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1 ÚVOD A MOTIVACE 
 

Moderní technologie jsou v současnosti často skloňované téma na úrovni evropských i 
národních politik. Jsou totiž spojovány s jinými populárními termíny jako jsou 
„konkurenceschopnost podniku“ a „udržitelný rozvoj podnikání“. Podniky vidí v nových 
technologiích potenciální zdroj konkurenční výhody. Speciální pozornost je věnována tzv. 
klíčovým vznikajícím technologiím KETs (z angl. Key Enabling Technologies, dále jen KETs), 
které byly identifikovány na základě rozsáhlých analýz současných trendů ve výzkumu, 
vývoji a inovacích pro účely Evropské komise. Významnost těchto technologií KETs tkví 
v tom, že se jedná o technologie propojující různé vědní oblasti a zároveň mají významný 
pozitivní dopad na environmentální a sociálních problémy současné společnosti. Klíčové 
technologie KETs jsou důležitou prioritou Evropské unie pro podporu „inteligentního a 
udržitelného rozvoje“, jak je uvedeno v mottu strategického dokumentu Evropa 2020. 
Implementace technologií KETs je pravidelně monitorována Evropskou komisí. Existují různé 
nástroje a odborné komise, které posuzují pokrok v jednotlivých oblastech, predikují další 
vývoj a kvantifikují přínosy v jednotlivých členských zemích.   
 Ty, kdo mají využívat klíčových technologií KETs a diseminovat jejich výsledky jsou 
podniky a zejména malé a střední. Jsou proto Evropskou unií podporovány, finančně i 
nefinančně, aby se věnovaly těmto technologiím a implementovaly je do své výroby. 
Neexistuje však žádný vhodný nástroj, který by monitoroval implementaci v jednotlivých 
podnicích, a vzhledem k multidisciplinárnosti a komplexnosti klíčových technologií současné 
nástroje měření výkonnosti podniku plně nemohou reflektovat přínosy těchto technologií.  

Cílem dizertační práce je proto návrh modelu hodnocení přínosu klíčových technologií 
KETs pro výkonnost podniku zpracovatelského průmyslu v České republice. Tento model 
bude zohledňovat současné přístupy hodnocení inovační kapacity a udržitelnosti podniků a 
také hodnocení klíčových technologií KETs.    

V předložené práci je nejprve prezentována analýza současného stavu poznání 
v oblastech inovace v podniku, udržitelnost podniku a klíčových technologií KETs včetně 
ukazatelů měření výkonnosti v těchto oblastech. V teoretické části zaměřené na metodiku 
výzkumu je také popsán přístup pro řešení empirického výzkumu při zpracování dizertační 
práce. Dále je v dizertační práci řešen předvýzkum, který testuje základní poznatky na 
malém vzorku podniků, a na jeho základě je pak realizován výzkum kombinující práci 
s primárními a sekundárními daty. Jeho výstupem je model hodnocení přínosu KETs 
v podniku a praktický nástroj pro jeho využití v podnicích. Poté je provedeno pilotní testování 
modelu na konkrétním podniku. Na závěr jsou diskutovány výsledky výzkumu a jeho přínosy 
pro vědeckou a pedagogickou oblast a praxi. 

1.1 Cíle dizertační práce 

Z úvodu je zřejmá důležitost technologií KETs pro celou Evropskou unii. Pro sledování stavu 
implementace a využívání KETs technologií je využíváno několik nástrojů (např. KETs 
Observatory, STATNANO), které sledují aktivity v oblastech KETs v jednotlivých členských 
státech a také v ostatních zemích za účelem srovnání. Ty jsou pravidelně monitorovány a 
vyhodnocovány. Děje se tak ale pouze na úrovni států. Neexistuje totiž nástroj, který by 
hodnotil přínos na úrovni jednotlivých podniků nebo průmyslových odvětví. S tím souvisí, že 
neexistují ani doporučení pro podniky ohledně vhodné implementace technologií KETs. 
Přitom, jak bude ukázáno dále, podniky, které se věnují technologiím KETs, je nezbytné 
posuzovat „jinak“, myšleno komplexněji, v porovnání se standardními metodami hodnocení 
výkonnosti podniku. Pro komplexní zhodnocení dopadu technologií KETs na podnik je nutné 
zvážit více kritérií, které vycházejí z povahy těchto technologií.  

 
Cílem dizertační práce je navrhnout model hodnocení přínosu moderních 

technologií, konkrétně tzv. klíčových technologií KETs, ve vztahu k udržitelnosti 
podniku. Toho bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů: 
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1. popis současného stavu problematiky související s inovacemi, udržitelným 
rozvojem v podniku a technologiemi KETs na základě podrobné rešerše literatury; 

2. definování struktury ukazatelů relevantních pro klíčové technologie KETs 
v oblastech environmentální, sociální, ekonomické a technologické a formulování 
teoretického modelu; 

3. realizace empirického výzkumu na českých podnicích zpracovatelského průmyslu; 
4. návrh modelu hodnocení přínosu KETs v podnicích; 
5. metodologie modelu a formulace vztahů pomocí matematicko-statistických metod 

s využitím strukturního modelování;  
6. aplikace a verifikace metodologie a modelu na vybraném českém podniku 

zpracovatelského průmyslu; 
7. zhodnocení a diskuze přínosů modelu.   

 
 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
 
V rámci této kapitoly je prezentována literární rešerše současného stavu problematiky 
v oblasti inovací, udržitelného rozvoje v podnikání a klíčových technologií KETs a jsou vždy 
prezentovány i současné systémy a ukazatele hodnocení výkonnosti v těchto oblastech. 
Pojmy a systémy hodnocení jsou definovány a studovány nejprve odděleně. Je popsán 
náhled na jednotlivé oblasti z mikroekonomického hlediska, dále současný stav problematiky 
včetně způsobů kvantifikování a hodnocení jednotlivých oblastí z pohledu podniků (případně 
států). Nakonec se ukazuje, že propojení těchto termínů – inovace, udržitelnost a KETs, je 
stěžejní pro porozumění konceptu klíčových technologií KETs a formulaci hypotéz.  

2.1 Inovace 

Termín inovace je vykládán napříč literaturou různě. Existuje mnoho definicí, ale všechny 
mají společné rysy a opírají se o podobné fráze a slova, jako např. „novost“, „změna“ nebo 
legislativně chybně „vynález“ (Afuah, 1998; Drucker, 1986; King & Anderson, 2002; 
Kogabayev & Maziliauskas, 2017; Urabe, 1988; Valenta, 2001).  
 Například autor Urabe (1988) definuje inovace jako generaci nových nápadů a 
myšlenek, kterou jsou dále implementovány do nových produktů, procesů nebo služeb, 
vedoucích k dynamickému růstu národních ekonomik, zvýšení zaměstnanosti a vytvoření 
čistého zisku inovujícího podniku. Autor Afuah (1998) definuje inovace jako novou znalost 
začleněnou do produktu, procesu a služby a podle charakteru inovace rozlišuje 
technologické, marketingové a administrativní (organizační). Definicí, typologií a modely 
inovací se zabývá studie z roku 2017 (Kogabayev & Maziliauskas, 2017). Autoři uvádí, že 
obecně akceptovatelná definice pojmu inovace neexistuje a ukazuje tři různé přístupy 
k definici pojmu, kdy inovace jsou chápány jako proces, změna nebo výsledek. Kromě 
klasifikace inovací autoři také ukazují rozdílné efekty inovací (Drucker, 1986): sociální 
(bezpečnost a zdraví, vytváření pracovních míst aj.), ekonomické (produktivita práce, zisk 
aj.), nebo technické (zlepšení technických parametrů, nový produkt nebo proces aj.).  
 Rozšířenou a uznávanou definicí je ta v tzv. Oslo manuálu (OECD/Eurostat, 2005), 
která vycházeje ze Schumpeterova konceptu inovací poskytuje popis termínu inovace a 
uvádí typy inovací, a navíc také přichází s postupy pro měření inovací. Definice podle Oslo 
manuálu (třetí edice) zní: „Inovace je implementace nového nebo významně vylepšeného 
produktu (zboží nebo služby), nebo procesu, nové marketingové metody, nebo nového 
organizačního procesu v podnikatelské praxi, místa nebo externích vztahů.“ 
(OECD/Eurostat, 2005).  
  
 Inovace ve vztahu k podnikům jsou předmětem mnoha současných studií – 
odborných textů ale i populárně naučné literatury, která pomáhá podnikům a managementu 
s inovacemi pracovat a začlenit je do vlastních podnikových procesů (Al-Mubaraki, 
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Muhammad, & Busler, 2015; Davila, Epstein, & Shelton, 2006; Drucker, 1986; Gibson, 2015; 
Tornatzky & Klein, 1982). Vědecké publikace pak studují významnost inovací s ohledem 
např. na získání a udržení konkurenční výhody (Fonseca & Lima, 2015; Porter, 1985; D.J. 
Teece, 1986), udržitelný rozvoj podniku (Elkington, 1997; Klewitz & Hansen, 2014; 
Schaltegger & Wagner, 2011) a také z pohledu inovační kapacity podniku (Cohen & 
Levinthal, 1990; Saunila & Ukko, 2012) nebo samotné velikosti podniku (Audretsch & Acs, 
1991; Laforet, 2009; Tether, 1998).  
 Významným autorem, který se věnoval tématu inovací v podniku, byl Peter F. 
Drucker, který se na inovace dívá jako na neustálý proces učení se a adaptace. V rámci své 
knihy Innovation and Entrepreneurship popisuje manažerské principy a praxi osvojení 
inovačního procesu (Drucker, 1986). Oproti tomu autor (Denton, 1999) uvádí, že přelomové 
inovace v rámci jednoho odvětví se často objeví nečekaně a že spíše než o pozvolna 
přicházející a organizované inovace se často jedná o vedlejší „produkty“ z jiných odvětví, 
které se pak ukáží jako radikální inovace. Co je iniciátorem vzniku inovací v podniku, jak 
inovace vznikají a jak se dále šíří, je předmětem dalších studií (Abernathy & Clark, 1985; 
Eerme & Nummela, 2019; Popadiuk & Choo, 2006; Rajalo & Vadi, 2017). Následné ovládnutí 
procesu implementace inovací v podniku ukazuje na úzké vazby na strategické řízení 
(Bossink, 2002; Pratali, 2003; David J. Teece, Pisano, & Shuen, 1997).      

Dále je různými autory sledován vliv inovací na výkonnost podniku a výsledky 
(finanční i nefinanční) (R. J. Adams, Neely, Yaghi, & Bessant, 2008; Saunila, 2017; Špaček, 
2015; Zizlavsky, 2016). Termín „schopnost inovovat“ (z angl. innovation capability) je chápán 
jako primární motor pro vytváření bohatství a umožňuje vytvářet kreativní prostředí, ve 
kterém jsou podněcovány nové nápady a vznikají inovace. Tento termín spojují autoři 
Lawson a Samson (2001) dohromady s výkonností podniku a ukazují úzkou propojenost 
v oblasti personální, zákaznické, procesní a finanční. Autor Tidd (2001) také upozorňuje na 
úzkou vazbu mezi inovativností a výkonností podniku, a to ve dvou perspektivách, první je 
finančnictví a účetnictví a druhou výkonnost podniku na trhu. Další autoři potvrdili i vazby 
inovativnosti podniku na jeho výsledky: např. autor Chapman (2006) ukázal silný pozitivní 
vliv spolupráce s externími organizacemi na finanční výkonnost podniku nebo autoři Klomp a 
Van Leeuwen (2001) potvrdili přínos inovací na obrat a produktivitu. Autoři Subramanian a 
Nilakanta (1996) ukázali, že jednotlivé typy inovací mají rozdílný dopad na různé oblasti 
v podniku: organizační inovace zefektivňují koordinaci a spolupráci napříč organizací, kdežto 
technické inovace mají pozitivní vliv na konkurenceschopnost. Autoři Cho a Pucik (2005) 
prokázali, že inovativnost má přímý vliv na růst podniku a kvalita ovlivňuje ziskovost a 
společně dohromady inovativnost a kvalita posilují podíl podniku na trhu. Studie (Gunday, 
Ulusoy, Kilic, & Alpkan, 2011) sleduje závislost inovací na výkonnosti 184 tureckých podniků 
– sleduje finanční, tržní a výrobní výkonnost, které jsou pozitivně ovlivněny inovacemi, a 
inovační výkonnost je mediátor pro tento pozitivní vliv.  

Rozdílná inovační výkonnost velkých a malých a středních podniků (dále jen MSP) je 
studována mnoho autory již více jako polovinu století. V roce 1942 Joseph A. Schumpeter 
předpověděl, že velké podniky by měly mít výhodu vůči menším podnikům díky svému 
kapitálu a dostupným finančním zdrojům a být tedy většími inovátory (Schumpeter, 1942). 
Historický pohled a vývoj tohoto názoru popisují například tyto studie (Acs & Audretsch, 
1987a, 1987b; Cohen & Levin, 1989; Dijk, Hertog, Menkveld, & Thurik, 1997).  

V roce 1998 vznikla studie (Hoffman, Parejo, Bessant, & Perren, 1998), která 
upozorňovala na to, že MSP jsou považovány za nositele inovací a staly se tak středobodem 
strategických politických dokumentů pro ekonomický růst, nicméně empirická znalost toho, 
jak MSP inovují a realizují VaV nebyla podle autorů dostatečně doložena.  

2.1.1 Hodnocení inovační výkonnosti podniku 

Jako stěžejní dokument k měření inovační výkonnosti slouží Oslo manuál (OECD/Eurostat, 
2005). Kromě definice inovací a různých institucí, které se věnují inovacím, píše o 
potřebnosti systému měření inovativnosti, možných překážkách a výstupech inovačního 
procesu. Rozděluje inovační aktivity do tři skupin, které by měly instituce sledovat a vytvořit 
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k nim relevantní ukazatelový systém: výzkum a vývoj (externí a interní), aktivity pro 
produktovou a procesní inovaci (externí znalosti, infrastruktura a vybavení, design, 
plánování, testování, doručování, představení nového produktu/služby, trénink) a aktivity pro 
marketingovou a organizační inovaci (příprava a implementace nových procesů zahrnující 
získávání znalostí). První z uvedených aktivit dále významně rozvíjí Frascati manuál (OECD, 
2015). Dokument sleduje způsoby sběru a vyhodnocení dat k výzkumu a vývoji, a to 
v soukromém i veřejném sektoru. Zaměřuje se na výdaje na VaV a zdroje financování VaV. 
Metrikou pro hodnocení inovací, která vychází právě z Oslo manuálu a Frascati manuálu, se 
stal tzv. Community Innovation Survey (dále jen CIS). Jedná se o dotazník, který sleduje 
inovační aktivity institucí v členských státech Evropské unie a poskytuje tak komplexní 
hodnocení jednotlivých států a institucí v nich. Vedle evropského průzkumu CIS vznikl i 
globální ukazatel tzv. Global Innovation Index (dále jen GII) (S. Dutta, Reynoso, Litner, 
Lanvin, & Wunsch-Vincent, 2017).  
   
