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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním inovativních aktivit zemí České republiky a Ruské 

federace. První část práce je představuje teoretické východisko o inovacích. Druhou část práce 

představuje analýza informací o České republice a Ruské federaci. Ve třetí části je uvedena 

srovnávací analýza faktorů obou zemí, které ovlivňuje vývoj inovací a určování inovačního 

potenciálu zemí. Poslední část práce obsahuje doporučení aktivit k podpoře inovací. 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the comparison of innovative activities of the countries of the 

Czech Republic and the Russian Federation. The first part of the work is based on the theoretical 

basis of innovation. The second part of the work is the analysis of information about the Czech 

Republic and the Russian Federation. In the third part, a comparative analysis of the factors of 

both countries that affect the development of innovation and determine the innovation potential 

of countries. The last part of the work contains recommendations for activities to support 

innovative activities. 
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ÚVOD 

Jak popsal Karel Rýdl ve své knize „Inovace školských systémů“, inovace jsou: 

„neoddělitelnou součástí společnosti rozvíjející podnikatelského ducha, tvořivost 

a představivost i ochotu riskovat“ (Rýdl, 2003, s. 12). 

V současné době je většina úspěchů na trhu určována zavedenými inovacemi. Inovace 

jsou odpovědné za technicko-ekonomický vývoj na trhu. Aby podnik dosáhl úspěchu na 

trhu a zvýšil svou konkurenceschopnost, potřebuje inovovat. Během rychlého rozvoje 

technologického pokroku se dnešní inovace stávají hlavní činností společností 

k dosažení úspěchu na konkurenčních trzích a také k přilákání nových zákazníků. Klient 

je vždy hlavním cílem existence každé společnosti, a proto je důležité, aby společnost 

poznala úroveň shody svých produktů a služeb na trhu, aby nebyla vůči svým 

konkurentům nižší kvality. K dosažení souladu s trhem je nutné neustále zlepšovat 

a inovovat své zboží. Díky inovaci jsou tato vylepšení možná. Inovace umožňují 

společnostem odlišit se od ostatních, což zvyšuje úroveň její konkurenceschopnosti na 

trhu a také udržuje úroveň obchodní efektivity v budoucnosti. 

Pod vlivem inovací se mění struktura ekonomiky země. V důsledku nárůstu efektivnosti 

využívání zdrojů je část z nich skutečně uvolněna a přerozdělena do dalších oblastí 

činnosti. Inovace je navíc přímou příčinou vzniku nových průmyslových odvětví 

a postupného mizení stávajících. Inovace také mění ekonomickou organizaci 

společnosti a díky nim se objevují nové veřejné instituce a dochází ke změnám ve 

vlastnické struktuře.  

Hospodářský růst vytvářený inovacemi nejen zlepšuje životní úroveň obyvatelstva, ale 

také přispívá k řešení problémů zaměstnanosti vytvářením nových vysoce placených 

pracovních míst, zvyšováním úrovně vzdělání a zdravotnictví. 

Navíc v současném období je proces šíření inovací jedním z prvků spojujících různé 

sociální a ekonomické entity do jediného celku, zajišťujícího jednotu národa a v mnoha 

případech zmírňujícího sociální rozpory a konflikty.  

Aktuálnost zvolené tematiky je taková, že závislost globální konkurenceschopnosti 

národního hospodářství na úrovni rozvoje inovačních procesů je nejdůležitějším 

aspektem národního významu inovací. 
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Cílem práce je srovnat inovační aktivity v České republice a Ruské federaci. Vzhledem 

k rozdílné velikosti zemí se bude většina údajů vztahovat na obyvatele. K dosažení 

tohoto cíle bude prováděna analýza problematiky inovace, zjištěna bude úroveň 

závislosti procesů inovačního rozvoje k národnímu hospodářství a provedení srovnání 

ukazatelů inovačních aktivit. a určování inovačního potenciálu zemí.  Ze závěru analýz 

budou doporučeny aktivity na podporu inovačních aktivit pro Českou republiku a 

Ruskou federaci. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je srovnat inovační aktivity v České republice a Ruské 

federaci. Vzhledem k rozdílné velikosti zemí se bude většina výsledků vztahovat na 

obyvatele. Na základě analýzy dat obou zemí a srovnání údajů České republiky a Ruské 

federace budou doporučeny aktivity na podporu inovativních aktivit v obou zemích. 

Dosažení cíle bakalářské práce bude pomocí analýz dat o úrovni vysokoškolského 

vzdělání, výdajích na vysokoškolské vzdělání, úrovní HDP ve státu, míře zaměstnání, 

úrovní inovace v málem, středním a velkém podnikání. Většina výsledků analýz bude 

dohromady porovnaná s ukazatelem OECD pro provádění mezinárodního srovnání mezí 

zvolenými oblastmi.  

K dosažení tohoto cíle je nutné vyřešit následující úkoly: 

• Zpracování teoretické části práce, která se vztahuje k problematice inovace;  

• Analyzování současného stavu obou zemí; 

• Srovnání údajů České republiky a Ruské federace; 

• Doporučení aktivit k podpoře inovací.  
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1. TEORITICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

1.1  Inovace  

1.1.1 Definice inovace 

Termín „inovace“ pochází z latinského „novatio“, což znamená „aktualizace“ (nebo 

„změna“) a předponu „in“, která se překládá z latiny jako „ve směru“, pokud je 

doslovně přeloženo „innovatio“ – „ve směru změny“.  

Inovace je proces zlepšování nebo úplné změny například produktu, procesu nebo 

marketingového přístupu pro podnik. Inovace je důležitá část pro rozvoj organizace, 

protože s její pomocí dochází k vývoji a zlepšení výrobních procesů, roste kvalita 

produktů, zvyšuje se efektivita práce a snižují se výrobní náklady podniku. 

Problematika inovací je předmětem zájmu mnoha odborníků. V současné době má 

každý autor o pojmu „inovace“ vlastní představu. Existuje spousta definice tohoto 

pojmu, ale podstata všech má společný význam. Dále je uvedeno několik vymezení 

pojmu „inovace“. 

Rakouský ekonom Joseph Alois Schumpeter je obecně považován za prvního 

vědeckého představitele, který definoval pojem inovace v ekonomickém prostředí: 

„uvedení technické nebo organizační novinky na trh, nejen její vynález“ (Brynjolfsson). 

Základní definice inovace v mezinárodní příručce OECD „Oslo Manual Innovation“ 

uvádí, že „inovace“ může znamenat jak aktivitu, tak její výsledky. Obecná definice 

inovací v „Oslo Manual“ je následující: „Inovace je nový nebo vylepšený produkt nebo 

proces (nebo jejich kombinace), který se výrazně liší od předchozích produktů nebo 

procesů jednotky a který byl zpřístupněn potenciálním uživatelům (produkt) nebo 

uveden do užívání jednotkou (procesem)“ (Oslo Manual, 2005, s. 20). 

Český publicista Edvard Valenta viděl pojem inovace v širokém smyslu a říkal, že 

inovace je „jakákoli změna ve vnitřní struktuře výrobního programu“ (Valenta, 1969, s. 

14).  

Novák charakterizuje inovaci jako „obnovu a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi 

spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek, distribuce. Zavedení změn 
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řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovních sil“ (Novák, 

2017, s. 21). Tato definice byla použita v Národní inovační strategii ČR. 

1.1.2 Inovace a další související pojmy 

Na inovace se pohlíží různými způsoby: ve vztahu k technologii, obchodu, sociálním 

systémům, hospodářskému rozvoji a formulaci politiky. Ve vědecké literatuře tedy 

existuje celá řada přístupů ke konceptualizaci inovací. 

Pojem inovace se dříve uplatňoval spíše v ekonomické sféře. Dnes jsou však inovace 

nedílnou součástí lidského života a rozvoje člověka. Není to žádná vymoženost nebo 

novota, ale vážně ovlivňuje účinnost současného systému. Na rozdíl od všeobecného 

přesvědčení se inovace liší od vynálezu. 

Při konceptualizaci pojmu „inovace“ je užitečné jej porovnat s jinými pojmy. Zejména 

ve vědecké literatuře je uvedeno, že pojem „inovace“ je často směšován s pojmem 

„vynález“, což znamená vytvoření nového technického vývoje nebo zlepšení starého. 

Kromě toho zdokonalení zboží a služeb by bylo správnější nazvat jednoduše slovem 

„vylepšení“. Pojmy „změna“ a „kreativita“ lze také někdy použít místo pojmu 

„inovace“. 

Dále jsou popsány definice souvisejících pojmů. 

Vynález je výrobek nebo technický postup, který představuje poprvé prakticky 

realizovanou novou myšlenku, která buď zlepšuje současný stav, nebo poskytuje úplně 

nové možnosti. Za určitých podmínek může být na vynález udělen patent. 

Vynálezem nemůže být objev, vědecká teorie, matematická metoda, vzorec, pouze 

estetická vnější úprava výrobku, plán, počítačový program bez technického účinku nebo 

uvedení informace. Pojem vynález je legislativně upraven zákonem 527/1990 Sb. 

(zákon o vynálezech, 1991, s. 10–22). 

Kreativita neboli tvořivost patří k řadě schopností, které umožňují jakoukoli tvůrčí 

činnost: uměleckou, vědeckou atd., do tohoto souboru také patří pojem invence. Ta se 

projevuje jako vynalézavost, jako vznik nového, originálního díla nebo myšlenky, popř. 

tvůrčí řešení problémů. Vynález je jedním z výsledků tvůrčího procesu. 
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„Tvořivost je často složena ze schopnosti překonat stav výroby nebo jiné činnosti ve 

fantazii, tedy schopnost představit si, že věci a vztahy by mohly být jiné, než jsou nyní. 

