 

Businessinfo. Praha : Úřad vlády, 2004 [cit. 2007-10-03]. Dostupný z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/narodni-inovacni-strategie-cast-i/1000502/38747/>.) 

 

Rada EU schválila dne 12. října 2006 rozhodnutí o založení rámcového programu 

Konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation Programme - CIP) 

pro období 2007-2013. Program má tyto hlavní cíle: 

• Podpora konkurenceschopnosti podniků, se zaměřením na malé a střední podniky,  

• Podpora všech forem inovací, včetně eko-inovací,  

• Zrychlení rozvoje udržitelné, konkurenceschopné, inovativní a kompletní informační 

společnosti,  

• Podpora energetické účinnosti a nových a obnovitelných zdrojů energie ve všech 

sektorech, včetně dopravy. 

Tyto cíle budou plněny prostřednictvím tří specifických programů: 

• Podnikání a inovace,  

• Informační a komunikační technologie,  

• Inteligentní energie pro Evropu. 

Celkový rozpočet programu je 3,2 bilionů EUR. Z toho 60 % na program Podnikání a 

inovace, na ostatní dva programy po 20 % z celkové částky. (Schválení rámcového programu 

Konkurenceschopnost a inovace [online].  [cit. 2007-11-07]. Dostupný z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu/program-konkurenceschopnost-a-

inovace/1000522/41967/.) 

V rámci přípravy programovacího období 2007-2013 pro využívání prostředků ze 

strukturálních fondů EU připravilo MPO nový Operační program Podnikání a inovace, 

který byl dne 12.10.2007 oficiálně zaslán Evropské komisi do závěrečného schvalovacího 
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procesu. Operační program Podnikání a inovace je základním programovým dokumentem 

resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v 

letech 2007 — 2013. OPPI, na jehož základě bude v tomto programovacím období českým 

podnikatelským subjektům podpora ze strukturálních fondů EU poskytována, vychází ze 

základních principů Lisabonské strategie, která je nově primárně orientována na dosažení 

vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje.  

Operační program Podnikání a inovace rozpracovává významnou část strategického cíle 

Národního strategického referenčního rámce ČR na léta 2007 — 2013 "Konkurenceschopná 

česká ekonomika", vychází z hlavních strategických dokumentů ČR (Strategie hospodářského 

růstu, Strategie regionálního rozvoje atd.) a je v souladu se Strategickými obecnými zásadami 

Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost na období let 2007 — 2013.  

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost 

české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních 

průmyslových zemí Evropy. (Operační program Podnikání a inovace OPPI 2007 - 2013. [online].  [cit. 

2007-06-03].  Dostupný z WWW:  <http://www.mpo.cz/dokument12175.html>.) 

 

66..33  MMooddeellyy  iinnoovvaaččnníí  ppoolliittiikkyy  EEUU  aa  UUSSAA  

Existuje několik koncepcí podpory inovací. První model je praktikován např. v USA a 

je charakterizován resortním a decentralistickým přístupem, silně konkurenčním a 

podnikatelsky dravým prostředím a tradicí inovativnosti. Druhý model je uplatňován 

například ve Finsku a je spíše státně centralistický.  

Velmi inspirující je model, který dobře funguje ve Švédsku, který je určitým 

kompromisem. Ústředním heslem pro podporu inovací ve Švédsku je „Spolupráce”. Tento 

princip byl v roce 1997 dokonce uzákoněn jako třetí hlavní aktivita vysokých škol – vedle 

vzdělávání a vědy, což mělo silně pozitivní efekt. Švédsko je rovněž stále na prvním místě ve 

světě v investicích do výzkumu a vývoje. Inovace zde zaštiťuje vládní agentura Vinnova, 

jejímž cílem je podpora rozvoj efektivních inovativních systémů, která kromě odborné 

pomoci navíc ročně rozděluje okolo 130 miliónů Euro. 

Pro ČR je dobrým příkladem rozhodně i Finsko, které se v krátké době propracovalo 

z pozice relativně chudé, agrární země na samou špičku nejvyspělejších světových ekonomik, 

zejména pokud jde o zavádění nejmodernějších technologií do celého spektra průmyslové 
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výroby. Od tradičních odvětví jako je papírenský a dřevozpracující průmysl až po produkci 

nejsofistikovanějších high-tech produktů a služeb. Finsko je také na jednom z předních míst 

na světě v podílu high-tech produktů na celkovém exportu země (přibližně 25%) a významné 

je i každoroční zvýšení podílu exportu těchto produktů v rámci celosvětového trhu (roční 

přírůstek 5,96% je třetí nejvyšší na světě). 

Pozoruhodný je i ekonomický rozvoj v Irsku. Ten se opíral o (zpočátku rozporuplně 

přijímané) masivní finanční i organizační investice do vzdělávání, výzkumu a vývoje, inovací 

a lidských zdrojů. Irové brzy dosáhli imponující úrovně inovativního propojení vědeckého 

výzkumu a vývoje se sférou výroby a obchodu, vyúsťující v  rychlý, flexibilní a efektivní 

transfer výsledků výzkumu do sféry produkce. Během posledních dvanácti let rychle 

překonali vážnou a dlouholetou hospodářskou stagnaci. Míru nezaměstnanosti od roku 1991 

dokázali snížit z 18 na 3,7 % v roce 2000. Hrubý domácí produkt na hlavu od roku 1973, kdy 

se připojili k EU, dokázali zvýšit z úrovně 60 % průměru EU na 118% v roce 2000. Meziroční 

růst HDP v letech 1994 – 1999 dosahoval v průměru 9,3%. (Národní inovační strategie [online]. 

Businessinfo. Praha : Úřad vlády, 2004 [cit. 2007-10-03]. Dostupný z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/narodni-inovacni-strategie-cast-i/1000502/38747/>. 

 

Graf č. 2: Souhrnný inovační index 2005 

Zdroj: European Innovation Scoreboar 
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Obrázek č. 3: Inovační síla států Evropy 2006 

Zdroj: European Innovation Scoreboard 
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77  IINNOOVVAACCEE  VV  PPOODDNNIIKKOOVVÉÉ  PPRRAAXXII  VV  ČČRR  

 

Tato kapitola disertační práce mapuje stav inovačního prostředí v České republice. 

Důraz je kladen na srovnání mezi jednotlivými druhy inovací s ohledem na územněsprávní 

uspořádání, velikost podniku atd. Kapitola obsahuje také nástin historie inovačních šetření, 

která proběhla v ČR. 

 

V České republice neexistuje žádná komplexní analýza, která by ilustrovala současný 

stav inovačního prostředí. V minulosti byly Českým statistickým úřadem provedeny tři 

analýzy a na základě nich vydány publikace: 

• Technické inovace 1999 - 2001 vydaná v roce 2003 

• Technické inovace 2002 – 2003 vydaná v roce 2005 

• Inovace v ČR v roce 2005 vydaná na konci roku 2006 

 

Údaje z těchto analýz však nejsou vzhledem k dynamickému vývoji v této oblasti 

aktuální a neodpovídají tak komplexnímu zhodnocení inovačního prostředí v ČR. Jsou však 

dobrým základem pro rozvoj statistik v dalších letech. Další aktuální šetření za roky 2006 – 

2008 budou dle statistického úřadu publikovány  v lednu 2010.  

 

Význam inovací pro hospodářský rozvoj na všech úrovních ekonomické činnosti není 

v ČR stále doceněn. Důkazem toho je jednak malý počet inovujících podniků a také nízký 

objem finančních prostředků věnovaný inovujícími podniky na inovační činnost. 
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77..11  PPoorroovvnnáánníí  iinnoovvaaččnníícchh  ššeettřřeenníí  

Tabulka č. 3: Inovační šetření v jednotlivých letech 

Zdroj: ČSÚ  

 

Tabulka ukazuje vývoj inovační aktivity z pohledu výsledků dosud proběhlých tří 

inovačních šetření. Lze říci, že inovační aktivita je v rozmezí sledovaného období 7 let 

relativně stabilní a pohybuje se u inovace produktu nebo procesu na 26% v roce 2003 nebo 

29% shodně jak v roce 2001 tak v roce 2005. Je třeba upozornit, že šetření v roce 2003 

sledovalo kratší, pouze dvouleté referenční období a tudíž výsledky mohou být touto 

okolností ovlivněny. Inovace produktu je naopak nejvyšší v roce 2001 (23%), v roce 2003 

poklesla na 22% a v roce 2005 dosáhla hodnoty 20%. U inovace procesu je trend opačný, 

největší podíl procesních inovátorů je v roce 2005, a to 24%, následuje rok 2001 se 17% a 

propad vykazuje rok 2003 se 12%. Z tabulky vyplývá, že počet zpravodajských jednotek byl v 

letech 2001 a 2003 podobný, tj. 3686 v roce 2001 a 3802 v roce 2003. V případě šetření TI 

2005 narostla ovšem velikost výběrového souboru na 8 370 jednotek což bylo dáno tím, že do 

šetření byla zařazena nová odvětví a při výběru bylo respektováno regionální hledisko 

vyžadující větší soubor s ohledem na zajištění reprezentativnosti a kvality výsledků. Míra 

pokrytí je podobná ve všech šetřeních v hodnotách 18% pro rok 2001, 16% pro rok 2003 a 

17% pro rok 2005. Z hlediska míry response bylo největší návratnosti dotazníků dosaženo 

v roce 2003 (81%), nejmenší pak u prvního šetření v roce 2001 (jen 63%), v posledním 

šetření TI 2005 byla míra návratnosti na uspokojivě vysoké úrovni 74%. (Inovace v ČR v roce 

2005 [online].  [cit. 2007-05-14].  Praha: ČSÚ, 2005. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/9605-06>.) 

Druh inovace (% z celkového počtu 
všech ekonomických subjektů) 

Zpravodajské jednotky 

Období Inovace 
produktu 

nebo procesu 
v % 

Inovace 
produktu 

v % 

Inovace 
procesu 

v % 

Počet ZJ v 
šetření 

Pokrytí  

v% 

Response 

v % 

1999 - 2001 29 23 17 3 686 18 63 

2002 - 2003 26 22 12 3 802 16 81 

2003 - 2005 29 20 24 8 370 17 74 
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77..22  IInnoovvuujjííccíí  ppooddnniikkyy  vv  ČČRR  ppooddllee  ddrruuhhuu  iinnoovvaaccee  

Inovující 
podniky 

Podniky 
s inovací 
produktu 

Podniky 
s inovací 
procesu 

Podniky 
s marketingovou 

inovací 

Podniky 
s organizační 

inovací  

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

Celkem ČR 16 343 45,4 7 219 20 8 601 23,9 6 032 16,7 11 812 32,8 

Malé podniky 
(10–49 zam.) 11 319 40,5 4 450 15,9 5 336 19,1 4 076 14,6 7 854 28,1 

Střední podn. 
(50-249 zam.) 3 950 58,7 2 082 31 2 505 37,2 1 495 22,2 3 073 45,7 

Velké podn. 
(250-více z.) 1 074 77,9 687 49,8 760 55,1 461 33,4 885 64,2 

Dobývání ner. 
surovin 49 40 15 11,9 24 19,4 11 9,1 41 33,9 

Zpracovatelský 
průmysl 6 764 54,8 3 811 30,8 4 038 32,7 2 471 20 4 597 37,2 

Výroba a 
rozvod vody, 

elektřiny,plynu 
136 40,6 37 10,9 82 24,4 15 4,4 104 30,9 

Stavebnictví 1 848 37,5 388 7,9 661 13,4 383 7,8 1 501 30,5 

Služby 7 546 41,2 2 969 16,2 3 796 20,7 3 152 17,2 5 569 30,4 

Tabulka č. 4: Inovující podniky v ČR podle druhu inovace 

Zdroj: ČSÚ  

Tabulka informuje o inovujících podnicích v ČR v letech 2003-2005 podle druhu 

inovace v hlavních odvětvích ekonomických činností a třech velikostních skupinách přičemž 

uvádí jak absolutní počty inovujících podniků tak procentní podíl inovujících podniků na 

celkovém počtu podniků. V České republice je 45,4% inovujících podniků. Nejvíce jsou 

zastoupeny podniky s inovacemi organizačními (32,8%), následují podniky s inovacemi 

procesu (23,9%), produktu (20,0%) a nejméně je podniků s inovacemi marketingovými 

(16,7%). (graficky znázorňuje i následující graf č. 3). (Inovace v ČR v roce 2005 [online].  [cit. 2007-

05-14].  Praha: ČSÚ, 2005. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/9605-06>.) 
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Graf č. 3: Inovující podniky v ČR dle druhů inovací 

Zdroj: ČSÚ 

 

77..33  ZZáávviisslloosstt  mmeezzii  vveelliikkoossttíí  ppooddnniikkuu  aa  iinnoovvaaččnníí  aakkttiivviittoouu    

Z výsledků šetření je rovněž patrná závislost mezi velikostí podniku a inovační 

aktivitou. Ať již jde o inovaci produktu, procesu, marketingovou či organizační, vždy je 

nejvíce inovujících podniků mezi velkými podniky (77,9%) poté mezi středními podniky 

(58,7%) a nejméně jich je ve skupině malých podniků (40,5%). (viz. graf č. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Závislost mezi velikostí podniku a inovační aktivitou 

Zdroj: ČSÚ 
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Zajímavé je srovnání inovační aktivity ekonomických subjektů, které jsou součástí 

podnikové skupiny s ústředím v zahraničí a domácích subjektů. Ze získaných dat vyplývá, že 

zatímco z domácích subjektů vykázalo nějakou inovaci v letech 2003-2005 43% 

respondentů, tak podniků s ústředím v zahraničí bylo v uvedeném období inovačně 

aktivních 65%. (Inovace v ČR v roce 2005 [online].  [cit. 2007-05-14].  Praha: ČSÚ, 2005. Dostupný 

z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/9605-06>.) 

 

77..44  ZZaassttoouuppeenníí  iinnoovvuujjííccíícchh  ppooddnniikkůů  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkrraajjíícchh  

Zastoupení inovujících podniků v jednotlivých krajích zobrazuje graf č.5. Tento 

ukazatel vyjadřuje podíl inovujících podniků na celkovém počtu podniků v daném kraji. Je 

zřejmé, že nejvíce inovujících podniků bylo zaznamenáno v kraji Jihomoravském (63,7%) a 

v Praze (62,7%). Vysoké zastoupení mají rovněž kraje Pardubický (59,5%), Olomoucký 

(59,3%), Zlínský (56,6%), Vysočina (56%), Středočeský (55,7%) a Královehradecký 

(55,7%). Nad hodnotu 50% se dostal i kraj Moravskoslezský s hodnotou 53,3%. Ostatní kraje: 

Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký se pohybují nad 40% a ve srovnání s ostatními kraji 

bylo nejnižší hodnoty ukazatele zaznamenáno v kraji Karlovarském a to pouhých 32,6%. 
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Graf č. 5: Inovující podniky v regionálním členění podle krajů 

Zdroj: ČSÚ 

 

Graf č.6 informuje o podílu inovujících podniků podle krajů. Tento ukazatel je 
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podniků v celé České republice. Nejvíce inovujících podniků je z hlediska tohoto ukazatele 
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dvojciferných hodnot ukazatele a jejich podíly jsou následující: kraj Středočeský 9%, kraje 

Ústecký, Olomoucký a Zlínský po 6%, kraje Plzeňský a Královehradecký po 5%, kraje 
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Libereckém (3%) a Karlovarském (2%). (Inovace v ČR v roce 2005 [online].  [cit. 2007-05-14].  

Praha: ČSÚ, 2005. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/9605-06>.) 

 

 

 

 

Graf č. 6: Podíl inovujících podniků podle krajů 

Zdroj: ČSÚ 

 

77..55  NNáákkllaaddyy  nnaa  iinnoovvaaccee  

Na inovační činnosti podniku jsou zapotřebí značné finanční prostředky, které v řadě 

případů s ohledem na povahu inovační aktivity, mají dlouhodobý charakter a návratnost. Graf 

3.4 vyjadřuje strukturu nákladů na inovace v roce 2005 v procentním vyjádření. Největší kus 

koláče ukrojilo se 47% pořízení strojů, zařízení a softwaru, na druhém místě stojí 

vnitropodnikový výzkum a vývoj s podstatně menší hodnotou 22% a dále pak získání 

jiných externích znalostí s 18% a externí výzkum a vývoj se 13%. (Inovace v ČR v roce 2005 

[online].  [cit. 2007-05-14].  Praha: ČSÚ, 2005. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/9605-06>.) 
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Graf č. 7: Struktura nákladů na inovace 

Zdroj: ČSÚ 

 

77..66  TTrržžbbyy  zz  iinnoovvaaccíí  

Pro účely hodnocení úspěšnosti vynaložených nákladů na inovace lze použít ukazatel 

podílu tržeb z prodeje inovovaných produktů na celkových tržbách podniků s inovací 

produktu. Situaci v roce 2005 v členění podle velikosti podniku a odvětví a dále z hlediska 

novosti produktu ilustruje graf č.8. V ČR bylo jednoznačně největší zastoupení produktů 

nezměněných nebo málo modifikovaných a to bez ohledu na velikost podniku či odvětví. 

Podíl tržeb z jejich prodeje na celkových tržbách podniků s inovací dosáhl v roce 2005 v celé 

ČR 67,6%, z hlediska velikosti podniku dosáhly nejvyšší hodnoty ukazatele (69,8%) střední 

podniky, absolutně nejvyšší hodnota byla naměřena ve službách (70,9%) kdežto ve 

zpracovatelském průmyslu to bylo 67,1%. Dalším stupněm novosti produktu je produkt nový 

jenom pro podnik. Podíl z jejich prodeje dosáhl v ČR výše 16,4%, vůbec největší hodnoty 

ukazatele dosáhly opět střední podniky (17,5%), sektor služeb pak vykázal hodnotu 15,1% 

zatímco sektor průmyslu pouze 11,4%, což je vůbec nejnižší hodnota ukazatele jak z hlediska 

odvětví tak velikostní kategorií podniků. Třetím stupeň novosti představuje produkt nový pro 

trh. Podíl tržeb z prodeje takovýchto produktů na celkových tržbách podniků s inovací 

produktu v ČR dosáhl úrovně 16%. Oproti předchozím případům vykázaly, při členění podle 

velikostních kategorií podniků, nejvyšší hodnoty ukazatele velké podniky se 17% 

následované malými podniky se 16,3% a nejméně naopak střední podniky s pouhou 12,7% 
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hodnotou ukazatele. Velikost ukazatele ve službách a zpracovatelském průmyslu je velmi 

podobná. Služby převýšily zpracovatelský průmysl o pouhé čtyři desetiny procenta hodnotou 

15,1%. (Inovace v ČR v roce 2005 [online].  [cit. 2007-05-14].  Praha: ČSÚ, 2005. Dostupný z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/p/9605-06>.) 

 

Graf č. 8: Podíl tržeb z prodeje inovovaných produktů na celkových tržbách podniků 

Zdroj: ČSÚ 
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88  SSWWOOTT  AANNAALLÝÝZZAA  IINNOOVVAAČČNNÍÍHHOO  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  

 

Při sestavení SWOT analýzy byly identifikovány faktory popisující prostředí pro 

inovace v ČR. O SWOT analýzu provedenou v této kapitole se opírá definování dílčích cílů 

disertační práce, následně provedený výzkum a výstupy v podobě návrhů řešení.  

 

Silné stránky 

Jako silné stránky oblasti inovačního podnikání a transferu technologií v podmínkách 

české ekonomiky lze uvést tradici průmyslové výroby i tradiční inovační potenciál jejích 

pracovníků a rovněž zvyšující se počet malých a středních podniků, majících zájem 

o inovační procesy, využití progresivních technologií a zavádění inovovaných výrobků do 

výrobního sortimentu. Významným faktorem je rozvoj fungující sítě vědeckotechnických 

parků, splňujících mezinárodní podmínky akreditace. 

Slabé stránky 

Mezi největší slabiny patří přetrvávající nedostatek finančních zdrojů a dosavadní ne 

příliš intenzivní institucionální podpora inovačního podnikání. To má za následek nízkou 

úroveň inovační kultury obecně i malý počet inovovaných tuzemských výrobků uváděných na 

trh. 

 Svojí roli hrají i nedostatečná podpora realizace nápadů, nedostatečná podpora 

výchovy k podnikavosti. Inovace jsou především záležitostí implementace, tj. realizace 

nápadů. Jako takové jsou závislé na schopnosti a ochotě (jednotlivců) nové technologie a 

postupy, náměty a nápady využít, realizovat, resp. prosadit jejich využití. Inovace jsou závislé 

na úrovni podnikavosti. Podle mezinárodních srovnání ČR zaostává právě v podnikavosti 

osob s VŠ vzděláním a v jejich aktivitě při zakládání nových inovačně zaměřených podniků.  