 Jiný koncept měření inovační výkonnosti vychází z nástroje Balanced Scorecard 
Kaplana a Nortona (Kaplan & Norton, 1992). Od roku 1992 byl tento koncept mnoha autory 
inovován pro účely hodnocení přímo inovační výkonnosti. Studie (Gama, Silva, & Ataíde, 
2007) se zaměřuje na měření přidané hodnoty inovací v podniku a k tomu využívá právě 
BSC. Vytvořený nástroj nazývá Innovation Scorecard. Autoři považují hodnocení inovační 
výkonnosti za komplexní proces, který je právě provázán se strategickými cíli a operativou, a 
navrhují tedy metriky využívané k hodnocení inovací zakomponovat do BSC. Studie 
(Lamberti, Michelino, Cammarano, & Caputo, 2017) se zaměřuje na vytvoření manažerského 
nástroje Open Innovation Scorecard zaměřeného na tzv. open inovace. Jiný autor Žižlavský 
(2016) vychází ze strategického konceptu Balanced Scorecard, ale doplňuje jej o přístup 
„input‒process‒output‒outcomes” a „Stage Gate Approach”.  
   
 Vývoj ukazatelů hodnocení vědy, technologií a inovací a jejich vzájemnou 
provázanost sleduje studie (Freeman & Soete, 2009). Upozorňuje na to, že ukazatele, které 
byly relevantní v určité době, nemusí mít stejnou relevanci v současnosti. Poukazuje tedy na 
nutnost neustálého vývoje ukazatelů. Jsou to pak také indexy, které sledují inovační aktivity: 
Summary Innovation Index, Investment in the knowledge based economy, Performance in 
the knowledge based economy, Innovation Index, National innovation capacity aj. (R. K. 
Singh, Murty, Gupta, & Dikshit, 2012). Kompozitní inovační indikátor (Summary Innovation 
Index), který vychází z ukazatelů pro vědu a technologie podle European Innovation 
Scoreboard je předmětem studií (Grupp & Mogee, 2004; Grupp & Schubert, 2010). 
Současná literární rešerše (Dziallas & Blind, 2019) k tématu ukazatelů pro hodnocení 
inovačního procesu se zaměřením opět na front—end ukazatele. Studie identifikovala 10 
oblastí a celkem 82 relevantních ukazatelů: inovační kultura podniku, strategie, znalosti a 
kompetence, organizační struktura, výzkum a vývoj a výsledky VaV, finanční situace 
podniku, finanční výkonnost vycházející z inovací, trh, sítě a spolupráce, prostředí.  

2.2 Udržitelný rozvoj  

Udržitelný rozvoj je klíčový koncept 21. století, který v jedné z mnoha definic říká, že se 
jedná o kontinuální proces, který umožňuje realizovat potenciál všech lidí a zlepšovat kvalitu 
jejich života, přičemž chrání a posiluje prostředí, ve kterém společnost existuje (W. M. 
Adams, 2006). Podstatou udržitelného rozvoje je myšlenka, že lze dosáhnout ekonomického 
pokroku a industrializace bez poškozování životního prostředí. Tato původní myšlenka se v 
průběhu let rozpracovala do oblastí, nebo také přístupů, okruhů, dimenzí, pilířů atp. 
označovaných různými jmény v závislosti na autorovi, které ale souhrnně definují tři hlavní 
oblasti udržitelnosti: environmentální, sociální a ekonomickou (W. M. Adams, 2009). 
Udržitelný rozvoj je často chybně zaměňován za ekologickou udržitelnost a otázky spojené 
se životním prostředím, přitom příroda a ekologie jsou pouze jednou z jeho nedílných 
součástí. Ekologickou udržitelností je rozuměno využívání přírody člověkem a reakce přírody 
na toto využívání podle svých biofyzikálních zákonů. Druhou jeho součástí je sociální 
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udržitelnost, což je schopnost zachovat sociální hodnoty, tradice, instituce, kulturu a jiné 
charakteristiky společnosti (Lele, 1991). Udržitelný rozvoj je snaha o zvyšování povědomí o 
environmentálních a socioekonomických otázkách společnosti (Hopwood, Mellor, & O’Brien, 
2005). Autoři Senge a Carstedt hovoří v souvislosti s udržitelným rozvojem o nové 
průmyslové revoluci (Senge & Carstedt, 2001). Nastupuje po „průmyslové revoluci“ v 20. 
století, pro kterou bylo typické využívání přírodních zdrojů a lidského kapitálu za účelem 
přeměny na finanční kapitál.  
 

Ve vztahu k podnikům, studie (Dyllick & Hockerts, 2002) definuje udržitelnost podniku 
jako „sladění požadavků přímých a nepřímých stakeholderů jako jsou vlastníci, zaměstnanci, 
zákazníci a různé skupiny a komunity bez omezení možnosti uspokojit potřeby budoucích 
stakeholderů“. Studie (Hahn, Figge, Pinkse, & Preuss, 2010) upozorňuje na to, že není 
možné reflektovat jeden z aspektů na úkor druhého, například najít sociálně zajímavé řešení 
na úkor finanční situace podniku. Není možné k těmto kapitálům přistupovat kompromisně, 
buď jeden, nebo druhý. Naopak, jen takové sociálně přijatelné řešení, které přináší i 
ekonomickou hodnotu, je v souladu s principem udržitelného podnikání. Jiná definice říká, že 
„udržitelnost podniku jsou podnikové aktivity, které proaktivně přispívají k udržitelné 
rovnováze zahrnující ekonomickou, environmentální a sociální dimenzi v současnosti i 
v budoucnosti“ (Lozano, 2012). Koncept tzv. Triple Bottom Line (do češtiny překládáno jako 
trojí zodpovědnost) vychází z pojmu udržitelného rozvoje a nastavuje systém měření a 
reportování výkonnosti podniku ve třech perspektivách: ekonomické, sociální a 
environmentální. Tento pojem zavedl John Elkington ve své knize Cannibals with forks – 
Triple bottom line of 21st century business (Elkington, 1997), ve které o třech perspektivách 
mluví jako o zisku (profit), lidech (people) a zemi (planet). Vzájemný vztah mezi inovativností 
a udržitelností na úrovni podniků, vysokých škol, VaV institucí, ale i na úrovni států je 
dokladován v mnoha vědeckých publikacích (Fonseca & Lima, 2015; Gjoksi, 2011; 
Vollenbroek, 2002). Studie také ukazují, že vedle ekonomických přínosů inovací tu jsou i 
neekonomické přínosy v podobě pozitivního dopadu na životní prostředí a komunitu 
(Elkington, 1997; Larson, 2000). Takové inovace jsou pak ve studiích nazývány různými 
názvy jako např. udržitelné inovace, ekoinovace, sociální inovace nebo open inovace 
(Chesbrough, 2006; Drucker, 1987; Gjoksi, 2011; Schaltegger & Wagner, 2011). 

2.2.1 Hodnocení udržitelnosti podniku 

Několik studií nabízí komplexní přehled systémů reportování (Labuschagne, Brent, & Van 
Erck, 2005; Siew, 2015; R. K. Singh et al., 2012). Společným reportingovým nástrojem 
v těchto studiích je Global Reporting Initiative (dále jen GRI), který tvoří tři pilíře: sociální, 
environmentální a ekonomický. Je to reportovací nástroj pro podniky, který by měl mít 
následující strukturu: vize a strategie, profil organizace, manažerské systémy, kritéria 
výkonnosti (hlavní, které jsou pro všechny podniky stejné, a dodatečné, specifické pro daný 
podnik). Existují GRI standardy, které definují tzv. best practices a jsou vodítkem firmám pro 
reportování v daných pilířích. Studie (Labuschagne et al., 2005; R. K. Singh et al., 2012) dále 
představují systém ukazatelů United Nations Commission on Sustainable Development 
Framework, který vychází z principů Sustainable Development Goals. Dalšími jsou 
Sustainability Metrics of the Institution of Chemical Engineers, který se zaměřuje na 
udržitelné procesy ve zpracovatelském průmyslu, a Wuppertal Sustainability Indicators, který 
je aplikovatelný na mikro i makro úrovni. Ve studii autora Siew jsou uvedeny i další nástroje 
pro reporting udržitelnosti podniku (Siew, 2015): 

- SIGMA project – čtyřfázový manažerský rámec pro sledování principů udržitelnosti 
napříč podnikem (leadership a vize, plánování, dodání, monitoring a report), 

- DPSIR Framework – vychází z tzv. pressure-state-response modelu a ukazuje 
systém kauzalit v podniku i mimo něj, 

- The Global Compact – 10 principů Organizace spojených národů pro vzájemnou 
spolupráci podniků a prosazování principů udržitelnosti, 
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- Carbon Disclosure Project – zaměřeno na emise plynů a skleníkový efekt, využití 
vody a změnu klimatu, 

- World Business Council for Sustainable Development – 4 oblasti (řízení, majetek, lidé 
a finance) a 4 kroky ke sledování (nastavení hranic, sledování, zhodnocení, 
odpověď),  

- Greenhouse Gas Protocol – nástroj Protocol Corporate Accounting and Reporting 
Standard pro sledování emisí a znečištění. 

Dále se studie (Siew, 2015) věnuje standardu AA1000, který tvoří principy inkluzivity, 
významnosti a odpovědnosti, nebo SA8000 zaměřeného na lidská práva a dále také 
standardům Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO 14001 (management životního 
prostředí) a ISO 9001 (management kvality). Životního prostředí se také týká nástroj Eco 
Management and Audit Scheme představený Evropskou komisí, který hodnotí, monitoruje a 
vylepšuje environmentální výkonnost podniku. Věnuje se také mezinárodně uznávaným 
indexům jako například Dow Jones Sustainability Index (Searcy & Elkhawas, 2012). Dalšími 
přístupy pro reportování a monitorování udržitelnosti v podnicích jsou například 
Environmental Management Systems (EMS), mezi které řadíme již zmiňovaný ISO 14001 
nebo Eco Management and Audit Scheme, dále Life Cycle Assessment, který se zaměřuje 
na hodnocení celého životního cyklu produktu a jeho vlivu zejména na životní prostředí 
(Johnson & Schaltegger, 2016; Weitz & Sharma, 1998), Environmental and Social 
Accounting se zaměřuje na ohodnocení environmentální a sociálních dopadů (Lozano, 
2012). 
  
 Pro hodnocení udržitelnosti podniku lze využít i manažerský nástroj Balanced 
Scorecard (Kaplan & Norton, 1992). Různí autoři navrhují různé přístupy. Například studie 
(Epstein & Wisner, 2001) navrhuje dva přístupy začlenění prvku udržitelnosti do BSC, a to 
začlenit ukazatele pro udržitelnost do všech perspektiv BSC nebo začlenit je pouze do 
perspektivy interních procesů. Vytvoření páté perspektivy navrhuje i studie (Kalender & 
Vayvay, 2016), kde perspektiva zákazníků je nahrazena perspektivou sociální a k tomu je 
přidána perspektiva environmentální. Studie (Figge, Hahn, Schaltegger, & Wagner, 2002) 
představuje svůj koncept Sustainability Balanced Scorecard (dále jen SBSC), kdy čtyři 
perspektivy vycházející ze standardní BSC Kaplana a Nortona doplňuje o tzv. non-market 
perspektivu. Jiný přístup k začlenění pilířů udržitelnosti do BSC představila studie 
(Journeault, 2016), kdy výsledek nazývá Integrovaný Balanced Scorecard a tvoří jej čtyři 
perspektivy: environmentální, sociální a ekonomická výkonnost (nebo také perspektiva 
udržitelnosti), stakeholder management, interní podnikové procesy a schopnosti a kapacity.  
 
 Rozsáhlá studie (Delai & Takahashi, 2011) navrhuje referenční model hodnocení 
udržitelnosti v podniku na základě podrobné rešerše současných systémů hodnocení a 
reportingu. Autoři ukazují, že neexistuje žádný konsensus v odborné literatuře, jak by měl 
vypadat systém hodnocení, ani co by se mělo měřit a udává, že ani není možné, aby takový 
jednotný systém existoval z důvodu různých specifik podniků. Nicméně autoři vytvořili 
referenční model hodnocení, který by měl být výchozím bodem podniku, při sestavování 
vlastního systému. Poukazují také na to, že reportování udržitelnosti neslouží k hodnocení 
podniku a dává jen malý obrázek manažerům podniku o jeho reálných výkonech právě 
z důvodu jednotnosti reportu. Hodnocení udržitelnosti prostřednictvím jednoho komplexního 
čísla – indexu, je předmětem mnoha studií. Studie (Zhou et al., 2012) představuje kompozitní 
index udržitelnosti pro hodnocení výkonnosti podniku, jehož ukazatele vycházejí z GRI 
standardů. Jiný přístup při konstrukci kompozitního indexu představila studie (Pavláková 
Dočekalová & Kocmanová, 2016), která připojila do hodnocení i správu a řízení podniku (z 
angl. corporate governance nebo také CG) a měří udržitelnou hodnotu.    

2.3 Klíčové vznikající technologie (KETs) 

Tzv. klíčové vznikající technologie (doslovný překlad z angl. Key Enabling Technologies, 
dále také KETs) je pojem zastřešující šest vyspělých technologií využívaných převážně ve 
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zpracovatelském průmyslu. Tento pojem zavedla Evropská komise pro odlišení moderních 
technologií, které mají pro Evropskou unii strategický význam z pohledu jejího udržitelného 
rozvoje a řešení aktuálních environmentálních a sociálních výzev.  

