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Abstrakt 

Disertační práce se věnuje problematice inovačních faktorů působících na  růst malých a 

středních podniků. V této práci byly stanoveny dva cíle, které se týkají vymezení působení 

inovací na růst malých a středních podniků v Jihomoravském kraji a analýzy determinantů 

určujících vnitřního prostředí podniku směřující ke generování inovací podiku.  

Cíle a hypotézy byly stanoveny na základě provedených rešerší odborné literatury 

s důrazem nejen na růst podniků, ale také na inovace.  

Primární výzkum v sobě kombinuje použití kvalitativních a kvantitativních metod. 

Výsledky ze získaných statistických analýz primárního výzkumu jsou prezentovány 

v dílčích a souhrnném závěru. Disertační práce obsahuje doporučující metodologické 

kroky pro malé a střední podnikatele mající zájem na růstu jejich podniků.  

Pro komplexní pojetí práce nabízí možnost dalšího rozšíření výzkumu a přehled přínosů 

v jednotlivých sférách profesního života.  
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Abstract  

Disertation work deals with innovative factors influencing  the growth of small and 

medium enterprises.  

In this work are  two main objectives related to the topic of work. The first one is  

definition of innovation activity on the growth of small and medium-sized enterprises in 

the South Moravian Region and the second one is analyzing the determinants of 

determining the internal environment of a company seeking to generate innovation podiku. 

Objectives and hypotheses were established on the basis of the literature search, with 

emphasis not only on business growth, but also on innovation. 

Primary research combines the use of qualitative and quantitative methods. The results 

obtained from statistical analyzes of primary research are presented in partial and general 

conclusion. This work consists methodological steps for small and medium-sized 

enterprises with an interest in growing their businesses. 

For a comprehensive view of work offers the disertatiton work the possibility of further 

expansion of research and outline the benefits of the individual spheres of professional life. 
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Úvod 
 

Po roce 1989 nastal “boom” v zakládání malých a středních podniků v České republice. 

Brzy si tyto podniky vydobyly svoje zásadní postavení, které si drží doposud a jsou již 

několik let hnacím motorem národních ekonomik. Průměrně vytváří kolem 60 % 

pracovních míst. Jen v ČR je 99,8 % podniků patřících do malých a středních podniků 

(CZSO, 2012), což vypovídá o mimořádném významu podniků této kategorie. Jsou také 

důležitým faktorem pro rozvoj obcí, krajů a celého státu. Stále větší množství lidí si 

uvědomuje jejich rostoucí význam pro společnost, který se odráží i v jejich flexibilitě a 

adaptabilitě v konkurenčním prostředí. Tuto skutečnost potvrzuje i finanční krize, která se 

v České republice objevila na přelomu let 2008 a 2009. Právě malé a střední podniky 

dokázaly rychle a flexibilně zareagovat a přizpůsobit se situaci na trhu na rozdíl od velkých 

společností, které v tomto období zažívaly těžké časy. Z toho důvodu jsou také malé a 

střední podniky v naší republice podporovány vládou ČR, Asociací malých a středních 

podniků a v neposlední řadě Evropskou Unií a dalšími organizacemi. Podle některých 

odborníků na realitu malých a středních podniků, však není pozornost a podpora ze strany 

vlády a našich úřadů dostatečná; (Vojík, 2010) přičemž podobný názor sdílí i někteří 

drobní a malí podnikatelé.  

Pro pochopní a analýzu fungování těchto podniků je nutné zaměřit pozornost na jejich 

životní cyklus. V rámci životního cyklu podniku je důležitým stádiem růst. Růst bývá často 

spojován s úspěšností podniku. Neúspěšné podniky nerostou, naopak stagnují nebo jim 

hrozí případný úpadek. Růst podniku je přáním snad každého podnikatele. K tomu, aby 

malé a střední podniky rostly, byly na trhu úspěšné a konkurenceschopné, musí využít 

všech dostupných podnikatelských nástrojů. Jedním z nich jsou také tzv. inovační aktivity. 