Příležitosti 

Nesmírně významným, avšak v ČR dosud opomíjenou příležitostí jsou nepřímé 

nástroje podpory výzkumu a vývoje, a to např. daňové úlevy pro ty, kdo věnují prostředky na 

výzkum a vývoj, či podporují inovace ve svém podniku. Jsou jednoduchým, administrativně 
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nenáročným a velmi efektivním nástrojem podpory rozvoje firem. Ne náhodou postupně 

přibývá zemí, které různých forem nepřímé podpory výzkumu a vývoje využívají. 

Klasickou formou financování ve sféře inovací je úvěr, či investice do kmenového 

jmění. Investice do inovačních aktivit je však u nás vždy vnímána jako vysoce riziková. 

Naopak je tomu v zahraničí, kde řada významných bank chápe investice do nových 

technologií jako vysoce návratný a výnosný segment jejich aktivit. Určitou šancí pro nejbližší 

období při spolufinancování některých aktivit v oblasti inovačního procesu je možnost 

využívat finanční podpory ze strukturálních fondů EU. 

Hrozby 

Podle Evropského inovačního zpravodaje – European Innovation Scoreboard –  patří 

k našim nejzávažnějším nedostatkům situace v oblasti inovačního podnikání následující jevy: 

• varovně nízký počet patentových přihlášek (1,6 x méně než v Maďarsku, 3,2 x méně 

než ve Slovinsku, 8,4 x méně než ve Finsku, 13,7 x méně než v USA),  

• velmi nízký počet inovujících podniků,  

• malý objem předstartovního, zárodečného financování (tzv. „seed capital”), tedy    

podpora první fáze vzniku spin-off firem. 

Příčiny tohoto neuspokojivého stavu jsou především: 

• malý důraz na patenty, zejména realizované, 

• nedostatečná péče výzkumných a podnikatelských kruhů o ochranu průmyslových 

práv, 

• malá podpora aplikovaného výzkumu,  

• neuspokojivá praxe v oblasti převodu výsledků výzkumu do praxe (která nevede ke 

vzniku spin-off firem), 

• malý objem venture capital - rizikového kapitálu, příčinou je  malý zájem státu 

(analogie s nepřímými nástroji podpory), ale rovněž nedostatečná nabídka zajímavých 

a perspektivních témat (přímá souvislost s absencí patentů). 

Jedním ze závažných ukazatelů, podle nichž se posuzuje připravenost národní 

ekonomiky k budování společnosti znalostí, je podíl hrubého domácího produktu, věnovaný 

ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje. České vlády se opakovaně zavázaly 
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k dosažení podpory výzkumu a vývoje v úrovni, kterou v průměru dosahovaly země Evropské 

unie, tedy 0,7 % HDP. Tento závazek nebyl dosud nikdy dodržen. Vedle tohoto nepříznivého 

vlivu se projevuje i struktura jednotlivých kapitol rozpočtu výzkumu a vývoje. Z pohledu 

transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe by, stejně jako v rozvinutých zemích, měla mít 

předost podpora aplikovaného výzkumu před výzkumem základním. V ČR je naopak většina 

podpory výzkumu a vývoje směrována do základního výzkumu, navíc v podobě 

institucionálního financování, které do značné míry předurčuje strukturu výzkumné základny 

a nemotivuje pracovníky výzkumné sféry k péči o transfer výsledků. 

Závažným problémem je rovněž chabá poptávka po výsledcích výzkumných řešení. 

Jednou z příčin je neuspokojivá situace části podniků, které jsou i nadále v rukou českých 

podnikatelů. Ty většinou bojují o přežití, nezřídka nemají ještě definitivní vyjasněné 

vlastnické poměry a inovační aktivity rozhodně nejsou jejich prioritami. Zahraniční 

podnikatelé zase obvykle realizují v ČR vlastní technologie a jejich hlavním hnacím motorem 

je úspora nákladů. Z tohoto pohledu se jeví zakládání nových inovativních podniků ještě 

významnější. Pro ně je nutno vytvářet podmínky, jejichž škála je velmi široká. V oblasti 

financování jde zejména o poskytnutí podpory vznikajícím firmám v raném stadiu jejich 

existence, získávání výhodných podmínek nájmu potřebných prostor, dalších forem 

rizikového kapitálu a další. Vedle toho je nezbytné normalizovat podmínky pro vedlejší 

činnost příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol tak, aby byly motivovány 

k zakládání spin-off firem. Nemalou roli může sehrát i vzdělávání pracovníků z oblasti 

výzkumu v záležitostech podnikání. (Národní inovační strategie [online]. Businessinfo. Praha : Úřad 

vlády, 2004 [cit. 2007-10-03]. Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-

politiky/narodni-inovacni-strategie-cast-i/1000502/38747/>.) 

 
 
 
 
 
 
 



EXPANZE INOVAČNÍHO POTENCIÁLU V PODMÍNKÁCH MSP               DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Ing. Petr Holoubek   | 76 

99  VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVÝÝZZKKUUMMNNÉÉHHOO  ŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  

 

Tato kapitola disertační práce obsahuje vyhodnocení uskutečněného výzkumu, který 

byl provedený formou dotazníkového šetření. Výsledky vyhodnocení jsou podstatným zdrojem 

ke splnění dílčích cílů disertační práce.  

 

Výzkumné šetření bylo provedeno z důvodu potřeby velkého množství dat pro získání 

kvalitního a objektivního výstupu. Toto šetření bylo provedeno formou dotazníků 

směrovaných ředitelům a majitelům malých a středních podniků v Jihomoravském a Zlínském 

kraji.  

 

99..11  MMeettooddiikkaa  ddoottaazznnííkkoovvééhhoo  ššeettřřeenníí  

Pro terénní šetření, které bylo nutné provést pro získání primárních dat, byl zvolen 

následující postup: 

• výzkum problematiky, 

• stanovení cíle výzkumu a jeho rozpracování do výzkumných otázek, 

• zpracování výzkumu v podnicích, 

• analýza dat, 

• vyhodnocení výzkumného šetření. 

 

Vlastní dotazník, který vychází z dílčích cílů disertační práce, byl rozdělen do dvou 

částí. První část nazvaná „všeobecná charakteristika podniku“ má pouze pro informativní 

charakter pro ověření, zda daný podnik skutečně patří do sledovaného vzorku  malých a 

středních podniků. Konkrétně byly položeny dotazy na: 

• počet zaměstnanců, 

• obrat firmy. 

Druhá část dotazníku nazvaná „inovační potenciál podniku“ zkoumala samotnou 

problematiku následujícími dotazy na: 
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• podstatné aktivity v oblasti inovací, 

• význam inovací pro daný podnik,  

• podporu vzdělávání, 

• využívání výsledků vědy a výzkumu vysokých škol, 

• využívání výsledků vědeckovýzkumných pracovišť, 

• spolupráci s Hospodářskou komorou a inovačními centry, 

• omezující faktory inovačních aktivit, 

• finanční nástroje na podporu inovací, 

• atd. 

V dotazníkovém výzkumu se objevily následující typy otázek: 

• s volitelnými odpověďmi a možnosti výběru pouze jediné, 

• s volitelnými odpověďmi a možností výběru několika odpovědí najednou, 

• výběr ano či ne, 

• doplňkové i volné odpovědi. 

 

Prvořadé kritérium pro výběr respondentů na tento výzkum bylo jednoznačně dáno 

zaměřením disertační práce na malé a střední podnikání. Definicí pro rozdělení drobných, 

malých, středních a velkých podniků je velké množství. Většinou se podniky klasifikují podle 

počtu zaměstnanců, výši ročního obratu, celkové hodnoty aktiv (bilanční suma roční rozvahy) 

nebo hodnoty majetku (v případě, že podnikatel vede daňovou evidenci a ne účetnictví), popř. 

i podle podílu kapitálu a vlastnických práv, které jsou ve vlastnictví jiného podniku, který 

nesplňuje definici MSP. 

Respondenty pro tento výzkum byly podniky, pro jejichž vymezení byla použita 

následující klasifikace podle nařízení Evropské komise. Podle ní do MSP náleží: 

• drobný podnikatel zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek 

nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 milionů EUR,  
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• malý podnikatel zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nebo 

obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 milionů EUR,  

• střední podnikatel zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek 

nepřesahují korunový ekvivalent 43 milionů EUR nebo obrat/příjmy nepřesahují 

korunový ekvivalent 50 milionů EUR.  

Dalším kritériem pro výběr podniku do šetření bylo jeho zařazení v rámci 

klasifikace OKEČ. Zde jsem zvolil zpracovatelský průmysl (skupina D), který má v České 

republice dlouholetou tradici. Tato velmi početná skupina zahrnuje podle statistických zjištění 

cca 150 000 ekonomicky aktivních subjektů. Z této skupiny jsem se snažil pro potřeby 

výzkumu oslovovat subjekty se zaměřením na následující obory:  

 

• DJ   VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH 

VÝROBKŮ  

• 27 - Výroba základních kovů a hutních výrobků  

• 28 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a 

zařízení)  

• DK   VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.  

• 29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.  

• DL   VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ  

• 30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů  

• 31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.  

• 32 - Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů  

• 33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů  

• DM  VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ  

• 34 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů  

• 35 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení  

 

V literatuře se tyto obory někdy označují jako rozšířená oblast všeobecného 

strojírenství. 
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Posledním kritériem pro výběr podniku byla jeho lokace v rámci Jihomoravského 

nebo Zlínského kraje. Tento výběr byl záměrně zvolen pro četné zastoupení daných podniků 

a jejich silnou tradici ve výše zmíněných krajích. Neopomenutelnou roli zde hrála také 

skutečnost, že v těchto  krajích osobně znám několik majitelů podniků, které se účastnily 

mého výzkumu. To se následně při samotném šetření projevilo jako nejdůležitější podmínka 

pro sběr dat. 

 

S ohledem na všechna tři výše zmíněná kritéria byla pro výběr podniků do výzkumu 

použita databáze Kompass. Tato celosvětová databáze obsahuje více než 34 000 českých 

firem. Zárukou požadovaného výběru v této databázi je možnost hledat podle jednotlivých 

kritérií tak, jak si je uživatel navolí. U některých podniků byl ještě použit portál Justice pro 

ověření jejich předmětu podnikání.   

   

Použitým nástrojem je kvantitativní výzkum, protože bylo nutné získat údaje od 

většího množství respondentů. Konkrétně byl vlastní výzkum proveden dvěma následujícími 

způsoby: 

• dotazníkem v elektronické podobě – sestavený dotazník v textovém editoru byl 

e-mailem rozeslán ředitelům popřípadě vlastníkům vybraných podniků. 

Předpokladem objektivně vyplněného dotazníku bylo jeho adresování přímo 

k rukám vrcholového managementu. Velkou nevýhodou této formy šetření je 

absence osobního kontaktu pro případné dovysvětlení otázek a odpovědí. Další 

podstatnou překážou byla nemožnost doručení e-mailu na některé vyhledané 

adresy. Neaktuálnost e-mailových adres a jejich rozdílnost u jednoho objektu byla 

poměrně častým jevem.   

 

• osobním kontaktem – dotazování provedené tímto způsobem je velice efektivní, 

ať už po stránce získání všech potřebných informací a souvislostí mezi nimi, tak i 

po stránce 100% jistoty získání dat od podniků zařazených do této formy šetření. 

Nevýhodou pak je poměrně velká časová náročnost a nekonečné domlouvání se na 

volném termínu managerů podniků. 
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99..22  VVyyhhooddnnoocceenníí  ddoottaazznnííkkoovvééhhoo  ššeettřřeenníí  

V rámci provedeného výzkumu bylo osloveno 366 podniků z daných oborů v obou 

zkoumaných krajích. Respektive 151 podniků ve Zlínském kraji a 215 podniků 

v Jihomoravském kraji. Výzkum probíhal v únoru 2009. 

Návratnost dotazníků, kterou vyjadřuje následující graf, byla očekávaně nízká, ale pro 

daný výzkum má zcela dostatečně vypovídající hodnotu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Vyhodnocení návratnosti dotazníků 

 

Celkem bylo získáno 64 vyplněných dotazníků. To je přibližně 18% ze všech 

oslovených podniků. Z toho pak bylo 21 dotazníků získaných osobním kontaktem a zbylých 

43 elektronickou formou. Při zpracovávání odpovědí byly ještě 2 dotazníky vyřazeny, protože 

se jednalo o velké podniky. 

 

U osobního kontaktu se podařilo u všech 21 naplánovaných podniků domluvit schůzku 

a dotazníky vyplnit. U dotazníků zaslaných e-mailem byla výtěžnost pouhých 12%. Tím se 

potvrdila neochota managerů podílet se na podobných výzkumech elektronickou formou. 

Nebýt vlastních známostí, tak bych pravděpodobně ani při osobním kontaktu nebyl natolik 

úspěšný.  

Respondenti 
bez odezvy

 230

Nedoručitelné   
e-maily

 72

Vyplněné 
dotazníky 

64
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Následující graf zobrazuje podíl dotazníků vyplněný elektronicky a osobním 

kontaktem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 10: Podíl dotazníků vyplněných elektronickou formou a osobním kontaktem 

 

99..22..11  VVššeeoobbeeccnnáá  cchhaarraakktteerriissttiikkaa  ppooddnniikkuu  

Z celkového počtu 62 vrácených dotazníků, které vyhovovaly podmínkám výzkumu, 

patří většina podniků do kategorie malých podniků, tj. 10 - 49 zaměstnanců a obrat 

nepřesahující 10 mil. EUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Podíl dotazníků vyplněných drobný, malým  středním podnikatelem 
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Konkrétně 42 z vyplněných dotazníků bylo od malých podnikatelů, 13 od středních a 9 

od drobných podnikatelů. Tento procentuální podíl přibližně odpovídá i celkovému rozložení 

malých a středních podniků jak v Jihomoravském kraji, tak i ve Zlínském kraji.  

 

99..22..22  IInnoovvaaččnníí  ppootteenncciiááll  ppooddnniikkuu  

Jakékoli inovační aktivity jsou pro podnik nesmírně důležité. Vhodně aplikovaná 

inovace dává podniku náskok před její konkurencí. Malé a střední podnikání, ač přes svou 

velkou pružnost oproti těm velkým podnikům, nedokáže vždy plně využít a rozvinout svůj 

inovační potenciál. Zpravidla je to dáno omezenějším přístupem k informacím a finančním 

prostředkům. 

Proto byl první dotaz z druhé oblasti dotazníku, tj. inovačního potenciálu podniku, 

směřován na různé inovační aktivity v podniku během posledních dvou let. Jednalo se o 

následující dotazy, na které respondent z řad malého a středního podnikání odpovídal pouze 

ano či ne, týkající se: 

 

• Zavedení  nových funkcí a/nebo vlastností nabízených výrobků a služeb, 

• Zavedení nového produktu (výrobku/služby) na trh, 

• Zavedení nových/rozšíření stávajících služeb navazujících na prodej vlastních 

výrobků (služby během prodeje a po prodeji), 

• Zavedení nové technologie produkce výrobků/poskytování služeb, 

• Změna designu výrobků, 

• Zavedení nové marketingové strategie, komunikace se zákazníky s cílem zvýšení 

odbytu. 

 

Cílem zde bylo zjistit, v jakých oblast malé a střední podnikání inovuje dostatečně a 

v jakých zaostává. V neposlední řadě šlo také o ověření si skutečností z literatury o závislosti 

hloubky a druhu inovací na velikosti podniku, kterou jsem popisoval v kapitole Teoretická 

východiska. 
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Došlo během posledních dvou let k zavedení nových funkcí nebo vlastností nabízených 

výrobků a služeb? 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Zavedení nových funkcí nebo vlastností nabízených výrobků a služeb 

 

Nové funkce nebo vlastnosti nabízených výrobků a služeb patří do tzv. 

racionalizačních inovací. Podle třídění inovací dle Valenty se jedná o řád inovací 4. stupně, 

tzv. kvalitativní adaptace. Tento řád inovace je pro podnik důležitý, neboť je reprezentován 

změnami, které vedou u výrobků či služeb k jejich lepším vlastnostem, vyšší technické kvalitě 

nebo širšímu užití. To vede k vyšší spokojenosti zákazníka. Z výsledků je patrné, že se většina 

zkoumaných podniků (45 podniků) na danou oblast zaměřuje. 

 

Došlo během posledních dvou let k zavedení nového produktu (výrobku/služby) na trh? 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 13: Zavedení nového produktu (výrobku/služby) na trh 
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Zavedení nového produktu může být začleněno mezi tzv. kvalitativní inovace 

v rozmezí pátého až osmého řádu, popřípadě i řádu devátého (technologický převrat). Dle 

jiného členění se jedná o produktovou inovaci. Výsledky šetření v této oblasti potvrdily 

velkou pružnost malého a středního podnikání při zavedení nového produktu na trh. Celkem 

52 podniků odpovědělo na tento dotaz kladně, pouhých 10 záporně. Tento druh inovace 

výrazně zvyšuje konkurenční výhodu daného podniku. 

 

Došlo během posledních dvou let k zavedení nových/rozšíření stávajících služeb 

navazujících na prodej vlastních výrobků (služby během prodeje a po prodeji)? 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 14: Zavedení nových/rozšíření stávajících služeb navazujících na prodej vlastních výrobků 

 

Služby během prodeje a po prodeji výrobku (služby) jsou malým a středním 

podnikáním měněny jen v malé míře. Pravděpodobně je to dáno právě nízkým počtem 

zaměstnanců nebo dokonce neexistencí oddělení či jediného zaměstnance, který by se danou 

oblastí zabýval. Služby navazující na prodej vlastních výrobků nebo služeb jsou však dle 

marketingových studií vnímány zákazníkem jako samozřejmé a mnohdy právě poprodejní 

služby jsou konkurenční výhodou na jinak homogenním trhu daného výrobku či služby. 

Nutné je však podotknout, že tento dotaz směřoval ke změnám v oblasti následných služeb, 

nikoli k existenci či neexistenci těchto služeb u podniku. 
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Došlo během posledních dvou let k zavedení nové technologie produkce 

výrobků/poskytování služeb? 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 15: Zavedení nové technologie produkce výrobků/poskytování služeb 

 

 Nové technologie znamenají pro podnik mnohdy nemalé investice. Změny v této 

oblasti (první až třetí řád inovací) jsou nezbytné pro úsporu režijních nákladů. Očekával jsem 

v této oblasti mnohem vyšší zastoupení podniků s kladnou odpovědí. Domnívám se, že tyto 

inovace jsou u malého a středního podnikání omezeny pro složitější přístup k financím na 

zainvestování nové technologie a částečně i pro složitější přístup k informacím (viz otázka 

vlastního výzkumného oddělení nebo využívání VaV vysokých škol). 

 

Došlo během posledních dvou let ke změně designu výrobků? 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 16: Změna designu 

 

 

Ano
50%

Ne
50%

Ne
82%

Ano
18%



EXPANZE INOVAČNÍHO POTENCIÁLU V PODMÍNKÁCH MSP               DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Ing. Petr Holoubek   | 86 

Změna designu u oslovených podniků byla provedena jen v 11 případech. 

Vysvětlením může být to, že zkoumaný vzorek podniků byl z oborů zpracovatelského 

průmyslu, kde je zpravidla velkosériová výroba nebo naopak kusová zakázková výroba, u 

kterých je kladen důraz spíše na funkčnost, kvalitu a cenu. 

 

Došlo během posledních dvou let k zavedení nové marketingové strategie, komunikace se 

zákazníky s cílem zvýšení odbytu? 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 17: Zavedení nové marketingové strategie, komunikace se zákazníky s cílem zvýšení odbytu 

 

Změna v oblasti marketingové strategie je u zkoumaných podniků opět spíše ojedinělá. 

Došlo k ní jen u 19 podniků ze zkoumaného vzorku. Všeobecně marketingové inovace u 

malého a středního podnikání nejsou tolik uplatňované. Při osobním pohovoru mi k tomuto 

bylo sděleno, že je pro podnik důležitější investovat do technologií, které uspoří režijní 

náklady, než do marketingu, na který zpravidla nezbývají volné finanční prostředky. Zde by 

se proto dalo využít dotačního titulu, který je na tuto oblast zaměřen. Jedná se o program 

Marketing, který je součástí Operačního programu podnikání a inovace. 