Evropská komise KETs definovala jako „technologie, které jsou zdrojem inovací a 
které jsou oproti jiným technologiím spojené s vysokou technologickou náročností, vysokou 
kapacitou výzkumu a vývoje, rychlými inovačními cykly, vysokými kapitálovými náklady a 
vysoce kvalifikovaným personálem“ (European Commission, 2009, 2012). Technologie KETs 
umožňují produktové (v oblasti zboží i služeb) a procesní inovace v celé ekonomice. Jedná 
se o multidisciplinární technologie napříč různými technologickými oblastmi, které mají 
tendenci integrovat tyto rozdílné technologie pro společné průmyslové aplikace. Technologie 
KETs jsou považovány za klíčový zdroj inovací v EU, protože mohou být základem pro 
aplikace v oblastech, jako jsou nízkouhlíkové technologie, zlepšení energetické výkonnosti a 
efektivnosti zdrojů, přispění k boji proti klimatickým změnám nebo umožní zdravé stárnutí 
populace. Technologie KETs mají tzv. příčnou povahu, tedy že vytvářejí hodnotu a přispívají 
podél celého hodnotového řetězce. Zároveň jsou také komplementární součástí průmyslové 
revoluce označované jako Průmysl 4.0, která spočívá v automatizaci, digitalizaci a robotizaci 
výroby. 

Na základě průzkumů trhů, ekonomických analýz a trendů byly skupinou světově 
uznávaných expertů (podnikatelé, vědci, akademici, zástupce politické reprezentace) 
identifikovány tyto technologie jako KETs pro období 2010-2020 (European Commission, 
2009): 

− nanotechnologie – design, konstrukce, vývoj a charakterizace chytrých nano a mikro 
zařízení nebo produktů, které mají uplatnění zejména v medicíně, energetice nebo 
životním prostředí;   

− mikro a nano elektronika – polovodičové komponenty a miniaturizované 
elektronické systémy integrované do větších finálních produktů (i služeb) využitelných 
v oblastech dopravy, automobilového průmyslu, vesmírného inženýrství aj.; 

− fotonika – výzkum a vývoj zabývající se generací, šířením a detekcí světla, např. 
zahrnuje přeměnu světla na elektrickou energii (solární energie), LED technologie, 
vysokoenergetické lasery aj.;  

− pokročilé materiály – spočívá v nízkonákladové substituci stávajících materiálů 
nebo vzniku zcela nových materiálů s vysokou přidanou hodnotou, které usnadňují 
recyklaci, snižují uhlíkovou stopu nebo energetickou náročnost např. v oblastech 
dopravy, stavebnictví, zdravotnictví; 

− biotechnologie – čistý a udržitelný proces jako alternativa k průmyslovým procesům 
v zemědělství a zpracování potravin, produkci chemikálií, obnovitelných materiálů 
nebo paliv;     

− pokročilé výrobní procesy – vedou ke tvorbě zboží a relevantních služeb s vysokou 
přidanou hodnotou a založené na znalostech, které přinášejí finanční nebo 
energetickou úsporu, nové užitné vlastnosti apod.  

 
 Moderní společnost čelí významným environmentálním a sociální výzvám jako jsou 
znečišťování ovzduší, změna klimatu, vyčerpání přírodních zdrojů, udržitelné zemědělství a 
bezpečnost potravin, bezpečné a „čisté“ zdroje energie, chudoba, demografické změny aj. 
Evropská unie se těmito otázkami dlouhodobě zabývá v rámci svých strategických 
dokumentů. Pro období 2010-2020 se jedná o strategický dokument nazvaný „Evropa 2020“ 
s podtitulem „Strategie pro inteligentní a udržitelný růst“, který si klade za cíl reagovat na 
hospodářskou krizi, globalizaci a sociální a demografické problémy. Priority strategie 
napovídá už samotný podtitul, který jako v případě Lisabonské strategie staví ekonomiku na 
znalostech a inovacích a vyzývá k odpovědnějšímu chování s ohledem na ekologii a 
společnost (European Commission, 2010a). V rámci této inovované strategie Evropská unie 
identifikovala šest technologií, Key Enabling Technologies (KETs), které jsou experty 
považovány za technologie, které významně přispějí k řešení uvedených environmentálních 
a sociálních výzev (European Commission, 2009). V roce 2012 pak byla rozpracována 
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samostatná strategie pro klíčové technologie KETs s názvem „European strategy for Key 
Enabling Technologies“ s podtitulem „Bridge to growth and jobs“ (European Commission, 
2012). V této studii se Evropská komise zabývá současným stavem v oblasti KETs 
v Evropské unii a definuje budoucí žádoucí stav a také nástroje pro jeho dosažení. 
Zdůrazňuje důležitost technologií pro společnost pro řešení sociální výzev a uvádí, že 
technologie KETs jsou motorem inovací.    

Nejaktuálnějším dokumentem Evropské Unie k technologiím KETs je report High 
Level Strategy Group nazvaný „Refinding Industry“ z roku 2018, který hodnotí dosavadní 
implementaci KETs a dále diskutuje o budoucích výzvách pro KETs (European Commission, 
2018).  

 
Nejen strategické politické dokumenty ale i v odborná literatura a vědecké články se 

věnují vazbě technologií KETs na společnost a životní prostředí. Technologiemi KETs a 
udržitelností podniku se zabývá studie (Zhang, Liu, Li, Evans, & Yin, 2017), která sleduje 
KETs využívané v tzv. seru produkci a jejich vliv na výkonnost podniku z pohledu 
ekonomického, environmentálního a sociálního. Technologie KETs jsou často spojovány 
s disruptivními technologiemi a diskutovány v souvislosti udržitelnými inovacemi (Dumon, 
Bogaerts, Baets, Fedeli, & Fulbert, 2009; Pearsall, 2015; Schaper-Rinkel, 2013; R. Singh, 
Poole, Poole, & Vaidyaa, 2002). Studie se věnují nejen pozitivním, ale i negativním vlivům 
KETs na člověka, spolčenost a životní prostředí. Autoři Purohit et al. (2017) nebo Kessler a 
Charles (2007) se věnují nanotechnologiím a vedle sociálních a environmentálních dopadů 
sledují i vliv na zdraví člověka a etické aspekty spojené s užíváním nanotechnologií. Jiným 
případem negativního vlivu je například vysoká spotřeba vody a energie nebo použití 
toxických látek při produkci některých nanomateriálů (Kessler & Charles, 2007; Purohit et al., 
2017).  
  
 MSP jsou dlouhodobě začleňováni jako klíčoví aktéři do strategických dokumentů a 
akčních plánů Evropské unie. V rámci Lisabonské strategie v období 2000 – 2010 se 
hovořilo o „uvolnění podnikatelského potenciálu zejména pro MSP“ a „usnadnění přístupu 
MSP k finančním zdrojům“ (European Commission, 2010b). V Evropské unii proto vznikla 
tzv. Technologická centra (v počtu 1358 napříč celou Evropskou unií) věnující se 
technologiím KETs, která poskytují své kapacity a infrastrukturu výhradně pro MSP, aby zde 
mohly realizovat vlastní VaV a podpořit tak implementaci KETs (Van de Velde et al., 2018). 
Studie z roku 2018 ukazuje, že již v roce 2013 se přibližně 10 tisíc MSP věnují KETs 
(European Commission, 2018).    

2.3.1 Hodnocení klíčových technologií KETs  

Implementace a přínos klíčových technologií KETs jsou pravidelně monitorovány pro 
jednotlivé členské státy Evropské unie v porovnání s výkonností světových lídrů v oblastech 
KETs. Pro tyto účely byl vyvinut specifický kvantitativní nástroj hodnocení úrovně 
implementace KETs pro účely Evropské komise. Neexistují však žádné studie věnující se 
hodnocení implementace technologií KETs na úrovni průmyslových odvětví nebo podniků.   
 Kvantitativní analýza je pravidelně realizována externími odborníky, kteří pro účely 
Evropské komise vyvinuli nástroj tzv. KETs Observatory, který definuje indikátorovou 
strukturu a popisuje proces hodnocení implementace KET v jednotlivých státech s ohledem 
na specifika klíčových technologií KETs. Hodnocení probíhá v rámci celého hodnotové 
řetězce, viz Obr. 1 a zahrnuje dvě sady ukazatelů: první je vznik a využívání technologií, 
která ukazuje schopnost států přicházet s novými idejemi a komercializovat je, a druhá je 
difúze technologií, která má posoudit schopnost využití technologií KETs pro posílení 
konkurenceschopnosti Evropské unie. Sledovanými ukazateli jsou konkrétně (Van de Velde 
et al., 2013; Van de Velde, Debergh, Rammer, et al., 2015): 

− technologický indikátor – reprezentovaný patenty International Patent Classification 
(využívá databáze PATSTAT) a sleduje nové technologie a vynálezy v oblasti KETs; 
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− indikátor výroby a poptávky – data spojená s výrobou komponent a produktů 
využívajících KETs (PRODCOM databáze);  

− indikátor obchodu – data exportu produktů (United Nations COMTRADE databáze);  

− indikátor obratu – obrat z prodeje produktů využívajících KETs (ORBIS data); 

− indikátor produkce a poptávky v rámci aplikace – pro určení zlepšení 
konkurenceschopnosti státu díky prodeji produktů využívajících KETs (PRODCOM); 

− indikátor zaměstnanosti – využívá databáze PRODCOM a strukturální statistiky 
průmyslu. 
 

 

Obr. 1: Hodnotový řetězec implementace klíčových technologií KETs v rámci hodnocení KETs 
Observatory. Zdroj: (Van de Velde, Debergh, Wydra, Som, & de Heide, 2015). 

 
 

3 IDENTIFIKACE RELEVANTNÍCH UKAZATELŮ A FORMULACE 
HYPOTÉZ 

 
Na základě podrobné literární rešerše byly identifikovány struktury ukazatelů výkonnosti 
podniku s ohledem na inovační výkonnost, udržitelný rozvoj a výkonnost v oblastech KETs. 
Zároveň se ukázalo, že termíny inovace a udržitelnost podniku jsou úzce propojovány 
s klíčovými technologiemi KETs. I prezentované systémy hodnocení KETs přebírají určitá 
specifika hodnocení inovativnosti a udržitelného rozvoje.    
 Navržená struktura ukazatelů hodnocení výkonnosti podniku v oblasti KETs 
prezentovaná v Tab. 1 vychází primárně z kvantitativního nástroje KETs Observatory 
vyvinutého pro účely Evropské komise pro hodnocení implementace KETs v jednotlivých 
členských státech EU. Dále staví na hodnocení udržitelnosti podniku a jeho jednotlivých 
pilířích (environmentální, sociální a ekonomický) a hodnocení inovační výkonnosti podniků.  
   

Technologická Environmentální Sociální Ekonomická 

patenty 

vědecké publikace 

VaV projekty 

dotace pro VaV 
projekty 

spolupráce s VaV 
institucemi 

výdaje na VaV 

VaV pracovníci 

příjmy z licencí 

VaV produkty 

příjmy z produkce 
VaV 

výdaje na ochranu 
životního prostředí 

využití obnovitelných 
zdrojů 

spotřeba energie 

spotřeba vody 

spotřeba nebezpečných 
látek podléhajících 
regulaci 

spotřeba materiálu 

produkce odpadů 

emise do ovzduší 

pracovní nehody a úmrtí 

výdaje na zvyšování 
kvalifikace pracovníků 

semináře a školení pro další 
vzdělávání 

komunikace se širokou 
veřejností 

finanční příspěvky pro kraj, 
obec, komunitu 

pracovní podmínky a 
bezpečnost práce 

spokojenost zákazníků 

průměrný věk zaměstnanců 

fluktuace zaměstnanců 

počet zaměstnanců – žen 

počet zaměstnanců 

průměrná mzda 

produktivita práce 

podíl na trhu 

zisková marže 

přidaná hodnota 

likvidita podniku 

zadluženost 

obrat aktiv 

cash-flow 

výsledek 
hospodaření 

EVA 

ROE, ROA 
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Tab. 1: Seznam ukazatelů pro navrženou strukturu hodnocení přínosu KETs v pondicích vycházející ze 
čtyř oblastí: technologické, environmentální, sociální a ekonomické. Zdroj: vlastní zpracování.  

3.1 Formulace teoretického modelu 

Vedle identifikování ukazatelové struktury, bylo cílem literární rešerše formulovat hypotézy, 
které budou prostřednictvím vhodných statistických nástrojů testovány. Dále uvedené tři 
nulové hypotézy jsou zaměřeny na obecné přístupy, které byly popsány v rámci literární 
rešerše.     
 
H01: Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl mezi malý a středními podniky a velkými 
podniky v tom, jak vnímají vliv KETs na jednotlivé ukazatele.  
H02: Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl mezi podniky s různým podílem KETs na 
celkových tržbách v tom, jak vnímají vliv KETs na jednotlivé ukazatele.    
H03: Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl mezi podniky věnující se jednotlivým klíčovým 
technologiím KETs (pokročilé výrobní procesy, pokročilé materiály, nanotechnologie, 
fotonika, mikro a nano elektronika, biotechnologie) v tom, jak vnímají vliv KETs na jednotlivé 
ukazatele. 

Ekologicky šetrná 

produkce

Výsledek 

hospodaření

Technologický 

faktor

Ekonomický 

faktor

Sociální 

faktor

Environmentální 

faktor

H4(+)

H5(+)
H6(+)

H7(+)

H8(+)

H9(+)

 

Obr. 2: Teoretický model určující regresní vztahy mezi proměnnými na základě formulce hypotéz. Zdroj: 
vlastní zpracování.  

 
 Další hypotézy se týkají ukazatelové struktury a faktorů (oblastí), které reprezentují 
jednotlivé skupiny ukazatelů. Konkrétně se týkají technologického faktoru a jeho vlivu na 
ostatní faktory charakterizující aspekty udržitelného rozvoje. Technologický faktor, který 
reprezentuje VaV aktivity podniku, vyvstal z literární rešerše jako stěžejní pro hodnocení 
implementace klíčových technologií KETs. Následuje seznam hypotéz. Grafické zobrazení 
hypotéz, tedy teoretického modelu, je na Obr. 2.   
 