Dále je tvořena ze schopnosti invence čili schopnosti vyřešit, jaký by měl být nový stav 

věcí a vztahů, a také ze schopnosti vyvinout odvahu k inovačnímu činu a schopnosti 

převzít odpovědnost za uskutečnění inovace“ (Dytrt, 2009, s. 26).  

Změna je obecné označení pro pozorovatelný, měřitelný nebo kvantifikovatelný rozdíl 

ve stavu nebo vlastnosti nějaké entity v určité vztažné soustavě. 

Aby bylo možné odlišit inovace od výše uvedených pojmů, je často stanoveno, že 

zvláštností inovací je to, že vám umožňuje vytvářet další hodnotu, umožňuje 

inovátorovi získat další hodnotu a je spojeno s implementací. Z tohoto pohledu není 

inovace inovací, dokud nebude úspěšně zavedena a nezačne být přínosná. 

1.1.3 Typy inovace  

Existují různé možnosti, jak rozdělit inovace na kategorizaci podle konkrétní skupiny 

charakteristik. Dále jsou popsané významné typologie inovací.  

Členění podle předmětu inovace 

Z věcného hlediska je hlavní dělení v mezinárodní příručce OECD „Oslo Manuál“ na 

technické a netechnické inovace. 

„Technické inovace jsou výrobkové a technologické inovace sestávající ze zavedení 

nových výrobků a technologií a podstatného technického zlepšení vyráběných výrobků 

a používaných technologií“ (Oslo Manual, 2005, s. 21). 

„Netechnické inovace jsou zejména organizační a podnikatelské (manažerské) inovace 

(např. implementace pokrokových metod řízení (QTM, certifikace), zavedení 

významných změn organizační struktury, implementace nových nebo podstatných změn 

ve strategické orientaci společnosti či firmy), sociální inovace“ (Oslo Manual, 2005,  

s. 21). 
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Obrázek 1: Třídění z věcného hlediska podle Oslo manuálu (Žižlavský, 2012, s. 10) 

Technické inovace se dělí na inovace produktu a inovace procesu, netechnické inovace 

se dělí na marketingové a organizační.  

• Produktové inovace: Produktem rozumíme jakoukoli věc nabízenou na trhu, 

která je schopna uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků. Produktem může 

být zboží (např. mobilní telefon) nebo služba (např. rozvoz balíků). Inovace 

produktu zahrnuje zavedení nového výrobku nebo služby, jejichž charakteristiky 

nebo možné užití jsou nové nebo výrazně zlepšené. Inovace produktu zahrnuje 

nejen změny designu nebo funkce, může se také projevit změnou technického 

řešení, změnou komponent a materiálů nebo uživatelskými možnostmi 

(Dodgson, 2014, s. 57). 

• Procesní inovace: Zavedení nové nebo podstatně zlepšené metody výroby nebo 

distribuce. Řadíme sem podstatné změny postupů, technologie, zařízení nebo 

softwaru. Příkladem takovéto inovace je například zavedení počítačové podpory 

konstruování. 

• Marketingové inovace: Zavedení nové marketingové metody, nových forem 

realizace marketingové strategie jako změny v designu či balení produktu, 

otevření nových odbytových cest, nové formy komunikace, využití nových 

nástrojů v kontraktační politice (Tomek, 2009, s. 67). Od dalších 

marketingových nástrojů firmy se odlišuje zavedením marketingové metody, 

kterou firma dříve nepoužívala. Nová marketingová metoda může být použita 

jak pro nové, tak pro stávající produkty. Např. první použití podstatně odlišného 

média nebo techniky – jako propagace výrobku ve filmu nebo televizním 

programu – je marketingovou inovací. 
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• Organizační inovace: Implementace nové organizační metody v podniku, 

nového uspořádání pracovišť, nových konceptů při spolupráci (vnější vztahy). 

Jedná se především o organizaci práce, zlepšení pracovního prostředí, o zvýšení 

spokojenosti a pracovní způsobilosti zaměstnanců, což v důsledku vede k větší 

produktivitě. Cílem je také snížení administrativních nákladů (Oslo Manual, 

2005, s. 47). 

Členění inovací dle intenzity změn  

Inovace se dělí dle stupně novosti nebo intenzity změn dle Janusonis a Krievina 

(Janusonis, 2009, s. 10): 

• Přírůstkové (inkrementální) inovace – tyto inovace zahrnují zdokonalení, 

konsolidaci, modifikace, zjednodušení nebo posílení stávajících produktů, 

procesů, marketingových a organizačních metod. Většina inovací spadá právě do 

této kategorie. 

• Radikální inovace – zahrnuje zavedení radikálně nových výrobků nebo služeb. 

Na základě těchto inovací vznikají nové podniky nebo celá odvětví, nebo jsou to 

inovace, které způsobují výrazné změny celých odvětví a vedou k tvorbě nových 

hodnot. U radikálních inovací jsou všechny dimenze zcela nové, jedná se 

o vzácné inovace a v mnoha případech také samotným podnikem 

nezvládnutelné. 

• Přelomové inovace – k přelomovým inovacím dochází na základě převratných 

výsledků ve vědě a technice. Jsou nazývány „přelomové“, protože se jedná 

o něco, co většina lidí považuje za nemožné. Použití těchto inovací a jejich 

důsledků často daleko přesahují svůj původní záměr a mohou odstartovat vznik 

nových průmyslových odvětví nebo transformovat stávající (Janusonis, 2009, 

s. 10). 

Členění inovací podle firemní strategie 

Další dělení dle mezinárodní příručky OECD „Oslo Manuál“ podle firemní strategie 

a má dvě kategorie: 

1) otevřené a uzavřené inovace, 

2) udržitelné a disruptivní inovace. 
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Otevřená inovace předpokládá, že společnosti mohou využít externí nápady stejně jako 

interní k rozvíjení své technologie a pro urychlení inovací ve firmě. Firmy by měly být 

otevřené tomu, aby znalosti vyvinuté interně daly k dispozici ostatním, kteří jsou 

schopni je používat nebo je dále rozvíjet (Chesbrough, 2006, s. 43). 

O otevřené inovace Veber (Veber, 2016) říká: „Cesta k otevřeným inovacím není 

snadná. V prvé řadě je nutné překonat tradiční firemní kulturu, která obvykle vše nové, 

co je připravováno, tají před konkurencí. Současné globalizované podnikatelské 

prostředí se vyznačuje dynamikou, která není srovnatelná s obdobím před dvaceti, 

padesáti lety“ (Veber, 2016). 

Uzavřená inovace má model, který znamená, že podniks největším vkladem prostředků 

do výzkumu a vývoje se stane vůdcem na trhu. Předpokládá také, že podnik chrání své 

duševní vlastnictví, aby tím zabránil konkurenci využít nápady vzniklé ve firmě 

(Chesbrough, 2006, s. 43). 

V tabulce č. 1 jsou zaznamenané otevřené a uzavřené inovační zásady.  

 

Obrázek 2: Otevřené a uzavřené inovační zásady (Chesbrough, 2006, s. 38) 
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Udržitelné inovace jsou pro ty firmy, které jsou nejvíce tradiční a zavedené na trhu. 

Tyto společnosti nabízejí kvalitnější produkty, jež mohou být nabízeny ve větším 

cenovém rozpětí než jejich konkurenti.  

Disruptivní inovace jsou naopak pro ty firmy, které poskytují jednodušší produkty pro 

méně náročné uživatele, ale tyto produkty lépe přizpůsobí trhu. Postupem času 

trajektorie disruptivní inovace protne požadavky náročnějších produktů, tím vytlačí 

dříve úspěšné konkurenty z trhu (Janusonis, 2009, s. 13). 

Disruptivní inovace vycházejí podle dvou předpokladů: 

• Kapacita zákazníků je omezená na každém trhu; 

• Rozvoj technologického pokroku je zpravidla rychlejší než schopnost trhu ho 

využít (Vacek, 2009, s. 51). 

Dále na obrázku č. 3 je znázorněný model disruptivních inovací. 

 

Obrázek 3: Model disruptivních inovací (Vacek, 2009, s. 51) 

Další členění inovací 

Existuje spousta členění inovací, ve vědecké literatuře je jich popsáno mnoho. Dále jsou 

uvedena některá z dalších členění inovací dle Hadraba (Hadraba, 2004, s. 30–31): 
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• Členění podle manažerských činností – do tohoto členění zahrnuje inovace 

z pohledu základních manažerských funkcí, jež rozlišuje v oblasti organizování, 

plánování, kontrolování a personálního řízení.  

• Členění podle podnikových funkcí – do tohoto členění zahrnuje inovace 

z oblasti prodeje, výroby, zásob, financí, investic, správy atd.  

• Členění podle oblastí nebo fází podnikového reprodukčního procesu – do tohoto 

členění zahrnuje inovace v procesech např. v oblasti technické přípravy výroby, 

výrobních procesech a podvýrobních procesech (např. v oblasti skladování 

produktů). 

• Členění z hlediska uplatňování jednotlivých základních nástrojů marketingového 

mixu – do tohoto členění zahrnuje inovace produktů v oblasti cenové tvorby, 

distribuce a propagace (Hadraba, 2004, s. 30–31).  