 

Další oblastí výzkumu byl význam inovačních aktivit pro podnik, tj. jak malé a střední 

podnikání samo vnímá důležitost a potřebu inovací. Na výběr měli respondenti devět 

možností, z nichž volili právě dvě pro ně nejpodstatnější.  
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Graf č. 18: Význam inovačních aktivit pro podnik 

 

 

 Z provedeného šetření je zřejmé, že všechny podniky, které se zúčastnily výzkumu, si 

plně uvědomují důležitost inovací. Žádný respondent nezatrhl možnost, že inovační aktivita 

pro jeho podnik nemá význam. Malé a střední podnikání vnímá inovační aktivity dominantně 

jako rozšíření výrobků nebo služeb. V jiném výzkumu provedeném v roce 2007, který se 

zaměřoval na velké podniky, bylo nejčetněji zastoupenou inovační aktivitou rozšíření trhu 

(zvýšení tržního podílu). Opět bych tuto disproporci přikládal větší finanční síle velkých 

podniků. Překvapivý výsledek je u dotazu ohledně omezení negativního vlivu produkce na 

životní prostředí. V současné době totiž běží několik regionálních programů zaměřených na 

ekologii. Velkou výzvou je pak získání finančních prostředků z EU pomocí rámcového 

programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP) z titulu Eco-Innovation. Komise klade důraz 

na snižování či úplné odstranění environmentálních rizik, jako jsou znečištění a negativní 

externality po celý životní cyklus výrobku, tj. vývoj, výrobu, adaptaci, řízení, prodej 

a spotřebu. 

 

 Další důležitou sledovanou oblastí byla podpora vzdělávání vlastních zaměstnanců. 

Rozvoj lidských zdrojů, neboli zvyšování kvality lidského kapitálu, je považován za jeden 

z klíčových faktorů ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti. Slabá místa současného 
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systému vzdělávání a výchovy lidí z hlediska vytváření proinovačního prostředí jsou zejména 

v  nedostatečném rozvíjení podnikatelského myšlení a výchovy k podnikatelskému duchu (k 

samostatnosti, rozhodnosti, ochotě pouštět se do rizik). 

 

Jakým způsobem podporuje Váš podnik vzdělávání zaměstnanců? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 19: Podpora vzdělávání vlastních zaměstnanců 

 

 

 Vzdělávání vlastních zaměstnanců je u malého a středního podnikání zastoupeno dle 

předešlého grafického znázornění. Zpravidla se jedná o jednorázová denní odborná školení. 

Z šetření pomocí osobního pohovoru je však zřejmé, že tato školení nejsou ve většině případů 

absolvována z vlastní iniciativy, ale převážně z důvodu změny legislativy. Více než 90% 

těchto podniků uvedlo, že vysílají na školení pouze ekonomické pracovníky, aby podchytili 

změny v účetnictví a daních. Na ostatní vzdělávání pak nejsou již finance.  

 Vzdělávání zaměstnanců je však potřeba i v jiných oblastech. První dílčí cíl disertační 

práce je zaměřen na posílení tzv. podnikatelského ducha, neboli právě na oblast lidských 

zdrojů. Na tuto problematiku je v dotacích z evropských fondů určen Operační program 

Lidské zdroje a zaměstnanost.  

 

Další tři dotazy v šetření se opět týkají prvního dílčího cíle disertační práce, neboli 

lidských zdrojů. Konkrétně se jedná o oblast vědy a výzkumu. K významným okruhům 
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inovační politiky ve světě patří intenzivnější spolupráce výzkumných institucí, univerzit a 

podniků. Pozornost je soustředěna na odstraňování bariér mezi těmito účastníky inovačního 

procesu a zlepšování jejich kontaktů. Soukromý sektor zaujímá dvojí roli: jako uživatel 

výsledků výzkumu a nových technologií a jako předkladatel potřeb a požadavků trhu na 

řešení výzkumných problémů. Prostředí příznivě působící na inovační aktivity zahrnuje široké 

a vzájemně provázané spektrum faktorů - kvalitní univerzity a výzkumná pracoviště s 

blízkým vztahem k podnikové sféře. Klíčovým faktorem budoucí konkurenceschopnosti země 

je úroveň a intenzita celkových výdajů na výzkum a vývoj. Nejvýznamnějším sektorem 

provádění aktivit výzkumu a vývoje je sektor podnikatelský. V úzké vazbě k zákazníkům má 

nejlepší předpoklady pro vývoj nových produktů na základě stávajících či nových, vlastních či 

převzatých znalostí a pro komercionalizaci výsledků. 

 

Máte ve Vašem podniku vlastní oddělení výzkumu a vývoje? 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 20: Vlastní oddělení výzkumu a vývoje u zkoumaných podniků 

 

  

Více než dvě třetiny dotazovaných podniků má vlastní oddělení výzkumu a vývoje. 

Toto oddělení je pro samotný podnik nepochybně velkým zdrojem inovačních podnětů. 

Podnikům lze v tomto bodě výzkumu doporučit spolupráci s agenturou Czechinvest, která 

podporuje vznik a rozvoj těchto oddělení v podnicích. Dalším nástrojem sloužícím k 

propojení aktivit na celém území EU jsou tzv. rámcové programy na podporu výzkumu a 

vývoje. 
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Zadáváte úkoly nebo využíváte výsledky vědy a výzkumu vysokých škol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 21: Využívání výsledků vědy a výzkumu vysokých škol 

 

Zvýšení efektivnosti zdrojů vynakládaných na aktivity výzkumu a vývoje z hlediska 

jejich uplatnění v praxi podporují vazby mezi jednotlivými skupinami aktérů národního 

inovačního systému. Předmětem veřejného zájmu a podpory jsou především interakce mezi 

akademickou vědou a podnikovou sférou. 

 
 

Zadáváte úkoly nebo je hledáte ve vědeckovýzkumných pracovištích? 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 22: Zadávání nebo hledání úkolů ve vědeckovýzkumných pracovištích 

 

 Z výše uvedených dvou grafů je zřejmé, že malé a střední podniky hojně spolupracují 

s vysokými školami. Spolupráce s nimi je však jen zpravidla v rovině diplomových prací, ale 
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objevují se také žádosti na vypracování oponentních posudků vlastních projektů. Velmi slabá 

je spolupráce s ostatními vědeckovýzkumnými pracovišti. Využití mobility vysokoškolských 

studentů a učitelů, stejně tak všech vědeckých pracovníků přispívá k rychlejšímu přenosu 

poznatků a informací mezi akademickou a uživatelskou sférou a lepšímu vzájemnému 

pochopení účastníků inovačního procesu. Rovněž vede ke zvýšení absorpční schopnosti 

malého a středního podnikání pro zavádění nových technologií a výsledků VaV. Pro podniky 

je opět výzvou využití operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to konkrétně 

první prioritní osu „Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků“. 

 

 Poslední zkoumanou oblastí v prvním dílčím cíli disertační práce je závislost síly 

konkurence na aglomeraci. Při chystání výzkumu jsem vycházel z myšlenky, že pro vytváření 

nových podnikatelských subjektů je větší podnikatelské klima a sklon k inovacím v menších 

aglomeracích, kde je nižší koupěschopnost obyvatelstva, menší dostupnost k výrobkům a 

snadnější komunikace.  

 

Která ze změn by z Vašeho pohledu přispěla k lepší konkurenceschopnosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 23: Závislost síly konkurence na aglomeraci 
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Z grafu jednoznačně vyplývá, že podniky nespatřují ve změně aglomerace přispění 

k lepší konkurenceschopnosti. Přikládám to hlavně velkým investicím do nemovitého majetku 

podniku, zaběhlým distribučním kanálům a v neposlední řadě nechuti k tak velké změně. 

 

Druhý dílčí cíl disertační práce je zaměřen na zvýšení informovanosti v oblasti 

inovací. Vzájemná a soustavná komunikace umožňuje význam inovací akceptovat v širokém 

společenském měřítku. Umožňuje všem pochopit inovace v kontextu zlepšování kvality 

života a zbavovat se případných zbytečných obav z nežádoucích důsledků realizovaných 

inovací. V šetření jsem se zaměřil na dva důležité zdroje informací pro podniky. Konkrétně na 

spolupráci s Hospodářskou komorou a na účast na mezinárodních veletrzích. Hospodářská 

komora České republiky je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České 

republice, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v České republice a chrání 

zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků. Mezinárodní veletrhy jsou zase 

jedinečnou příležitostí k čerpání podnětů, neboť právě na nich představují podnikatelské 

subjekty své novinky. 

 

Spolupracuje Váš podnik s Hospodářskou komorou ČR? 

 

 

  

 

 

 

Graf č. 24: Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR 

 

 Hospodářská komora ČR, v zastoupení svých poboček – krajských hospodářských 

komor, má u podnikatelů pozitivní ohlas. S ohledem na zvýšení informovanosti podnikatelů je 

na oficiální webové adrese Hospodářské komory České republiky k dispozici Centrální registr 

produktů a firem Axis4.info. Ten poskytuje služby v oblasti navazování nových obchodních 

kontaktů a prostor pro výměnu informací mezi podniky.   
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Zúčastňuje se Váš podnik mezinárodních veletrhů? 

 

 

 

  

 

Graf č. 25: Účast na mezinárodních veletrzích 

  

 Z výzkumu vyplynula závislost mezi zúčastňováním se na mezinárodních veletrzích a 

velikostí podniku. Všechny střední podniky potvrdily, že tyto akce jsou pro ně zajímavé nebo 

dokonce významné. U malých a drobných podniků se jedná jen o nahodilou pasivní účast. 

 

Posledním z dílčích cílů disertační práce je problematika financování malého a 

středního podnikání. Podnikové výdaje na výzkum a vývoj jsou tažené trhem, tedy silným 

tlakem na efektivní využití vstupů a představují největší část inovačních výdajů. Přímo i 

zprostředkovaně přispívají k hospodářskému růstu a ke zvyšování zaměstnanosti. 

Jedním z problémů, který zabraňuje snazšímu přístupu malého a středního podnikání k 

finančním zdrojům, může být také již výše zmíněný nedostatek vzájemné informovanosti 

právě mezi MSP a potencionálními investory. Investorům chybí informace o kvalitních 

podnikatelských záměrech, které stojí zato financovat, podnikům zase chybí dostatek 

informací o existujících produktech v oblasti financování 

Při psaní dílčích cílů jsem již předpokládal, že problematika financování inovačních 

aktivit je pro malé a střední podnikání tíživou záležitostí. Tyto podniky jsou často příliš slabé 

na to, aby vstupovaly na nechráněné pole konkurenčního boje s projekty, které jsou schopny 

generovat zisk až po několika letech, jak to bývá obvyklé u většiny inovačních projektů. 

V šetření, které potvrdilo moji hypotézu, měly podniky na výběr z devíti omezujících faktorů. 
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Jaké jsou pro Vás omezující faktory inovačních aktivit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 26: Omezující faktory inovačních aktivit 

 

 

Stěžejním problémem inovačních aktivit jsou příliš vysoké náklady na ně. Jak již bylo 

zmíněno, výzkum probíhal v průběhu února 2009, kdy na českou ekonomiku dopadla první 

vlna celosvětové finanční krize. To při šetření nepochybně sehrálo podstatnou roli. Při šetření 

v jiném výzkumu provedeném v době ekonomického růstu, podniky považovaly za nejsilněji 

omezující faktor nedostatek kvalifikovaných pracovníků.  

V mém výzkumu se tato položka řadí až na třetí místo. I tak z osobních pracovních 

zkušeností vidím v této oblasti stále největší problém, neboť zvláště k  netechnologickým 

druhům inovací nepochybně přispívá vlastní kreativita podnikatelů a kvalifikovaných 

zaměstnanců. Z pohledu financování inovačních aktivit jsou vlastní zaměstnanci vždy tím 

nejlevnějším zdrojem. Podnikatelé si však tuto skutečnost mnohdy vůbec neuvědomují. 

Za určitou překážku považují podniky dle předchozího grafu již zmíněný nedostatek 

informací, který je šetřen v rámci druhého dílčího cíle disertační práce.  
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První dotaz výzkumu v oblasti financování inovačních aktivit byl zaměřen na finanční 

nástroje, které podniky využívají. Obecně lze financování inovačních aktivit rozdělit mezi cizí 

zdroje a vlastní zdroje. 

 

Jaké finanční nástroje Váš podnik využívá na inovační a rozvojové aktivity? 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graf č. 27: Finanční nástroje využívané na inovační a rozvojové aktivity 

 

Vlastní zdroje na financování inovačních aktivit jsou jednoznačně nejpreferovanějším 

nástrojem. Následují pak bankovní úvěry a finanční leasing. Pouze jeden podnik se snaží 

financovat své inovační aktivity prostřednictvím rizikového kapitálu. Ze strany investorů 

pravděpodobně ani není příliš velký zájem o tuto formu investování do malého a středního 

podnikání. Zřetelně se to potvrdilo v jednom z následujících dotazů ohledně kumulace 

prostředků na společné financování inovačního centra, což v zahraničí bývá častým jevem. 

Význam rizikového kapitálu jako zdroje financování vzniku a rozvoje technologicky 

náročných podniků do značné míry odráží vyspělost finančního sektoru, dostupnost 

odpovídajících investičních příležitostí (tj. aktivit s výrazným inovačním a tedy i ziskovým 

potenciálem) i stabilitu domácího ekonomického prostředí. 

 

Z grafu je dále zřejmé, že malé a střední podnikání nečerpá dotace pro financování 

inovačních aktivit. Protože jsem tento stav předpokládal, logicky následovaly dva dotazy, 
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jestli se podnikatelé již setkali s nějakými dotačními programy a popřípadě z jakého důvodu 

považují financování inovačních aktivit z dotačních programů za obtížné.  

 

Setkali jste se ve své podnikatelské praxi s následujícími typy dotačních programů na podporu 

inovací? 

 

 

 

 

  

 

 

 

Graf č. 28: Znalost dotačních programů na podporu inovací 

 

 Podniky vědí o existenci rozličných dotačních programů, ale téměř se v nich 

neorientují, nevědí na co je lze využít, jaké jsou jejich podmínky, atd.  

   

Z jakého důvodu považujete financování inovačních aktivit z dotačních programů za 

obtížně dostupné?   

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 29: Důvody obtížného financování inovačních aktivit z dotačních programů 
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Malé a střední podnikání považuje žádosti dotačních programů za příliš složité a 

komplikované. Při osobním pohovoru jsem zjistil, že podniky uvažují pouze v rovině 

vlastního vyplňování žádostí, nikoli prostřednictvím externích specializovaných firem. Přitom 

tyto specializované firmy  nejsou pouze pasivní zpracovatelé rozvojových záměrů, ale snaží 

se je kreativně sladit s představami hodnotící komise. Mohou poradit, jak aktivně měnit 

parametry projektů zamýšlenými podniky tak, aby měly co největší šanci uspět.  

 

Na závěr vyhodnocení výzkumu jsem nechal dva grafy, u kterých je výsledek zcela 

jednoznačný. U prvního z nich se dal tento výsledek očekávat, ale u dotazu na spolupráci 

s podnikatelským inkubátorem je výsledek absolutním překvapením.  

 

Uvažujete o kumulaci společných prostředků s jiným podnikem za účelem financování společného 

inovačního centra? 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 30: Kumulace prostředků s jiným podnikem na financování společného inovačního centra 

 

V inovačním prostředí ČR je mizivý vliv sítí a forem sdružování – slabost 

horizontálních forem koordinace a slabost sdružování veřejných a soukromých prostředků. 

Dalším znakem  v této oblasti je nízký stupeň využití inovačního potenciálu podniků se 

zahraniční účastí. Přitom velmi významným proinovačním faktorem je právě rozvoj síťování 

mezi různými typy zainteresovaných subjektů. 
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Spolupracuje/spolupracoval Váš podnik s podnikatelským inkubátorem? 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 31: Spolupráce s podnikatelským inkubátorem 

 

 

Jak již bylo výše řečeno, tento výsledek, kdy všechny podniky odpověděly shodně, že 

nespolupracují s podnikatelským inkubátorem, je zarážející.  

Podnikatelské inkubátory mohou být zaměřeny na různé typy podpory – často se jedná 

o inovační firmy, tzv. technologické inkubátory. Prostřednictvím sdílení různých zařízení 

snižují inkubátory režijní náklady podniků, zvyšují míru jejich přežití a umožňují tak 

rozvinout nápady podnikatelů do fáze komerční podoby. 

 

99..33  SShhrrnnuuttíí  zzáávvěěrrůů  zz  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvýýzzkkuummuu  

V rámci výzkumného šetření bylo osloveno 366 podniků ze zpracovatelského průmyslu 

dle klasifikace OKEČ. Dalším kritériem výběru podniků byla jejich alokace v rámci 

Jihomoravského a Zlínského kraje a jejich zařazení dle klasifikace Evropské komise mezi 

malé a střední podniky. 

Výzkum probíhal elektronickou formou i osobním kontaktem v měsíci únor roku 2009. 

Tedy právě v době nárazu první vlny ekonomické krize. To má za následek, že některé 

očekávané výstupy z provedeného šetření jsou odlišné od jejich předpokladů. 

Návratnost dotazníků se pohybovala na očekávané nízké úrovni kolem 18%, konkrétně 

64 vyplněných dotazníků. Z toho ještě dva dotazníky doručené elektronicky byly z výzkumu 

vyřazeny pro zjištění skutečnosti, že daný podnik se řadí mezi velkého podnikatele. 
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Z vyhodnocení provedeného šetření vyplynuly následující závěry: 

• Malé a střední podnikání silně inovuje v oblasti zavedení nových funkcí nebo 

vlastností již nabízeného výrobku nebo služby. Stejně tak četně zastoupenou 

inovací je zavádění nového výrobku nebo služby na trh. Střední úroveň inovačního 

potenciálu byla zaznamenána u zavádění nových technologií. Velmi nízké 

procento těchto podniků inovuje všeobecně v marketingové oblasti (design, 

komunikace se zákazníkem, prodejní a poprodejní služby), 

• Největší význam inovačních aktivit spatřují samotné podniky v rozšíření 

sortimentu výrobků a služeb, následně v zavádění nových technologií a dále ve 

zvýšení tržního podílu. Zajímavá je disproporce s předešlým bodem, kdy zavádění 

nových technologií je činěna jen u 50% šetřených podniků a přitom samotné 

podniky ji považují za druhou nejdůležitější inovační aktivitu, 

• Lidské zdroje, které jsou pro expanzi inovačních aktivit nepostradatelnou součástí, 

jsou rozvíjeny v drtivé většině jednorázovými školeními. Bohužel se však mnohdy 

jedná jen o školení vynucená změnou legislativy. Odhalení slabiny v lidských 

zdrojích se potvrdilo také v souvislosti s hledáním omezujících faktorů inovačních 

aktivit, kde podniky poukazují na nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 

• Oblast vědy a výzkumu byla u malého a středního podnikání naopak 

identifikována jako silná stránka. Podniky převážně disponují vlastním oddělením 

vědy a výzkumu, využívají výsledků vědy a výzkumu vysokých škol a méně pak 

navazují spolupráci s vědeckými institucemi, 

• Absolutně se ve výzkumu zamítla hypotéza vlivu velikosti aglomerace a míry 

konkurenceschopnosti. Důvod přikládám neochotě a také nemožnosti tak velké 

změny, jakou je přesun  stávajícího podniku do jiné lokality, 

• Informovanost malého a středního podnikání o inovačních možnostech je poměrně 

silná v oblasti spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, méně přesvědčivé je pak 

hledání informací o inovačních podnětech např. na mezinárodních veletrzích. 

Největší slabina v informovanosti byla identifikována u dotačních titulů na expanzi 

inovačního potenciálu MSP, 
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• Hlavní omezující faktor posílení inovačního procesu je kladen příliš vysokým 

nákladům na inovace a nedostatku financí ne jejich pokrytí. Dále se pak jedná o již 

výše zmíněný nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 

• Jednoznačně nejpreferovanějším nástrojem na financování inovačních aktivit jsou 

vlastní zdroje. Následují pak bankovní úvěry a finanční leasing. Pouze mizivé 

množství podniků se snaží financovat své inovační aktivity prostřednictvím 

rizikového kapitálu, 

• Malé a střední podnikání nedostatečně využívá financování inovačních aktivit 

z dotačních titulů. Uváděným důvodem je vysoká administrativní zátěž, 

neorientování se v jednotlivých programech a také nemožnost žádat o dotace 

z formálních pravidel, 

• Poslední slabá stránka byla odhalena ve spolupráci MSP s podnikatelskými 

inkubátory, stejně tak při vytváření sítí či horizontálních forem kooperace malých 

a středních podniků vedoucích ke společnému inovačnímu cíly. 
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1100  NNÁÁVVRRHH  MMOODDEELLUU  PPRROO  EEVVAALLUUAACCII  IINNOOVVAAČČNNÍÍHHOO  

PPOOTTEENNCCIIÁÁLLUU  NNAA  PPOODDNNIIKKOOVVÉÉ  ÚÚRROOVVNNII  

 

 

Tato kapitola nastiňuje návrh modelu, pomocí kterého lze evaluovat úroveň 

inovačního potenciálu konkrétního podniku z malého a středního podnikání v ČR, a odhalit 

tak úzká místa v  jeho inovačním procesu.   