H04: Technologický faktor výkonnosti podniku ovlivňuje pozitivně environmentální faktor. 
H05: Technologický faktor výkonnosti podniku ovlivňuje pozitivně sociální faktor. 
H06: Technologický faktor výkonnosti podniku ovlivňuje pozitivně ekonomický faktor. 
H07: Technologický faktor výkonnosti podniku má pozitivní vliv na nárůst ekologicky šetrné 
produkce podniku vlivem KETs. 
H08: Technologický faktor výkonnosti podniku má pozitivní vliv na výsledek hospodaření 
podniku. 
H09: Technologický faktor výkonnosti podniku má pozitivní vliv skrze ekonomický faktor na 
výsledek hospodaření podniku.  
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ODVĚTVÍ  

4.1 Identifikace odvětví relevantních pro KETs 

Jak již bylo uvedeno, klíčové technologie KETs jsou multidisciplinární technologie, které 
spojují různá odvětví. Je tedy obtížné je identifikovat v rámci standardních číselníků a 
klasifikací pro ekonomické aktivity nebo výrobky. 
 V rámci dosavadních studií pro účely Evropské komise byly produkty a služby 
využívající technologií KETs identifikovány v rámci databází PRODCOM (osmimístné 
produktové kódy a šestimístné HS kódy) a PATSTAT pro evidenci národních i 
mezinárodních patentů a patentových přihlášek (IPC kódy). Druhý přístup pro identifikování 
relevantních oblastí pro KETs je využít pouze databáze PRODCOM. Produkty využívající 
technologie KETs byly identifikovány v databázi PRODCOM v rámci studie (Van de Velde et 
al., 2012). Na základě uvedených PRODCOM kódů lze pak identifikovat 42 NACE kódů 
(čtyřmístných).   

Pro účely této práce se vychází z novějších studií (Van de Velde et al., 2013; Van de 
Velde, Debergh, Rammer, et al., 2015) a uvažuje se 42 čtyřmístných NACE kódů a bude 
tedy studován zpracovatelský průmysl. Dále v textu bude používáno označení „NACE kódy 
relevantní pro KETs“.  

4.2 Analýza odvětví relevantních pro KETs  

Na základě provedené identifikace odvětví zpracovatelského průmyslu relevantních pro 
KETs lze dále charakterizovat tato odvětví podle technologické náročnosti na high-tech a 
low-tech odvětví (Český statistický úřad, 2019). Vycházeje z přístupu, kdy bylo identifikováno 
42 průmyslových oblasti relevantních pro KETs na základě definice produktů v PRODCOM 
databázi, tak 27 NACE kódů odpovídá high-tech sektoru a 15 kódů low-tech sektoru.  
 Pro vyčíslení počtu podnikatelských subjektů v odvětví relevantních pro KETs lze 
využít statistiky označované jako Panorama zpracovatelského průmyslu v ČR dostupné na 
webových stránkách Ministerstva průmyslu obchodu (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
2019), které ukazují různé statistiky zpracovatelského průmyslu. Lze zde určit počet 
aktivních subjektů v odvětvích dle jednotlivých NACE třímístných kódů. Protože KETs jsou 
v dizertační práci definovány pomocí čtyřmístných NACE kódů, lze určit počet subjektů 
v odvětví relevantních pro KETs pouze přibližně. Podle třímístných NACE kódů lze odvětví 
relevantní pro KETs vyčíslit na průměrně 23 831 aktivních subjektů v letech 2010-2017. 
Pro preciznější vyčíslení odvětví KETs lze využít databázi AMADEUS a nastavit podmínku 
čtyřmístných NACE kódů relevantní pro KETs. Aplikováním této podmínky se získá počet 
6 165 subjektů1.  
 
  

5 METODIKA ZPRACOVÁNÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 
Metodologie výzkumu je vědní nauka, která zahrnuje plánování a realizaci výzkumu a také 
vyhodnocení výzkumných dat. Zahrnuje v sobě výzkumné metody, které využívá při 
organizaci výzkumu. Metody výzkumu jsou pak vědomé a cílené postupy, které používá 
výzkumník při realizaci svého výzkumu při řešení výzkumného problému pro dosažení 
teoretického nebo praktického cíle (Linderová et al., 2016). 

5.1 Metody výzkumu 

Metody výzkumu umožňují určení skutečnosti a nalezení příčinných souvislostí na základě 
využití některé z technik nebo postupů (např. dotazování, experiment aj.).   

                                                
1 ke dni 27. 3. 2019. 
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Metody výzkumu můžeme rozlišit do dvou základních skupin (Molnár et al., 2012, 
Linderová et al., 2016; Melvart, 1977; Strecková, 2002; Cooper a Schindler, 2014): 

 
1. Empirické metody 

Jedná se o metody, které umožňují získat živý obraz reálného jevu a vidět jeho 
vlastnosti. Rozlišujeme metody experimentální, neexperimentální a quasi-
experimentální.  

2. Teoretické metody 
Teoretické metody můžeme rozlišit do dvou skupin: 
Logické metody 
Jedná se o teoretické metody, které využívají principů logiky a jsou vzájemně 
provázané a existují mezi nimi synergické vazby.  
Metody založené na analogii a modelování  

3. Metody intuitivní a expertní 
Tyto metody nejsou často považovány za vědecké, nicméně slouží během výzkumu 
k poznání sledovaného jevu. 
Intuitivní metody 
Metody intuitivní vychází z intuice neboli nápadu a ideji, jak daný jev nebo objekt 
vysvětlit.  
Expertní metody 
Tyto metody vychází ze subjektivních názorů odborníků a specialistů v dané oblasti. 

Vedle uvedených lze rozlišit ještě statistické metody, které pracují s reálnými získanými 
daty a umožňují ověřit daný jev, hypotézu.  

5.2 Metody sběru dat 

Jsou rozlišovány různé techniky sběru dat s ohledem na charakter samotných dat a 
charakter výzkumu. Rozlišujeme sekundární data (sekundární výzkum), která jsou 
dostupná z různých zdrojů a databází a byla získána za jiným účelem, než je studovaný 
problém, a primární data (primární výzkum), která jsou nově získaná data pro konkrétní 
účel řešeného problému. Techniky sběru těchto dat pak lze rozdělit podle povahy výzkumu 
(Linderová et al., 2016; Molnár et al., 2012; Cooper a Schindler, 2014): 

1. Kvantitativní výzkum 
Tento výzkum používá statistické metody, protože pracuje s měřitelnými daty a lze 
tedy určitý jev kvantifikovat, uspořádat nebo porovnat. 

2. Kvalitativní výzkum 
Kvalitativní výzkum chápeme jako nenumerické šetření, které umožňuje popsat 
reálný stav a který využívá jiných než matematických metod.  

 Před realizací samotného výzkumu je možné provést tzv. předvýzkum, které umožní 
ověřit plán následného rozsáhlého výzkumu a identifikovat jeho slabá místa.  

5.3 Statistické metody 

Pro popis dat a vztahů mezi daty lze využít různé statistické metody. Dále jsou popsány ty, 
které jsou využity v dizertační práci. Deskriptivní statistika popisuje soubor dat pomocí veličin 
průměr (medián v případě absence normálního rozdělení dat), směrodatná odchylka, 
šikmost a špičatost. Normálnost rozložení dat je možné posuzovat pomocí koeficientů 
šikmosti a špičatosti nebo využít následujících testů. Shapirův-Wilkův test je test dobré 
shody, který analyzuje distribuční funkci naměřených dat a srovnává ji s normálním 
rozložením dat. Tento test vychází z koeficientů šikmosti a špičatosti. Kolmogorovův-
Smirnovův test je také test dobré shody a porovnává distribuci naměřených dat s nulovou 
distribuční funkcí (Field, 2013; Hendl, 2015). Pro porovnání dvou a více souborů dat slouží 
následující testy. Mann-Whitneyho test je neparametrický test, který porovnává dva rozptyly 
a dva průměry stejného vzorku s cílem určit, jestli jsou si rovny. Kruskal-Wallisův test je 
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obdobou Mann-Whitneyho testu s tím rozdílem, že pracuje s víc jak dvěma skupinami. 
Výstupem testu je hodnota H – testovací statistika, která vychází z pořadí měření a měří 
rozdílnost průměrů pořadí (Boslaugh, 2012; Hendl, 2015).    
 
 Dále je využita explorační faktorová analýza (dále jen EFA), což je metoda 
vícerozměrné analýzy sloužící v popisu souboru proměnných pomocí nižšího počtu 
proměnných. Cílem metody je tedy omezit počet proměnných. Nově vzniklé proměnné se 
nazývají faktory. Faktor je latentní proměnná tedy přímo neměřitelná (Blunch, 2016; Hendl, 
2015). Konfirmační faktorová analýza (dále jen CFA) je v mnoha ohledem podobná 
explorační faktorové analýze, nicméně se jedná o silnější nástroj. Oproti explorační faktorové 
analýze nehledá vhodné faktory, které reprezentují měřené veličiny, ale faktory a jejich 
měřitelné proměnné jsou definovány před analýzou a analýza testuje hypotézy, zda 
měřitelné proměnné jsou lineární kombinací navržených faktorů. Pro realizaci konfirmační 
faktorové analýzy je tedy nutné mít znalost studované problematiky (teoretickou nebo 
empirickou), aby mohl být vytvořen tzv. model měření (z angl. measurement model). Ten 
určuje faktory a jejich měřitelné proměnné, které jsou pak v rámci CFA testovány. Výstupem 
CFA je optimalizovaný model měření tvořený manifestními proměnnými (ukazateli) a 
latentními proměnnými a vztahy mezi nimi a splňující podmínky dobré shody. Zpracování 
modelu je většinou grafické. Modelování pomocí strukturních rovnic (dále jen SEM) nebo 
také analýza lineárních strukturních vztahů kombinuje různé vícerozměrné analýzy dat a 
sleduje příčinné a korelační vztahy mezi manifestními a latentními proměnnými. Pro 
strukturní modelování je charakteristické, že strukturní vztahy jsou reprezentovány 
soustavou rovnic a zároveň lze vztahy graficky zobrazit (Byrne, 2010; Streiner, 2006). 
Výstupem SEM je optimalizovaný strukturální model tvořený endogenními a exogenními 
proměnnými, resp. latentními a manifestními proměnnými, a definující korelační i kauzální 
vztahy mezi nimi. Strukturální model zároveň splňuje podmínky dobré shody. Zpracování 
modelu je grafické a v podobě strukturních rovnic. 

5.4 Postup při zpracování práce 

Pro zpracování dizertační práce je využíván převážně kvantitativní výzkum, který pracuje 
s primárními i sekundárními daty. Primární data pro empirický výzkum budou získávána 
metodou standardizovaného dotazování formou dotazníkového šetření. Sekundární data 
jsou získávána z veřejně dostupných zdrojů metodou kvantitativní obsahové analýzy. Jedná 
se zejména o data z účetních závěrek včetně výročních zpráv podniků dostupných 
v Obchodním rejstříku a data z databáze Amadeus, dále databáze Informačního systému 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, databáze publikací Web of Science a databáze 
patentů a užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví. Postup zpracování dizertační 
práce je podrobně rozkreslen na Obr. 3. 
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Obr. 3: Podrobný postup zpracování dizertační práce. Zdroj: vlastní zpracování. 

 
  

6 PŘEDVÝZKUM – IDENTIFIKACE UKAZATELŮ VÝKONNOSTI 
 
Předvýzkum byl realizován formou strukturovaného dotazníkového šetření na vybraném 
vzorku českých podniků zpracovatelského průmyslu s cílem identifikování relevantních 
ukazatelů výkonnosti podniku v oblasti environmentální, sociální, finanční a technologické. 
Tyto nejrelevantnější ukazatele byly určeny pomocí explorační faktorové analýzy a budou 
sloužit pro další výzkum.  
 
 Dotazník byl tvořen 5 částmi – obecná, technologická, environmentální, sociální a 
ekonomická. Obecná část se týkala informací o samotném podniku a KETs. Další otázky, 
které měly respondenti zodpovědět, byly: „Jaké cíle sledují díky využívání technologií KETs 
v dané oblasti?“ a „Zda monitorují uvedené ukazatele v podniku“. Ukazatele v dotazníkovém 
šetření byly rozděleny do 4 oblastí: technologické, environmentální, sociální a ekonomické. U 
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každého z ukazatelů respondenti vyplnili, zda jej monitorují ve formě „Ano“, „Spíše ano“, 
„Spíše ne“, „Ne“ a „Nevím“.  
 Dotazováni byly manažeři kvality, vedoucí VaV oddělení, vedoucí pracovníci oddělení 
pro inovace aj. Kontakty byly dohledány z veřejně dostupných zdrojů (webové stránky 
podniků, asociace aj.). Dotazování probíhalo formou emailové komunikace. 

6.1 Výstupy předvýzkumu pro návrh modelu  

Dotazníkové šetření ukázalo, že podniky využívají pouze minoritně strategické nástroje 
řízení (pouze 30 % dotazovaných podniků). Výjimku tvořil ISO 9000 Systém managementu 
kvality, který je v podnicích využíván v míře 63 %. 
  