1.1.4 Řády inovací 

Další rozdělení inovací je podle principu navrhovaného Valentou. Valenta se zabýval 

tvorbou inovací z kvalitativního hlediska, které před ním nebyly provedeny jinými 

autory. Jeho princip je založen na vzdálenosti vývoje inovací, které se liší od výchozí 

pozice. Dle Valenty pořadí inovací vyžaduje různé metody přípravy a implementace. 

Dělí inovace na dvě hlavní skupiny, a to relativní a absolutní. Relativní inovace vytváří 

pouze jednoznačné zlepšení, zatímco absolutní inovace vytváří změny úplné, jež 

ovlivňují velké prostředí. Valenta označil devět pozitivních řádků a jeden negativní 

a rozdělil je na racionalizační, kvalitativní a technologický převrat (mikrotechnologie) – 

nejvyšší řád.  

Řád inovace −1. Degenerace – jedná se o inovaci záporných řádů. Degenerativní, 

samostatná změna u faktorů výrobního procesu.  

Řád inovace 0. Regenerace – jedná se o inovaci prostou obnovou prvků podnikatelské 

jednotky, inovace tohoto řádu zachovávají daný stav. U těchto inovací probíhají 

regenerační změny, které obnovují původní vlastnosti daných faktorů výrobního 

procesu. 
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Řád inovace 1. Kvantitativní změna – tyto změny se týkají změn počtu pracovníků, 

rozšiřování kapacity výroby atd. Inovace se vztahuje pouze na změny množství jinak 

kvalitativně neměnných prvků podnikatelské jednotky. 

Řád inovace 2. Intenzita – v tomto řádu inovací dochází ke zvýšení nebo jiné změně 

intenzity prováděných operací, nedochází však ke změnám kvality nebo organizace 

výroby. 

Řád inovace 3. Reorganizace – v tomto řádu dochází k organizačním úpravám výroby, 

jako jsou přesuny operací mezi pracovišti či jiné umístění materiálu ve skladě.  

Řád inovace 4. Kvalitativní adaptace – tento typ inovace představuje kvalitativní 

zlepšení technologického postupu. Dochází k úpravě konstrukce dílů pro výrobu s nižší 

pracností při zachování výrobku a technologického postupu. 

Řád inovace 5. Nová varianta – jedná se o přechod k výrobě výrobku odlišujícího se 

změnou jedné nebo několika funkčních vlastností výhodnějších pro uživatele. Původní 

konstrukční řešení je zachováno, je společné s jinými variantami jedné generace. 

Řád inovace 6. Nová generace – představuje změnu jedné nebo několika funkcí prvku 

podnikatelské jednotky při zachování původní koncepce jeho řešení. 

Řád inovace 7. Nový druh – inovace přinášející změnu koncepce prvku podnikatelské 

jednotky při zachování původního principu jeho řešení. 

Řád inovace 8. Nový rod – při tomto řádu vznikají nová odvětví výroby, inovace jsou 

zahájeny výrobou, kterou se realizuje nový technologický princip. Tento nový princip je 

koncipován na bázi určitého rodu technologií. 

Řád inovace 9. Nový kmen – v nejvyšším řádu dochází ke vzniku zcela nového prvku 

podnikatelské jednotky naprosto jiným přístupem k přírodě, než byl dosavadní. 

Uplatňují se mikrotechnologie a nanotechnologie a dochází k produkci zcela nových 

kmenů produktů (Vlček, 2008, s. 192–195). 

V obrázku  č. 4 je znázorněné rozdělení řádu inovací podle Valenty (Valenta, 2001, s. 

46). 
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Obrázek 4: Rozdělení řádu inovací podle Valenty (Valenta, 2001, s. 46) 

1.1.5 Zdroje inovaci 

Systematické vyhodnocování inovačního prostředí potřebují podnikatelé pro své firmy, 

aby zjistili zdroje inovací pro současné a budoucí potřeby zákazníků. Zdroje inovací by 

měly být hodnoceny jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí organizace. Inovační 

prostředí je výsledek po několika systémových krocích: 

• Zjištění nutnosti inovace s reálnými možnostmi podniku;  

• Definice a formulování inovační strategie podniku;  

• Vytvoření speciálních schopností pro vznik inovace; 

• Vytvoření struktury pro budoucí inovace;  

• Určení inovačního manažera pro ředění inovačního procesu. 

Cílevědomé a systematické inovace začínají analýzou zdrojů inovačních příležitostí. 

Podle Druckera (Drucker, 1993) existují dvě skupiny zdrojů inovací a v nich 7 zdrojů 

inovačních příležitostí: 
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• Vnitřní 

1) Neočekávaná událost; 

2) Rozpor mezi skutečností a předpokladem; 

3) Změna technologického procesu;  

4) Změna struktury odvětví a trhu. 

• Vnější  

5) Demografické změny;  

6) Změna prostorů a chování zákazníků; 

7) Nové objevy (Drucker, 1993, s. 266). 

Níže uvedené zdroje jsou vytvářeny podle dvou skupin: vnitřní prostředí a vnější 

prostředí. Zdroje uspořádané podle jejich klesající předvídatelnosti a spolehlivosti. Tyto 

příležitosti jsou charakterizované nějakou změnou (Skalický, 2001 s. 45).  

 

Obrázek 5: Potenciální zdroje inovačních podnětů (Skalický, 2001, s. 45) 

 

1.1.6 Inovační cyklus  

Cyklus je postupná realizace určitých činnosti. Inovační cykly se obvykle nazývají 

inovační procesy a rozumí se jimi vývoj nového produktu nebo služby, technologie 

a další aktivity pro podnik, začíná od invence podniku a končí zavedením do praxe 
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a uplatnění na trhu. To znamená přípravu a postupné uskutečňování inovačních změn 

(Grublová, 2004, s. 438). 

Inovační cykly se člení do tří jednotlivých stadií a dále každá stadium do dalších fází. 

Toto strukturování inovačního cyklu má následující podobu (Grublová, 2004, s. 438): 

1) Stadium strategické přípravy inovací 

• F1 – Prognózování inovací 

• F2 – Koncepce inovací 

• F3 – Plánování inovací 

2) Stadium řešení inovací 

• F4 – Plánovité řešení inovací 

3) Stadium realizace inovací 

• F5 – Zavádění inovací do výroby 

• F6 – Trvalý provoz (využívání inovací) 

• F7 – Difuzní fáze (Grublová, 2004, s. 438) 

Celý proces je znázorněn na obrázku č. 6.  
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Obrázek 6: Tři stadii a sedm fází inovačního cyklu (Grublová, 2004, s. 438) 

Stadium přípravy inovací, jinak lze říct výzkum informací o inovacích, zpracování 

těchto informací potřebných pro sestavení konkrétního plánu a jeho uplatnění 

v následujících krocích. Stadium řešení je uznání tohoto plánu a souhlas k realizaci 

inovace. V posledním stadiu jde o realizaci inovace, jinak řečeno o výrobu a uplatnění 

inovace na trhu.  

1.2  Inovační proces 

Inovační proces znamená cyklus od vzniku nápadu po jeho praktickou realizaci. 

Inovativní proces je kombinací postupů a prostředků, s jejichž pomocí se vědecký 

objev, myšlenka transformuje na sociální, včetně vzdělávací inovace. Činnost, která 

zajišťuje přeměnu myšlenek na inovace a také tvoří systém pro řízení tohoto procesu, je 

inovačním procesem.  
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Existuje řada modelů inovačních procesů v teorii inovací, s nimiž se můžeme setkat. 

V posledních letech byly inovační procesy založeny na modelu dvou typů podle jejich 

metodologie přípravy a realizace (Vlček, 2011, s. 21): 

• lineární model inovačního procesu,  

• nelineární model (řetězové propojení). 

1.2.1 Lineární model inovačního procesu  

Lineární model znamená nepřetržitý běh vytváření inovací, má své jednotlivé kroky, 

které spolu souvisejí. O lineárním modelu Jiří Dvořák říká: „V praxi probíhá inovační 

proces podle tohoto modelu tím způsobem, že jsou postupně realizovány a uzavřeny 

jeho jednotlivé části, za které odpovídají jednotlivé podnikové útvary (výzkum, 

aplikovaný výzkum a vývoj, příprava výroby atd.), až je u výrobkových inovací výrobek 

předán do výrobního úseku a marketingovým oddělením se zajišťuje jeho uvedení na trh 

a prodej“ (Dvořák, 2006, s. 246). 

Inovačním procesem lineárního typu je proces přípravy inovací a jejich realizace 

postupným prováděním následujících kroků: 

výzkum → vývoj → výroba → užití 

Dle tohoto modelu lze vidět, že u lineárního modelu je na začátku výzkumně vývojová 

část, na ni navazuje transfer znalostí a na konci je finální část, a to tržní nebo výrobní 

zhodnocení inovací.  

Lineární model inovačního procesu se využívá především v invenční oblasti, například 

ve farmaceutickém, chemickém nebo automobilovém průmyslu (Vlček, 2011, s. 22). 