 

 

Provedený výzkum, který je včetně vyhodnocení podrobně popsán v předcházející 

kapitole, všeobecně analyzuje slabá místa inovačního potenciálu malého a středního 

podnikání. Než se však zaměřím na návrhy řešení těchto slabých míst, navrhuji v této kapitole 

model evaluace inovačního potenciálu na podnikové úrovni. Primárním cílem vytvoření 

modelu je to, že konkrétní podnik získá nástroj pro odhalení svých slabých míst inovačního 

potenciálu bez nutnosti složitého získávání dat z šetření a jejich porovnávání v rámci několika 

desítek podniků, jak tomu bylo i v případě provedeného výzkumu. Pružněji tak může odhalit 

slabiny ve svém inovačním potenciálu a zaměřit se na jejich eliminaci. 

V dostupné literatuře se mluví o evaluaci efektů z inovací. Metody tohoto měření jsou 

popsány v kapitole 4.5 „Měření efektů inovací“. Měřit efekt ze zamýšlených nebo dokonce již 

provedených inovací znamená měřit určitý výstup chystané resp. prováděné aplikace. Pro 

dosažení žádaného efektu zamýšlené inovace je podstatné znát svůj celkový inovační 

potenciál, neboť má-li být inovace v některém faktoru efektivní, nemůže být provedena 

izolovaně. „Je nutné prozkoumat, zda je potřeba provést inovace i v ostatních inovačních 

faktorech a tedy uskutečnit podmětnou inovaci v rámci nutných vazeb jednotlivých 

inovačních faktorů, které se označují jako horizontální zřetězení elementárních inovací.“ 

(Konečný, 2003). Měření inovačního potenciálu znamená jeho porovnávání v rámci určitých 

celků. Děje se tak na úrovni politické, tzn. mezinárodní srovnávání, nebo na úrovni 

podnikové, tzn. porovnávání vymezených kritérií inovačního potenciálu podniků mezi sebou.  

Pro mezinárodní srovnávání vytvořila Evropská komise v rámci Lisabonské strategie 

statistický nástroj tzv. European Innovation Scoreboard (EIS), nebo-li Evropský inovační 
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zpravodaj. EIS poskytuje porovnání států EU v oblasti inovační výkonnosti a inovačních 

politik. Zahrnuje také Chorvatsko, Turecko, Island, Norsko, Švýcarsko, Japonsko, USA, 

Austrálii, Kanadu a Izrael. Vychází každoročně od roku 2001, posledním report byl za rok 

2008. Zdrojem dat pro vytvoření Evropského inovačního zpravodaje jsou statistické zdroje 

uznávaných institucí jako EUROSTAT (Evropský statistický úřad) nebo OECD (Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), které jsou mezinárodně standardizované. EIS obsahuje 

i metodologii, podle které byla data shromažďována a zpracovávána. Dokument je určený 

hlavně pro pracovníky, kteří v jednotlivých státech ovlivňují podobu inovační politiky. EIS 

2008 je založen na širokém spektru indikátorů, které zahrnují například vytváření znalostí, 

inovační snahy podniků, výstupy v podobě nových produktů nebo služeb. Konkrétně se jedná 

o 29 inovačních indikátorů, které jsou seskupeny do sedmi kategorií ve třech hlavních 

skupinách, aby lépe zachycovaly aspekty inovačního procesu. Patří sem Innovation drivers, 

které měří strukturální podmínky důležité pro inovační potenciál, Knowledge creation měřící 

investice do výzkumu a vývoje, Innovation & entrepreneurship měřící snahu o inovace na 

úrovni podniků, Applications měřící výkonnost vyjádřenou v ekonomických aktivitách a 

aktivitách týkajících se pracovních sil a jejich přidané hodnotě v inovačních odvětvích a 

Intellectual property, který měří dosažené výsledky ve smyslu úspěšného použití know-how. 

(Inovační výkonnost zemí Evropské unie – komparativní analýza [online].  [cit. 2009-11-3]. Dostupný z WWW: 

http://www.romansterly.com/inovacni-vykonnost-zemi-evropske-unie-%E2%80%93-komparativni-analyza).  

Některé z 29 indikátorů, které jsou  začleněné do EIS, se používají pro izolovaná 

měření určitého faktoru inovačního potenciálu i na podnikové úrovni. Především se jedná o  

indikátory typu výše investic na výzkum, míry motivace zaměstnanců, příjmů z nového 

výrobku nebo počtu podaných patentů.  

Model pro komplexní posouzení souhrnného inovačního potenciálu konkrétního 

podniku však není vytvořený. Navrhuji proto následující model, pro který jsem hledal 

inspiraci v EIS. Data pro něj jsou pak čerpána z provedeného výzkumu, modelu EIS a 

statistických šetření. Model obsahuje 16 indikátorů, které jsou rozděleny do pěti kategorií ve 

třech hlavních skupinách. Tyto hlavní skupiny korespondují s obsahovou náplní dílčích cílů 

disertační práce a jsou následující: 

• indikátory podnikatelského ducha, 

• indikátory financování a investic, 

• informační indikátory. 
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Skupina indikátorů podnikatelského ducha zahrnuje ukazatele faktorů z oblasti 

lidských zdrojů, vazeb a mezivýstupů. Tyto ukazatele reflektují schopnost managementu 

stejně jako všech ostatních zaměstnanců uvnitř i vně podniku. Prostřednictvím druhé skupiny 

indikátorů financování a investic jsou hodnoceny finanční činnosti podniků přispívající 

k zavádění inovací. Jedná se o podnikové investice do VaV a inovací prostřednictvím různých 

forem krytí. Poslední skupina indikátorů informovanosti vypovídá o přístupu k nezbytným 

informacím a jejich aktivnímu vyhledávání. Všechny indikátory jsou shrnuty v následující 

tabulce. 

 

Indikátory podnikatelského ducha 
Lidské zdroje 
Zaměstnanci s dokončeným alespoň středoškolským vzděláním  
Zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním  
Účast zaměstnanců na celoživotním vzdělávání  
Vazby a mezivýstupy 
Realizace vlastní inovační aktivity 
Inovace ve spolupráci s jinými podniky a institucemi  
Podaná patentová žádost, nově registrovaná ochranná známka 
Toky technologické platební bilance  

Indikátory financování a investic 
Podnikové investice 
Podnikové výdaje na VaV 
Výdaje na inovace bez výdajů na vlastní a nakupovaný VaV  
Investice do Eco-Innovation  
Financování a podpora 
Financování VaV a i novací rizikovým kapitálem  
Financování VaV a i novací z úvěru 

Informační indikátory 
Informace 
Přístupem k širokopásmovému internetu 
Celkové výdaje na informační technologie  
Členství v asociacích, komorách, sdruženích nebo aktivní spolupráce s nimi 
Aktivní účast na mezinárodních veletrzích 

Tabulka č. 5: Faktory souhrnného indexu  inovačního potenciálu podniku 
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1100..11  IInnddiikkááttoorryy  iinnoovvaaččnnííhhoo  ppootteenncciiáálluu  ppooddnniikkuu  

Tato podkapitola popisuje jednotlivé indikátory v členění dle skupin a kategorií. 

Kromě popisu je u každého indikátoru stanoveno jakých hodnot může nabývat. 

 

1100..11..11  SSkkuuppiinnaa  iinnddiikkááttoorrůů  ppooddnniikkaatteellsskkééhhoo  dduucchhaa  

Lidské zdroje 

• Zaměstnanci s dokončeným alespoň středoškolským vzděláním 

• popis: Indikátor zohledňuje počet zaměstnanců s ukončeným alespoň 

středoškolským vzděláním. 

• hodnoty: Počet zaměstnanců v intervalu 0 až všichni zaměstnanci podniku. 

• Zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním 

• popis: Indikátor zohledňuje počet zaměstnanců s ukončeným vysokoškolským  

 vzděláním. 

• hodnoty: Počet zaměstnanců v intervalu 0 až všichni zaměstnanci podniku. 

• Účast zaměstnanců na celoživotním vzdělávání 

• popis: Indikátor zohledňuje počet zaměstnanců začleněných do celoživotního  

 vzdělávání. Do tohoto indikátoru se započítávají jakákoli školení a  

 vzdělávací kurzy s délkou trvání min 4 týdny tak, že jejich četnost u  

 konkrétního zaměstnance nabývá max. hodnoty 1. 

• hodnoty: Počet zaměstnanců v intervalu 0 až všichni zaměstnanci podniku. 

Vazby a mezivýstupy 

• Realizace vlastní inovační aktivity 

• popis: Indikátor zohledňuje, zda sledovaný podnik provádí jakoukoli vlastní  

 inovační aktivitu. 

• hodnoty: Nabývá izolovaných hodnot 1 nebo 0, kde 1 znamená ano a 0 ne. 

• Inovace ve spolupráci s jinými podniky a institucemi 

• popis: Indikátor zohledňuje, zda sledovaný podnik spolupracuje na svých  

 inovačních aktivitách ve spolupráci s jiným podnikem nebo institucí. 

• hodnoty: Nabývá izolovaných hodnot 1 nebo 0, kde 1 znamená ano a 0 ne. 

• Podaná patentová žádost, nově registrovaná ochranná známka 
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• popis: Indikátor zohledňuje, zda podnik podal patentovou žádost nebo nově 

 registroval ochrannou známku ve sledovaném roce. 

• hodnoty: Nabývá izolovaných hodnot 1 nebo 0, kde 1 znamená ano a 0 ne. 

• Toky technologické platební bilance 

• popis: Indikátor zohledňuje toky reprezentované prodejem/koupí nehmotné  

 technologie dané země (ČR) ve vztahu k ostatním ekonomikám. Např.  

 příjmy za podej  licencí, neboť licence představují hlavní formu šíření  

 inovací.  

• hodnoty: Částka v Kč. 

 

1100..11..22  SSkkuuppiinnaa  iinnddiikkááttoorrůů  ffiinnaannccoovváánníí  aa  iinnvveessttiicc  

Podnikové investice 

• Podnikové výdaje na vědu a výzkum 

• popis: Indikátor zohledňuje výši podnikových výdajů na VaV. 

• hodnoty: Částka v Kč. 

• Výdaje na inovace bez výdajů na vlastní a nakupovaný VaV 

• popis: Indikátor zohledňuje výdaje pouze na inovace bez výdajů na vlastní  

 nebo nakupovaný VaV. 

• hodnoty: Částka v Kč. 

• Investice do Eco-Innovation 

• popis: Indikátor zohledňuje inovace s ekologickým dopadem, které jsou hojně  

 podporovány ES. 

• hodnoty: Evropská komise teprve připravuje metodiku pro měření Eko-Inovací,  

 proto tento ukazatel nyní nabývá izolovaných hodnot 1 nebo 0, kde 1  

 znamená podpora Eco-innovation a 0 jejich nepodporování. Váha  

indexu je proto dočasně do doby vytvoření metodiky snížena na 25%. 

Financování a podpora 

• Financování VaV a inovací rizikovým kapitálem 

• popis: Indikátor zohledňuje v jaké výši jsou VaV a inovace financovány  

 rizikovým kapitálem. 

• hodnoty: Částka v Kč. 
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• Financování VaV a inovací z úvěru 

• popis: Indikátor zohledňuje v jaké výši jsou VaV a inovace financovány  

 úvěrem. Projekt financovaný z fondů EU je nutné nejprve pokrýt  

 z vlastních zdrojů nebo např. právě z úvěru. 

• hodnoty: Částka v Kč. 

 

1100..11..33  SSkkuuppiinnaa  iinnffoorrmmaaččnníícchh  iinnddiikkááttoorrůů  

Informace 

• Přístup k širokopásmovému internetu 

• popis: Indikátor zohledňuje, kolik zaměstnanců má v podniku přístup  

 k širokopásmovému internetu.  

• hodnoty: Počet zaměstnanců v intervalu 0 až všichni zaměstnanci podniku.  

 Protože je dostupnost internetu pro podniku v ČR na silných 98%,  

 snižuji váhu indexu pro tuto kategorii na 25%. 

• Celkové výdaje na informační technologie 

• popis: Indikátor zohledňuje výši podnikových výdajů na IT – pořízení  

 software, hardware a jiných IT služeb. 

• hodnoty: Částka v Kč. 

• Členství v asociacích, komorách, sdruženích nebo spolupráce s nimi 

• popis: Indikátor zohledňuje, zda je sledovaný podnik členem nějaké instituce,  

 která je relevantní k jeho branži, nebo s ní alespoň spolupracuje. 

• hodnoty: Nabývá izolovaných hodnot 1 nebo 0, kde 1 znamená ano a 0 ne. Váha  

 indexu je opět v této kategorii snížena na 25%. 

• Aktivní účast na mezinárodních veletrzích 

• popis: Indikátor zohledňuje, zda se sledovaný podnik aktivně účastní  

 mezinárodního veletrhu ve své branži ať už v ČR nebo v zahraničí. 

• hodnoty: Nabývá izolovaných hodnot 1 nebo 0, kde 1 znamená ano a 0 ne. 
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1100..22  MMeettooddoollooggiiee  pprroo  kkaallkkuullaaccii  ssoouuhhrrnnnnééhhoo  iinnddeexxuu  iinnoovvaaččnnííhhoo  ppootteenncciiáálluu  

ppooddnniikkuu  

 

Transformace dat 

Obecně jsou použity dva druhy indikátorů. První nabývají hodnot ano nebo ne, druhé 

jsou ty, které jsou nevázané. Tyto ukazatele jsou velmi volatelní, ale jejich hodnota je shora 

omezena celkovým počtem zaměstnanců nebo celkovým obratem podniku a jejich hodnota je 

transformována na procenta. U indikátorů typu „ano/ne“ je „ano“ transformováno na číselnou 

hodnotu 1 a „ne“ na číselnou hodnotu 0. 

 

Maximální a minimální hodnota 

Maximální hodnota sledovaného indikátoru je buď jeho nejvyšší možná hodnota nebo 

hodnota zjištěná ve statistických šetřeních (ČSÚ, EUROSTAT, OECD, popř. provedené 

šetření pro potřeby této práce). Stejně se postupuje u minimální hodnoty. Maximální a 

minimální hodnota se stanovuje pro eliminaci odlehlých hodnot způsobených např. při 

začlenění drobného podnikatele o pár zaměstnancích a na druhé straně podnikatele 

limitujícího k 250 zaměstnancům. V přebírání některých maximálních a minimálních hodnot 

vidím největší úskalí navrhovaného modelu, protože jejich použití pro podnikovou úroveň 

namísto národní úrovně může vykazovat odchylky. Správným řešením je použití maximálních 

a minimálních hodnot za sledovaný podnik v průběhu několika let, což v počáteční fázi 

modelu není reálné. Pro obhajobu je možno uvést, že převzaté max a min hodnoty jsou 

použity jak ve jmenovateli tak čitateli, tudíž celkový dopad na index není dramatický. 

 

Stupnice přepočtených hodnot  

Přepočtená hodnota se stanovuje nejprve odečtením minimální hodnoty a následně 

podělením rozdílem mezi maximální a minimální hodnotou. Pro eliminaci případných 

odlehlých hodnot se považuje za minimální přepočtenou hodnotu 0, za maximální 1. U 

indikátorů typu „ano/ne“ je pro podnik jejich maximální hodnota logicky omezena maximální 

hodnotou pro celou ČR. 
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Dimenze skupiny 

Dle provedeného výzkumu je zřejmé, že získávání informací pro podniky není tolik 

problematické jako zajištění financí nebo kvalitních lidských zdrojů s inovativním myšlením. 

Tuto skutečnost odráží souhrnný index inovačního potenciálu podniku tak, že 40% hodnoty 

indexu tvoří index skupiny podnikatelského ducha, 40% tvoří index skupiny financování a 

zbylých 20% tvoří index skupiny informovanosti. 

 

Výpočet indexů 

Index každé z pěti kategorií se počítá jako nevážený průměr transformovaných 

přepočtených hodnot dle výše uvedené metodiky. Skupinový index se počítá jako nevážený 

průměr indexů kategorií v dané skupině. Souhrnný index inovačního potenciálu podniku se 

počítá jako vážený průměr skupinových indexů s přihlédnutím k dimenzi skupiny. 

  

Srovnávací základna 

Jako srovnávací základnu pro konkrétní podnik jsem použil indexy získané 

z průměrných dat za celou ČR. Tato data získaná ze statistických šetření (viz. výše popsané 

zdroje) jsem přepočítal dle této metodologie do navrhovaného modelu. 

 

 

1100..33  VVýýssttuuppyy  mmooddeelluu  ssoouuhhrrnnnnééhhoo  iinnddeexxuu  iinnoovvaaččnnííhhoo  ppootteenncciiáálluu  ppooddnniikkuu  

 

Výstupem navrženého modelu je soustava indexů. Jedná se o bezrozměrná čísla, která 

je smysluplné vzájemně srovnávat s průměrem ČR nebo popř. mezi jednotlivými podniky. 

Hodnotné pak budou výstupy modelu pro konkrétní podnik za jednotlivé roky, neboť budou 

zpětnou vazbou řízení (neřízení) inovační politiky podniku. Pro ověření funkčnosti modelu 

jsem získal potřebná data za rok 2008 od společností Thermacut, s.r.o. a Niob, spol. s r.o. a 

aplikoval je na modelu. 
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Thermacut, s.r.o. 

 

Společnost Thermacut, s.r.o. produkuje výrobky, které slouží jako zdokonalené náhrady 

originálních spotřebních a náhradních dílů pro plasmové řezání a svařování a patří tedy mezi 

tzv. výrobkový after-market (náhradní výrobci). 

 

index kategorie 
kategorie Thermacut ČR 
lidské zdroje 0,34 1,12 
vazby a mezivýstupy 0,75 1,51 
podnikové investice 1,11 1,81 
financování a podpora 0,23 1,17 
informace 1,06 1,99 

Tabulka č. 6: Index kategorie společnosti Thermacut, s.r.o. 

 

skupinový index 
skupina Thermacut ČR 
indikátory podnikatelského ducha 1,09 2,62 
indikátory financování a investic 1,34 2,98 
indikátory informační 1,06 1,99 

Tabulka č. 7: Skupinový index společnosti Thermacut, s.r.o. 

 

Souhrnný index inovačního potenciálu podniku 
  Thermacut ČR 

SIIPP 1,18 2,64 

Tabulka č. 8: SIIPP Thermacut, s.r.o. 

 

Souhrnný index inovačního potenciálu sledované společnosti Thermacut, s.r.o. se 

pohybuje zhruba na 45% průměru ČR. Více vypovídající efekt má přenesení hodnot indexů 

jednotlivých kategorií do grafické podoby, která je vyobrazena na následující straně. 
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Graf č. 32: Model souhrnného indexu inovačního potenciálu podniku – Thermacut, s.r.o. 

 

 

 

Tři z pěti sledovaných kategorií se pohybují přibližně ve stejném koeficientu 

k průměru ČR. Zbylé dvě kategorie značně zaostávají. Jedná se o kategorii lidských zdrojů a 

kategorii financování a podpory. Dle vyjádření výrobního ředitele sledovaného podniku si je 

vedení vědomo mezer v kategorii lidských zdrojů a v polovině roku 2009 již začalo s 

dlouhodobým školením svých zaměstnanců. Druhou vybočující kategorií je kategorie 

financování a podpory, kde podnik nemá žádný rizikový kapitál a poprvé v roce 2008 se mu 

podařilo získat malou dotaci z fondů EU. Obecně jsou výsledky značně postižené probíhající 

ekonomickou recesí – počet zaměstnanců se během roku snížil s téměř 250 na 146 osob. 
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Niob, spol.s.r.o. 

 

Společnost NIOB spol. s r.o. se zabývá zakázkovou výrobou zařízení z nerezových ocelí, 

především pro masozpracující průmysl (řezačky, mělniče, násypky, nádrže, šneky, 

dopravníky, speciální potrubní rozvody, apod.). 

 

index kategorie 
kategorie Niob ČR 
lidské zdroje 0,37 1,12 
vazby a mezivýstupy 0,96 1,51 
podnikové investice 2,17 1,81 
financování a podpora 1,00 1,17 
informace 1,01 1,99 

Tabulka č. 9: Index kategorie společnosti Niob, spol. s r.o. 

 

skupinový index 
skupina Niob ČR 
indikátory podnikatelského ducha 1,32 2,62 
indikátory financování a investic 3,17 2,98 
indikátory informační 1,01 1,99 

Tabulka č. 10: Skupinový index společnosti Niob, spol. s r.o. 