Právě ty, pokud jsou úspěšně zrealizovány, představují v podstatě jedinou cestu k zajištění 

vysoké úrovně konkurenceschopnosti v globální světové ekonomice (Pitra, 2006). Inovační 

aktivity se netýkají pouze uplatňování inovací výrobků a služeb, ale také uplatňování 

nových výrobních technologií, postupů a technik v celé organizaci (Konečný, Wagnerová, 

2000). Je patrné, že inovace si v životě podniků vysloužily přední postavení. Mnoho autorů 

se jimi zabývá, podnikatelé se snaží pochopit jejich podstatu a všichni chtějí poodhalit 

tajemství úspěšně zrealizované inovace, protože jen taková je žádoucí.  
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Je potřebné věnovat patřičnou pozornost tomu, jak inovace působí na růst malých a 

středních podniků. Z toho důvodu se záležitost inovačních faktorů ovlivňující růst malých 

a středních podniků stala předmětem zkoumání pro tuto disertační práci. 

Práce samotná je rozčleněna do několika na sebe navazujících kapitol. První část je 

věnován stanovení cílů práce, výzkumných otázek a hypotéz s doplněním používaných 

pojmů. Práce má dva hlavní cíle, k nimž jsou navázány další, tzv. dílčí cíle. První hlavní cíl 

se týká vymezení působení inovací na růst malých a středních podniků v České republice 

se zaměřením na Jihomoravský kraj a druhý hlavní cíl se zaměřuje na analýzu 

determinantů určujících vnitřní prostředí podniku generující inovace v podniku.  

Další část se věnuje literárním rešerším, které mapují současný stav vědeckého poznání 

v této oblasti. Analogicky na tuto část navazuje analýza malých a středních podniků 

v České republice (se zaměřením na Jihomoravský kraj) a analýza malých a středních 

podniků v Evropě. Kromě toho zde disertační práce přináší analýzu inovačních aktivit naší 

země ve srovnání s ostatními státy Evropské Unie. Tato kapitola je v práci začleněna kvůli 

poznání rysů podnikatelské a podnikatelsko – inovační aktivity v České republiky a 

v ostatních Evropských státech.  

Metodologická část charakterizuje metody použité pro zpracování výzkumu. Výsledky 

výzkumu představují jednak výsledky z předvýzkumu, a jednak ze samotného primárního 

výzkumu disertační práce. Zpracování výsledků je rozděleno podle jednotlivých hypotéz a 

k nim jsou přidruženy i související výzkumné otázky. Celá kapitola je završena souhrnem a 

analýzou získaných výsledků z výzkumu. 

Disertační práce měla jako jeden z dílčích cílů stanoveno provést formulaci 

metodologických kroků a doporučení pro drobné, malé a střední podnikatele na území 

Jihomoravského kraje vztahující se k růstu podniků. Naplnění tohoto cíle představuje 

kapitola 7.  

Poslední, osmá kapitola, se soustředí na zachycení přínosů disertační práce do oblasti vědy 

a výzkumu, praxe a pedagogiky.  

K ucelenému pohledu čtenáře na zkoumanou problematiku inovačních faktorů působících 

na růst malých a středních podniků je k práci připojeno několik důležitých příloh, které se 

týkají zejména přehledu vývoje inovujících malých a středních podniků v Evropě a 

deskripce jednotlivých krajů České republiky.  
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1 Vymezení výzkumného problému a stanovení cílů disertační 
práce 

 

K tomu, aby malé a střední podniky mohly zastávat svoje význačné postavení, potřebují 

upevňovat svoji konkurenceschopnost a postavení na trhu. S tímto tématem je úzce spjat 

růst malých a středních podniků. Pokud jsou podniky konkurenceschopné, mají dobré 

výchozí postavení k dalšímu růstu. V případě růstu podniků, se upevňuje jejich 

konkurenceschopnost a postavení na trhu.  