Při posuzování relevance ukazatelů je nutné vycházet nejen z explorační faktorové 
analýzy ale zároveň i z výsledků dotazníkového šetření a také zvážit charakter KETs a 
výsledky literární rešerše. Explorační faktorová analýza má totiž omezení, které je nutné 
uvažovat pro další diskuzi. Analýza vyhledává takové faktory, které vysvětlí co největší 
rozptyl proměnných. Pokud tedy proměnná má nulový rozptyl (100 % shoda v odpovědích), 
tak tato proměnná nemůže být podrobena analýze. V případě ukazatelů, u kterých panovala 
významná shoda odpovědí, pak tyto proměnné z explorační faktorové analýzy zcela vypadly 
(např. výsledek hospodaření, cash-flow, spotřeba materiálu, počet zaměstnanců).  
 V rámci technologického pilíře panuje shoda výsledku EFA a odpovědí respondentů. 
Pouze ukazatel „Příjmy z VaV“ se ukázal jako významný v rámci dotazníkového šetření 
(55 % respondentů), ale vypadl v EFA. Tento ukazatel nebude dále sledován a pro další 
výzkum bude vypuštěn. Zároveň nebude uvažován ani ukazatel „VaV pracovníci“. Namísto 
něj bude sledován ukazatel „Celkový počet pracovníků“ v rámci sociálního pilíře.  
 V environmentálním pilíři budou kromě ukazatele „Výdaje na ochranu životního 
prostředí“, který neměl významné zastoupení v odpovědích respondentů, sledovány všechny 
ukazatele vzešlé z EFA i dotazníkového šetření. Z EFA vypadl ukazatel „Spotřeba 
materiálu“, přitom jeho významnost pro KETs je stěžejní.  
 V rámci sociálního pilíře budou dále uvažovány všechny významné ukazatele, které 
vzešly z dotazníkového šetření kromě „Počtu zaměstnanců – ženy“ (namísto něj bude 
sledován celkový počet zaměstnanců). Tyto ukazatele budou doplněny o „Komunikace se 
širokou veřejností“ (byl výstupem EFA). Šíření povědomí o KETs a vliv na společnost je totiž 
významný na základě literární rešerše. Ostatní ukazatele, které vzešly z EFA, a nikoliv 
z dotazníkového šetření budou vypuštěny, protože se neukázaly jako důležité na základě 
literární rešerše.  
 Ekonomický pilíř vykazoval největší rozdíly v odpovědích respondentů a výsledků 
EFA. Například z EFA vypadly ukazatele „Výsledek hospodaření“ a „Cash-flow“ z důvodů 
popsaných výše, i když v dotazníkovém šetření byly klíčové. Proto budou dále uvažovány. 
Navíc tyto ukazatele budou pro svou významnost také dále sledovány: „Obrat aktiv“, 
„Zadluženost“, „Likvidita“, „Přidaná hodnota“, „Zisková marže“ a „Produktivita práce“, které se 
ukázaly jako důležité v obou přístupech. Tento pilíř bude doplněn o ukazatel „ROE“ a „ROA“ 
jako reprezentanty výnosnosti podniku. V porovnání s ostatními pilíři zahrnuje ekonomický 
pilíř nejvíce ukazatelů. To je dáno jak rozdílností výsledků jednotlivých přístupů, ale zároveň i 
důležitostí ukazatelů pro respondenty. V rámci následného výzkumu (zejména konfirmační 
faktorové analýzy) budou tyto ukazatele dále eliminovány, ale jejich vyloučením a omezením 
v této fázi bychom se mohli dopustit chyby.     
  
 Výstupy předvýzkumu, tedy výběr relevantních ukazatelů na základě odpovědí 
respondentů a analýzy EFA pro navazující primární výzkum, jsou uvedeny v Tab. 2. Některé 
z ukazatelů byly sloučeny, a tak budou i prezentovány v navazujícím výzkumu. Ukazatele 
„Výsledek hospodaření“ a „Ekologicky šetrná produkce“ budou sledovány pro účely ověření 
formulovaných hypotéz.  
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Technologický 
pilíř 

Environmentální 
pilíř 

Sociální 
pilíř 

Ekonomický 
pilíř 

VaV výsledky 
(zahrnující patenty, 
výsledky aplikovaného 
výzkumu a publikace) 

VaV projekty  

Dotace pro VaV  

Spolupráce s VaV 
institucemi  

Výdaje na VaV  

 

Spotřeba materiálu 

(včetně nahrazování 
stávajících materiálů 
novými a snížení spotřeby 
nebezpečných látek) 

Spotřeba energie  

(elektřiny, vody, plynu aj.) 

Produkce odpadu 

(snižování produkce 
odpadu ve výrobě i při 
zpětném odběru a 
recyklaci),  

Ekologicky šetrná 
produkce  

(včetně ekologických 
produktů a procesů, 
snižování emise do 
ovzduší a vyšší využívání 
obnovitelných zdrojů 
energie) 

Počet pracovníků 

Kvalifikace 
pracovníků  

Kvalita pracovních 
podmínek a 
bezpečnost práce 
(včetně snižování 
počtu pracovních 
nehod a úmrtí na 
pracovišti) 

Spokojenost 
zákazníka  

Externí komunikace 
(komunikace se 
širokou veřejností, 
zákazníky, konkurenty, 
městem, komunitou 
aj.). 

Výsledek 
hospodaření 

Cash-flow 

Zadluženost 

Likvidita 

Obrat aktiv 

Zisková marže 

Přidaná hodnota 

Produktivita práce 

ROE 

ROA 

 

Tab. 2: Identifikace relevantních ukazatelů na základě provedeného předvýzkumu. Zdroj: vlastní 
zpracování. 

  
 Předvýzkum prokázal důležitost tzv. technologických aspektů při hodnocení přínosu 
klíčových technologií KETs. Zároveň i aspekty udržitelnosti podniku se ukázaly jako 
významné. Výsledky literární rešerše a předvýzkumu jsou základem pro návrh modelu 
hodnocení implementace KETs pro podniky. Tento model bude tedy zahrnovat 3 pilíře 
udržitelnosti a dodatečný technologický pilíř. Tyto pilíře budou představovat čtyři latentní 
proměnné: technologický, environmentální, sociální a ekonomický faktor, a každý z těchto 
faktorů bude reprezentovaný měřitelnými manifestními proměnnými.   
 
 

7 PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM – MODEL HODNOCENÍ 
KETs  

 
Na základě výsledků předvýzkumu byl v roce 2018 realizován výzkum formou 
strukturovaného dotazníkového šetření na vzorku českých podniků zpracovatelského 
průmyslu, které se věnují technologiím KETs, a sekundární výzkum využivající dostupných 
databází (zejména Amadeus a Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací). Pro výzkum byly využity ukazatele vzešlé z předvýzkumu. Metody pro analýzu dat 
byly Mann-Whitneyho test a Kruskal-Wallisův test pro testování hypotéz, konfirmační 
faktorová analýza, potvrzující východiska získaná z předvýzkumu, a modelování pomocí 
strukturních rovnic, které ověřuje teoretický model a jednotlivé hypotézy.   
 
 Výzkum byl realizován na vzorku českých podniků zpracovatelského průmyslu, kdy 
byly uvažovány vybrané NACE kódy relevantní pro KETs. Návratnost dotazníků byla 42 % 
(48 odpovědí ze 114). Mezi respondenty převažují podniky, které se věnují pokročilým 
materiálům (31 %), pokročilým výrobním procesům (23 %) a nanotechnologiím (21 %). 
Zastoupení malých a středních podniků je 77 %.    
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7.1 Výsledky výzkumu   

S využitím Mann-Whitneyho a Kruskal-Wallisova testu byly testovány následující hypotézy: 
 
H01: Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl mezi malý a středními podniky a velkými 
podniky v tom, jak vnímají vliv KETs na jednotlivé ukazatele.  
Výsledky Mann-Whitneyho testu jsou statisticky nesignifikantní, tedy byla potvrzena nulová 
hypotéza v případě všech ukazatelů. Vliv technologií KETs na jednotlivé ukazatele 
dotazníkového šetření je vnímán malými, středními a velkými podniky stejně. Hypotéza byla 
potvrzena.  
 
H02: Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl mezi podniky s různým podílem KETs na 
celkových tržbách v tom, jak vnímají vliv KETs na jednotlivé ukazatele.    
Byly určeny dvě skupiny podílů tržeb relevantních pro KETs s hranicí 50 %: menšinový podíl 
tržeb odpovídající KETs produkci (pod 50 % celkových tržeb) a většinový podíl (nad 50 %). 
Podniky s rozdílným objemem produkce relevantní pro KETs vnímají vliv KETs na rozvoj 
spolupráce s VaV, zvyšování kvalifikace pracovníků, zvyšování spokojenosti zákazníků a 
zlepšování externí komunikace stejně. Hypotéza v případě těchto ukazatelů byla potvrzena. 
Naopak hypotéza byla zamítnuta, a tedy podniky s různě vysokým objemem produkce KETs 
rozdílně vnímají vliv KETs na tyto ukazatele: zvyšování výdajů na VaV, snižování spotřeby 
materiálu, snižování spotřeby energie, snižování produkce odpadu, navyšování ekologicky 
šetrné produkce a zvyšování kvality pracovních podmínek. Hypotéza byla potvrzena 
částečně. 
 
H03: Neexistuje statisticky signifikantní rozdíl mezi podniky věnující se jednotlivým klíčovým 
technologiím KETs (pokročilé výrobní procesy, pokročilé materiály, nanotechnologie, 
fotonika, mikro a nano elektronika, biotechnologie) v tom, jak vnímají vliv KETs na jednotlivé 
ukazatele.  
V tomto případě byla data rozdělena do šesti skupin (podle jednotlivých KETs) a byla 
analyzována pomocí Kruskal-Wallisova testu. Kromě ukazatele „Kvalifikace pracovníků“ byla 
pro všechny ukazatele hypotéza vyvrácena. Podniky působící v různých oblastech KETs 
posuzují vliv KETs na jednotlivé ukazatele různě. Například vliv KETs na ukazatel „Spotřeba 
materiálu“ vnímají podniky z oblastí pokročilých materiálů a nanotechnologií jako 
významnější v porovnání s ostatními. Podniky z oblasti biotechnologií vnímají významněji vliv 
KETs na ukazatel „Ekologicky šetrná produkce“, „Výdaje na VaV“ a „Spokojenost zákazníka“. 
Podniky z oblasti nanotechnologií naopak vnímají významněji vliv KETs na „Externí 
komunikaci“ a „Spolupráci s VaV institucemi“. Pro podniky z oblasti pokročilé výrobní procesy 
je významnější pozitivní vliv KETs na „Spotřebu energie“. Hypotéza nebyla potvrzena. 
  
 Při realizaci konfirmační faktorové analýzy a optimalizaci modelu měření se 
ukázalo několik ukazatelů jako nevýznamných pro model měření – nízké hodnoty 
standardizovaných koeficientů nebo statisticky nesignifikantní regresní vztah. Jednalo se o 
ukazatele „Počet zaměstnanců“ v interním sociálním faktoru a v ekonomickém faktoru 
„Přidaná hodnota“, „Cash-flow“, „Likvidita“, „Zadluženost“, „Obrat aktiv“ a nakonec „ROE“. 
V ekonomickém faktoru tedy zůstaly ukazatele „ROA“, „Produktivita práce“ a „Zisková 
marže“. Vyloučení množství ukazatelů v ekonomickém faktoru bylo očekáváno na základě 
výsledků předvýzkumu.  
 Ve výsledném modelu měření byly v souladu s očekáváním vytvořeny 4 oblasti 
ukazatelů (faktory): technologická, environmentální, sociální a ekonomická. Přičemž dvě 
z oblastí byly na základě analýzy dat rozděleny do dalších dvou faktorů: technologický faktor 
se rozdělil na faktor odpovídající VaV projektům (projekty, výsledky, dotace) a dalším 
aktivitám v oblasti VaV (výdaje a spolupráce) a sociální faktor byl rozdělen do externího 
sociálního faktoru (sociální vtahy s okolím) a interního sociální faktoru (vztahy uvnitř 
podniku). Tento model s šesti latentními proměnnými byl testován a optimalizován tak, že 
hodnoty dobré shody a indexů dosáhly požadovaných hodnot.  
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 Technologický faktor – projekty zahrnuje ukazatele relevantní pro vědeckovýzkumné 
projekty, kdy nejsilnější vazbu vykázal ukazatel „Dotace pro VaV“, pak „VaV projekty“ a 
nakonec „VaV výsledky“. Technologický faktor – aktivity zahrnuje pak další aktivity podniku 
v oblasti VaV jako jsou „Výdaje na VaV“ a „Spolupráce s VaV institucemi“. Environmentální 
faktor zahrnuje dle očekávání ukazatele spojené se „Spotřebou materiálu“ (nejsilnější vztah), 
„Spotřebou energie“ a „Produkcí odpadu“ (slabý statisticky signifikantní vztah). Sociální 
faktor – interní je tvořen ukazateli “Kvalita pracovních podmínek a bezpečnost práce“ a 
„Kvalifikace pracovníků“ a sociální faktor – externí ukazateli „Spokojenost zákazníka“ a 
„Externí komunikace“. Ekonomický faktor je tvořen ukazateli „ROA“, „Produktivita práce“ 
počítaná podle přidané hodnoty a „Zisková marže“, kdy nejsilnější vztah vykazuje právě 
„Zisková marže“ (faktorová zátěž je 0,91 přitom vysvětlení variability dat je pouze ze 40 %). 
  
 Následovalo modelování pomocí strukturních rovnic. Model měření sloužil pro 
specifikaci strukturálního modelu a definici regresních vztahů dle formulovaných hypotéz. 
Následoval výpočet parametrů modelu, jeho vyhodnocení dle testů dobré shody a 
jednotlivých indexů a navazující modifikace modelu v softwarovém programu SPSS Amos. 
Při optimalizaci strukturního modelu byly vyloučeny některé statisticky nesignifikantní 
regresní vztahy (technologický faktor – projekty -> eko_prod, technologický faktor – projekty -
> vysl_hosp, technologický faktor – aktivity -> vysl_hosp, technologický faktor – projekty -> 
sociální externí, technologický faktor – aktivity -> sociální externí) a naopak byl přidán jeden 
regresní vztah environmentální -> sociální externí, který se v rámci optimalizace modelu 
ukázal jako významný.  
 Výsledný optimalizovaný model je graficky znázorněn na Obr. 4. Tvoří jej pět 
endogenních latentních proměnných a jedna exogenní latentní proměnná (technologický 
faktor – aktivity). Číselné hodnoty uvedené v grafickém vyobrazení jsou standardizované 
hodnoty strukturních koeficientů pro každý regresní vztah a nad každou endogenní 
proměnnou jsou uvedeny hodnoty druhé mocniny koeficientů, které určují kolik variability 
proměnné je vysvětleno navázanou exogenní proměnnou.   

 Test 2 dobré shody vyšel 114,836, počet stupňů volnosti je df=93 a p-hodnota 0,062 
(p>0,05), tedy statisticky nesignifikantní, což znamená, že model odpovídá naměřeným 
datům. Další charakteristiky modelu jsou uvedeny v Tab. 3.  
 

 GFI RMSEA CFI 

Získaná hodnota 0,918 0,041 0,978 
Požadovaná hodnota >0,90 <0,05 >0,90 

Tab. 3: Charakteristiky dobré shody strukturálního modelu s naměřenými hodnotami pomocí různých 
indexů. Zdroj: vlastní zpracování IBM SPSS Amos. 