 

Souhrnný index inovačního potenciálu podniku 
  Niob ČR 

SIIPP 2,00 2,64 

Tabulka č. 11: SIIPP Niob, spol. s r.o. 

 

Souhrnný index inovačního potenciálu sledované společnosti Niob, spol. s r.o. se 

pohybuje zhruba na 76% průměru ČR. Na následující straně se opět nachází model v grafické 

podobě, který je názornější než samotná čísla jednotlivých indexů. 
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Graf č. 33: Model souhrnného indexu inovačního potenciálu podniku - Niob, spol. s r.o. 

 

Kategorie lidských zdrojů i u tohoto podniku vykazuje silný deficit vzhledem 

k průměru ČR. S největší pravděpodobností se bude u výrobních podniků ve zpracovatelském 

průmyslu jednat o obecný trend. Index kategorie podnikových investic převyšuje průměr ČR 

o téměř 20%. Podnik vyvíjí novou technologii včetně zařízení na zpracování masné hmoty.  

Investovalo se také do inovací strojového parku.  Vysoké investice do IT techniky jsou dány 

neustálým nákupem moderního hardware pro vlastní konstrukční oddělení a kompletní 

výměnou informačního systému TPV a skladového hospodářství. Podnik udává, že z důvodu 

recese se v roce 2008 nezúčastnil mezinárodního strojírenského veletrhu, kterého býval 

častým účastníkem. 
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1111  NNÁÁVVRRHHYY  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÝÝCCHH  DDÍÍLLČČÍÍCCHH  CCÍÍLLŮŮ  PPRROO  

PPOODDNNIIKKOOVVOOUU  PPRRAAXXII  

 

Následující body v této kapitole obsahují návrhy řešení jednotlivých dílčích cílů 

disertační práce, které jsou převážně zaměřeny na konkrétní praktické příklady nebo 

doporučení. Aplikace návrhů řešení dílčích cílů by měla MSP pomoci dospět k hlavnímu cíly 

disertační práce, tj. k návrhu rámce pro expanzi inovačního potenciálu realizovaného 

v podmínkách malého a středního podnikání. 

 

Tato kapitola bezprostředně souvisí a navazuje na provedený výzkum, z jehož 

získaných a vyhodnocených dat čerpá. Stejně tak tato kapitola navazuje na navržený model 

SIIPP a je jeho logickým vyústěním, neboť obsahuje návrhy na posílení jednotlivých 

inovačních faktorů. Tyto inovační faktory jsou následně promítnuty do vyřčených hypotéz. 

Hypotézy jsou obecně formulovány tak, že daný inovační faktor je nedostatečně využívaný a 

jeho podpořením dojde k expanzi inovačního potenciálu v podmínkách MSP. Výsledky 

provedeného výzkumu jednoznačně potvrdily některé hypotézy dílčích cílů, některé zcela 

vyvrátily. Druhou sledovanou rovinou těchto návrhů je reálnost jejich aplikace do 

podnikového prostředí po získaných poznatcích z výzkumu. Výzkum tak některé hypotézy 

jednoznačně určil jako irelevantní. Následující návrhy řešení dílčích cílů jsou tak logicky 

rozděleny do tří oblastí: 

 

• vymezení hypotéz s faktory nedostatečně podporovanými v MSP, 

• vymezení hypotéz s faktory podporovanými v MSP v dostatečné formě, 

• vymezení irelevantních hypotéz.  

 

První z následujících podkapitol vymezuje hypotézy, které se ukázaly být jako 

irelevantní pro zvýšení inovačního potenciálu MSP, tak jak byly původně zamýšlené. Druhá 

podkapitola přináší výčet takových hypotéz dílčích cílů, u kterých provedený výzkum odhalil, 

že jejich podstata je již aplikována v MSP víceméně v dostatečné formě. Proto se v disertační 
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práci nebudu o těchto hypotézách široce rozepisovat. Přesto uvádím u každé z nich v krátkém 

odstavci určitou zajímavost, myšlenku, doporučení nebo zkušenost z praxe. Třetí podkapitola, 

která je nepochybně nejpodstatnější, vymezuje zbylé hypotézy a předkládá u nich návrhy 

řešení pro expanzi inovačního potenciálu, jež jsou vhodné pro aplikaci v malém a středním 

podnikání. 

 

1111..11  VVyymmeezzeenníí  iirreelleevvaannttnníícchh  hhyyppoottéézz  

1111..11..11  „„ZZmměěnnoouu  kkoonnkkuurreennččnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  jjee  mmoožžnnéé  ddooccíílliitt  eexxppaannzzee  iinnoovvaaččnnííhhoo  
ppootteenncciiáálluu““  

 

Základní myšlenka v této oblasti byla, že pro vytváření nových podnikatelských 

subjektů je větší podnikatelské klima a sklon k inovacím v menších aglomeracích, kde je nižší 

koupěschopnost obyvatelstva, menší dostupnost k výrobkům, snadnější komunikace. 

Respondenti ve výzkumu však myšlenku inovace spočívající v přesunu jejich podniku 

do jiné aglomerace  jednoznačně zamítli. Důvody jsou nastíněné v následujících bodech: 

• již dříve zmíněné velké investiční náklady na vybudování zázemí podniku,  

• zaběhlé know-how v dané oblasti, 

• vybudované horizontální, popř. vertikální vazby, 

• pracovněprávní vztahy, atd.    

 

Určitou smysluplnost této hypotézy nyní spatřuji jen pro velmi úzkou skupinu nově 

vznikajícího podnikání bez hmotné vazby k jednomu specifickému místu, kdy začínající 

podnikatel může vhodnou alokací přispět k efektivnějším výsledkům hospodaření. Přesto i 

zde ve zkoumaném zaměření na zpracovatelský průmysl – obzvláště pro sériovou výrobu - 

platí trend zakládání dceřiných společností nebo přesun celých společností do 

východoevropských zemích, popřípadě Číny, Indie, atd., které poměrně rychle dosahují na 

volně dostupné technologické a kvalitativní standardy. Dříve silně uplatňovaná konkurenční 

výhoda českých podniků založená na levné, ale kvalifikované pracovní síle se tedy postupně 

vyčerpává. Další spoléhání se na tuto konkurenční výhodu znamená konkurovat 



EXPANZE INOVAČNÍHO POTENCIÁLU V PODMÍNKÁCH MSP               DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Ing. Petr Holoubek   | 115 

prostřednictvím neustále se snižujících cen produktů podniků nacházejících se na území ČR, 

tj. konkurovat nízkými mzdami a na úkor stagnace nebo dokonce poklesu životní úrovně, což 

je dlouhodobě neudržitelná strategie.  

Daná hypotéza o vlivu konkurenčního prostředí na intenzitu inovačních procesů by 

nepochybně měla uplatnění ve výzkumu, kde by respondenty tvořily municipality, kraje nebo 

jiné územněsprávní celky. Tito respondenti mohou více či méně úspěšně ovlivňovat rozvoj 

podnikatelského prostředí např. pomocí Regionálních operačních programů – konkrétně cílem 

prioritní osy 4 je zvýšit atraktivitu regionu pro podnikání a investice. Soustředěné úsilí je 

věnováno podpoře investic, jejichž výsledkem bude nové či obnovené využití v současnosti 

nevyužitých nebo málo využitých areálů a objektů, v řadě případů zdevastovaných za účelem 

podpory nových ekonomických aktivit a zvyšování zaměstnanosti.   

Disertační práce se však výhradně zabývá danou problematikou z pohledu již 

existujících malých a středních podniků v rámci Jihomoravského a Zlínského kraje, nikoli 

z pohledu doporučení pro municipality či kraje a regiony. 

 
 

1111..11..22  „„IInnoovvaaččnníí  ppootteenncciiááll  MMSSPP  ppoossííllíí  ssííťťoovváánníí  zzaa  ccíílleemm  ffiinnaannccoovváánníí  ssppoolleeččnnýýcchh  
iinnoovvaaččnníícchh  cceenntteerr““    

 

Tato hypotéza se bezprostředně po vyhodnocení výzkumu jednoznačně jevila jako 

oblast, která není dostatečně aplikovaná v MSP a tudíž skýtá silný potenciál pro možné 

návrhy řešení pro podnikovou praxi. Prohloubením znalostí z literatury a diskuzí nad touto 

problematikou se zaměstnancem Jihomoravského Inovačního Centra, manažerem Regionální 

inovační strategie, panem Mgr. Petrem Chládkem, jsem dospěl k názoru, že v dané formulaci 

a zaměření disertační práce je tato hypotéza irelevantní, tj. bezvýznamná. 

Síťování v oblasti zpracovatelského průmyslu je v České Republice problematický 

(dle vyjádření pana Chládka nereálný) proces. Překážkou je mizivá pravděpodobnost najít 

minimálně dva podniky, které jsou zaměřeny na podobnou výrobkovou škálu, jsou přibližně  

stejné velikosti, jsou vhodně alokovány, mají finanční potenciál a chtějí do společného 

výzkumu investovat. Pro úplnost je nutno podotknout, že za síťování nepovažuji pro tuto 

práci outsorcing, licencování, apod. Ve světě síťování mezi podniky na výše zmíněné 

překážky nenaráží, neboť  např. v průmyslové oblasti mezi Velkými jezery a severovýchodem 
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USA, (kde je kapacita 1/5 celosvětového zpracovatelského průmyslu), nebo v průmyslové 

oblasti Honšů a Kjůšů v Japonsku (proslulá nejmodernějšími výrobky elektroniky, výpočetní 

techniky, dopravních prostředků a lékařských přístrojů) jsou soustředěny desítky podniků 

s podobným zaměřením výroby. Nezbytné prvky pro síťování jsou v těchto velkých 

průmyslových oblastech zajištěny na rozdíl od průmyslových oblastí ČR sestávajících 

z několika jednotlivých podniků z nejrůznějších oblastí OKEČ.    

V regionální inovační strategii se mluví o příkladu z Evropy, kde MSP vytvoří 

akciovou společnost, která se napojí na síť podpůrných organizací (vysoké školy, inovační 

centra, vědeckotechnické parky, adt.). Členové této sítě kumulují společné zdroje pro školení 

a vzdělávání zaměstnanců i vrcholového managementu, výměnu zkušeností, reklamu, vývoj a 

výzkum, zvládnutí moderních technologií apod. Jde o zdroje, které si sám malý podnik 

nemůže dovolit, ale které jsou dostupné síti aktivně spolupracujících subjektů. Zkušenosti 

však ani tuto formu síťování neukazují jako akceptovanou MSP, které ve školení a 

vzdělávání, marketingu i distribuci preferuje outsorcing, popřípadě vlastní lidský kapitál.   

Malé a střední podnikání v ČR může využít jiné formy sítí. Převážně se jedná o sítě 

založené a podporované některou z municipalit, asociací nebo vědeckotechnickým parkem - 

např. síť zaměřená na poskytování podpůrných Rámcových programů, síť kontaktních 

inovačních středisek, Národní síť vědeckotechnických parků, Národní transferová síť a další. 

Všechny tyto sítě mají za cíl sdružovat podniky, jejich nabídky a poptávky, vědecké kapacity 

a vzájemně mezi jednotlivými aktéry zprostředkovávat informace. Jedna z těchto sítí se 

v polovině roku 2008 díky Jihomoravskému Inovačnímu Centru v Brně a Technologickému 

Inovačnímu Centru ve Zlíně velmi přiblížila, neboť TIC ve Zlíně se stalo spolupracujícím 

partnerem sítě Enterprise Europe Network Česká republika.  

Evropská síť Enterprise Europe Network zahájila svoji činnost v únoru 2008. Jejím 

cílem je podpora malých a středních podniků v rozvoji jejich inovačního potenciálu a zvýšení 

konkurenceschopnosti. Tato nová iniciativa Evropské komise poskytuje podnikatelům jedno 

kontaktní místo, kam se mohou obrátit s konkrétní záležitostí a využít široké škály snadno 

dostupných služeb podpory podniků. Výhodou sítě Enterprise Europe Network je dostupnost 

všech služeb pod jednou střechou. S více než 500 kontaktními místy a téměř 4 000 zkušenými 

pracovníky v cca 40 evropských zemích je tato síť největší sítí v Evropě, která poskytuje 

poradenství a služby podnikům. (Síť Enterprise Europe Network [online]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ticzlin.cz/spolupracovali_sit.php.) 
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1111..22  VVyymmeezzeenníí  hhyyppoottéézz  ss  ffaakkttoorryy  ppooddppoorroovvaannýýmmii  vv  MMSSPP  vv  ddoossttaatteeččnnéé  ffoorrmměě  

 
Z výsledků provedeného výzkumu vyplynulo, že některým faktorům je již v malém a 

středním podnikání věnovaná pozornost. Bez ohledu na hloubku již provedené aplikace, lze 

označit níže popisované oblasti za  využívané zdroje na posílení inovačního potenciálu.  

 

1111..22..11    „„ZZaaddáávváánníímm  úúkkoollůů  aa  uužžíívváánníímm  vvýýsslleeddkkůů  vvyyssookkýýcchh  šškkooll  nnaa  zzvvýýššeenníí  vvěěddyy  aa  
vvýýzzkkuummuu  llzzee  vv  pprroossttřřeeddíí  MMSSPP  ddooccíílliitt  eexxppaannzzee  iinnoovvaaččnnííhhoo  ppootteenncciiáálluu““  

 

Nadpoloviční většina respondentů v provedeném výzkumu zadává úkoly a využívá 

výsledky vysokých škol. Osobní pohovor odhalil, že vzájemná spolupráce ve většině případů 

směřuje do oblasti bakalářských nebo diplomových prací. Překvapením pro mě je, že 

manažeři či majitelé oslovených podniků i tuto spolupráci hodnotí pozitivně a nabízejí se 

k jejímu pokračování v dalších letech. Z pohledu studentů, respektive absolventů jsem 

zaznamenal několik případů, kdy tato spolupráce vyústila v zaměstnanecký poměr.  

 Kvalitativně důležitější část spolupráce mezi vysokými školami a podnikovou sférou 

se odehrává v rovině mimo bakalářské a diplomové práce, tj. v transferu technologií 

(spolupráce na konkrétním zadaném úkolu). Zde je nutno podotknout, že co do četnosti, je 

tato spolupráce méně frekventovaná. Obecně platí, že transfer technologií mezi vysokými 

školami a komerční sférou patří k oblastem, které v ČR v současné době nefungují příliš 

dobře. Domnívám se, že transfer technologií ani tak nenaráží na technologickou nebo 

administrativní bariéru mezi akademickou a podnikovou sférou, ale spíše na nízkou mobilitu 

vědeckých pracovníků. Proto se na tuto oblast zaměřím v následující podkapitole 11.3.2 

nazvané „Přenos poznatků a informací mezi akademickou a uživatelskou sférou využitím 

mobility výzkumných pracovníků, vysokoškolských pedagogů a studentů zrychlí proces 

inovací v MSP“. 
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1111..22..22  „„PPooddnněěttyy  pprroo  iinnoovvaaccee  llzzee  hhlleeddaatt  vvee  ssppoolluupprrááccii  ss  HHoossppooddáářřsskkoouu  kkoommoorroouu  
ČČRR““  

 

Z provedeného výzkumu vyplynulo, že většina respondentů si je plně vědoma 

důležitosti spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, a také možnosti spolupráce s ní využívá. 

Proto považuji tuto oblast za dostatečně zmapovanou ze strany malého a středního podnikání 

a nebudu ji v této práci dále obšírně rozepisovat.  

Na konzultaci v místní pobočce HK ČR jsem v oblasti posílení inovačního potenciálu 

malého a středního podnikání dostal doporučení v podobě registrace a využívání systému 

Axis4.info. Jedná se o centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České 

republiky. Ten je rovněž součástí informačních zdrojů regionálních samospráv. Dnes ho 

podporuje více než 180 měst s rozšířenou působností z většiny krajů ČR. Axis4.info 

poskytuje služby v oblasti navazování nových obchodních kontaktů a prostor pro výměnu 

informací mezi podniky. Překážkou však obzvláště pro drobné a malé podniky může být 

poměrně vysoký roční poplatek (pro rok 2009 to bylo 3 540Kč). (Axis4.info [online]. Dostupný z 

WWW: <http://www.hkcr.cz.) 

    

 

1111..22..33  „„ÚÚččaasstt  nnaa  vveelleettrrzzíícchh  vv  ddaannýýcchh  oobbllaasstteecchh  vveeddee  kkee  zzvvýýššeenníí  iinnffoorrmmoovvaannoossttii  
vv  oobbllaassttii  iinnoovvaaččnnííhhoo  pprroocceessuu““    

 

Veletrhy jsou všeobecně považovány za prostředí, kde dochází k velké koncentraci 

nápadů, myšlenek a možných zdrojů pro zvýšení inovačního potenciálu. Respondenti 

z provedeného výzkumu tuto tezi jednoznačně potvrdili, i když se ze strany drobného a 

malého podnikání  jedná spíše o vyřčenou teorii, nikoli praxi v podobě aktivní účasti. 

Hlavními důvody jsou nemalé poplatky za pronájem výstavní plochy a převážně nízký stupeň 

inovací v porovnání se středními nebo dokonce velkými podniky.   

Expanze inovačního potenciálu formou účasti na veletrzích je malému a střednímu 

podnikání v rámci jeho možností zřejmá, proto považuji i tuto hypotézu za oblast s již 

dostatečnou podporou a nebudu formulovat další doporučení.  

Za zmínku však stojí jeden z veletrhů, který není úzce zaměřený na jednu profesi nebo 

skupinu dle klasifikace OKEČ. Jedná se o mezinárodní veletrh invencí a inovací pořádaný 
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každoročně v Praze (16. ročník proběhl 1. – 4. 12. 2009). V rámci tohoto mezinárodního 

veletrhu invencí a inovací jsou prezentovány výsledky výzkumu, vývoje a inovací 

tuzemských a zahraničních vystavovatelů. Cílem je představit produkty v rámci soutěže o 

Cenu Inovace roku 2009, výsledky výzkumné a vývojové činnosti, zahraniční řešitele 

projektů v rámci programu KONTAKT, vědeckotechnické parky v ČR, úspěšné řešitele 

projektů v rámci programu EUREKA, EUROSTARS, výsledky firem, které se úspěšně 

podílejí na tuzemských programech výzkumu a vývoje, tuzemské a zahraniční partnery 

Asociace Inovačního Podnikání ČR. Představeny budou výsledky činnosti Inovačního fóra a 

výsledky sítě Enterprise Europe Network v České republice. (zdroj: Informační brožura  

Mezinárodního symposia inovace 2009). 

 

1111..33  VVyymmeezzeenníí  hhyyppoottéézz  ss  ffaakkttoorryy  nneeddoossttaatteeččnněě  ppooddppoorroovvaannýýmmii  vv  MMSSPP  

1111..33..11  „„VVzzdděělláávváánníí  vvllaassttnníícchh  zzaamměěssttnnaannccůů  ppoossííllíí  vvýýzzkkuumm  pprroovváádděěnnýý  ssaammoottnnýýmmii  
ppooddnniikkyy““  

 

Tato hypotéza se opírá o následující skutečnost: „S růstem vzdělanosti zaměstnanců se 

posiluje potenciál pro vznik, užití a šíření inovací nejen v podnicích, ale i v celé společnosti. 

Inovační potenciál řadových zaměstnanců je neprávem opomíjen a málo využívaný.“ 

  Jen malá část MSP věnuje pozornost pravidelnému a cílenému vzdělávání svých 

zaměstnanců. Přitom se jedná o nejdostupnější těžiště invencí pro podnik jak z hlediska 

lidského tak i finančního. Investice do lidského kapitálu slouží k rozvoji kvalifikovanější a 

mobilnější osobnosti a jsou nepostradatelnou součástí inovačního procesu. Možnosti 

vzdělávání zaměstnanců jsou dnes již poměrně široké. Na druhou stranu jsou ale málo 

využívané. Malé a střední podnikání uvádí jako důvody nízké podpory vzdělávání příliš 

vysoké náklady a jim neodpovídající přínosy. Velkým problémem je také neochota a nezájem 

o vzdělávání se ze strany samotných zaměstnanců. Vzdělávání je přitom přínosem jak pro 

podnik v podobě vyšší produktivity práce zaměstnance, tak i pro zaměstnance v podobě vyšší 

kvalifikace – tedy zvýšení hodnoty své pracovní síly na trhu práce. 