Růst malých a středních podniků je ovlivněn množstvím více či méně významných 

faktorů. Jelikož faktorů je hodně a každý působí na růst podniků jinou měrou, byl výzkum 

zaměřen pouze na jeden důležitý faktor ovlivňující růst malých a středních podniků, na 

inovace. Inovace jsou v poslední době často diskutovanou tématikou v odborných kruzích, 

ovšem jen málokterý odborník se zabývá jejich působením na růst malých a středních 

podniků. Pokud se tak již děje, pak v opravdu malé míře a problematika inovací bývá 

zastíněna buď ostatními faktory působícími na růst, anebo globálností tématu hovořících o 

synergickém působení všech faktorů. Z tohoto důvodu jsou výzkumy z oblasti růstu 

malých a středních v ČR kvůli své specifičnosti důležité.  

K lepšímu porozumění působení inovací na růst malých a středních podniků je vhodné 

zabývat se touto problematikou na území České republiky v menších celcích. Tyto celky 

představují jednotlivé kraje. Každý kraj je typický svoji podnikatelskou činností, svým 

historickým zázemím a vzdělávacím systémem. Tato disertační práce je zaměřena na 

zkoumání vlivu inovačních faktorů na růst malých a středních podniků v Jihomoravském 

kraji. 

1.1 Cíle disertační práce 

Cíle disertační práce jsou rozděleny na dva základní cíle, na něž navazují cíle dílčí, 

výzkumné otázky a v neposlední řadě hypotézy. 

PRVNÍ HLAVNÍ CÍL PRÁCE 

Vymezení působení inovací na růst malých podniků v České republice se zaměřením na 

Jihomoravský kraj. 

 

Dílčí cíle vztahující se k prvnímu hlavnímu cíli: 

- zpracování statistických údajů o růstu MSP za posledních deset let  
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- prokázání a charakteristika vztahu ekonomického vzdělávání v oblasti 

managementu inovací a úspěšného růstu MSP 

- prokázání a charakteristika korelací inovací k růstu MSP v Jihomoravském kraji 

 

DRUHÝ HLAVNÍ CÍL PRÁCE 

Analýza determinantů určujících vnitřní prostředí podniku generující inovace v podniku. 

 

Dílčí cíle vztahující se ke druhému hlavnímu cíli: 

- analýza a deskripce chování podnikatelů směřujícího k tvorbě inovací  

- analýza a deskripce teoretických znalostí z oblasti ekonomie a managementu 

(inovací) u podnikatelů a zaměstnanců 

- formulace metodických kroků a doporučení pro malé a střední podnikatele na 

území České republiky vztahující se k růstu podniků 

 

1.2 Formulace výzkumných otázek disertační práce a hypotézy 

Jednotlivé výzkumné otázky byly formulovány na základě poznatků získaných z rešerší 

odborné literatury a sekundárních dat a směřovaly na dosažení cílů práce. Na výzkumné 

otázky navazují hypotézy. Hypotézu lze charakterizovat jako tvrzení o podstatě určité 

situace (Disman, 2000). Je to vlastně návrh vztahu mezi výzkumnými proměnnými, které 

mají být testovány (Saunders, 2009). Často bývá charakterizována jako vědecký 

předpoklad možného stavu skutečnosti
1
. 

Výzkumné otázky 

VO1: Jaké motivační stimuly jsou v podniku používány, aby zaměstnanci vytvářeli 

úspěšné inovace? 

VO2: Jsou zaměstnanci spokojeni s používanými motivačními stimuly?  

VO3: Zapojují se podnikatelé do procesu tvorby inovací v podniku? 

VO4: Kdo v podniku rozhoduje o zahájení procesu tvorby inovací? 

VO5: Jsou teoretické znalosti o problematice inovací důležité pro generování úspěšných 

inovací? 