1.2.2 Řetězový model inovačního procesu 

Model „řetězového propojení“ se liší od předchozího modelu tím, že odráží reálný stav 

praxe, umožňuje se vrátit do předchozích fází, kdy je nutné se vypořádat s překážkami, 

s nimiž se setkáváme při vývoji inovací. Tento model má složitější cestu realizace. Role 

výzkumu se mění, vystupuje jako doplnění k aktualizaci informací v celém procesu 

inovace v jakékoli fázi, ale neznamená samostatnou podmínku pro realizaci (Vlček, 

2011, s. 22–23). 
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Takže podle Dvořáka (Dvořák, 2006, s. 44) je důležité připojit vazbu na marketing, jenž 

prochází všemi fázemi inovačního procesu. To je důležité, aby se nestala situace, že 

nový výrobek nenajde svého zákazníka. 

Na obrázku č. 7 je znázorněn upravený model „řetězového propojení“. 

 

Obrázek 7: Upravený model řetězového propojení (Dvořák, 2004 s. 45) 

1.2.3 Nové pojetí inovačního procesu 

Nové pojetí inovačního procesu tohoto modelu se liší od předchozích konceptů tím, že 

je kladen důraz na skutečnost, že na jakoukoli inovaci má vliv motiv uspokojení 

potřeby, a proto by měl být motiv propojen fázemi inovačního procesu (Vlček, 2011, s. 

23).  

Nový inovační proces sestává dle Vlčka ze čtyř fází (Vlček, 2011, s. 23):  

Potřeby ↔ Tvůrčí aktivita ↔ Inovace ↔ Efekty 

Vlček se ve svém přístupu zaměřuje na hodnotový dvojefekt, který lze charakterizovat 

jako maximalizaci hodnoty pro zákazníka při současném růstu hodnoty podniku (Vlček, 

2011, s. 103).  
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Obrázek 8: Nový model řetězového propojení fází inovačního procesu (Vlček, 2011, s. 23) 

1.3  Hodnocení inovací 

Měření inovací je proces, který závisí hlavně na typu inovace, jaký má jednotlivý 

podnik přístup k měření její úspěšnosti. Každý podnik se soustřeďuje na své finanční 

ukazatele pro hodnocení inovace, což můžou být kvantifikovatelné finanční ukazatele 

nebo používané kombinace ukazatelů kvantitativních a kvalitativních. Z toho vychází, 

že každá inovace má svou specifičnost, protože neexistuje stejný návod na měření 

efektivnosti inovací.  

Existuje celá řada metod k vyhodnocení efektivnosti inovačních projektů. Jedna 

z metod se zakládá na důvodu, že při zjišťování úspěšnosti inovací je důležité stanovit 

druh kritéria, podle kterého budeme úspěšnost dané inovace posuzovat. Toto měření 

hodnoty inovací je prováděno na základě tří druhů kritérií: technických, ekonomických 

a ostatních (Žižlavský, 2012, s. 21). 
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Obrázek 9: Druhy efektů inovací (Žižlavský, 2012, s. 22) 

Technická kritéria – podle daného kritéria se úspěšnost inovace hodnotí na základě 

jejích specifických technických vlastností jako přímé a nepřímé charakteristiky. Přímá 

charakteristika může být např. energetická náročnost, nepřímá charakteristika může být 

např. získání zkušeností. 

Ekonomická kritéria – stejně jako technická kritéria je dělíme na přímá a nepřímá. 

U přímých se v první řadě snažíme o zjištění výše zisku nebo hrubého rozpětí, ovšem 

zjištění těchto ukazatelů je v počátečních fázích inovačního procesu značně 

nespolehlivé. U nepřímých můžeme označit dopad jako snížení tržního podílu 

konkurence. 

Ostatní efekty – řadíme sem efekty vyplývající z odstraňování fyzicky namáhavých 

prací nebo zvyšování bezpečnosti práce. Vyhodnocení inovace na těchto třech úrovních 

je předpokladem pro zajištění celkové úspěšnosti inovace (Žižlavský, 2012, s. 22). 

Pro hodnocení inovačních projektů musí být sestaven systém pomocí mixu finančních 

a nefinančních ukazatelů inovací. Tento mixovaný systém bude neustále pomocí 

benchmarkingu srovnávaný s konkurencí na trhu. 
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1.3.1 Hodnocení inovací prostřednictvím finančních ukazatelů 

O finanční ukazatele se musí opírat podnik pro vyhodnocování inovačních aktivit, 

logicky související ukazatele pomáhá podniku zjistit úroveň inovací ve skutečnem 

období.  

Žižlavský říká, že lepší hospodářské výsledky podniku jsou produktem inovačních akcí 

v jeho výrobních i nevýrobních oblastech (Žižlavský, 2012, s. 27).  

Finanční ukazatele se dle Žižlavského rozdělují do následujících tří skupin:  

1) Ukazatele pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Skupina těchto ukazatelů 

ke zhodnocení příspěvku inovace zahrnuje ukazatele rentability tržeb, likvidity 

a zadluženosti. Do skupiny těchto ukazatelů tedy patří vývoj finančního zdraví 

podniku. Nové inovace v podniku a jejich realizace musí fungovat tak, aby 

nedošlo ke snižování ukazatelů likvidity nebo ke zvýšení míry zadluženosti 

podniku. 

2) Ukazatele pro hodnocení inovačního plánu ve výsledcích hospodaření podniku. 

To jsou ukazatele rentability podniku: ROCE, ROI a ROE. Zásada rentability 

investice znamená, že tyto hodnota by měla být při běžném podnikání vyšší a 

doba návratnosti by měla být při běžném podnikání kratší. ROCE a ROE 

ukazatele ke zhodnocení úspěšnosti zavedení inovací na trhu, do jaké míry to 

přispívá a jaký výsledek hospodaření podniku jako celku. 

3) Ukazatele sloužící k hodnocení finančních efektů inovačních aktivit. Tato 

skupina zahrnuje ukazatele obratu provozního kapitálu, ziskovosti podniku nebo 

celkové výkonnosti podniku. Úspěšnost inovace spočívá v tom, že přináší 

podniku zisk z momentu zavedení inovace na trh (Žižlavský, 2012, s. 27–28). 

1.3.2 Hodnocení inovací prostřednictvím nefinančních ukazatelů 

Pro posouzení kvality projektu je důležité analyzovat nejen jeho ekonomické ukazatele, 

ale také kvalitativní přínosy. Každý projekt má své vlastní charakteristiky a hodnocení 

pouze ekonomických ukazatelů není vždy jediným důležitým kritériem. Některé 

projekty mohou být založeny na kvalitě kvalitativních přínosů, protože potenciální 

náklady pro ně nejsou tak důležité. 
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Každý podnik má při rozvoji projektu svou vlastní konkrétní představu o budoucím 

projektu a klasické finanční výkazy nejsou schopny zohlednit všechna přání obchodních 

rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou založena na krátkodobých cílech a historických 

účetních údajích společnosti, a proto nejsou vhodná pro budoucí strategie podniku. 

K nefinančním ukazatelům patří například:  

• počet nových nápadů,  

• míra neúspěchu,  

• měřítka spokojenosti zákazníků,  

• průměrná doba zavádění procesní inovace,  

• měřítka nepřetržitého zlepšování (Žižlavský, 2012, s. 29). 
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2. ANALYZOVÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU 

V této části bakalářské práce budou analyzované aspekty ovlivňující úroveň inovace 

v České republice a Ruské federaci. Analýza bude provedena podle základních 

informací o zemích, počtu obyvatel, úrovně HDP, míře zaměstnanosti, počtu 

vysokoškoláků a informací o malých, středních a velkých podnicích, tím pádem je 

analyzována úroveň inovací v zemi jako celku. Vzhledem k rozdílné velikosti zemí 

budou údaje většinou vztahované na obyvatele. 

Technologický pokrok hraje vedoucí roli při zvyšování ekonomické efektivity v zemi. 

Úroveň inovací v kterékoli zemi závisí na mnoha faktorech ovlivňujících její vývoj. 

Inovační potenciál je důležitým faktorem rozvoje ekonomiky země. Je třeba inovovat 

pro novou a zdokonalenou produkci a pro způsoby její výroby, které umožňují výrobu 

většího objemu, hodnotnějších a kvalitnějších produktů pro spotřebitele. Inovativnost 

ekonomiky je jedním ze základních parametrů prosperity země.  

Inovace řídí technologický pokrok, který je realizován pomocí nových metod ve výrobě, 

tj. inovací procesů, čímž se zvyšuje efektivita výroby. Na jedné straně inovativní 

procesy zvyšují produktivitu faktorů a na druhé straně snižují průměrné celkové výrobní 

náklady. To znamená, že se zavedením inovativních technologií může společnost 

vyrábět zboží a služby s využitím méně omezených zdrojů. Tímto způsobem mohou být 

nevyčerpané prostředky použity pro jiné důležité účely k výrobě zboží a služeb, které 

lidé potřebují. 

Zavedení nových inovativních aktivit také znamená, že země a její společnosti můžou 

produkovat větší objem zboží se stejnou úrovní využití zdrojů. A z obou hledisek 

inovativní aktivity zvyšují úroveň ekonomické efektivity v zemi. 

2.1 Analýza informací o České republice  

Většina ukazatelů blahobytu indexu lepšího života České republiky je vysoká. Česká 

republika je nadprůměrná v oblasti pracovních míst a mezd, osobní bezpečnosti, 

vzdělání a dovedností, subjektivního blahobytu, rovnováhy mezi pracovním 

a soukromým životem a sociálních vazeb. Skóre je podprůměrné z hlediska poskytování 
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bydlení, veřejného zdraví, příjmu a pohody, občanské angažovanosti a kvality životního 

prostředí (OECD Better life index). 