Investice do lidského kapitálu jsou spojeny spíše s dlouhodobější návratností. Výnosy 

těchto investic nejsou okamžitě hmatatelné a zcela závisí na dostupných zdrojích. Dostáváme 
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se tak do začarovaného kruhu, neboť investice na vzdělávání souvisí s dosahováním marží 

podniku prostřednictvím stávajících zdrojů – tedy i lidského kapitálu.  

Nízké investice do vzdělávání jsou jednou z příčin stagnující produktivity práce, která 

adekvátně k tomu znamená nižší marži a tím pádem i nedostatečné zdroje pro investice 

s dlouhodobou návratností jako je podpora vzdělávání zaměstnanců.  

 

 

Obrázek č. 4: Dopady nízkých investic do vzdělání zaměstnanců 

 

Malému a střednímu podnikání lze po vzoru velkých podniků jednoznačně doporučit 

zavedení plánů vzdělávání, které zpravidla u nich neexistují. Vzdělávání tak nese prvky 

nahodilosti a jedná se o nesystémový přístup bez odpovídajících přínosů. Zaměstnance je 

nezbytné celoživotně vzdělávat nejen v oblasti jejich působení. Vynucená školení 

legislativními změnami jsou samozřejmá, ale pro rozvoj osobnosti zcela nedostačující. 

Seznamování se s novými trendy, rozšiřování obzoru a akceptování znalostně pojaté 

ekonomiky jsou nezbytnými atributy, které vedou ke zvýšení produktivity práce. V dnešním 

globálním světě, kdy pracovní síla a stejně tak i ostatní komodity jsou běžně obchodovatelné, 

nabývají na významu znalostně orientovaní zaměstnanci. Tito majitelé znalostí mají 

konkurenční výhodu před ostatními účastníky trhu. Tato znalost jim zajišťuje po určitou dobu 

monopol, který s sebou nese kýžený monopolní zisk.  

Nízká produktivita 
práce 

Nedostatečné zdroje 
pro investice 
s dlouhodobou 
návratností 

Nízké investice do 
vzdělání 

Nízká marže 
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Další doporučení směřuje do oblasti spolupráce s VŠ. Tato problematika byla popsána 

v kapitole 11.2.1 nazvané „Zadáváním úkolů a užíváním výsledků vysokých škol na zvýšení 

vědy a výzkumu lze v prostředí MSP docílit expanze inovačního potenciálu“. Přesto se zde 

ještě zmíním o další možnosti spolupráce, kterou je nabízení praxe a aktivní vyhledávání 

zaměstnanců mezi absolventy. Podniky si neuvědomují, že výchova  budoucího zaměstnance 

prostřednictvím nabízených stáží či praxe v podniku je nesrovnatelně méně nákladný způsob 

než slepé hledání zaměstnanců na trhu práce nebo dokonce „přetahování a přeplácení“ 

schopných lidí z jiného podniku. Ve studentovy může zakořenit zájem a taky loajálnost 

k danému podniky již během praxe. Zpracovatelský průmysl i přes nesporné překážky je v 

aktivním hledání budoucích zaměstnanců mezi studenty hodně pozadu například proti IT nebo 

telekomunikacím.     

Podniky často naráží na nezájem svých zaměstnanců o školení. Jednoznačně je hlavní 

příčinou neexistence zpětné vazby v podobě motivace zaměstnance formou nejrůznějších 

benefitů. Proto doporučuji do bonifikačních programů, které se těší u podniků i zaměstnanců 

velkému zájmu, doplnit body či prémie za absolvování školení. 

Vzdělávání zaměstnanců je závislé na dostupných volných finančních zdrojích. 

Protože programy na financování vzdělávání jsou ve většině případů kryty z peněz 

evropských fondů, následuje jejich výčet až v jedné z dalších hypotéz týkající se právě 

financování inovačního procesu z fondů EU. 

Přesto se zde ještě zmíním o projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, které 

vyhlásilo 2. fázi projektu "Vzdělávejte se!". Tzv. protikrizový projekt má za cíl pomoci 

zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické 

situaci a nejsou přechodně schopni zaměstnancům přidělovat práci. O příspěvky z projektu 

„Vzdělávejte se!“, na který je určena celkem 1 miliarda Kč, mohou podniky žádat od 23. 

července 2009. Formuláře a další informace jsou k nalezení na webu MPSV na adrese 

www.mpsv.cz. (Firmy v obtížné ekonomické situaci mohou opět využít projekt "Vzdělávejte se" [online].  

Dostupný z WWW: http://www.sst.cz/aktualne/eu/101.) 
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1111..33..22  „„PPřřeennooss  ppoozznnaattkkůů  aa  iinnffoorrmmaaccíí  mmeezzii  aakkaaddeemmiicckkoouu  aa  uužžiivvaatteellsskkoouu  ssfféérroouu  
vvyyuužžiittíímm  mmoobbiilliittyy  vvýýzzkkuummnnýýcchh  pprraaccoovvnnííkkůů,,  vvyyssookkoošškkoollsskkýýcchh  ppeeddaaggooggůů  aa  
ssttuuddeennttůů  zzrryycchhllíí  pprroocceess  iinnoovvaaccíí  vv  MMSSPP““  

 

Pojem mobilita znamená schopnost pohybu, přemístitelnost nebo pohyblivost. 

Mobilitou výzkumných pracovníků se pak myslí jejich míra schopnosti přenášet poznatky 

v rámci nespecifikované územní jednotky - tj. od území vymezeného v rámci jednoho města 

až po mezinárodní měřítko. Mobilita tím přispívá k rychlejšímu přenosu poznatků a informací 

mezi akademickou a uživatelskou sférou a lepšímu vzájemnému pochopení účastníků 

inovačního procesu. Podpořit mobilitu výzkumných pracovníků, vysokoškolských pedagogů a 

studentů lze několika nabízenými programy: 

 

• SoMoPro - regionální grantový program, jehož cílem je přilákat do veřejných 

vědecko-výzkumných institucí v Jihomoravském kraji novou kvalifikovanou 

pracovní sílu, 

• EUREXESS - bezplatná služba, která má usnadnit mezinárodní mobilitu vědců a 

jejich rodinných příslušníků cestou informačního servisu, 

• 7. RP – program zaměřený na podporu mobility výzkumníků a rozvoj jejich 

kariéry. 

• České centrum pro mobilitu se sídlem v Praze – zřizované Akademií věd ČR, více 

na www.avcr.cz/ccm.php.  

 

Tato disertační práce se však nezabývá přímou podporou mobility vědeckých 

pracovníků ze strany nejrůznějších institucí, ale její podporou ze strany malého a středního 

podnikání. Podíváme-li se tedy na posílení mobility vědeckých pracovníků z pohledu 

podniků, dostáváme se ke zjištění, že taková přímá podpora vědeckých pracovníků neexistuje. 

Buď podniky investují do vlastního výzkumného oddělení nebo financují či spolufinancují 

výzkum v jiné instituci a následně dochází k transferu technologií. V předešlé podkapitole 

11.2 nazvané „Vymezení hypotéz s faktory podporovanými v MSP v dostatečné formě“ jsem 

jako bariéru při transferu technologií označil právě nízkou mobilitu vědeckých pracovníků. 

Jakými prostředky tedy mohou podniky tuto bariéru pomoc odstraňovat? Jedná se o nepřímé 
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nástroje na podporu mobility výzkumných pracovníků. Zcela konkrétní řešení nepřímého 

nástroje představuje inovační voucher.  

 Inovační vouchery jsou unikátním nástrojem podpory spolupráce univerzit a podniků. 

Na straně podniků pomáhají k většímu využití jejich inovačního potenciálu, na straně 

výzkumných pracovníků jednotlivých univerzit pomáhají podpořit jejich výzkumnou činnost, 

zajistit transfer technologie a v konečné fázi zefektivnit komercializaci výzkumu. Nepřímá 

podpora mobility vědeckých pracovníků spočívá v tom, že malé a střední podnikání neplatí 

přímo za provedený výzkum, ale použijí na pokrytí výzkumu inovační voucher, který je 

součástí Regionální inovační strategie 3 Jihomoravského kraje a finance na něj poskytuje 

Statutární město Brno. Největší vypovídající hodnotu o přínosu inovačního voucheru pro 

vědecké pracovníky mají slova ředitele JIC, Jiřího Hudečka: „Pozitivní je, že téměř 60 

procent všech zájemců nikdy předtím s univerzitami nespolupracovalo a více než 70 procent 

by do spolupráce bez voucheru nešlo. Počáteční odhady tak byly několikanásobně 

překonány“.   

Inovační voucher jako první projekt svého druhu v České republice představilo 

Jihomoravské inovační centrum, které zajišťuje také organizační část. Jedná se o dotaci 

v hodnotě až 150 tisíc Kč, která je určená pro malé a střední podniky se sídlem v České 

republice na nákup znalostí (služeb) od jedné z brněnských univerzit (Masarykova univerzita, 

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno).  

První příjemci inovačního voucheru byli vylosovaní na podzim 2009. O inovační 

voucher nejčastěji žádaly podniky z oborů strojírenství a ICT (informační a komunikační 

technologie). Před podáním žádosti si podniky musely spolupráci s cílovou univerzitou 

předjednat. Největší zájem měly o Vysoké učení technické v Brně (97 žádostí), následované 

Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou (54), Masarykovou univerzitou (45) a 

Veterinární a farmaceutickou univerzitou (2). Potvrdila se tak pověst VUT v Brně jako 

vysoké školy s největší orientací na praxi a také že Útvar transferu technologií na VUT v Brně 

sílí na významu. (JIC Inovační vouchery [online]. Dostupný z WWW: <http://www.inovacnivouchery.cz.) 

Na transferu technologií prostřednictvím inovačního voucheru se nepřímo podílí třetí 

subjekt, který je vedle akademické a privátní sféry stejně nezbytný pro úspěšný inovační 

systém. Tímto subjektem je veřejná sféra, ať už v rovině vládní nebo regionální - v případě 
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inovačního voucheru statutární město Brno. Tyto tři sféry tvoří nezbytný základ inovačního 

systému, který se v cizojazyčné literatuře označuje pod pojmem Triple Helix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Triple Helix 

Zdroj: http://www.triplehelixinstitute.org/ - vlastní úprava 

 

Tento model spočívá v podpoře takových inovačních aktivit, které umožní 

akademické, veřejné a privátní sféře spolupracovat při využívání specifických podmínek a 

potenciálu daného regionu pro vznik unikátní a globálně uplatnitelné konkurenční výhody. 

(The Institute for Triple Helix Innovation [online]. Dostupný z WWW: http://www.triplehelixinstitute.org/.).  

I když se v ČR o tomto modelu mluví více a více, (např. v Inovační strategii 

Olomouckého kraje nebo v RIS3 Jihomoravského kraje – inovační voucher) uplatňuje se ve 

své ryzí podobě velmi zřídka. Pro posílení svého inovačního potenciálu doporučuji malému a 

střednímu podnikání aktivně vyhledávat a zapojovat se primárně do projektů, ve kterých jsou 

zúčastněny všechny tři výše uvedené sféry inovačního procesu.  
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1111..33..33  „„SSoouuččaassnnáá  úúrroovveeňň  ffiinnaannccoovváánníí  VVaaVV  aa  iinnoovvaaccíí  zzee  ssoouukkrroommýýcchh  zzddrroojjůů  jjee  
nneeddoossttaatteeččnnáá““  

 

 Tato hypotéza vychází ze souhrnného inovačního indexu (European Innovation 

Scoreboard).  V České republice bylo v roce 2008 financování VaV a inovací ze soukromých 

zdrojů na úrovni 0,98 % HDP, což odpovídá sumě 36,5mld. Kč. Zatímco od průměru EU 

(1,17 % HDP) se příliš nelišíme, za sousedním Německem (1,77 % HDP) silně zaostáváme.  

 Výzva EU vytyčená revidovanou Lisabonskou strategií v Barceloně v březnu 2002 

doporučovala dosáhnout do roku 2010 celkových výdajů na VaV ve výši 3 % HDP, z toho 1 

% HDP z veřejných zdrojů a zbylá 2 % HDP ze soukromých zdrojů. V roce 2008 vynakládala 

ČR ze státního rozpočtu 0,55 % HDP, tedy zhruba 20,46 mld. Kč.  

Pozitivní zprávou je, že v průběhu let jak soukromé, tak i vládní investice do VaV 

rostou. ČR se také posunuje pozitivním směrem v rámci souhrnného inovačního indexu. 

Zatímco v roce 2004 dosahovala ČR údaj 80 % evropského průměru, v roce 2008 je to již 85 

%, čímž se řadíme k zemím s nadprůměrným růstem inovační výkonnosti. Pro úplnost ještě 

dodávám, že EU z hlediska inovačního potenciálu zaostává za USA a to zase za Japonskem, 

ale opět se rozdíly postupně stírají. (Pazour, 2009). 

 Podstatná opatření pro zvýšení úrovně financování VaV a inovací ze soukromých 

zdrojů jsou zakotvena v Národní inovační strategii ČR. Tato opatření se však týkají 

legislativního rámce, jejichž hybnou silou je vláda nikoli samotné MSP. „Ke zvýšení investic 

soukromého kapitálu do VaV a inovací stát může použít cílené stimulace formou různých 

daňových pobídek a nástrojů a dále podporou a vytvářením podmínek pro aktivity rizikového 

kapitálu.“ (Národní inovační strategie [online]. Businessinfo. Praha : Úřad vlády, 2004 [cit. 2009-10-28]. 

Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/koncepce-a-politiky/narodni-inovacni-strategie-cast-

i/1000502/38747/>.) 

 V kontextu výše uvedených čísel je zajímavostí výsled provedeného výzkumu, kde 

66% dotazovaných podniků uvádí, že financuje svůj inovační proces ze soukromých zdrojů. 

Tak vysoké procento pak poukazuje na jedné straně na velkou snahu využívání vlastních 

zdrojů a na straně druhé jejich ještě větší omezenost, neboť na jeden subjekt MSP připadá 

investice zhruba jen pár tisíc Kč za rok. 

 MSP doporučuji pro oblast financování VaV a inovací ze soukromých zdrojů zaměřit 

se na Agenturu pro soukromé investice do výzkumu a vývoje. Tuto agenturu založili 
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organizátoři České hlavy pro propojení vědy a průmyslu. Jejím cílem je propojovat soukromé 

investory s výzkumnými projekty, které nenašly finance u veřejných zdrojů. Podnikům, které 

hledají nové výrobní programy nebo usilují o zlepšení technologie, nabízí pomoc s 

vyhledáním vhodných vědeckých kapacit. V případě vyhledávání realizátora výzkumu a 

zahájení výroby agentura pomáhá zajistit jak tuzemské tak zahraniční subjekty. Více 

informací je k nalezení na http://www.inovace.cz/for-business/financovani-

inovaci/clanek/agentura-pro-soukrome-investice-do-vyzkumu-a-vyvoje/. (Agentura pro soukromé 

investice do výzkumu a vývoje). 

Tato agentura také nabízí podnikům vyhledání strategického partnera či tichého 

společníka pro získání potřebného kapitálu na inovace, tzv. venture capital nebo-li rizikový 

kapitál určený na financování inovací a rozvoje podniků. „Rizikový kapitál vstupuje přímo do 

základního jmění cílových podniků, stává se spoluvlastníkem, společně s vlastníky cílového 

podniku sdílí riziko ztrát investovaného kapitálu a usiluje o maximální zvýšení hodnoty 

podniku. Rizikový kapitál je bezesporu jednou z efektivních forem podpory inovací. Z jisté 

americké studie vyplývá, že jeden dolar rizikového kapitálu přináší až třikrát více inovací než 

jeden dolar vydaný na financování výzkumu a vývoje tradiční cestou. Inovační a růstový 

potenciál rizikového kapitálu vyplývá i z raketového startu mnoha dnes velkých a úspěšných 

podniků, jako jsou např. Digital Equipment Corporation, Apple, Intel, Microsoft, u jejichž 

zrodu stál právě rizikový kapitál. Rozvoj rizikového kapitálu v ČR nedosahuje prozatím 

takového významu, aby bylo možné považovat jej za hybnou sílu inovací. Společnosti 

působící v oblasti rizikového kapitálu v tuzemsku disponují fondy v celkové výši 46 miliard 

Kč, avšak jejich využití v několika desítkách realizovaných investic nepřesahuje 4 miliardy 

Kč. K širšímu uplatnění rizikového kapitálu v ČR napomáhá cílenou propagací a osvětovou 

činností sdružení fondů rizikového kapitálu působících v ČR - CVCA (Czech Venture Capital 

Association).“ („Venture“ kapitál – akcelerátor inovací [online].  [cit. 2009-10-28]. Dostupný z WWW: 

http://www.mmspektrum.com/clanek/venture-kapital-akcelerator-inovaci.) 

Více informací o tomto sdružení je na www.cvca.cz (The Czech Private Equity and Venture Capital 

Association). 

 

Určitou formou financování VaV a inovací ze soukromých zdrojů je transfer 

technologií VŠ. Protože je tato disertační práce zaměřena na malé a střední podnikání 

převážně v oblasti všeobecného strojírenství, má MSP možnost spolupráce při transferu 
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technologií s jedinou strojní fakultu v obou sledovaných krajích, tj. Fakultu strojního 

inženýrství VUT v Brně. V rámci VUT v Brně funguje Útvar transferu technologií, jehož 

posláním je „napomáhat komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT, podporovat 

tím rozvoj školy a přispívat ke zvýšení inovačního potenciálu regionu a jeho hospodářskému 

rozvoji“. Konkrétní informace o možné spolupráci jsou k nalezení na 

http://www.vutbr.cz/index.php?wapp=techtransfer&lang=0. 

 Další informace obsahuje směrnice rektora č.25/2009 o Systému komercializace 

poznatků vědy a výzkumu. Jedním z mnoha konkrétních příkladů je úspěšná spolupráce na 

zavedení do výroby čtyřsedadlového letounu VUT 100, na kterém se podílela FSI VUT v 

Brně a jeden z oslovených respondentů v provedeném výzkumu, Evektor, spol.s r.o. 

 

1111..33..44  „„MMSSPP  nneevvyyuužžíívváá  ddoossttaatteeččnněě  nnaa  ffiinnaannccoovváánníí  iinnoovvaaččnnííhhoo  pprroocceessuu    ffoonnddyy  EEUU““  

 

Provedený výzkum odhalil, že MSP používá na financování VaV a inovací jen z 8% 

dotace nebo granty. Informovanost o národních nebo regionálních programech je všeobecně 

lepší, neboť se jednotlivé municipality snaží o jejich propagaci. Z tohoto důvodu, spolu 

s možností získání vyššího objemu financí, se v dalším textu zaměřím jen na nadnárodní 

dotace/granty.  

Evropské fondy představují v současné době jednu z velmi vhodných možností pro 

financování inovačního potenciálu. Z provedeného výzkumu však jednoznačně vyplývá, že 

MSP financuje inovační proces z evropských fondů jen v malé míře. Tento fakt je způsoben 

nedostatkem informací, nepřehledností a obavou z velké administrativní zátěže. Skutečnost 

absolutní nepřehlednosti jsem si osobně ověřil při hledání materiálů pro následující klasifikaci 

aktuálních výzev. Nezájem o agentury, které se zabývají projekty získávání peněz z 

evropských fondů a mohou více či méně odstranit výše zmíněné bariéry, je zase způsoben 

nedůvěrou v ně. S pomocí projektového manažera pana Ing. Pavla Smrtky ze společnosti 

Europrofin s.r.o. nastiňuji MSP klasifikaci evropských fondů a následně aktuální výzvy 

vhodné pro posílení inovačního potenciálu MSP. 

 

Níže uvedené tři fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční 
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prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a 

jejich regiony. Tyto Evropské fondy disponují částkou 26,7 mld. euro určených pro Českou 

republiku na období 2007 až 2013, z toho 8,4 mld. euro tvoří schválené projekty a jen 1,7 

mld. euro proplacené projekty (stav k 6.10.2009). Evropská unie má tři hlavní fondy: 

• Strukturální fondy:     

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)  

• Evropský sociální fond (ESF)  

• Fond soudržnosti (FS)  

 

Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které 

jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) 

a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Pro malé a střední 

podnikání jsou s ohledem na posílení jeho inovačního potenciálu určeny: 

• Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 

 

Operační program Podnikání a inovace disponuje částkou 3,04 mld. euro. Je zaměřený na 

podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do 

podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační 

potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje 

navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Žadateli mohou být 

podnikatelé, výzkumné instituce, vysoké školy, neziskové organizace, fyzické osoby a další. 