 

 

                                                 
1 http://nb.vse.cz/kfil/win/atlas1/hypoteza.htm 

http://nb.vse.cz/kfil/win/atlas1/hypoteza.htm
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Hypotézy 

H1: Inovace vedou k růstu malých a středních podniků 

H2: Motivace zaměstnanců vede ke generování úspěšných inovací 

H3: Zapojení podnikatelů do procesu tvorby inovací v podniku vede ke generování 

úspěšných inovací 

H4: Podnikatelé s vyšším dosaženým vzděláním v oblasti inovací vytvářejí úspěšnější 

inovace, než podnikatelé s nižším dosaženým vzděláním v oblasti inovací 

H5: Úspěšnost inovací je závislá na velikosti podniku 

 

1.3 Konceptuální model a schéma výzkumu 

Samotnému výzkumu předchází sestavení plánu práce. Poté následuje sekundární výzkum, 

který se zabývá rozborem literárních zdrojů a analýzou sekundárních dat. Rešerše 

literárních pramenů budou sestaveny z rozboru odborné české i zahraniční literatury. 

Analýza sekundárních dat bude probíhat na základě údajů získaných z různých zdrojů – 

Český statistický úřad, Eurostat, ČNB, aj.  

Primární výzkum je rozčleněn do dvou etap. V první etapě byl proveden předvýzkum. 

Druhá etapa výzkumu se bude týkat dotazníkového šetření mezi podnikateli a zaměstnanci.  

Výsledky z primárního výzkumu dále budou podrobeny statistickým analýzám pro zjištění 

četností, závislostí a dalších faktorů. 

Získané výsledky z výzkumu a následných statistických analýz dají vzniknout metodice 

chování směřujícího k vytváření úspěšných inovací v podniku.  

První obrázek zachycuje tzv. konceptuální model, který ukazuje vztahy mezi jednotlivými 

procesy a činitely. Červeně jsou značeny ty spojnice, které ukazují vztahy vzniklé na 

základě  hypotéz a fialové spojnice upozorňují na výzkumné otázky. Nepřerušované čáry 

značí přímou závislost, kdežto přerušované závislost nepřímou. 
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Obr. 1: Konceptuální model  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracováni 

 

Kromě konceptuálního modelu zachycujícího jednotlivé vazby mezi procesy je níže 

znázorněno i tzv. konceptuální schéma. Schéma zachycuje souslednost kroků při práci na 

disertační práce. První blok je věnován sekundárnímu výzkumu. Na něj navazuje primární 

výzkum a analýza výsledků s formulací závěrů a doporučení. 
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Obr 2: Konceptuální schéma  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

MSP INOVACE

MSP V ČR

MSP V EVROPĚ

INOVAČNÍ 

VÝKONNOST V 

ČR

INNOVAČNÍ 

VÝKONNOST V 

EVROPĚ

SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM

DOTAZNÍKOVÉ 

ŠETŘENÍ

PODNIKATELÉ

DOTAZNÍKOVÉ 

ŠETŘENÍ 

ZAMĚSTNANCI

VÝSLEDKY Z DÍLČÍCH ČÁSTÍ VÝZKUMU

SOUHRN VÝSLEDKŮ

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

	Analýza sekund.

 dat

Kritický rozbor literatury

PŘEDVÝZKUM

interview



23 

 

2 Základní teoretické pojmy 
 

V této části budou vymezeny základní pojmy vztahující se k řešené 

problematice  disertační práce.  

PODNIK 

Podnik je vymezen zákonem č. 513/1991 OZ, jako soubor hmotných, jakožto i osobních a 

nehmotných složek podnikání. V disertační práci nebude rozlišováno mezi pojmy firma a 

podnik, oba budou považovány za naprosto stejná synonyma i navzdory existence rozdílů 

mezi těmito slovy z právního hlediska. 

 

PODNIKATEL 

Podnikatelem podle obchodního zákoníku (č. 513/1991 OZ) je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

 

Pro potřeby disertační práce je slovo podnikatel používáno i v synonymickém významu ke 

slovu majitel. 