2.1.1 Obyvatelstvo  

Obyvatelstvo je definováno jako všichni občané, kteří jsou v zemi nebo dočasně chybí 

v dané zemi, jakož i cizinci, kteří v zemi trvale pobývají. Následující obrázek ukazuje 

počet obyvatel České republice v letech 1988 až 2018. 

 

Obrázek 10: Obyvatelstvo v České republice v milionech, v letech 1988 až 2018 (OECD) 

Na základě těchto ukazatelů lze říct, že populace v ukázaných letech prakticky nemění. 

Míra růstu ale není významná, od roku 1988 do roku 2018 se počet obyvatel země 

zvýšil pouze o 300 tisíc lidí. Na konec roku 2018 populace činila 10 630 tisíc obyvatel. 

2.1.2 Údaje o podnicích  

Záměr podniku inovovat závisí na řadě faktorů, jako jsou velikost, vlastnictví nebo 

ekonomická výkonnost podniku. Důležitou roli hrají také makroekonomické faktory, 

včetně stavu hospodářství, který je ovlivňován hospodářskými cykly 

a nepředvídatelnými skutečnostmi, jako jsou různé krize, katastrofy a omezení, která 

negativně ovlivňují volný obchod. 

Dle podílu tržeb byl pro podniky s inovačními činnostmi nejvýznamnější národní trh na 

úrovni ČR. Tuto skutečnost uvedla téměř polovina podniků s 10 a více zaměstnanci 
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ve sledovaných odvětvích. Pro podniky bez inovačních aktivit to byl místní nebo 

regionální trh. Zajímavá je situace v případě užšího evropského trhu, kam spadají 

sousední státy Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. Tržby z prodejů inovujících 

i neinovujících podniků zabírají v případě tohoto trhu shodný podíl na jejich celkových 

tržbách (ČSÚ). 

Podniky s inovačními činnostmi – základní údaje 

V letech 2016 až 2018 inovovala v České republice méně než polovina (47 %) podniků 

s 10 a více zaměstnanci ve sledovaných odvětvích. To je prakticky stejný podíl jako 

v předchozím sledovaném období 2014–2016. Většina společností inovovala v letech 

2006–2008, kdy 56 % uvedlo, že během tohoto období zavedly inovace produktů, 

procesů, marketingu nebo organizace. V následujících obdobích 2012–2014 se tento 

podíl snížil, a to až na 42 %. V období 2012–2014 až 2014–2016 vzrostl podíl 

inovujících společností. Hlavním důvodem nově zavedeného trendu růstu je vyšší 

intenzita inovací v malých podnicích. Naopak poněkud neočekávaně ve srovnání 

s předchozím obdobím 2014–2016 se podíl velkých společností zapojených do 

inovačních aktivit snížil o 4 procentní body.  

Tabulka 1: Inovační aktivity podniků ve sledovaných obdobích – základní údaje (ČSÚ) 

  
 

2006–

2008 

2008–

2010 

2010–

2012 

2012–

2014 

2014–

2016 

2016–

2018 

Inovující podniky celkem 56,0 % 51,7 % 43,9 % 42,0 % 46,3 % 46,8 % 

Podle vlastnictví podniku       

  Domácí podniky 53,1 % 50,2 % 41,0 % 39,0 % 44,0 % 43,6 % 

  
Podniky pod zahraniční 

kontrolou 
66,5 % 56,2 % 54,1 % 53,7 % 55,2 % 58,1 % 

Podle velikosti podniku       

  Malé podniky (10-49 zam.) 52,3 % 46,7 % 38,2 % 35,2 % 40,7 % 41,2 % 

  Střední podniky (50-249 zam.) 63,5 % 64,0 % 57,6 % 59,1 % 58,2 % 59,8 % 

  Velké podniky (250+ zam.) 80,7 % 78,6 % 78,7 % 77,2 % 77,4 % 73,6 % 

Podle CZ-NACE       

  Průmysl (NACE B+C+D+E) 55,4 % 53,2 % 47,1 % 46,0 % 50,5 % 49,4 % 

  
Služby (NACE G46-H-J-K-

M71-72-73) 
56,9 % 49,4 % 39,8 % 37,0 % 41,1 % 43,7 % 

Na intenzitu inovačních aktivit má vliv vlastnictví a velikost podniku. Většinu inovací 

zavádějí velké společnosti s více než 250 zaměstnanci. V této velikostní skupině 
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v letech 2016–2018 inovovaly téměř tři čtvrtiny (74 %) podniků. Střední inovující 

podniky s počtem 50–240 zaměstnanců inovovaly o 14 procentních bodů méně než 

velké podniky. Dále 60 % středně velkých společností uvedlo, že během sledovaného 

období od roku 2016 do roku 2018 uvedlo na trh nový nebo inovovaný produkt nebo 

zavedlo určitý druh technologických inovací. V případě malých podniků s 10 až 

49 zaměstnanci byl tento ukazatel 41 %. 

Pokud jde o vlastnictví podniků, větší podíl podniků je pod zahraniční kontrolou 

(58 %), menší podíl je domácích podniků (44 %). Tato skutečnost však ve značné míře 

ukazuje na odlišnou strukturu společností, která závisí na velikosti. Ve společnostech 

pod zahraniční kontrolou mají vyšší podíl střední a zejména velké společnosti než 

u domácích společností. Pokud bychom porovnali velké společnosti, uvidíme, že 

v období 2016–2018 ty pod zahraniční kontrolou inovovaly méně než domácí. Tento 

rozdíl je 2,2 %. V kategorii středních podniků inovují zahraniční podniky o cca 2,4 % 

více než domácí. V kategorii malých podniků je rozdíl mnohem vyšší, a to o 13 % na 

úkor domácích podniků. 

V průmyslu v letech 2016 až 2018 inovovala méně než polovina podniků, přitom ve 

zpracovatelském průmyslu dosáhl podíl inovujících podniků 50,9 %. Nejvíce 

inovativním odvětvím zpracovatelského průmyslu bylo odvětví farmaceutického 

průmyslu s podílem inovujících podniků rovných 80 %. V odvětvích služeb inovovalo 

43,7 % podniků, nejvíce pak v odvětvové sekci informačních a komunikačních činností 

(65,2 %) (ČSÚ). 

Podniky s inovačními činnostmi podle typu inovace 

V rámci svých inovačních aktivit věnovaly podniky větší pozornost inovacím 

v podnikových procesech (podíl 40,3 % ze všech podniků, 86,2 % z inovujících 

podniků) než inovacím produktů (26,8 %, 57,2 %). Téměř polovina inovujících podniků 

(48,9 %) se v období 2016–2018 zabývala současně jak inovacemi produktů, tak 

inovacemi podnikových procesů. V tabulce jsou ukázané podíly na celkovém počtu 

podniků.  
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Tabulka 2: Inovační aktivity podniků podle typu inovace ve sledovaných obdobích – základní údaje 

(ČSÚ) 

   
2006–

2008 

2008–

2010 

2010–

2012 

2012–

2014 

2014–

2016 

2016–

2018 

Inovující podniky celkem 56,0 % 51,7 % 43,9 % 42,0 % 46,3 % 46,8 % 

Podniky s inovací produktů 24,5 % 24,1 % 25,3 % 25,1 % 25,7 % 26,8 % 

Podniky s inovací podnikových 

procesů 
53,3 % 47,2 % 37,9 % 34,8 % 41,7 % 40,3 % 

  
Podniky s inovací vnitropodnikových 

procesů 
30,8 % 22,9 % 24,0 % 22,4 % 27,7 % 32,3 % 

  Podniky s marketingovou inovací 35,6 % 29,6 % 22,4 % 20,5 % 26,3 % 22,2 % 

  Podniky s organizační inovací 34,0 % 30,9 % 20,5 % 17,1 % 17,6 % 23,1 % 

Podniky pouze s neukončenými či 

zastavenými technickými inovacemi 
2,7 % 2,4 % 2,8 % 2,8 % 2,5 % 2,6 % 

Celkem 2,6 % podniků nedokončilo inovaci produktu nebo podnikového procesu 

z důvodu, že inovace nebyla dokončena nebo byla zrušena během vykazovaného 

období.  

V případě inovací podnikových procesů byla pro podniky významnější inovace spojená 

s vnitropodnikovými procesy (zejména pak s produkcí výrobků/služeb), kterou zavedlo 

32,3 % podniků (69 % z inovujících podniků). Inovaci v oblasti organizace podniku 

a vnějších vztahů provedlo 23,1 % podniků. Marketingové činnosti inovovalo 22,2 % 

podniků (ČSÚ). 

Náklady na inovační činnosti 

V roce 2018 podniky investovaly do zavádění inovací produktů a podnikových procesů 

150 mld. Kč, což představuje oproti roku 2016 nárůst o jednu čtvrtinu. Příčinou nárůstu 

je zejména zvýšení investic u velkých podniků o 16 mld. Kč a u středních podniků  

o 13 mld. Kč. Malé podniky investovaly do inovačních činností 17,8 mld. Kč, což bylo 

ve srovnání s rokem 2016 o 1,3 mld. Kč více (ČSÚ).  
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Tabulka 3: Náklady na inovační činnosti ve sledovaných letech (ČSÚ) 

   2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Celkové náklady na inovace (mld. 