Tento operační program je rozdělen na 4 prioritních os: 

 

• Priorita 1 - Podnikání a inovace 

1.1. Vznik firem (programy START, INKUBÁTOR) 

1.2. Rozvoj firem (programy KREDIT, PROGRES, ZÁRUKA, ROZVOJ III, VYUŽITÍ ICT V 

PODNICÍCH, MARKETING) 

1.3. Inovace (programy INOVACE, POTENCIÁL, PATENT) 

1.4 Efektivní energie (programy EKO-ENERGIE, EPC) 

• Priorita 2 - Prostředí pro podnikání a inovace 

2.1. Spolupráce (program SPOLUPRÁCE) 

2.2. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů (program INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ 
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LIDSKÝCH ZDROJŮ) 

2.3 Infrastruktura pro podnikání a inovace (programy NEMOVITOSTI, PROSPERITA II) 

• Priorita 3 - Služby pro rozvoj podnikání 

3.1 Služby (programy PORADENSTVÍ, INTERNACIONALIZACE, SPECIALIZOVANÉ 

VELETRHY A VÝSTAVY V ZAHRANIČÍ, ROZVOJ STRATEGICKÝCH A ICT SLUŽEB) 

3.2 Nové trendy (program TRENDY) 

• Priorita 4 - Technická pomoc 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na další profesní vzdělávání 

podporované zaměstnavateli, uplatňování pružných forem organizace práce, na snižování 

nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na 

začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné 

správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Žádat mohou poskytovatelé 

sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, 

kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace a další. Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost disponuje částkou 1,84 mld. Euro, která je rozdělena do 6 prioritních os: 

 
• Priorita 1 - Adaptabilita  

1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků  

1.2 Podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání  

• Priorita 2 - Aktivní politiky trhu práce  

2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti  

2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj  

• Priorita 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti  

3.1 Podpora sociální integrace  

3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce  

3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života  

• Priorita 4 - Veřejná správa a veřejné služby  

• Priorita 5 - Mezinárodní spolupráce  

• Priorita 6 - Technická pomoc  

Vedle výše uvedených fondů, které jsou zaměřeny na snižování ekonomických a 

sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony, existují v UE ještě tzv. rámcové 

programy. Řídí je Evropská komise a jsou zaměřeny zejména na orientovaný výzkum s 

předem definovanými cíli v tzv. tematických prioritách, který je realizovaný řešitelskými 

mezinárodními konsorcii, sestávajícími z mnoha národních týmů. Pro MSP jsou zajímavé tyto 

rámcové programy: 
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• 7. rámcový program (7RP) 

• Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) 

 

7. Rámcový program disponuje částkou 54,585 mld. euro. Skládá se ze čtyř hlavních bloků 

činností tvořících 4 konkrétní programy a z pátého specifického programu jaderného 

výzkumu: 

• Program Spolupráce - MSP se jako ostatní účastníci mohou zapojovat do výzkumných a 

vývojových konsorcií resp. žádat o granty na základní výzkum. Zejména na nátlak Evropského 

parlamentu je i v 7.RP stanoveno, že na MSP má jít alespoň 15% finančních prostředků z programu 

Spolupráce, 

• Program Myšlenky - Témata výzkumu v tomto programu nejsou prakticky nijak omezena, 

vítány jsou hlavně průkopnické návrhy využívající nekonvenčních a inovačních postupů či 

technologií a témata, jež v sobě kloubí vysoké riziko odborného neúspěchu s potenciálem pro 

vědecké objevy mimořádného významu. Obvykle jsou podporovány projekty, jež řeší výzkumný 

tým, složený z několika výzkumníku z jedné nebo více evropských zemí, pod vedením předního 

odborníka v daném oboru, 

• Program Lidé – obsahuje pro MSP speciální program na výměnu výzkumných pracovníků 

mezi podnikovou a akademickou sférou, 

• Program Kapacity - Cílem programu je optimalizace využití stávající výzkumné infrastruktury 

v členských zemích EU a její další rozvoj, spolu se současným rozšiřováním inovačních kapacit 

malých a středních podniků. Program je navržen mj. na podporu regionálních uskupení (klastrů) 

zaměřených na výzkum a na současné uvolnění výzkumného potenciálu v konvergenčních a 

nejvzdálenějších oblastech EU, 

• Specifický program Jaderný výzkum 

 

Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace je důležitým prostředkem podpory 

rozvoje malého a středního podnikání - páteře evropského hospodářství. Hlavními 

praktickými cíly programu CIP jsou podpora inovačních projektů (včetně ekologicky 

zaměřených inovací), zlepšení přístupu podniků ke zdrojům financování a rozvoj služeb 

podporujících podnikání v jednotlivých evropských regionech. Program rovněž podporuje 

vyšší uplatnění informačních a komunikačních technologií a stimuluje využívání 

obnovitelných energetických zdrojů a vznik energeticky úsporných provozů.  Na program CIP 

je vyčleněno více než 3,6 mld. EUR. Program se člení do třech hlavních tématických pilířů: 
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• Program pro podnikání a inovace (EIP) má jako hlavní cíl podporu vzniku a rozvoje 

inovativních MSP pomocí fondů rizikového kapitálu a systému finančních záruk a půjček. Tento 

druh financování, umožňující mj. vznik a růst podniků již v časných fázích realizace 

podnikatelských záměrů, je obecně v dnešní Evropě rozvinut velmi nedostatečně.  

• Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE) je zaměřen na zvyšování investic 

členských států EU do nových a obnovitelných zdrojů energie a na racionální využívání již 

existujících energetických zdrojů.  

• Program pro podporu politiky informačních a komunikačních technologií 

(ICT PSP) se týká stimulace inovací a zvyšování konkurenčních schopností podniků, státní 

správy i jednotlivých občanů prostřednictvím intenzivnějšího využívání informačních a 

komunikačních technologií. Hlavními cíly programu jsou podpora vzniku a rozvoje jednotného 

evropského informačního prostoru, vnitřního trhu informačních služeb a výrobků a otevřené 

informační evropské společnosti obecně (např. eHealth, e-Government apod.).  

 

Materiály pro tuto hypotézu jsou čerpány z následujících elektronických zdrojů, kde 

také může MSP nalézt všechny potřebné údaje a informace o aktuálních výzvách:  

 

http://www.enterprise-europe-network.cz/projekty/aktualni-vyzvy/strukturalni-fondy/#,  
http://www.enterprise-europe-network.cz/projekty/podpora-vyzkumu-pro-msp,  
http://www.strukturalni-fondy.cz, 
http://dotace-eu.mesec.cz/, 
http://www.czelo.cz/7rp/#MSP. 

 

1111..33..55  „„VVěěddeecckkáá  cceennttrraa  jjssoouu  pprroo  MMSSPP  ppooddppoorroouu  ii  zzddrroojjeemm  vv  iinnoovvaaččnníímm  pprroocceessuu““    

 

Hlavním a zároveň největší vědeckým centrem v ČR je Akademie věd ČR. Tvoří ji 54 

veřejných výzkumných pracovišť, v nichž působí více než 700 zaměstnanců. Pro MSP ve 

sledovaných krajích jsou zajímavá dvě centra: Jihomoravské inovační centrum v Brně a 

Technické inovační centrum ve Zlíně. 

 Hned na začátku je potřeba uvést na pravou míru to, co je pod pojmem inovační 

centrum chápáno ve světě a u nás. V cizojazyčné literatuře jsou inovační centra zakládána 

jako „non-profit think thank“ nebo-li neziskový mozkový trust – intelektuální skupina či 

výzkumný tým. Tj. místa, kde vědci z univerzit, podniků a laboratoří sdílejí své zkušenosti a 

spolupracují na určitém projektu. Přičemž jejich primární zaměstnavatel je právě univerzita, 
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podnik nebo laboratoř. Druhým významným rozdílem je financování těchto center ve světě 

z dotací a darů silných institucí jako banky, nadnárodní společnosti a velkou mírou také 

samotnými univerzitami. JIC v Brně jako zájmové sdružení právnických osob se naopak od 

TIC s.r.o. k tomuto zahraničnímu modelu přibližuje. Tým lidí působící v obou subjektech je 

tvořen kmenovými zaměstnanci, kteří nesplňují myšlenku „non-profit think thank“, ale jsou 

spíše v pozici správců podnikatelského inkubátoru, technologického parku a k nim další 

nezbytní administrativní zaměstnanci. Jako problematická se také jeví přímá závislost 

inovačních center na krajských politicích, neboť změna hejtmana a zastupitelstva se plně 

odráží na vytyčené strategii a vnímání potřeby inovačního centra.   

 Z výše popsané situace jsem původně chtěl tuto hypotézu zařadit do kapitoly 11.1 

nazvané „Vymezení irelevantních hypotéz“, neboť jsem nenacházel žádné smysluplné 

doporučení pro MSP ve spojitosti s inovačními centry mimo podnikatelské inkubátory a 

vědeckotechnické parky. 

 Při konzultacích v obou inovačních centrech jsme od tohoto záměru však ustoupil. 

Důvodem je neopomenutelná skutečnost, že tato inovační centra jsou spolutvůrcem (ne-li 

hlavním tvůrcem) inovační strategie v jednotlivých krajích a jediným relevantním 

zprostředkovatelem inovačních potřeb a námětů mezi podniky a kraji. Podniky tak mohou 

prostřednictvím inovačních center nepřímo ovlivňovat či se spolupodílet na inovační strategii 

kraje, ve kterém mají svou působnost.  

 Dalším možnost spolupráce MSP s inovačními centry je v rovině konzultací ohledně 

evropských fondů a jiných státních či krajských programech a grantech na financování 

inovačního procesu. V tomto směru jsou inovační centra alternativou k agenturám, které se 

zabývají projekty na získávání financí z EU fondů, s tím rozdílem, že inovační centra mohou 

inovační proces posoudit komplexněji a poradit v jeho jednotlivých fázích. Tím se přeneseně 

dostávám k prvotní myšlence, že inovační centra jsou zdrojem a místem podpory pro inovační 

podnikání. Dle sdělení zaměstnanců v obou inovačních centrech se tento záměr v posledních 

dvou letech velmi pomalu rozvíjí a za úplatu již dnes mohou podniky přicházet do inovačních 

center jako do poradního subjektu k inovačnímu podnikání.      
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1111..33..66  „„PPooddnniikkaatteellsskkýý  iinnkkuubbááttoorr  ppooddppoořříí  ppooddnniikkyy  vv  pprrvvnníícchh  ffáázzíícchh  iinnoovvaaččnnííhhoo  
pprroocceessuu  ““  

 

Podnikatelské inkubátory rostou v ČR doslova jako houby po dešti. Běžně jsou 

součástí vysokých škol, velkých, ale dnes už i menších měst a v neposlední řadě součástí 

technologických parků. Obecně je cílem inkubátorů snížit prostřednictvím sdílení různých 

zařízení režijní náklady inkubovaných podniků, zvýšit míru jejich přežití a umožnit tak 

rozvinout nápady podnikatelů do fáze komerční podoby. Zvyšují tak procento úspěšných 

podnikatelských záměrů, které často zůstanou jen ve fázi podnikatelského záměru. 

Pro odvětví zpracovatelského průmyslu je možnost vstupu do podnikatelského 

inkubátoru značně snížena. Bariéry lze hledat ve třech hlavních oblastech. První a 

nejpodstatnější je, že inkubovaný podnik musí být začínající. Nové podniky však v tomto 

odvětví téměř nevznikají z důvodů hospodářské recese, nasycenosti trhu a přesunu této 

výroby za levnější pracovní silou do východních zemí. Další bariérou jsou vysoké nároky na 

dimenzi prostoru a hygienické požadavky - hlučnost. Inkubátory nejsou kapacitně určeny pro 

výrobu větších zařízení. Třetí bariérou je omezená doba působnosti v podnikatelském 

inkubátoru po dobu jednotek let (zpravidla tři roky), což je pro výrobní podnik z hlediska 

nutnosti vybudování infrastruktury značně neefektivní. 

Tyto bariéry potvrzují také slova zaměstnance Jihomoravského inovačního centra, 

které provozuje podnikatelský inkubátor. Od roku 2004 prošel tímto inkubátorem pouze 

jediný strojírenský podnik - Flaxicat tools, s.r.o. Stejná situace je i v podnikatelském 

inkubátoru spravovaném Technickým inovačním centrem ve Zlíně.  

Při konzultaci v podnikatelských inkubátorech byla ohledně hledání možností, jak 

začlenit i existující podnik z odvětví zpracovatelského průmyslu do podnikatelského 

inkubátoru, nastíněna určitá možnost. Podstatou je založení dceřiné společnosti. Ta je novým 

subjektem, do kterého matka přesune tvůrčí zaměstnance s inovační myšlenkou, která se 

v prostředí inkubátoru může snáze rozvíjet. Vedoucí oddělení podnikatelského inkubátoru ve 

Zlíně, pan Ing. Petr Konečný, doporučil, že stejně tak akceptovatelnou možností je, když 

existující podnik inkubuje své vývojové oddělení, které má však vysoce inovační potenciál 

s vysokou mírou rizika úspěšné komercionalizace dané inovace. Tento způsob inkubace 

úspěšně probíhá v současné době u jednoho Zlínského podniku. Ať už založení dceřiné 

společnosti nebo inkubace jen výzkumného oddělení existujícího podniku, oba popsané 
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způsoby jsou určitou modifikací spin-off firmy, jejichž zakládání je v ČR na vzestupu. 

Oddělená spin-off se stává nezávislým subjektem, který si od své mateřské společnosti 

obvykle bere duševní vlastnictví, technologii nebo existující výrobek a transformuje jej do 

nových výrobků anebo služeb.  

V současné době se podnikatelské inkubátory v ČR potýkají s problémem jejich krátké 

působnosti na trhu a s tím spojenou nevyzrálostí. První inkubátory vznikaly zhruba před pěti 

lety v závislosti na dotaci z Operačního programu Průmysl a podnikání - programu Prosperita 

(dnes OP Podnikání a Inovace). Pro obsazení inkubátorů nebyla věnována taková pozornost, 

jaká by se věnovala dnes. Nicméně tříletý cyklus inkubace mnohým subjektům pomalu končí 

a znovu obsazení probíhá již podle nových pravidel a v rámci silnější konkurence zájemců. 

 Pro MSP jsou kromě podnikatelských inkubátorů zajímavé tzv. vědeckotechnické 

parky, zřizované JIC Brno i TIC Zlín. V nich mohou podniky za komerční nájem (v 

inkubátorech za dotovaný nájem) rozvíjet svou činnost. Přínosem jim je stimulace přechodu 

znalostí a technologií mezi univerzitami, pracovišti výzkumu a vývoje a trhem. 

Vědeckotechnické parky zajišťují další služby s přidanou hodnotou společně s vysoce 

kvalitními prostorami a vybaveností a odbourávají tak zbytečnou administrativní zátěž. 

 
 

1111..44  SShhrrnnuuttíí  nnáávvrrhhůů  řřeeššeenníí  ddoo  uucceelleennééhhoo  rráámmccee  

 

Každá z výše popsaných hypotéz se týká jednoho inovačního faktoru. Tyto faktory 

spolu ještě s několika dalšími, které tato práce nepokrývá, tvoří celkový inovační potenciál 

podniku. Následující tabulka obsahuje shrnutí návrhů řešení pro expanzi inovačního 

potenciálu do uceleného rámce.  

Rámec je po svislé linii logicky členěný do tří oblastí, které jsou reprezentované teorií, 

analýzou a návrhem řešení. První sloupec obsahuje výčet jednotlivých hypotéz / inovačních 

faktorů, které jsem pro tuto práci vybral po nastudování teorie. Další dva sloupce reprezentují 

analýzu v podobě orientační míry implementace daného faktoru v MSP dle provedeného 

výzkumu počátkem roku 2009 v číselné hodnotě a pro větší přehlednost také v grafické 

podobě. V posledním sloupci jsou heslovitě vymezená doporučení pro expanzi inovačního 

potenciálu v podmínkách MSP . 
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Hypotéza / inovační 
faktor 

Orientační míra aplikace    
 v MSP dle provedeného výzkumu v roce 2009 

Doporučení 

Faktory podnikatelského ducha 

Vzdělávání 

zaměstnanců 
47% 

 • Aplikovat plány vzdělávání 
• Podporovat celoživotní  

       vzdělávání 
• Nabízet praxi studentům 
• Mapovat absolventy VŠ 
• Zavést bonifikační program 
• Účast na projektu "Vzdělávejte   

       se!" 

Užití výsledků VaV VŠ 58%  

• Realizovat transfer technologií 
• Zadávat odborné posudky 
• Spolupracovat na bakalářských   

       a diplomových pracích  

Mobilita výzkumných 
pracovníků 

- 
 • Ucházet se o inovační voucher 

• Účastnit se projektů triple helix 

Zadávání úkolů do 

vědeckých center 
13%  

• Poradenství 
• Podávat podněty pro inovační  

       strategii kraje 
• Informovat se o EU fondech,  

       grantech a dotacích z rozpočtů  
       municipalit 

Tabulka č. 12: Rámec pro expanzi inovačního potenciálu v podmínkách MSP – 1. část: faktory podnikatelského ducha 

13

3

4

0

8

20

56

Vzdělávání zaměstnanců nepodporujeme

Bonifikačním programem 

Dlouhodobými stážemi v zahraničí

Dlouhodobými stážemi v ČR

Školením vlastními zaměstnanci

Školením externí firmou na území Vašeho podniku

Vysíláním na jednorázová odborná školení

Chystáme se 
ke 

spolupráci
5% Ano

58%
Ne

37%

Ano
13%

Ne
84%

Chystáme se ke 
spolupráci

3%
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Hypotéza / inovační 
faktor 

Orientační míra aplikace    
 v MSP dle provedeného výzkumu v roce 2009 

Doporučení 

Informační faktory 

Spolupráce s HK ČR 69% 

 

• Registrovat a užívat systém  
       Axis4.info 

Účast na 

mezinárodních 

veletrzích 

66%  
• Aktivně se účastnit na  

       mezinárodním veletrhu invencí  
       a inovací 

 

Tabulka č. 13: Rámec pro expanzi inovačního potenciálu v podmínkách MSP – 2. část: informační faktory 

 

 

 

Ne
31%

Ano
69%

Ano
66%

Ne

34%
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Hypotéza / inovační 
faktor 

Orientační míra aplikace    
 v MSP dle provedeného výzkumu v roce 2009 Doporučení 

Finanční faktory 

Využití 

podnikatelského 

inkubátoru 

0% 
 

 
• Inkubovat dceřinou společnost  
• Inkubovat odd. VaV 
• Založit spin-off firmu 
• Zasídlit ve vědeckotechnickém  

       parku 

Financování z EU 

fondů 
8% 

• OP Podnikání a Inovace 
• OP Lidské zdroje a  

       Zaměstnanost 
• 7.Rámcový program 
• RP Konkurenceschopnost a  

       Inovace 

Financování VaV ze 

soukromých zdrojů 
66% 

 

• Dodržet Lisabonskou strategii 
• Agentura pro soukromé investice  

       do výzkumu a vývoje 
• Venture capital 
• Využít transfer technologií VUT 

Zadávání úkolů do 

vědeckých center 
13%  

• Využít poradenství 
• Podávat podněty pro inovační  

       strategii kraje 
• Informovat se o EU fondech,  

       grantech a dotacích z rozpočtů  
       municipalit 

Tabulka č. 14: Rámec pro expanzi inovačního potenciálu v podmínkách MSP – 3. část: finanční faktory 

Ne
100%

Ano
0%

1

0

1

25

5

2

23

41

Rizikový kapitál

Kapitálové trhy

Hypoteční úvěry

Bankovní úvěry

Dotace / granty

Zpětný leasing

Finanční leasing

Vlastní zdroje

Ano
13%

Ne
84%

Chystáme se ke 
spolupráci

3%
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1122  NNÁÁSSTTIINN  DDAALLŠŠÍÍHHOO  PPOOKKRRAAČČOOVVÁÁNNÍÍ  VVÝÝZZKKUUMMNNÉÉ  PPRRÁÁCCEE  

 

Disertační práce se zabývá v rámci inovačního potenciálu MSP vymezeným počtem 

inovačních faktorů. Jejich výčet rozhodně není konečný. V dalším pokračování této práce je 

proto možné přidávat a samozřejmě také ubírat jednotlivé faktory podle toho, jak se aktuálně 

vyvíjí poznání inovačního procesu v souvislosti s nekonečným vývojem celé společnosti. 

Návrhy řešení u jednotlivých hypotéz stejně jako navržený model evaluace indexu inovačního 

potenciálu podniku nejsou definitivní.  

Každá z popsaných hypotéz bude v průběhu času měnit svou váhu a s tím i vhodné 

návrhy pro řešení. Zcela zásadní změna čeká ČR v oblasti inovací po roce 2013, kdy skončí 

programové období pro čerpání evropských fondů. I nadále lze však v určité míře očekávat ze 

strany Evropské komise podporu vědy, výzkumu a inovací.   