 



22 
 

 
 

VaV_vysl

VaV_proj

dotace

spolupr

VaV_vydaj

spotr_mat

spotr_ener

prod_odp

spokoj_zakext_komun

ROA

zisk_marze

prod_prace

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e11e12

e13

e14

e15

,70

,75

,95

,70

,77

,91

,62

,24

,69 ,97

,72

,89

,66

,49

,56

,91

,49

,59

,82

,39

,06

,95,48

,52

,79

,43

kvalifpodm

e10e9

,61 ,85

,72,37

eko_prod

e18

,10

vysl_hosp e17

,07

e16

e19

e20

e22e23

-,26

,67

,24

,32

,94

,21

,23

,27

,25

,06

,04

,83 ,50

,05

TECH_PROJ

TECH_AKTIV

ENVI

SOC_EXTER

EKON

SOC_INTER

 

Obr. 4:  Optimalizovaný strukturální model s využitím SEM v programu SPSS Amos. Uvedeny jsou standardizované koeficienty u statisticky signifikantních vztahů. 
Čárkovaně jsou zobrazeny statisticky nesignifikantní vztahy testované v modelu. Zdroj: vlastní zpracování.
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 Ve výsledném strukturálním modelu na Obr. 4 bylo testováno celkem 6 
hypotetických vztahů vztahujících se k technologickému faktoru. Z důvodu rozdvojení faktorů 
technologického a sociální v modelu navíc vyvstaly dva statisticky signifikantní vztahy 
tech_proj a tech_aktiv v rámci technologického faktoru (standardizovaný regresní koeficient 
0,25) a mezi soc_inter a soc_exter v rámci sociálního faktoru (standardizovaný regresní 
koeficient 0,67). Dále následují výsledky testování jednotlivých hypotéz a v Tab. 4 je uveden 
souhrn výsledků: 
 

Hypotéza Přímý / nepřímý efekt 
Nestand. 

regr. koef. 
p-hodnota Výsledek 

- tech_aktiv -> tech_proj 0,390 0,016 signifikantní 
 soc_inter -> soc_exter 0,575 0,000 signifikantní 
 envi -> soc_exter 0,331 0,001 signifikantní 

H04 tech_proj -> envi 0,108 0,042 signifikantní 
 tech_aktiv -> envi ,0109 0,191 nesignifikantní 

H05 tech_proj -> soc_inter -0,212 0,000 signifikantní 
 tech_aktiv -> soc_inter 1,223 0,000 signifikantní 
 tech_proj -> soc_exter 2,531 0,912 nesignifikantní 
 tech_aktiv -> soc_exter -15,050 0,912 nesignifikantní 

H06 tech_proj -> ekon 48,125 0,025 signifikantní 
 teck_aktiv -> ekon  -24,270 0,432 nesignifikantní 

H07 tech_proj -> eko_prod 0,105 0,107 nesignifikantní 
 tech_aktiv -> eko_prod 0,382 0,000 signifikantní 

H08 tech_proj -> vysl_hosp -22 956,048 0,152 nesignifikantní 
 teck_aktiv -> vysl_hosp 30 683,504 0,210 nesignifikantní 

H09 tech_proj -> ekon -> vysl_hosp 11 128,970 0,015 signifikantní 
 tech_aktiv -> ekon-> vysl_hosp 0,105 0,107 nesignifikantní 

Tab. 4: Souhrn výsledků testování hypotéz a dalších regresních vztahů strukturního modelu. Zdroj: 
vlastní zpracování v IBM SPSS Amos. 

 
H04: Technologický faktor výkonnosti podniku ovlivňuje pozitivně environmentální faktor. 
Byl testován vliv obou technologických faktorů na environmentální faktor. Technologický 
faktor – aktivity na rozdíl od technologického faktoru – projekty vykazoval statisticky 
signifikantní pozitivní vztah k environmentálnímu faktoru, standardizovaný koeficient je 0,21. 
Ukazuje to na to, že s rostoucími počty výsledků, projektů a dotací na podporu VaV roste vliv 
KETs na snižování spotřeby materiálu a energie a produkce odpadu. Nicméně na druhou 
stranu navyšování výdajů na VaV aktivity a spolupráci s VaV institucemi neznamená 
snižování spotřeby materiálu a energie a produkce odpadu díky rostoucímu vlivu KETs. Lze 
tedy říci, že snižování spotřeby materiálu, energie a produkce odpadu díky využívání 
moderních technologií v podniku je zejména z důvodu navyšování počtu VaV projektů a 
dotací, a nikoliv z důvodu navyšování vlastních výdajů na VaV a spolupráce s univerzitami, 
výzkumnými instituty apod. Hypotéza byla potvrzena částečně.   
 
H05: Technologický faktor výkonnosti podniku ovlivňuje pozitivně sociální faktor. 
V rámci této hypotézy byly testovány celkem 4 vztahy. Jako statisticky nesignifikantní se 
ukázaly vztahy obou technologických faktorů tech_aktiv i tech_proj a sociální externího 
faktoru soc_exter. Nepotvrdila se tedy hypotéza, že technologické faktory výkonnosti podniku 
(projekty a aktivity VaV) ovlivňují pozitivně zlepšování externí komunikace a spokojenosti 
zákazníka vlivem KETs. Nepotvrdila se ani hypotéza, že technologický faktor – projekty 
ovlivňuje pozitivně sociální interní faktor. Vztah je sice statisticky signifikantní, ale 
standardizovaný koeficient totiž vyšel záporný -0,26. Tedy s rostoucími počty výsledků, 
projektů a dotací na podporu VaV nedochází k navyšování vlivu KETs na zlepšování 
pracovních podmínek a zvyšování kvalifikace pracovníků, ale dochází naopak ke snižování 
vlivu KETs. Statisticky signifikantní vyšel vztah technologického faktoru – aktivit a sociálního 
interního faktoru (standardizovaný koeficient je 0,94). Tento vztah je velmi silný a říká, že 
s navyšováním výdajů na VaV a spolupráci s VaV institucemi pro podporu KETs roste i vliv 
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těchto moderních technologií na zlepšování pracovních podmínek a zvyšování kvalifikace 
pracovníků. Souhrnně lze tedy konstatovat, že vlastní aktivity ani dotační projekty ve 
výzkumu a vývoji neovlivňují přímo externí vztahy podniku se zákazníky a komunikaci 
navenek, ovlivňují však přímo pracovní podmínky a bezpečnost práce v podniku a kvalifikaci 
pracovníků. V případě dotačních projektů a výsledků VaV je vliv záporný a v případě 
vlastních aktivit VaV je vliv velmi silný a pozitivní. Hypotéza byla potvrzena částečně.   
 
H06: Technologický faktor výkonnosti podniku ovlivňuje pozitivně ekonomický faktor. 
Pro tuto hypotézu byly testovány dva vztahy. Statisticky nesignifikantní se ukázal vztah 
technologický faktor – aktivit tech_aktiv a ekonomický faktor ekon. To znamená, že rozvoj 
spolupráce s VaV institucemi a nárůst výdajů na VaV díky vlivu KETs nemá pozitivní vliv na 
ekonomické ukazatele podniku. Naopak statisticky signifikantní je vztah technologického 
faktoru – projektů tech_proj a ekonomického faktoru ekon se standardizovaným koeficientem 
0,23. Tedy s rostoucími počty výsledků, projektů a dotací na podporu VaV rostou i finanční 
ukazatele podniku ROA, zisková marže a produktivita práce. Hypotéza byla potvrzena 
částečně.      
 
H07: Technologický faktor výkonnosti podniku má pozitivní vliv na nárůst ekologicky šetrné 
produkce podniku vlivem KETs.  
Vliv technologického faktoru na nárůst ekologicky šetrné produkce byl sledován v rámci této 
hypotézy. Závislost ukazatele pro ekologicky šetrnou produkci eko_prod na technologickém 
faktoru – projektů tech_proj je nesignifikantní a závislost na technologickém faktoru – aktivit 
tech_aktiv je signifikantní (standardizovaný koeficient je 0,32). Jinými slovy, nárůst počtu 
VaV výsledků, projektů a dotací nemá vliv na nárůst ekologicky šetrné produkce vlivem 
KETs, ale ten je ovlivněn rozvojem spolupráce s VaV institucemi a nárůstem vlastních aktivit 
VaV díky moderním technologiím KETs. Hypotéza byla potvrzena částečně.      
 
H08: Technologický faktor výkonnosti podniku má pozitivní vliv na výsledek hospodaření 
podniku. 
Technologické faktory byly testovány ve vztahu k výsledku hospodaření vysl_hosp. Nicméně 
ani jeden ze vztahů tech_proj -> vysl_hosp a tech_aktiv -> vysl_hosp nebyl signifikantní. 
Technologické faktory tedy nemají přímý pozitivní vliv na výsledek hospodaření podniku. 
Hypotéza byla zamítnuta.   
 
H09: Technologický faktor výkonnosti podniku má pozitivní vliv skrze ekonomický faktor na 
výsledek hospodaření podniku.  
Nakonec je uvažován nepřímý vliv technologických faktorů na výsledek hospodaření 
prostřednictvím ekonomického faktoru. Přímý vliv byl na základě předchozí hypotézy 
vyvrácen. Vztah technologický faktor – aktivity -> ekonomický faktor -> vysl_hosp je 
statisticky nesignifikantní. Takže vlastní VaV aktivity podniku a jeho spolupráce s VaV 
institucemi díky využívání KETs neovlivňují pozitivně výsledek hospodaření přes faktor ekon. 
Závislost výsledku hospodaření na technologickém faktoru – projektů přes ekonomický faktor 
byl statisticky signifikantní, standardizovaný koeficient vyšel 0,062. Tedy počty VaV výsledků, 
VaV projektů a dotací na VaV skrze finanční ukazatele mají slabý pozitivní vliv na výsledek 
hospodaření podniku. Hypotéza byla potvrzena částečně.      
 
 Z modelu vyvstalo i několik dalších nepřímých efektů mezi proměnnými. I přesto, že 
byla zamítnuta hypotéza popisující přímý vztah mezi technologickými faktory a sociálním 
externím faktorem, oba technologické faktory nepřímo ovlivňují sociální externí faktor přes 
sociální interní faktor. U technologického faktoru – aktivit se ukázal dokonce silný 
signifikantní vztah s faktorem soc_exter skrze faktor soc_inter. Tedy výdaje na vlastní VaV a 
spolupráce s VaV institucemi ovlivňuje externí vztahy firmy s okolím a zákazníky 
prostřednictvím svých vnitřních podmínek pro práci (pracovních podmínky a bezpečnost 
práce a kvalifikace pracovníků). Technologický faktor – projekty ovlivňuje sice záporně 
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interní sociální faktor, ale sociální externí faktor ovlivňuje skrze environmentální faktor 
pozitivně. Celkový efekt tech_proj na soc_exter je však záporný, statisticky signifikantní.  
 Vlastní VaV aktivity podniku a spolupráce s VaV institucemi sice z hypotéz vzešly, že 
nemají vliv na ekonomické ukazatele ani výsledek hospodaření, ale nepřímo je ovlivňuje. 
Tyto celkové nepřímé vztahy jsou popsány v Tab. 5.  
 

Nepřímý celkový efekt Stand. koef. Nestand. koef. p-hodnota Výsledek 

tech_proj -------> soc_exter 
- přes envi 
- přes soc_inter 

-0,124 
0,050 

-0,174 

-0,086 0,018 signifikantní 

tech_aktiv -------> soc_exter 
- přes tech_proj -> soc_inter 
- přes soc_inter 

0,585 
-0,044 
0,629 

0,670 0,015 signifikantní 

tech_aktiv -------> ekon 
- přes tech_proj 

0,058 18,793 0,010 signifikantní 

tech_aktiv -------> vysl_hosp 
- přes tech_pro a ekon 

0,016 4 345,798 0,010 signifikantní 

Tab. 5: Souhrn výsledků testování nepřímých celkových efektů ve strukturálním modelu. Zdroj: vlastní 
zpracování v IBM SPSS Amos.  

7.2 Výstupy výzkumu pro aplikaci modelu 

Výsledkem výzkumu je strukturální model s šesti latentními proměnnými (faktory), které 
reprezentují skupiny manifestních proměnných. Data pro tyto měřitelné veličiny byla získána 
z dotazníkového šetření nebo z dostupných databází. V rámci dotazníkového šetření byl 
zjišťován vliv technologií KETs na jednotlivé ukazatelem jedná se tedy o ordinální data. 
Informace z databází jsou intervalová data. Model pracuje s faktory, které lze popsat 
následovně: 

− tech_aktiv – vlastní VaV aktivity podniku, 

− tech_proj – projekty VaV podpořené z dotace, na které se vážou výsledky VaV, 

− envi – výrobní procesy šetrnější k životnímu prostředí, 

− soc_inter – sociální zázemí zaměstnanců nebo také sociální vztahy uvnitř podniku, 

− soc_exter – prezentace podniku navenek nebo také sociální vztahy s okolím podniku, 

− ekon – ekonomické ukazatele podniku. 
 Strukturální model představuje regresní vztahy mezi latentními a manifestními 
proměnnými. Tyto vztahy lze zobrazit graficky jako je tomu na Obr. 4 nebo pomocí 
matematického zápisu. Každý jednotlivý vztah lze zapsat pomocí rovnice. Vyjádření 
strukturálního modelu pomocí strukturních rovnic je následující: 

 

VaV_vysl = 1,899*tech_proj + e1    Var(e1) = 5,117 
VaV_proj = 1,000*tech_proj + e2    Var(e2) = 1,077 

dotace = 2 902,728*tech_proj + e3    Var(e3) = 1 156 500,772 
spolupr = 1,029*tech_aktiv + e4    Var(e4) = 0,615 

VaV_vydaj = 1,000*tech_aktiv + e5    Var(e5) = 0,382 
eko_prod = 0,382*tech_aktiv + e16    Var(e16) = 0,730 

spotr_mat = 1,563*envi + e6    Var(e6) = 0,201 
spotr_ener = 1,000*envi + e7    Var(e7) = 0,601 
prod_odp = 0,374*envi + e8    Var(e8) = 0,889 
podm = 0,628*soc_inter + e9    Var(e9) = 0,623 
kvalif = 1,000*soc_inter + e10    Var(e10) = 0,365 

spok_zak = 1,316*soc_exter + e11    Var(e11) = 0,069 
ext_komun = 1,000*soc_exter + e12    Var(e12) = 0,764 