Kč) 
116 82 99,1 130,6 120,2 150,9 

  Vnitropodnikový výzkum a vývoj 26,7 20 25,7 31,2 34,9 37,5 

  Nákup služeb výzkumu a vývoje 17,2 16,9 17,5 22,3 19,6 17,0 

  Pořízení strojů, zařízení a softwaru 69,9 41,7 47,7 65,1 52,6 78,6 

  Pořízení jiných externích znalostí 2,2 3,3 3,1 5,6 6,3 9,8 

  Náklady na ostatní inovační činnosti - - 5,1 6,4 6,8 8,0 

Struktura nákladů na inovace v % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

  Vnitropodnikový výzkum a vývoj 23,0 % 24,4 % 25,9 % 23,9 % 29,0 % 24,8 % 

  Nákup služeb výzkumu a vývoje 14,8 % 20,7 % 17,7 % 17,0 % 16,3 % 11,3 % 

  Pořízení strojů, zařízení a softwaru 60,2 % 50,9 % 48,1 % 49,9 % 43,8 % 52,1 % 

  Pořízení jiných externích znalostí 1,9 % 4,0 % 3,2 % 4,3 % 5,3 % 6,5 % 

  Náklady na ostatní inovační činnosti - - 5,1 % 4,9 % 5,6 % 5,3 % 

Pořízení strojů, zařízení a softwaru má nejvyšší podíl nákladů na inovační činnosti. 

Každý rok podniky investovaly v souvislosti s inovacemi do pořízení vybavení, 

softwaru. V roce 2018 to byla nejvyšší částka – 78,6 mld. Kč, což je více než poloviční 

podíl na ostatních nákladech na inovace (konkrétně 52,1 %). Dále jde o náklady na 

výzkum a vývoj, jež činí dohromady 54,5 mld. Kč stejně jako v roce 2016, z toho na 

vnitropodnikový výzkum a vývoj připadlo 37,5 mld. Kč (podíl 24,8 % ze všech nákladů 

na inovace). Investice do pořízení jiných externích znalostí byly ve srovnání s jinými 

roky v roce 2018 nejvyšší, a to 9,8 mld. Kč.  

Největší objem nákladů na inovační činnosti vykazují velké podniky. Ty v roce 2018 

investovaly do zavádění inovací rovných 95 mld. Kč, z toho podniky pod zahraniční 

kontrolou 76,9 mld. Kč (ČSÚ). 

Tržby podniků podle míry inovativnosti produktu 

Podniky, které inovují ve svých produktech, získávají převážnou většinu svých výnosů 

z produktů a služeb z neinovační výroby. V roce 2018 podniky vydělaly 1 216 mld. Kč 

z inovovaných produktů, což představuje podíl 24,6 % z celkových výnosů produktově 

inovujících podniků. Pokud porovnáme tuto částku s celkovým prodejem všech 

společností, podíl činil 12,8 %, takže oproti roku 2016 poklesl. V roce 2018 tak 

společnosti vydělaly více na neinovačních produktech. 
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Za nové výrobky a služby produktově inovující firmy utržily na trhu 12,2 % tržeb. 

U velkých podniků byl podíl o jeden procentní bod vyšší. Velké podniky mají tento 

podíl o jeden procentní bod vyšší. Velké podniky pod zahraniční kontrolou utržily za 

inovované produkty na trhu 4× více (17 %) než velké domácí podniky (4 %). 

Z celkových tržeb produktově inovujících podniků připadalo 59 % na podniky ze 

zpracovatelského průmyslu. V této odvětvové sekci podniky utržily za inovované 

produkty na trhu celkem 454 mld. Kč. Tato částka odpovídá podílu 15,5 %. Nejvyšší 

podíl byl zaznamenán v odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů 

a zařízení, kde dosáhl hodnoty 42,6 % (ČSÚ). 

Tabulka 4: Tržby za výrobky a služby podle míry inovativnosti u produktově inovujících podniků ve 

sledovaných letech (ČSÚ) 

  2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Celkové tržby u produktově 

inovujících podniků (mld. Kč) 
3 594 3 220 3 508 3 902 4 191 4 951 

  Nové na trhu 721 487 505 579 567 605 

  Nové pro podnik 579 513 521 615 582 611 

  Nezměněné nebo málo modifikované 2 294 2 221 2 483 2 708 3 041 3 735 

Struktura celkových tržeb v % 
100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

100,0 

% 

  Nové na trhu 20,1 % 15,1 % 14,4 % 14,8 % 13,5 % 12,2 % 

  Nové pro podnik 16,1 % 15,9 % 14,8 % 15,8 % 13,9 % 12,4 % 

  Nezměněné nebo málo modifikované 63,8 % 69,0 % 70,8 % 69,4 % 72,6 % 75,4 % 

2.2  Analýza informací o Ruské federaci  

Ruská federace dosáhla v posledním desetiletí pokroku ve zlepšování kvality života 

svých občanů, přestože ukazatele pro několik parametrů indexu lepšího života jsou 

méně než střední. Ruská federace vykazuje nadprůměrné ukazatele v úrovni vzdělání 

a odborných dovedností, rovnováze mezi prací a volným časem, ale podprůměrné 

ukazatele, které zahrnují životní úroveň, příjem a blahobyt, práci a mzdu, osobní 

bezpečnost, kvalitu životního prostředí, podmínky bydlení, občanskou aktivitu, sociální 

vazby a zdravotní úroveň (OECD Better life index).  

Většina údajů je zaměřena na ukazatel OECD (Organization for Economic Co-operation 

and Development). OECD je mezinárodní organizace, která pracuje na vytváření 
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lepších politik pro lepší životy. Tento ukazatel vyjadřuje průměrnou (Average) nebo 

celkovou (Total) hodnotu určité statistiky.  

2.2.1 Obyvatelstvo  

Obyvatelstvo je definováno jako všichni občané, kteří jsou v zemi nebo dočasně chybí 

v dané zemi, jakož i cizinci, kteří v zemi trvale pobývají. Následující obrázek ukazuje 

počet obyvatel Ruské federace v letech 1960 až 2018. 

 

Obrázek 11: Obyvatelstvo Ruské federace v milionech, v letech 1960 až 2018 (Worldbank)  

Současná populace Ruské federace v neděli 16. srpna je 2020 činila 145 942 457 

obyvatel. Populace Ruska je 1,87 % z celkové populace světa a je také na 9. místě 

z hlediska počtu obyvatel (Worldometer, 2020).  

Na základě těchto ukazatelů lze říct, že populace byla od roku 2015 ve stabilním stavu. 

Míra růstu ale není významná, v posledních deseti letech se počet obyvatel země zvýšil 

pouze o 2 miliony lidí, což je velmi nízká hodnota pro největší zemi na světě. 

2.2.2 Úroveň HDP 

Ruská ekonomika se z hlediska HDP řadí na 6. místo mezi zeměmi světa a na 2. místo 

mezi evropskými zeměmi. Podle HDP na obyvatele se však Ruské federace za rok 2019 

řadí na 50. místo ve světě.  
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Obrázek 12: Úroveň HDP v Ruské federaci v letech 1988 až 2019 v bilionech dolarů (Worldbank) 

Podle oficiálních údajů Světové banky (Worldbank) činil hrubý domácí produkt (HDP) 

v Rusku v roce 2018 celkem1 669,60 miliard USD. Hodnota ruského HDP je  

1,42 procent světové ekonomiky.  

Ukazatele HDP v Ruské federaci ve srovnání s rokem 2013 významně poklesly. V roce 

2016 byl nejnižší za posledních deset let, od té doby ekonomika postupně posilovala, 

ale její pozice je stále poměrně nízká. 

2.2.3 Míra zaměstnanosti  

Míra zaměstnanosti je definována jako míra rozsahu využití dostupných pracovních 

zdrojů (lidé ochotní pracovat). Vypočítávají se jako poměr zaměstnaných obyvatel 

k práceschopnému obyvatelstvu. Pracující lidé jsou lidé ve věku 15 a více let, kteří 

uvádějí, že v předchozím týdnu pracovali alespoň jednu hodinu v placené práci, nebo 

kteří měli práci, ale během vykazovaného týdne nebyli v práci. Populace 

v produktivním věku zahrnuje osoby ve věku 15 až 64 let. Toto číslo je sezónně 

očištěno a měří se v tisících lidí ve věku 15 a více let (OECD). 



41 

 

 

Obrázek 13: Míra zaměstnanosti v Ruské federaci za Q3 2018 – Q2 2020, v % (OECD)  

Z tohoto indexu je patrné, že míra zaměstnanosti v Ruské federaci je podle středního 

ukazatele OECD nad průměrem a za období od třetího čtvrtletí 2018 do druhého 

čtvrtletí 2020 je 70,2 %. Tento ukazatel je přijatelný ve srovnání se světovým 

hodnocením, ale je nižší ve srovnání s údaji z Evropské unie. 

2.2.4 Populace s vysokoškolským vzděláním  

Populace s vysokoškolským vzděláním je definována jako lidé s vyšším vzděláním 

podle věkových skupin. Tento index se vztahuje na věkovou skupinu 25- až 34letých 

mužů a žen. To zahrnuje jak teoretické programy vedoucí k pokročilému výzkumu nebo 

vysoce kvalifikovaným profesím, jako je medicína, a doplňkovým odborným 

programům vedoucím k trhu práce. Vzhledem k tomu, že globalizace a technologie 

neustále mění potřeby trhů práce po celém světě, roste poptávka po lidech s širší 

znalostní základnou a specializovanějšími dovednostmi.  
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Obrázek 14: Populace s vysokoškolským vzděláním pro věkovou skupinu 25- až 34letých mužů a žen na 

konci roku 2018, v % (OECD)  

Tento ukazatel je téměř o 20 % vyšší než střední ukazatel OECD, což je velmi dobrý 

výsledek. Na konci roku 2018 je celkový počet osob (mužů a žen) ve věku od 25 do  

34 let s vysokoškolským vzděláním je 62,7 %.  
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3. SROVNÁVACÍ ANALÝZA 

V dané části bakalářské práce bude provedena srovnávací analýza České republiky 

a Ruské federace. Analýza bude provedena pomocí těch ukazatelů, které pomůžou 

stanovit úroveň rozvoje každé země. Srovnávací analýza je nutná pro určení silných 

a slabých stránek obou zemí.  