Navržený model evaluace inovačního potenciálu je možné upravovat na straně 

obsazenosti faktorů i použité metodologii. Nabízí se doplnění sledovaných kategorií o úroveň 

logistiky a marketingu dle pojetí inovačního potenciálu autory Pittner a Švejda. Nepochybně 

by bylo zajímavé doplnit srovnání s celou Evropskou unií, popřípadě inovačními lídry jako je 

USA nebo Japonsko. V metodice se nabízí doplnění o extrapolaci dat na další roky. To je 

však možné až po získání dat vícero let za sebou. Stejně tak jsou na dlouhodobosti evaluace 

závislé maximální a minimální stanovené hodnoty, které bude vhodné v čase upravit.  

Disertační práce naplnila své stanovené cíle, ale v žádném případě nepovažuji 

zkoumanou problematiku za zcela vyřešenou. 
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1133  PPŘŘÍÍNNOOSSYY  DDIISSEERRTTAAČČNNÍÍ  PPRRÁÁCCEE  

 

Disertační práce má jasně stanovené cíle, z jejichž naplnění vyplynuly přínosy práce. 

Detailní pohled na přínosy disertační práce je uvedený v následujících blocích.  

 

Přínosy disertační práce pro oblast teorie 

• prohloubení a systematizace teoretických poznatků v oblasti inovačního procesu 

v podmínkách MSP, 

• prezentace výsledků z šetření MSP, 

• konfrontace teoretických poznatků s přístupy uplatňovanými v podnikové praxi, 

• vytvoření modelu a metodiky pro evaluaci inovačního potenciálu podniku, 

• identifikace kritických faktorů v oblasti inovačního potenciálu podniků, 

• vytvoření teoretického rámce pro snazší zavádění inovací a jejich úspěšného 

dotažení až do fáze komercializace, 

• publikační činnost. 

 

 

Přínosy disertační práce pro praxi 

• na základě výsledků provedeného šetření navržena diversifikace postupu 

vedoucího ke zvýšení inovační aktivity dle současné míry aplikace v MSP, 

• rozšíření dosavadní úrovně poznání pro management v oblasti hodnocení 

inovačního potenciálu podniku v podobě modelu s jednoduchou a logickou 

aplikovatelností, 

• vytvoření rámce jednotlivých doporučení pro expanzi inovačního potenciálu 

v MSP, 

• úspora nákladů a času MSP pro management inovací. 

 

 

Přínosy disertační práce v oblasti pedagogiky  

• Disertační práce je využitelná jako informační zdroj a zdroj doporučené literatury 

pro výuku v předmětu Inovace v podniku na FP VUT v Brně. 
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1144  ZZÁÁVVĚĚRR  

 

Inovační proces je tvořen širokou mozaikou aktivit realizovaných od samotného 

prvotního nápadu, přes vývoj až po jeho očekávané uplatnění do praxe. Úspěšnost tohoto 

složitého procesu ve všech jeho fázích je podmíněna souhrnem schopností subjektu, který 

inovační proces realizuje. Tento souhrn několika dílčích schopností tvoří celkový inovační 

potenciál. Cílem této práce je pomocí konkrétních návrhů posílit inovační potenciál subjektů 

v podmínkách malého a středního podnikání, neboť jejich inovační proces má nižší intenzitu 

v porovnání s inovačním procesem velkých podniků.  Hlavní cíl je pak rozdělen do dílčích 

cílů, které reprezentují vybrané oblasti inovačního potenciálu. Jedná se o podpoření tzv. 

podnikatelského ducha, o zvýšení informovanosti v oblasti inovací a o posílení financování 

inovačního procesu. 

Prvotním předpokladem úspěšného sepsání této disertační práce bylo stanovení 

metodických a teoretických východisek. V oblasti metodologie lze zpětně konstatovat, že je 

při tvorbě použita většina metod nebo postupů, které byly v začátcích vybrány jako vhodné 

pro zaměření této práce. Konkrétně se jedná o logické metody, metody kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu a v neposlední řadě také modelování. Teoretická východiska 

předkládají rešerši české i zahraniční odborné literatury a dalších relevantních informačních 

zdrojů. Výstupem je ucelený souhrn nejdůležitějších poznatků a pojmů zkoumané 

problematiky. Pozornost je věnována také vývoji a růstu inovací v rozvoji společnosti a 

programům na podporu inovací v zahraničí. Převzatá a upravená data z šetření inovací 

Českým statistickým úřadem uzavírají teoretická východiska této práce a jsou prvním 

nástinem analýzy inovačního potenciálu ČR. Přechod mezi teoretickou a analytickou částí je 

reprezentován SWOT analýzou inovačního prostředí, která byla stěžejní pro formulování 

dílčích cílů a sestavení vlastního výzkumu.   

V rámci výzkumného šetření bylo osloveno 366 podniků ze zpracovatelského 

průmyslu dle klasifikace OKEČ. Dalším kritériem výběru podniků byla jejich alokace v rámci 

Jihomoravského a Zlínského kraje a jejich zařazení dle definice Evropské komise mezi malé a 

střední podniky. Výzkum probíhal elektronickou formou i osobním kontaktem v únoru 2009. 

Jeho zaměření bylo sestaveno s ohledem na jednotlivé faktory inovačního potenciálu, které 

korespondují s dílčími cíly práce a následně také s hypotézami v návrhové části. Vyhodnocení 
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provedeného výzkumu pak jednoznačně vymezilo, které hypotézy se ukázaly být jako 

irelevantní pro expanzi inovačního potenciálu MSP, dále vymezilo ty hypotézy, u kterých 

provedený výzkum odhalil, že jejich podstata je již aplikována v MSP víceméně v dostatečné 

formě, a hlavně vymezilo a potvrdilo ty hypotézy, které jsou zaměřeny na faktory inovačního 

potenciálu s nedostatečnou formou aplikace v MSP.   

Další logicky navazující kapitole, která by obsahovala návrhy řešení problematik 

týkajících se jednotlivých hypotéz, předchází kapitola s navrženým modelem evaluace 

souhrnného indexu inovačního potenciálu podniku. Primárním cílem vytvoření modelu je 

poskytnutí nástroje konkrétnímu podniku pro odhalení jeho slabých míst inovačního 

potenciálu bez nutnosti složitého získávání dat z šetření a jejich porovnávání v rámci několika 

desítek podniků, jak tomu bylo i v případě provedeného výzkumu. Pružněji tak může odhalit 

slabiny ve svém inovačním potenciálu a zaměřit se na jejich eliminaci.  

Možnosti této eliminace jsou obsaženy v následující kapitole, která přináší návrhy na 

řešení jednotlivých dílčích cílů disertační práce. Návrhy řešení jsou členěny ve třech výše 

popsaných a vymezených oblastech hypotéz dle vyhodnoceného výzkumu, tj. na irelevantní 

hypotézy, hypotézy s dostatečnou podporou jejich podstaty a hypotézy s nedostatečnou 

podporou inovačního faktoru, kterého se týkají. Největší pozornost je samozřejmě věnována 

posledně zmíněným. Obecně je možné konstatovat, že mezi ně patří faktory inovačního 

potenciálu z kategorie lidských zdrojů a financování. Konkrétní návrhy řešení jsou shrnuty 

v tabulce do uceleného rámce. Rámec obsahuje výčet jednotlivých hypotéz / inovačních 

faktorů, které byly pro tuto práci vybrané po nastudování teorie, dále pak zahrnuje dva 

sloupce reprezentující analýzu v podobě orientační míry implementace daného faktoru v MSP 

dle provedeného výzkumu v číselné hodnotě a také v grafické podobě a v posledním sloupci 

tohoto rámce jsou heslovitě vymezená doporučení pro expanzi inovačního potenciálu 

v podmínkách MSP.  

Splnění dílčích cílů a hlavního cíle disertační práce se promítá do jejího přínosu jak 

v rovině teoretické, tak i v rovině praktické. Po teoretické stránce práce obohacuje současné 

poznání o model evaluace inovačního potenciálu podniku a nastiňuje možnosti jeho dalšího 

rozvoje. Praktická část přináší MSP konkrétní podněty pro posílení jeho inovačního 

potenciálu v akceptovatelné podobě bez nutnosti studovat vědecké systémy či modely se 

složitou metodikou, kterým se většina podnikatelů v podmínkách MSP brání. Sepsání této 

práce také odhalilo další možnosti k pokračování výzkumu v oblasti inovačního potenciálu.   
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VVzzoorr  ddoottaazznnííkkuu  

I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKU 
 
(1) Jaký byl průměrný počet zaměstnanců Vašeho podniku v roce 2008? (zaškrtněte �) 
 
 1 – 9 zaměstnanců 

 10 – 49 zaměstnanců 

 50 – 249 zaměstnanců 

 250 – x zaměstnanců 

 
 
(2) Jaký obrat Váš podnik dosáhla v roce 2008? (zaškrtněte �) 
 
 0,01 mil. EUR – 1,9 mil. EUR 

 2 mil. EUR – 9,9 mil. EUR 

 10 mil. EUR – 49,9 mil. EUR 

 50 mil. EUR – x mil. EUR 

 
 
 

II. INOVAČNÍ POTENCIÁL PODNIKU 
 
(3) Došlo během posledních 2 let ve Vašem podniku k některé z následujících aktivit? (zaškrtněte 

�) 
 
 ANO NE 

Zavedení  nových funkcí a/nebo vlastností nabízených výrobků a služeb    
Zavedení nového produktu (výrobku/služby) na trh    
Zavedení nových/rozšíření stávajících služeb navazujících na prodej vlastních výrobků 
(služby během prodeje a po prodeji)    
Zavedení nové technologie produkce výrobků/poskytování služeb    
Změna designu výrobků    
Zavedení nové marketingové strategie, komunikace se zákazníky s cílem zvýšení 
odbytu    
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(4) Jaký význam sehrávají inovační aktivity pro Váš podnik? (zaškrtněte � max. 2 
nejdůležitější tvrzení) 

 
 Zvýšení kvality výrobků a/nebo služeb včetně nových funkcí a vlastností 

 Rozšíření sortimentu výrobků a/nebo služeb zavedením nového produktu 

 Splnění regulačních (legislativních) opatření 

 Vývoj/zavedení nové technologie a/nebo nové formy organizace práce zvyšující produktivitu práce 

 Snížení materiálové a/nebo energetické náročnosti produkce 

 Rozšíření trhu/zvýšení tržního podílu 

 Rozšíření výrobních kapacit 

 Omezení negativního vlivu produkce na životní prostředí 

 Inovační aktivity pro náš podnik nemají význam 

 Jiné 
Prosím uveďte: 

 
 
 
(5) Jakým způsobem podporuje Váš podnik vzdělávání zaměstnanců? (zaškrtněte � max. 2 

nejdůležitější tvrzení) 
 
 Vysíláním na jednorázová odborná školení 

 Školením externí firmou na území Vašeho podniku 

 Školením vlastními zaměstnanci 

 Dlouhodobými stážemi v ČR 

 Dlouhodobými stážemi v zahraničí 

 Bonifikačním programem  

 Vzdělávání zaměstnanců nepodporujeme 

 Jiné 
Prosím uveďte: 

 
 
 
(6) Máte ve Vašem podniku vlastní oddělení výzkumu a vývoje? (zaškrtněte �) 

Ano   Ne, ale chystáme se vytvořit  Ne  

 
 
(7) Zadáváte úkoly nebo využíváte výsledky vědy a výzkumu vysokých škol? (zaškrtněte �) 

Ano   Ne, ale chystáme se ke spolupráci  Ne  

 
 
(8) Zadáváte úkoly nebo je hledáte ve vědeckovýzkumných pracovištích? (zaškrtněte �) 

Ano   Ne, ale chystáme se ke spolupráci  Ne  
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(9) Která ze změn by z Vašeho pohledu přispěla k lepší konkurenceschopnosti? (zaškrtněte � 
max. 1 nejdůležitější tvrzení) 

 
 Přesunem do menší aglomerace 

 Přesunem do větší aglomerace 

 Přesun do stejně velké aglomerace, ale  v jiné oblasti (kraji) 

 Změna aglomerace Vám nepřispěje k lepší konkurenceschopnosti 

 Jiné 
Prosím uveďte: 

 
 
 
(10) Spolupracuje/spolupracoval Váš podnik s podnikatelským inkubátorem? (zaškrtněte �) 

Ano   Ne, ale chystáme se ke spolupráci  Ne  

 
 
 
(11) Spolupracuje Váš podnik s Hospodářskou komorou ČR?   (zaškrtněte �) 

Ano    Ne  

 
 
 
(12) Zúčastňuje se Váš podnik mezinárodních veletrhů?   (zaškrtněte �) 

Ano    Ne  

 
 
 
(13) Jaké jsou pro Vás omezující faktory inovačních aktivit? (zaškrtněte � max. 2 nejdůležitější 

tvrzení) 
 
 Příliš vysoké náklady 

 Nadměrná ekonomická rizika 

 Nedostatek finančních zdrojů 

 Malý zájem zákazníků o nové produkty 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

 Nedostatek informací o trzích 

 Nedostatečně pružné regulace a normy 

 Nepružnost podnikové organizační struktury 

 Nedostatek informací o technologii 

 Jiné 
Prosím upřesněte:  
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(14) Jaké finanční nástroje Váš podnik využívá na inovační a rozvojové aktivity? (zaškrtněte �) 
 
      Vlastní zdroje (rodina, přátelé) 

 
      Leasing 

 
      Zpětný leasing 

 
      Dotace/granty              

 
      Bankovní úvěry  

 
      Hypoteční úvěry 

 
      Kapitálové trhy 

 
      Rizikový kapitál (cizí investor) 

 
 Jiné 

Prosím upřesněte: 

 
 
 
 
 
(15) Uvažujete o kumulaci společných prostředků s jiným podnikem za účelem financování 

společného inovačního centra? (zaškrtněte �) 

Ano   Již spolupracujeme  Ne  

 
 
(16) Setkali jste se ve své podnikatelské praxi s následujícími typy dotačních programů na 

podporu inovací? Pokud ano, tak tyto programy prosím označte. (zaškrtněte �) 
 

 Regionální programy  
 

 Národní programy ČR  
 

 Strukturální fondy EU  
 

 Rámcové programy EU 
 

 Jiné 
Prosím upřesněte: 
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(17) Z jakého důvodu považujete financování inovačních aktivit z dotačních programů za 
obtížně dostupné?  (zaškrtněte � max. 2 nejdůležitější tvrzení) 

 
 Žádost o finance je složitá a komplikovaná 

 
 Finanční nástroj pro nás není vhodný 

 
 O finančních nástrojích je obtížné získat dostatek informací 

 
 Formální pravidla nám nedovolují zúčastnit se 

 
 Finančnímu nástroji nedůvěřujeme 

 
 Jiné 

Prosím upřesněte: 
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VVýýppooččeett  SSIIIIPPPP  

Thermacut, s.r.o. 

  podnik transf. min max přep.hod.I přep.hod.II index 
Zaměstnanci s dokončeným alespoň 
středoškolským vzděláním 

38 26,027 0,00 100,00 0,26 0,26 0,26 

Zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním 12 8,2192 0,00 100,00 0,08 0,08 0,08 
Účast zaměstnanců na celoživotním vzdělávání 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
 Realizace vlastní inovační aktivity ano 1 0 1 1,00 1,00 0,28 
Inovace ve spolupráci s jinými podniky a 
institucemi 

ano 1 0 1 1,00 1,00 0,12 

Podaná patentová žádost, nově registrovaná 
ochranná známka 

ne 0 0 1 0,00 0,00 0,00 

 Toky technologické platební bilance 360000 0,1463 0,00 0,42 0,35 0,35 0,35 
Podnikové výdaje na vědu a výzkum 1965000 0,7988 0,10 1,03 0,75 0,75 0,75 
Výdaje na inovace bez výdajů na vlastní a 
nakupovaný VaV 

478000 0,1943 0,05 1,40 0,11 0,11 0,11 

Investice do Eco-Innovation ano 0,25 0 1 0,25 0,25 0,25 
Financování VaV a inovací rizikovým kapitálem 0 0 0,000 0,020 0,00 0,00 0,00 
Financování VaV a inovací z úvěru 500000 0,2033 0,100 0,550 0,23 0,23 0,23 
Přístup k širokopásmovému internetu 61 10,445 0 100 0,10 0,10 0,10 
Celkové výdaje na informační technologie 3213000 1,3061 1,00 3,40 0,13 0,13 0,13 
Členství v asociacích, komorách, sdruženích nebo 
spolupráce s nimi 

ano 1 0 1 1,00 1,00 0,17 

Aktivní účast na mezinárodních veletrzích ano 1 0 1 1,00 1,00 0,66 
Pozn.: obrat: 246 mio, 146 zaměstnanců        
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Niob, spol. s r.o. 

  data transf. min max přep.hod.I přep.hod.II index 
Zaměstnanci s dokončeným alespoň 
středoškolským vzděláním 

45 25,281 0,00 100,00 0,25 0,25 0,25 

Zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním 20 11,236 0,00 100,00 0,11 0,11 0,11 
Účast zaměstnanců na celoživotním vzdělávání 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
 Realizace vlastní inovační aktivity ano 1 0 1 1,00 1,00 0,28 
Inovace ve spolupráci s jinými podniky a 
institucemi 

ano 1 0 1 1,00 1,00 0,12 

Podaná patentová žádost, nově registrovaná 
ochranná známka 

ne 0 0 1 0,00 0,00 0,00 

 Toky technologické platební bilance 460000 0,2347 0,00 0,42 0,56 0,56 0,56 
Podnikové výdaje na vědu a výzkum 5230000 2,6684 0,10 1,03 2,76 1,00 1,00 
Výdaje na inovace bez výdajů na vlastní a 
nakupovaný VaV 

2540000 1,2959 0,05 1,40 0,92 0,92 0,92 

Investice do Eco-Innovation ano 0,25 0 1 0,25 0,25 0,25 
Financování VaV a inovací rizikovým kapitálem 0 0 0,000 0,020 0,00 0,00 0,00 
Financování VaV a inovací z úvěru 4900000 2,5 0,100 0,550 5,33 1,00 1,00 
Přístup k širokopásmovému internetu 72 10,112 0 100 0,10 0,10 0,10 
Celkové výdaje na informační technologie 6256000 3,1918 1,00 3,40 0,91 0,91 0,91 
Členství v asociacích, komorách, sdruženích nebo 
spolupráce s nimi 

ne 0 0 1 0,00 0,00 0,00 

Aktivní účast na mezinárodních veletrzích ne 0 0 1 0,00 0,00 0,00 
Pozn.: obrat: 196 mio, 178 zaměstnanců        
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Přepočet na ČR 

  EIS + stat. transf. min max přep.hod. index 
Zaměstnanci s dokončeným alespoň 
středoškolským vzděláním  

91,80 91,80 0,00 100,00 0,92 0,92 

Zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním  13,90 13,90 0,00 100,00 0,14 0,14 
Účast zaměstnanců na celoživotním vzdělávání  5,80 5,80 0,00 100,00 0,06 0,06 
 Realizace vlastní inovační aktivity (%/100) 0,28 0,28 0 1 0,28 0,28 
Inovace ve spolupráci s jinými podniky a 
institucemi (%/100) 

0,12 0,12 0 1 0,12 0,12 

Podaná patentová žádost, nově registrovaná 
ochranná známka (17,9 na mio obyv.) 

0,179 0,179 0 1 0,18 0,18 

 Toky technologické platební bilance 0,39 0,39 0,00 0,42 0,93 0,93 
Podnikové výdaje na vědu a výzkum 0,98 0,98 0,10 1,03 0,95 0,95 
Výdaje na inovace bez výdajů na vlastní a 
nakupovaný VaV 

0,88 0,88 0,05 1,40 0,61 0,61 

Investice do Eco-Innovation (met. ano=1) 1 0,25 0 1 0,25 0,25 
Financování VaV a inovací rizikovým kapitálem 0,007 0,007 0,000 0,020 0,35 0,35 
Financování VaV a inovací z úvěru 0,470 0,470 0,100 0,550 0,82 0,82 
Přístup k širokopásmovému internetu 98,00 25 0 100 0,25 0,25 
Celkové výdaje na informační technologie 3,20 3,20 1,00 3,40 0,92 0,92 
Členství v asociacích, komorách, sdruženích nebo 
spolupráce s nimi 

0,69 0,17 0 1 0,17 0,17 

Aktivní účast na mezinárodních veletrzích 66,00 0,66 0 1 0,66 0,66 
Pozn.: vstupní data v % k populaci nebo k HDP 
nebo k počtu MSP – viz EIS+statistika výzkumu 

      