 

INOVACE 

„Inovace je úspěšné využívání myšlenek, produktů, jakož i prostředků k podnikání, 

k prosazení se na trhu a k financování, s konečným cílem dosažení zisku“(Connely et all, 

2010). 

 

FAKTOR  

Je rozhodující, určující, usměrňující parametr, činitel či determinant pro žádoucí i 

nežádoucí aktivitu (Kohoutek, 2006). 

 

RŮST PODNIKŮ 
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Je chápán jako zvětšování se podniku. Růst podniku je dán počtem zaměstnanců, velikostí 

aktiv a ročního obratu. Opakem růstu podniku je pokles (Headd Kirchoff, 2009). Toto 

tvrzení lze shrnout do definice „Růst je komplex současně probíhajících procesů 

kvantitativního zvyšování objemu“. 

 

MOTIVACE 

Projevuje se jako vnitřní popud působící směrem k vytyčenému cíli (Němeček, Zich, 

2005). 

 

STIMULY 

Soubor vnitřních pobídek usměrňujících jednání lidí a působících na jejich motivaci 

(Němeček, Zich, 2005). 

 

DĚLENÍ PODNIKU PODLE VELIKOSTI 

Důležitým prvkem v rámci disertační práce je rozdělení podniků podle velikostí. 

V současné době je již běžnou záležitostí používat jednotnou definici Evropské unie, 

kterou zavedla v roce 2003, a která je vymezena podle počtu zaměstnanců, ročního obratu 

a bilanční sumy.
2
 Přesto se dá setkat s názory, že toto zavedené dělení není zcela optimální 

pro potřeby pregnantního rozlišování a např. Vojík (2010) navrhuje dělení na mikro 

(drobné), malé a na ty ostatní (tedy střední a velké). Je to proto, že řada činností 

v drobných a malých podnicích nese rukopis majitele, jednatele, apod., a to z toho důvodu, 

že není v možnostech drobných a malých podniků zavádět řadu ekonomických funkcí a 

činností (Vojík, 2010). 

 

DROBNÍ PODNIKATELÉ 

 Méně než 10 zaměstnanců 

 Jejich aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. 

EUR. 

MALÍ PODNIKATELÉ 

 Méně než 50 zaměstnanců, ale více jak 10 zaměstnanců 

                                                 

2
 Nařízením Komise (ES) č. 70/2001 se změnou 364/2004 Sb. v Příloze 1. 
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 Jejich aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. 

EUR 

STŘEDNÍ PODNIKATELÉ 

 Méně než 250 zaměstnanců, ale více jak 50 zaměstnanců 

 Jejich aktiva/majetek
3
 nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo 

má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR 

                                                 
3 Pokud vede účetnictví – aktiva (z rozvahy), pokud nevede účetnictví – majetek (daňová evidence) 
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3 Současný stav vědeckého poznání 
 

Podnikání je důležitým prvkem pro růst hospodářství dané země. V České republice se na 

vývoji ekonomiky podílí zejména malé a střední podniky, které jsou zde zastoupeny z více 

než 99 % a vytváří v našem státě více než 60 % pracovních míst. Z těchto důvodů jsou 

MSP považovány mezi odborníky za hybnou sílu národního hospodářství; rozhodující vliv 

měly i v době tzv. „přechodové“ neboli transformační ekonomie (Hashi, Krasniqi, 2010).  

MSP mají řadu výhod, které plynou právě z jejich velikosti. Například podle Pitry (2006) 

jde o výhody jako: 

 jednoduchá organizační struktura 

 centralizace 

 neformální kontakty 

 pružné reakce na změny trhu 

 možnost zaměřit se na lokální trhy, aj. 

 

Ovšem je nutné se na problematiku MSP dívat ze všech stran. Kromě výhod plynoucích 

z jejich velikosti je zde i řada nevýhod. Mezi ně patří např.: 

 omezený přístup k financím, k úvěrům 

 možnost rychlého sklouznutí do druhotné platební neschopnosti  

 absence moderní a finančně náročné techniky  

 vyšší podíl produkce náročné na živou práci 

 možné problémy s kvalifikovanou pracovní silou  

 malé sociální výhody 

 neochota majitele delegovat pravomoci aj. 