Většina údajů je také zaměřena na ukazatel OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development). OECD je mezinárodní organizace, která pracuje na 

vytváření lepších politik pro lepší životy. Tento ukazatel vyjadřuje průměrnou 

(Average) nebo celkovou (Total) hodnotu určité statistiky.  

3.1  Srovnání údajů České republiky a Ruské federace  

3.1.1 Úroveň HDP  

Hrubý domácí produkt (HDP) je standardní míra přidané hodnoty vytvořené výrobou 

zboží a služeb v zemi během určitého období. Jako takový také měří příjem získaný 

z této výroby nebo celkovou částku vynaloženou na konečné zboží a služby. Zatímco 

HDP je jediným nejdůležitějším ukazatelem zachycujícím hospodářskou aktivitu, 

nestačí poskytnout vhodné měřítko materiální pohody lidí, pro které mohou být 

vhodnější alternativní ukazatele. 

 

Obrázek 15: Úroveň HDP v ČR, Rusku a celkem v USD na obyvatele na konci roku 2019 (OECD) 
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Na konci roku 2019 je úroveň HDP České republiky 43 300 USD na obyvatele, což je 

výrazně vyšší než úroveň v Ruské federaci, a to 29 200 USD na obyvatele, ale nižší než 

ukazatel OECD, ale nikoli výrazně. 

3.1.2 Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj 

Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj jsou definovány jako celkové výdaje (běžné 

a kapitálové) na výzkum a vývoj prováděné všemi rezidentskými společnostmi, 

výzkumnými ústavy, univerzitními a vládními laboratořemi atd. v zemi. Zahrnuje 

výzkum a vývoj financovaný ze zahraničí, ale nezahrnuje domácí prostředky na výzkum 

a vývoj prováděné mimo domácí ekonomiku. Tento ukazatel se měří v konstantních 

cenách USD pomocí základního roku 2010 a rovnost kupní síly a procentuálního podílu 

na HDP.  

 

Obrázek 16: Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj v ČR, Rusku a celkem, HDP v % v letech 2000–

2018 (OECD) 

Na rozdíl od Ruska, kde se ukazatel HDP na výzkum a vývoj za osmnáct let prakticky 

nemění a zůstává v rozsahu 0,98–1,02 %, se úroveň HDP na výzkum a vývoj v České 

republice od roku 2010 výrazně zvyšoval a nadále se snaží o úroveň OECD. Ale obě 

země jsou pod hodnotou OECD. 
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3.1.3 Export zboží v oblasti ICT 

Export zboží ICT (Information and Communication Technologie) je založen na 

harmonizovaném systému Světové celní organizace, který definuje produkty ICT 

(včetně zboží ICT). Zboží ICT musí být buď určeno k tomu, aby plnilo funkci 

zpracování informací a komunikace elektronickými prostředky, včetně přenosu 

a zobrazování, nebo pomocí elektronického zpracování ke zjišťování, měření nebo 

zaznamenávání fyzických jevů nebo k řízení fyzického procesu (OECD). 

 

Obrázek 17: Export zboží v oblasti ICT v ČR, Rusku a celkem v milionech USD v letech 2002–2012 

(OECD) 

Z údajů za období 2002 až 2012 vychází, že Česká republika exportuje mnohem více 

než Ruská federace. V roce 2008 byl tento rozdíl až 25× větší. Každý rok každá země 

stále více exportuje, ale rozdíl mezi nimi zůstává obrovský, a tak v roce 2012 byl tento 

rozdíl 20 727 milionů USD. 

3.1.4 Čistý národní příjem celkem 

Čistý národní příjem je definován jako hrubý národní příjem snížený o odpisy 

dlouhodobého majetku (byty, budovy, stroje, dopravní zařízení a fyzická infrastruktura) 

v důsledku opotřebení a zastaralosti. Tento ukazatel je k dispozici v amerických 

dolarech na obyvatele. Všechny země OECD shromažďují svá data podle Systému 

národních účtů z roku 2008. Ukazatele založené na nominálním čistém národním příjmu 

jsou pro srovnání v čase méně vhodné, protože vývoj není způsoben pouze skutečným 

růstem, ale také změnami cen.  
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Obrázek 18: Čistý národní příjem v ČR a Rusko v USD/obyv., na konci roku 2019 (OECD) 

Z obrázku č. 17 vidíme, že na konci roku 2019 byl čistý národní příjem v České 

republice o sedm a půl tisíce dolarů na počet obyvatel vyšší než v Ruské federaci. Ale 

roční míra růstu čistého národního příjmu v České republice na konci roku 2019 je  

1,9 %, což je výrazně méně ve srovnání s Ruskou federací, kde je tato hodnota 10,1 %, 

což je nejvyšší hodnota z 27 zemí Evropské unie. 

3.1.5 Míra zaměstnanosti 

Míra zaměstnanosti je definována jako míra rozsahu využití dostupných pracovních 

zdrojů (lidé ochotní pracovat). Vypočítávají se jako poměr zaměstnané populace 

k populaci práceschopných lidí. Míra zaměstnanosti je citlivá na hospodářský cyklus, 

ale z dlouhodobého hlediska ji významně ovlivňují vládní politiky v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání a podpory příjmů, jakož i politiky, které podporují 

zaměstnanost žen a chudých. Zaměstnané osoby – to jsou lidé ve věku 15 a více let, 

kteří uvádějí, že v předchozím týdnu pracovali alespoň jednu hodinu v placeném 

zaměstnání, nebo kteří měli práci, ale během vykazovaného týdne nebyli v práci. 
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Obrázek 19: Míra zaměstnanosti v ČR, Rusku a celkem, populace v produktivním věku v %, v letech 

2010–2019 (OECD) 

Počet obyvatel v produktivním věku se v České republice za 9 let zvýšil o 10 %, což je 

velmi dobrý ukazatel ve srovnání se zeměmi Evropské unie. V Ruské federaci se tento 

ukazatel zvýšil jenom o 3,5 % za stejné období. Nicméně obě tyto země udržují úroveň 

populace v produktivním věku nad hodnotou OECD. 

3.1.6 Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním 

Tento ukazatel obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním je definován jako osoby 

ve věku 25–34 let s vysokoškolským vzděláním. To obsahuje jak teoretické programy 

vedoucí k pokročilému výzkumu nebo profese s vysokou kvalifikací, tak doplňkové 

odborné programy vedoucí k trhu práce. Měrnou jednotkou je procento populace 

stejného věku. Vzhledem k tomu, že globalizace a technologie neustále mění potřeby 

trhů práce po celém světě, roste poptávka po lidech s širší znalostní základnou 

a specializovanějšími dovednostmi. 
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Obrázek 20: Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním ve věku 25–34 let, v % ve stejné věkové 

skupině, v letech 2010–2017 (OECD) 

Po dobu 7 let se ukazatele obou zemí zvýšily asi o 10 %, což je více než procentní 

zvýšení ukazatele OECD. Ale procento obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním 

v Ruské federaci je na konci roku 2017 (62,7 % oproti 33,8 %) téměř dvakrát vyšší než 

v České republice. Ukazatel Ruské federace se nachází na prvním místě mezi zeměmi 

Evropské unie. 

3.1.7 Výdaje na vysokoškolské vzdělání 

Výdaje na vysokoškolské vzdělání jsou definovány jako celkové výdaje na vysokou 

úroveň vzdělání, které pokrývají soukromé náklady škol, univerzit a jiných soukromých 

institucí, poskytujících nebo podporujících vzdělávací služby. Tento ukazatel 

představuje procento celkových výdajů na vzdělání, které jsou financovány státem.  
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Obrázek 21: Výdaje na vysokoškolské vzdělání v ČR a Rusku, v % ze všech celkových výdajů na 

vzdělání, v letech 2008–2015 (OECD) 

Jak můžeme vidět z grafu, ukazatele výdajů na vysokoškolské vzdělání v České 

republice od roku 2011 výrazně klesají. Od roku 2011 do roku 2012 bylo ztraceno 13 % 

kvůli tomu, že došlo k porovnání s ukazatelem v Ruské federaci v roku 2013. Ukazatel 

Ruské federace se v těchto letech prakticky od roku 2008 nezměnil, tento ukazatel se v 

roce 2015 ještě snížil a je ve srovnání se zeměmi Evropské unie na poměrně nízké 

úrovni. 

3.1.8 Mládež bez zaměstnání, vzdělání nebo odborné přípravy 

Tento ukazatel představuje podíl mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, vzdělávání 

nebo odborné přípravě (not in employment, education or training – NEET), jako 

procento z celkového počtu mladých lidí v odpovídající věkové skupině podle pohlaví. 