ROA = 0,039*ekon + e13    Var(e13) = 83,307 
prod_prac = 1,000*ekon + e15    Var(e15) = 79 338,216 

zisk_marz = 0,044*ekon + e14    Var(e14) = 32,108 
vysl_hosp = 231,251*ekon + e17    Var(e17) = 40 526 670 000,010 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
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tech_proj = 0,390*tech_aktiv + e18    Var(e18) = 1,288 
envi = 0,108*tech_proj + e20    Var(e20) = 0,363 

soc_inter = 1,223*tech_aktiv - 0,212*tech_proj + e23    Var(e23) = 0,162 
soc_exter = 0,331*envi + 0,575*soc_inter + e22    Var(e22) = 0,346 

ekon = 48,125*tech_proj + e19    Var(e19) = 57 892,906 

(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 

  

 Pro aplikaci modelu je nutné vyjít z matematického zápisu a vyjádřit hodnoty 
jednotlivých latentních proměnných, tzv. faktorové skóry. K výpočtu faktorových skórů je 
nutné získat regresní váhy faktorových skórů, které jsou výsledkem součinu kovarianční 
matice mezi latentními a manifestními proměnnými a inverzní kovarianční maticí mezi 
měřitelnými proměnnými. Pomocí regresních vah lze pak zapsat rovnice pro výpočet 
jednotlivých faktorových skórů. Rovnice pro výpočet faktorů, které budou využity při aplikaci 
modelu jsou následující:    

 

tech_aktiv = – 0,079*eko_prod + 0,136*prod_odp – 0,016*VaV_vysl + 
0,003*zisk_mar + 0,001*ROA + 0,087*spok_zak – 0,013*ext_komun + 

0,191*podm + 0,191*kvalif – 0,237*spotr_mat + 0,165*spotr_ener + 
0,220*spolupr + 0,277*VaV_vydaj – 0,024*VaV_proj 

 
 tech_proj = 0,006*eko_prod – 0,033*prod_odp + 0,039*VaV_vysl + 

0,015*zisk_mar – 0,002*ROA – 0,210*spok_zak + 0,283*ext_komun – 
0,038*podm – 0,013*kvalif + 0,012*spotr_mat – 0,002*spotr_ener – 

0,018*spolupr + 0,036*VaV_vydaj + 0,052*VaV_proj 
 

envi = – 0,043*eko_prod + 0,018*prod_odp – 0,020*VaV_vysl + 0,002*zisk_mar 
+ 0,001*spok_zak + 0,035*ext_komun – 0,164*podm + 0,233*kvalif + 

0,560*spotr_mat + 0,108*spotr_ener + 0,020*spolupr – 0,277*VaV_vydaj – 
0,001*VaV_proj 

 
soc_inter = – 0,177*eko_prod + 0,163*prod_odp – 0,048*VaV_vysl – 

0,001*zisk_mar + 0,002*ROA + 0,196*spok_zak – 0,076*ext_komun + 
0,260*podm + 0,460*kvalif – 0,312*spotr_mat + 0,273*spotr_ener + 

0,186*spolupr + 0,217*VaV_vydaj – 0,018*VaV_proj 
 

soc_exter = 0,025*eko_prod – 0,0043*prod_odp – 0,071*VaV_vysl + 
0,002*zisk_mar + 0,702*spok_zak + 0,037*ext_komun + 0,119*podm + 
0,003*kvalif – 0,013*spotr_mat + 0,015*spotr_ener + 0,009*spolupr – 

0,045*VaV_vydaj + 0,007*VaV_proj 
 

ekon = 12,587*eko_prod – 30,891*prod_odp + 1,141*VaV_vysl + 0,006*dotace + 
14,111*zisk_mar + 3,237*ROA + 0,112*prod_prac – 38,905*spok_zak + 
58,243*ext_komun – 11,313*podm + 0,439*kvalif + 5,694*spotr_mat – 

0,336*spotr_ener – 12,032*spolupr + 3,577*VaV_vydaj – 9,226*VaV_proj 

(23) 
 
 
 
 

(24) 
 
 
 
 

(25) 
 
 
 
 

(26) 
 
 
 
 

(27) 
 
 
 
 

(28) 

 
 Z uvedených rovnic je zřejmá komplexnost modelu, protože výpočet jednotlivých 
faktorů se neomezuje na své charakteristické ukazatele (např. tech_aktiv se v rámci CFA 
omezil na ukazatele VaV_vydaj a spolupr, ale v rámci SEM je počítám téměř ze všech 
ukazatelů). Hodnoty faktorových skórů v SEM jsou počítány z více ukazatelů modelů, 
protože jsou jednotlivé oblasti propojeny. 
 
 

8 APLIKACE A VERIFIKACE MODELU 
 
Strukturální model jako výsledek výzkumu je základem pro vytvoření modelu hodnocení 
přínosu moderních technologií KETs ve vztahu k udržitelnosti podniku nebo jinými slovy 
modelu hodnocení výkonnosti podniku v oblasti KETs s ohledem na udržitelnost podniku. 
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Model je dále zpracován do jednoduché podoby nástroje v programu Microsoft Excel pro 
využití přímo zástupci podniku. Nástroj je určen pro management podniku, manažery kvality, 
vedoucí VaV oddělení, vedoucí pracovníky oddělení pro inovace apod. v podnicích 
zpracovatelského průmyslu. Zástupci podniku kvalifikovaně zhodnotí vliv KETs na jednotlivé 
ukazatele za sledované období a dále doplní finanční a nefinanční údaje z účetní závěrky.  
 Model je komplexní, vyhodnotí totiž přínos KETs v oblasti technologické, 
environmentální, sociální a ekonomické, a nakonec výsledky porovná s databází podniků 
věnujících se moderním technologiím KETs a také s databází podniků věnující se stejné 
technologii KETs. Primárním účelem modelu je vedle vyhodnocení využívání technologií 
KETs a jejich přínosu pro podnik také benchmarking s ostatními českými podniky a 
zmapování současného stavu podniku vůči ostatní podnikům, které se také věnují klíčovým 
technologiím KETs.    

8.1 Model hodnocení přínosu KETs v podniku 

Model hodnocení přínosu KETs v podniku pracuje se vstupními daty, které jsou získány od 
zástupce podniku. Tato data jsou poté použita k výpočtu faktorových skóre a ty jsou 
porovnány s hodnotami z databáze podniků – nejprve se všemi hodnotami a poté 
s hodnotami podniků věnujících se stejné klíčové technologii KETs.  
 Aby bylo možné vyhodnotit vstupní data prostřednictvím modelu hodnocení přínosu 
technologií KETs pro podnik je nutné sestavit hodnotící škálu pro jednotlivé faktory (v nástroji 
označované jako oblasti). Sledované oblasti jsou technologická (projekty a aktivity), 
environmentální, sociální (interní a externí) a ekonomická. 
 Škála pro jednotlivé oblasti vychází z nasbíraných dat o podnicích věnujících se KETs 
a z matematického zápisu strukturálního modelu (rovnice 23-28). Pro hodnotící škálu bylo 
vytvořeno 5 skupin s označením výkonnosti podniku „low“, „moderate“, „medium“, „high“ a 
„frontier“. Tato označení skupin vychází z obdobného hodnocení výkonnosti států 
v oblastech KETs (Velde et al., 2012). Rozdělení dat do skupin je dle percentilů – první 
skupina „low“ odpovídá percentilu s hladinou 0-20, skupina „moderate“ 21-40, skupina 
„medium“ 41-60, skupina „high“ 61-80 a skupina „frontier odpovídá percentilu 81-100 (tedy 
horní hranicí je maximální hodnota).  
 
 Podnik, který bude využívat model hodnocení přínosu KETs v podniku, díky němu 
získá informaci o své výkonnosti v oblasti KETs v porovnání s jinými podniky v České 
republice, které se také věnují moderním technologiím KETs. Výkonnost podniku je dána 5 
skupinami hodnotící škály slovně popsaných v Tab. 6.    
 
Skupina hodnotící škály Definice 

1. low performer Podnik je mezi 20 % nejméně výkonnými podniky zpracovatelského 
průmyslu v ČR v oblasti klíčových technologií KETs. Tedy 80 % podniků 
využívajících moderních technologií KETs jsou výkonnější.   

2. moderate performer Podnik je mezi 40 % nejméně výkonnými podniky zpracovatelského 
průmyslu v ČR v oblasti klíčových technologií KETs. Tedy 60 % podniků 
využívajících moderních technologií KETs jsou výkonnější.   

3. medium performer Výkonnost podniku je průměrná v porovnání s výkonností podniků 
zpracovatelského průmyslu v ČR v oblasti klíčových technologií KETs – 
40 % podniků je méně výkonnějších a 40 % více.    

4. high performer Podnik je mezi 40 % nejvíce výkonnými podniky zpracovatelského 
průmyslu v ČR v oblasti klíčových technologií KETs. Tedy 60 % podniků 
využívajících moderních technologií KETs jsou méně výkonnější.   

5. frontier performer Podnik je mezi 20 % nejvíce výkonnými podniky zpracovatelského 
průmyslu v ČR v oblasti klíčových technologií KETs. Tedy 80 % podniků 
využívajících moderních technologií KETs jsou méně výkonnější.   

Tab. 6: Definice jednotlivých skupin hodnotící škály nástroje hodnocení přínosu KETs v podniku. Zdroj: 
vlastní zpracování.   
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8.2 Nástroj hodnocení přínosu KETs v podnicích 

Na základě vytvořeného modelu hodnocení KETs v podniku byl sestaven jednoduchý nástroj 
pro podniky v programu Microsoft Excel, který automaticky vyhodnotí jejich výkonnost 
s ohledem na využívání KETs. Nástroj tvoří 3 části: úvod, test, vyhodnocení.  
 V úvodní části je vysvětlen předmět a cíl nástroje. V této části je také uvedeno, že je 
nástroj určen pro podniky zpracovatelského průmyslu. Zároveň jsou stručně prezentovány 
jednotlivé klíčové technologie KETs s příklady, které pomohou podnikům se lépe zorientovat 
v oblastech KETs. Další část je testovací, ve které je uveden seznam otázek, resp. údajů 
nutných pro vyhodnocení nástroje. V této části podniky zodpoví nejprve otázku týkající se 
technologie KETs, která je pro jejich podnik nejvýznamnější. Otázky týkající se vlivu KETs na 
ukazatele jsou uzavřené otázky, které umožní vybrat jednu z hodnot: „zcela zásadní“ / 
„významný“ / „střední“ / „malý“ / „žádný“ / „negativní“. Dále následují otevřené otázky, které 
vyžadují jako odpověď konkrétní číselnou hodnotu. Požadované údaje vychází z účetních 
závěrek a jsou tedy pro podniky snadno dostupné. Ukazatele potřebné pro výpočet modelu 
(ROA, zisková marže a produktivita práce) jsou pak z těchto hodnot dopočítány automaticky. 
Následuje část vyhodnocení, která prezentuje výsledky testu a popisuje výkonnost podniku 
v oblasti KETs v porovnání s ostatními podniky dle jednotlivých oblastí: technologická (s 
rozdělením na projekty a aktivity), environmentální, sociální (s rozdělením na interní a 
externí) a ekonomická. Zároveň je prezentováno i porovnání s podniky, které se věnují stejné 
klíčové technologii KETs vyplněné v úvodní části nástroje.  

8.3 Pilotní testování modelu 

Pilotní testování bylo realizováno s podnikem, který se zapojil do předvýzkumu i výzkumu 
v rámci dizertační práce. Jeho motivací pro zapojení do pilotního testování bylo dlouhodobé 
zhodnocení jeho aktivit v oblasti technologií KETs. Podnik je dlouhodobě aktivní ve výzkumu 
a vývoji v oblasti technologií KETs, který financuje z vlastních zdrojů a využívá také 
financování ze státního rozpočtu České republiky v rámci různých dotačních titulů. Podnik 
zároveň věnuje pozornost sociálním a environmentálním aspektům svého podnikání 
(reportování v rámci účetních závěrek a na svých webových stránkách). Spolupracuje také 
s výzkumnými pracovišti v ČR i zahraničí, je aktivní i v odborné publikační činnosti. Pilotnímu 
testování se věnoval vedoucí oddělení výzkumu a vývoje a jednatel společnosti.  
 Podnik vyzkoušel nástroj hodnocení přínosu KETs pro vyhodnocení jednotlivých roků 
v období 2005-2018. Toto konkrétní období zvolil, protože od roku 2005 začal být výrazněji 
aktivní ve výzkumu a vývoji s různými výkyvy způsobenými vnějšími nebo vnitřními vlivy. 
Během tohoto období také vybudoval výzkumné pracoviště a významně se rozrost 
(zdvojnásobil počet zaměstnanců).  
 Nástroj poskytl podniku hodnocení výkonnosti v jednotlivých oblastech a 
v jednotlivých letech. Výsledky jsem s podnikem také komunikovala osobně a vysvětlila jsem 
jim princip fungování nástroje. Nad rámec nástroje jsem vypracovala pro podnik vyhodnocení 
vývoje jednotlivých oblastí (hodnot i zařazení do skupin) pro zachycení vývoje jednotlivých 
oblastí v čase. Porovnání bylo provedeno se všemi podniky věnujícími se technologiím KETs 
a pak s podniky, které se věnují konkrétní KETs – pokročilé materiály. Zároveň jsme 
diskutovali možná vylepšení nástroje. Výstupy provedené analýzy jsou na Obr. 5, Obr. 6 a 
Obr. 7.  
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Obr. 5: Vyhodnocení výkonnosti podniku v oblasti KETs za období 2005-2018 v konkrétních oblastech. 
V grafu jsou vyneseny hodnoty faktorů v jednotlivých oblastech. Zdroj: vlastní zpracování. 

  

 

Obr. 6: Vyhodnocení výkonnosti podniku v oblasti KETs za období 2005-2018 v konkrétních oblastech. 
V grafu jsou vyneseny celkové skupiny hodnotící škály v porovnání se všemi podniky věnující se KETs. 

Zdroj: vlastní zpracování. 
 