Mezi mladé lidi ve vzdělávání patří ti, kdo navštěvují částečný nebo plný úvazek, ale 

vylučují ty, kteří se účastní neformálního vzdělávání a vzdělávacích aktivit velmi 

krátkého trvání. Zaměstnanost je definována v souladu s pokyny OECD a vztahuje se na 

všechny osoby, které byly v referenčním týdnu průzkumu alespoň jednu hodinu nebo 

dočasně chyběly v této práci. Mládež NEET proto může být nezaměstnaná nebo 

neaktivní a nemůže se zapojit do vzdělávání nebo odborné přípravy. Mladí lidé, kteří 

nejsou v zaměstnání ani ve vzdělávání či odborné přípravě, jsou ohroženi sociálním 
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vyloučením – jednotlivci s příjmy pod hranicí chudoby a postrádajícími dovednosti ke 

zlepšení své hospodářské situace (OECD). 

 

Obrázek 22: Mládež bez zaměstnání, vzdělání nebo odborné přípravy ve věku 15–29 let, v % ve stejné 

věkové skupině, v letech 2013–2018 (OECD) 

V tomto srovnání se ukazatele obou zemí prakticky neliší (s rozdílem 2 %), navíc jejich 

ukazatele jsou lepší než hodnoty OECD. Česká republika každoročně trvale snižuje 

procento NEET mladých lidí ve věku 15–29 let, na konci roku 2018 byla tato hodnota 

10 %. Ruská federace od roku 2016 zastavila růst tohoto ukazatele a zlepšila ho o 2 % 

v roce 2018, a to na hodnotu 12,4 %, což je nejnižší ukazatel za celé období. 
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4. DOPORUČENÍ 

V dané části bakalářské práce budou doporučeny aktivity na podporu inovativních 

aktivit v České republice a Ruské federaci. Doporučení bude vycházet z analýzy 

informací o zemích a srovnávací analýzy údajů obou zemí. 

4.1  Doporučení pro Ruskou federaci 

Ekonomická situace země je úzce spojená s její inovační aktivitou. Celková 

ekonomická situace Ruské federace z hlediska úrovně HDP je na vysoké pozici a řadí se 

na 6. místo na světě a na 2. místo mezi evropskými zeměmi. Tento ukazatel hovoří 

o rozvinuté ekonomice země, o jejím gramotném rozvoji a udržování na vysoké úrovni, 

ale i přes tak vysokou pozici se mnoho důležitých a ovlivňujících ukazatelů nachází na 

průměrné nebo podprůměrné úrovni.  

Takže na inovační aktivity má vliv úroveň vzdělání obyvatelstva a míra zaměstnanosti. 

To je důležité vědět pro celkové hodnocení gramotnosti obyvatelstva a úrovně pracovní 

kapacity. 

Na základě údajů z analýzy informací provedené pro Ruskou federaci a na základě 

srovnávací analýzy s Českou republikou lze na podporu inovačních aktivit země 

inovovat v oblasti následujících aktivit: 

1) Inovace do výroby ICT 

Ukazatel exportu ICT v Ruské federaci je velmi nízký. Investice do ICT jsou nezbytné 

ke zvýšení nejprve celkové úrovně exportu v zemi a tím k posílení její ekonomické 

situace. 

2) Inovace do výzkumu a vývojů 

Výzkum a vývoj je velmi důležitým aspektem celkového ekonomického rozvoje země. 

Tento údaj v Ruské federaci je velmi nízký, od roku 2000 do roku 2018 prakticky 

nemění a zůstává v rozsahu 0,98–1,02 %. Pro zlepšení této situace v oblasti výzkumu a 

vývojů je důležité inovovat. 
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3) Inovace do vzdělávání 

Ukazatel populace s vysokoškolským vzděláním je vyšší než střední ukazatel, a to  

o 20 %, což je velmi dobrý výsledek. Na konci roku 2018 je celkový počet obyvatelů 

(mužů a žen) ve věku od 25 do 34 let s vysokoškolským vzděláním 62,7 %. Ale výdaje 

na vysokoškolské vzdělání jsou velmi nízké. A proto je pro zlepšení a rozvoj 

vysokoškolského vzdělání potřeba inovovat.  

4) Inovace do mládeže 

Mládež je budoucnost jakékoli země. Proto je nezbytné vždycky investovat do 

inovačních aktivit. Mládež bez zaměstnání, vzdělání nebo odborné přípravy ve věku 

15–29 let v Ruské federace představuje 12,4 % ve své stejné věkové skupině, co je 

podprůměrné, ale její pokles za poslední pět let se snížil jenom o 1,5 %. Inovační 

aktivity by měly být zaměřeny na zvýšení poklesu tohoto ukazatele. 

4.2  Doporučení pro Českou republiku 

Celková ekonomická situace České republiky je na vysoké úrovni. Úroveň HDP země 

je 43 tisíc dolarů na osobu, což je téměř průměr Evropské unie. Tyto údaje znamenají, 

že země není z hlediska životní úrovně a ekonomické stability horší než ostatní země 

Evropské unie a zejména Ruské federace. Ale existují oblasti, kterým by se měla 

věnovat větší pozornost a do nichž by se mělo více investovat.  

Na inovační aktivity má vliv úroveň vzdělání obyvatelstva a míra zaměstnanosti. To je 

hlavní faktor k celkovému hodnocení gramotnosti obyvatelstva a úrovně pracovní 

kapacity. 

Na základě údajů z analýzy informací provedené pro Česku republiku a na základě 

srovnávací analýzy s Ruskou federací lze pro podporu inovačních aktivit země inovovat 

do následujících aktivit: 

1) Inovace do výzkumu a vývojů 

Výzkum a vývoj je velmi důležitým aspektem celkového ekonomického rozvoje země. 

Tento údaj v České republice od roku 2010 výrazně vzrostl, ale v roce 2016 opět 

poklesl. Na konec roku 2018 hodnota je na průměrné úrovni se zeměmi EU, ale stále 
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pod úrovní OECD. Pro zlepšení této situace v oblasti výzkumu a vývojů je důležité 

inovovat. 

2) Inovace do podnikání  

Inovace do malých, středních a velkých podniků jsou důležitým základem pro rozvoj 

státu. Inovujících podniků v České republice celkem je 50 %, tento hodnota snížila od 

roku 2006 o 10 % na konec roku 2018. Malé podniky inovují nejméně ze všech, velké 

společnosti inovují nejvíce, jejich rozdíl je každoročně asi 30 %. Většinou všechny 

podniky inovují do vnitropodnikového výzkumu a vývojů, nejméně do pořízení jiných 

externích znalostí. 

3) Inovace do vzdělávání 

Ukazatel populace s vysokoškolským vzdělaním je nižší než střední ukazatel, a to  

o 5 %, což není dobrý výsledek. Na konci roku 2017 je celkový počet obyvatel ve věku 

od 25 do 34 let s vysokoškolským vzděláním 34 % ve stejné věkové skupině. Tento 

ukazatel je téměř dvakrát nižší než v Ruské federaci na konci roku 2017 (33,8 % oproti 

62,7 %). Ale výdaje na vysokoškolské vzdělání velmi klesly. Za rok 2011 došlo 

k poklesu o 13 %. A proto je pro zlepšení této situace ve vysokoškolském vzdělání 

potřebné inovovat.  

4) Inovace do mládeže 

Nízké procento mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, vzdělávání nebo odborné 

přípravě, v České republice vykazuje velmi dobrý výsledek. To vše je dáno vysokou 

úrovní zaměstnanosti v zemi. Pro udržení takové dobré hodnoty v budoucnosti je nutné 

dále investovat do inovací. 
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ZÁVĚR  

Hlavním cílem bakalářské práce bylo srovnat inovační aktivity v České republice 

a Ruské federaci. Na základě analyzování současného stavu obou zemí a srovnání údajů 

České republiky a Ruské federace byly doporučeny aktivity na podporu inovativních 

činností v obou zemích.  

První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky práce. Zpracování této 

části se vztahuje k problematice inovace a zahrnuje její definice a další související 

pojmy, typy inovace, řady, zdroje, inovační cyklus, strukturu inovačního procesu 

a ukazatele hodnocení inovace.  

Ve druhé části práce je popsána analýza současného stavu České republiky a Ruské 

federace. Začíná základními informacemi o zemích, popisuje její silné a slabé stránky. 

Pokračuje informacemi o obyvatelstvu zemí, úrovni HDP, míře zaměstnanosti, počtu 

vysokoškoláků a informace o malých, středních a velkých podnicích.  

Ve třetí části bakalářské práce byla provedena srovnávací analýza údajů obou zemí, 

které zjistí úroveň inovačních aktivit v České republice a Ruské federaci. Srovnávací 

analýza byla prováděna na následujících ukazatelích: úroveň HDP, hrubé domácí výdaje 

na výzkum a vývoj, export zboží v oblasti ICT, čistý národní příjem celkem, míra 

zaměstnanosti, obyvatelstvo s vysokoškolským vzdělaním, výdaje na vysokoškolské 

vzdělání a mládež bez zaměstnání, vzdělání nebo odborné přípravy. Většina výsledků 

analýz dohromady porovnaná s ukazatelem OECD pro provádění mezinárodního 

srovnání mezí zvolenými oblastmi. 

Poslední části bakalářské práce obsahuje doporučení aktivit na podporu inovačních 

aktivit v České republice a Ruské federaci. Doporučení vychází z analýzy současného 

stavu, informací o zemích a srovnávací analýzy údajů obou zemí. Tak že popsáno, 

z jakého důvodu vychází konkrétně doporučení pro každé zemi.  
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