 

Obr. 7: Vyhodnocení výkonnosti podniku v oblasti KETs za období 2005-2018 v konkrétních oblastech. 
V grafu jsou vyneseny skupiny hodnotící škály v porovnání s podniky věnující se konkrétní KETs 

pokročilé materiály. Zdroj: vlastní zpracování. 
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 Zástupci podniku velmi ocenili vyhodnocení aktivit podniku z pohledu technologického 
a udržitelného rozvoje podniku v jednotlivých letech, které si sami provedli, a zároveň vývoj 
těchto oblastí v letech. Sledovali výkonnost podniku v jednotlivých oblastech díky výpočtu 
faktorových skórů a zároveň sledovali porovnání s podniky věnující seobecně KETs a 
věnující se pouze pokročilým materiálům (tedy podniky působicí v blízké oblasti jako 
samotný podnik). 
 Také jsem s podnikem komunikovala princip a účel nástroje a diskutovali jsme 
výsledky testování a jejich možné využití v podniku. Zástupci podniku ocenili komplexní 
posouzení výkonnosti podniku v různých oblastech už vzhledem k tomu, že podnik aktivně 
participuje na dění okolí podniku (finanční příspěvky pro různá sdružení, zapojení do různých 
krajských nebo městských akcí apod.). Velkým přínosem pro ně bylo srovnání s dalšími 
podniky, které jsou aktivní ve využívání moderních technologií KETs a také srovnání 
s podniky, které se věnují přímo pokročilým technologiím.   
 Zpětná vazba na nástroj hodnocení přínosu KETs a jeho funkčnost v rámci pilotního 
testování byla většinou pozitivní. Zástupci podniku ocenili stručnost, jednoduchost a 
přehlednost nástroje. Zároveň ocenili osobní diskuzi výsledků. Nicméně upozornili na 
nemožnost sledování výkonnosti několika období zároveň. Grafy, které jsem jim poskytla pro 
zhodnocení celého sledovaného období, by podle nich měly být již výstupem programu. To 
bude předmětem další optimalizace nástroje.   
 
 

9  DISKUZE 
 
Výzkum modelu hodnocení přínosu KETs v podniku vyústil v definici 6 faktorů, které popisují 
6 klíčových oblastí výkonnosti podniku spojených s využíváním technologií KETs a 
udržitelností podniku. Jedná se: 

− technologickou oblast charakterizující vlastní VaV aktivity podniku v oblasti KETs, 

− technologickou oblast popisující koordinované projekty VaV podpořené z dotace, 

− environmentální oblast zahrnující výrobní procesy šetrnější k životnímu prostředí díky 
využívání moderních technologií KETs, 

− interní sociální oblast, která charakterizuje sociální zázemí pro zaměstnance nebo 
také sociální vztahy uvnitř podniku využívající KETs, 

− externí sociální oblast, která zahrnuje prezentaci podniku navenek a sociální vztahy s 
okolím podniku a  

− ekonomickou oblast, která reprezentuje ekonomické ukazatele podniku relevantní pro 
technologie KETs. 

Strukturální model reprezentující formulované hypotézy umožnil komplexní definici těchto 
oblastí, protože v modelu vyvstaly všechny významné statisticky signifikantní závislosti 
(přímé i nepřímé) mezi ukazateli a faktory.  
 Na základě strukturálního modelu byl sestaven model hodnocení přínosu KETs 
v podniku, resp. hodnocení toho, jak moderní technologie KETs přispívají k vyšší výkonnosti 
podniku v různých oblastech – technologické a udržitelnostní. Jedná se o benchmarkingový 
nástroj, který porovnává výkonnosti podniku s databází podniků, které se věnují obecně 
technologiím KETs, a podniků věnujících se stejné KETs, aby byla zohledněna specifika 
jednotlivých technologií. Tento model byl dále zpracován do praktického nástroje v programu 
Microsoft Excel, který slouží podnikům pro automatické vyhodnocení jejich zadaných 
vstupních dat.  

Pilotní testování modelu a nástroje hodnocení přínosu KETs v podniku bylo 
provedeno na jednom vybraném podniku, který se zapojil do předvýzkumu i výzkumu v rámci 
dizertační práce. Podnik požadoval zhodnocení jeho aktivit za vybrané období 2005-2018, 
kdy se intenzivně věnuje technologiím KETs, konkrétně pokročilým materiálům. Výsledky 
testování byly s podnikem interpretovány a byl diskutován jejich přínos a možnost dalšího 
využití pro podnik. 
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Na základě pilotního testování bylo možné určit přínos a z toho plynoucí výhody 
modelu hodnocení přínosu KETs v podnicích ve vztahu k udržitelnosti podniku. Ty spočívají 
zejména v: 

1. komplexním hodnocení v oblastech environmentální, sociální, ekonomické a 
technologické;  

2. srovnání s výkonností podniků, které se věnují obecně technologiím KETs; 
3. srovnání s výkonností podniků, které se věnují stejné technologii KETs; 
4. možnosti zhodnocení jednoho i více období a sledování vývoje v čase; 
5. možnosti neustálého vylepšování a zpřesňování modelu díky dalšímu sběru dat. 

Model zpracovaný do podoby nástroje je pak jednoduchým programem pro výpočet přínosu 
KETs v podniku, resp. jeho výkonnosti s ohledem na KETs, v oblasti technologické a 
jednotlivých pilířích udržitelnosti podniku. Nástroj hodnotí jedno zvolené období podniku 
(kvartál, účetní rok i delší období) a poskytuje slovní informaci o výkonnosti podniku. Další 
upgrade nástroje bude spočívat zejména v rozšíření počtu sledovaných období a 
kvalitnějším propracování prezentace výsledků (vedle slovního vyhodnocení lze prezentovat 
i graficky).    

9.1 Limitace výzkumu 

Dizertační práce zahrnovala primární a sekundární výzkum, který si vyžádal jistá omezení, 
která mohla ovlivnit výsledky práce. Omezení byla vždy pečlivě zvážena, aby byl jejich 
dopad na výsledky minimalizován. Hlavní limitace výzkumu spočívaly ve využití zvolených 
statistických metod a výběru vzorku.   
 Stěžejní statistické metody využité v rámci předvýzkumu a výzkumu byly explorační 
faktorová analýza a modelování pomocí strukturních rovnic včetně konfirmační faktorové 
analýzy. Explorační faktorová analýza byla diskutována a její omezení prezentována již 
v rámci vyhodnocení výsledků předvýzkumu. Z důvodu omezení, které s sebou EFA nese, 
byly výsledky předvýzkumu konfrontovány s výsledky dotazníkového šetření. Vhodnost 
využití strukturního modelování byla posuzována zejména s ohledem na normalitu dat 
pomocí testů normality (Shapirův-Wilkův i Kolmogorovův-Smirnovův text) a také pomocí 
indexů šikmosti a špičatosti. Při vyhodnocení se vycházelo zejména ze studie (Kline, 2011). 
Data nemají normální rozložení, oba testy byly statisticky signifikantní, nicméně dle autora 
Kline není striktně vyžadována normalita dat, ale je nutné zohlednit rozložení dat právě 
z pohledu šikmosti a špičatosti. Byly tak identifikovány ukazatele, které mohly ohrozit validitu 
modelu. Tyto ukazatele kromě jednoho byly z modelu konfirmační faktorovu analýzou 
vyloučeny a logika modelu zůstala zachována.   
 Při definici průmyslových odvětví relevantních pro KETs se vycházelo z jediných 
dostupných studií a definovaných NACE kódů (Van de Velde et al., 2013; Van de Velde, 
Debergh, Rammer, et al., 2015). Studie důkladně hodnotí v rámci Evropské unie využívání 
KETs a z jejich výsledků vychází, že stěžejním průmyslovým odvětvím a také odvětvím, kde 
mají KETs největší uplatnění, je právě zpracovatelský průmysl, a to konkrétní jeho oblasti. 
Nicméně technologie KETs jsou multidisciplinární technologie jdoucí napříč obory a 
odvětvími. Proto se omezením na zpracovatelský průmysl v dizertační práci dopustilo jistého 
zkreslení. Toto zkreslení je akceptovatelné díky uvedeným studiím, které ho dokládají 
různými analýzami. Tímto omezením se sledovaný vzorek omezil na zpracovatelský průmysl, 
který čítá bez mála 200 tisíc subjektů. Nicméně ne každý podnik zpracovatelského průmyslu 
se věnuje technologiím KETs. Identifikování podniků, které se technologiím KET věnují, se 
omezilo na seznamy členů asociace podniků zaštiťující KETs a seznam příjemců a 
akceptovaných žadatelů do dotačního programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu, 
který ukládá podmínku zapojení právě implementaci technologií KETs v podniku.  
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10 PŘÍNOS DIZERTAČNÍ PRÁCE 

10.1 Přínos pro vědu 

Vědecký přínos práce tkví v podrobné literární rešerši a analýze současného stavu poznání 
v oblastech udržitelnosti podniku, inovační výkonnosti podniku a moderních klíčových 
technologií KETs. Práce identifikuje logické vazby mezi těmito pojmy zejména na teoretické 
úrovni. Zároveň práce sumarizuje systémy hodnocení, které sledují výkonnost podniku 
v různých oblastech. Literární rešerše umožnila zhodnotit teoretické i praktické přístupy 
k hodnocení výkonnosti podniků a zmapovat současné výzkumné aktivity v této oblasti 
s ohledem na specifika moderních technologií KETs. Práce také určila stěžejní ukazatele, 
které přispívají ke komplexnímu hodnocení výkonnosti podniku. Vedle ukazatelů hodnotících 
udržitelnost podniku práce ukázala na důležitost technologických ukazatelů.  
 Práce přichází s vlastním přístupem posuzování výkonnosti podniků s ohledem na 
udržitelný rozvoj podniku a využívání moderních technologií. Dále otevírá další výzkumné 
otázky související s moderními technologiemi KETs. 

10.2 Přínos pro praxi 

Stěžejní přínos práce spočívá ve vytvoření modelu a praktického nástroje pro hodnocení 
výkonnosti high-tech podniků věnujících se moderním technologiím. Doposud takový nástroj 
nebyl vytvořen i přes důležitost klíčových technologií KETs. Technologie KETs a jejich 
implementace ve státech jsou zatím sledovány pouze na národní úrovni a jejich přínos je 
monitorován na úrovni členských států Evropské unie pro účely dalšího směřování národních 
a evropských politik.  
 Nově vytvořený nástroj hodnocení přínosu technologií KETs by měl sloužit zejména 
managementu podniku pro monitorování vhodné implementace prvků moderních technologií 
do výroby a jako benchmarking s ostatními podniky, které pracují se stejnými klíčovými 
technologiemi. Díky navrženému modelu a zejména jeho systému ukazatelů bude také 
možné formulovat doporučení pro vhodnou implementaci moderních technologií do výroby 
pro tvůrce politik.    

10.3 Přínos pro pedagogiku 

Výsledky dizertační práce mohou být využity v rámci pedagogické činnosti na Podnikatelské 
fakultě Vysokého učení technického v Brně zejména v předmětech Ekonomika podniku a 
Environmentální management – právě tato dvě témata totiž spojuje dizertační práce. Cílem 
zapojení do výuky je zejména porozumění stále rostoucí důležitosti udržitelného rozvoje 
v podnikání a promítnutí jeho základních myšlenek do manažerského i finančního řízení 
podniku.  
 
 

11 ZÁVĚR 
 
Cílem dizertační práce bylo navrhnout model hodnocení přínosu moderních technologií 
KETs v podniku, tedy model pro posouzení přínosu KETs k celkové výkonnosti podniku, 
která zahrnuje i aspekty udržitelného rozvoje.  
 Pro dosažení cíle byla nejdříve provedena rozsáhlá literární rešerše, která se 
zabývala tématy inovací, inovační kapacity podniků a inovační výkonností. Dále se zabývala 
udržitelným rozvojem a udržitelností podniku a jejím hodnocením. Poslední sledovanou 
oblastí bylo téma klíčových vznikajících technologií KETs. Jedná se o důležitý pojem 
definovaný pro účely Evropské unie, který spojuje pojmy inovace a udržitelnost do jednoho 
celku.  
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Výstupem literární rešerše bylo vedle osvojení spojení termínů "inovace – udržitelnost 
podniku – KETs" identifikování ukazatelů, které lze využít pro hodnocení výkonnosti podniků 
věnujících se moderním technologiím KETs, přičemž hodnocení využívá principů 
udržitelného rozvoje. Na základě rešerše byly také formulovány hypotézy a teoretický model 
pro strukturní modelování. 

Důležité bylo také identifikovat průmyslová odvětví relevantní pro technologie KETs, 
které jsou z definice multidisciplinární. Výstupem bylo omezení studovaného vzorku na 
české podniky zpracovatelského průmyslu. Ten byl s ohledem na technologickou náročnost, 
která jistě souvisí i s využíváním technologií KETs v podnicích, analyzován.  

Dále už probíhal samotný předvýzkum formou dotazníkového šetření, který s využitím 
explorační faktorové analýzy omezil počet identifikovaných ukazatelů výkonnosti podniku pro 
další studium a výzkum. Na předvýzkum navazoval výzkum využívající kombinaci primárních 
i sekundárních dat a pracoval s několika statistickými vícerozměrnými metodami pro analýzu 
a vyhodnocení výzkumu. Konfirmační faktorová analýza potvrdila a optimalizovala výběr 
relevantních ukazatelů pro hodnocení výkonnosti podniku věnujícího se technologiím KETs. 
Modelování pomocí strukturních rovnic umožnilo testování formulovaných hypotéz a vedlo k 
vytvoření modelu hodnocení přínosu KETs v podniku. Na základě modelu byl pak vytvořen 
nástroj hodnocení přínosů KETs v podniku, který po zadaní vstupních dat automaticky počítá 
výkonnost podniku a porovnává ji s databází výkonností jiných podniků. Nástroj je 
jednoduchý a přehledný a slouží pro podniky, aby si mohly sami vyhodnotit svá data.   
 Koncept klíčových technologií KETs se vyvíjí (na úrovni strategických dokumentů 
Evropské unie) a propojuje se více s oblastí Průmyslu 4.0 (European Commission, 2018; 
Pracna, 2018). Větší význam je přikládán živým vědám, umělé inteligenci a kybernetické 
bezpečnosti. Nové označení těchto technologií je KETs 4.0. Je otázkou na další výzkum 
sledovat propojení technologií KETs s konceptem Průmyslu 4.0 a jejich implementaci 
v českých podnicích nejen zpracovatelského průmyslu.  
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