 

Jelikož malé a střední podniky představují náročný model organismu celého světového 

hospodářství, bude v této kapitole věnována pozornost současnému vědeckému stavu 

poznání v této oblasti. Kapitola je rozdělena do tří logických celků. První nabízí pohled do 

historie vývoje podniku, druhý se zabývá problematikou růstu MSP a třetí část se věnuje 

problematice vztahu inovací na MSP a  na jejich růst.  
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3.1 Historický vývoj MSP 

K původu vzniku slova podnikatel a ke kořenům podnikání nás zavede kniha 

Enterpreunership, kde se autoři snažili popsat samotný vývoj podnikatelské historie. 

Podnikání a podnikatel je velice rozšířený a hojně používaný termín. V angličtině má svůj 

ekvivalent v podobě slova „entrepreneur“, které pochází z francouzštiny (Hisrisch, Peters; 

1992). Do češtiny tento výraz překládáme jako „zprostředkovatel, prostředník či osoba 

odpovědná za velké projekty“ (Mikoláš, 2005). 

Jeden z prvních „zprostředkovatelů“ byl slavný cestovatel Marco Polo, který zprovoznil a 

otevřel obchodní cestu na Dálný Východ. Ve středověku sloužilo označení podnikatel jak 

pro herce, tak pro lidi, kteří se podíleli na přípravě větší či významnější akce, dnes 

označované jako projekt. Tito lidé na sebe nebrali riziko finančního neúspěchu jako dnešní 

podnikatelé, ale za pomocí svých sil se pouze snažili něco vytvořit. Většinou se jednalo o 

architekty, stavitele kostelů, katedrál a veřejných domů a jiné.  

Ke zlomu došlo v sedmnáctém století, kdy se slovo podnikatel přibližovalo dnešnímu 

výrazu a takto označovaní lidé se stávali oficiálně finančně odpovědnými za své činy. Dělo 

se tak, když vstupovali do obchodních vztahů s vládou a měli zajistit vytvoření jistého 

produktu nebo poskytovat určitou službu. Jedním ze známých podnikatelů tohoto období je 

Francouz John Law, který se účastnil založení císařské banky, a jehož případem pozdějšího 

neúspěchu se zabýval i známý ekonom Richard Cantillon. Ten také rozvinul nejrannější 

teorii o podnikateli a podnikání. Tyto dva pojmy separoval od slova „rentiér“, které do 

téže doby mělo téměř stejný význam (Mikoláš, 2005): 

 Podnikatel je osoba nesoucí riziko projektu – podnikání.  

 Rentiér je osoba poskytující kapitál za určitou cenu rentu.  

K podobě pojmu podnikatel, jak jej známe dnes, dochází zhruba v osmnáctém století. 

Později Joseph Schumpeter podnikateli přidává ještě další vlastnost, vlastnost inovátora, 

který má rozvíjet nevyzkoušené techniky. Pojmu podnikatel je tedy užíváno již po několik 

století, avšak v dnešní době existují dva proudy mezi vědci (Hashi, Krasniqi, 2010). Jedni 

se přiklání k tvrzení založenému na myšlence Saye (1803) a Kirznera (1973), podle nichž 

je podnikatelem osoba, která jednoduše vytváří business – Definice podle Saye zní: 

„Podnikatel přesunuje hospodářské prostředky z oblasti nižší naopak do oblasti vyšší 

produktivity a vyšší výnosnosti“ (Drucker, 1993, s. 13). Kirzner pojem podnikatele 

rozšiřuje a tvrdí, že „podnikatel je osoba, která vytváří „business“, umí postřehnout 
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důležité informace a využít je v konkurenční hře“. Druhý proud odborníků se přiklání 

k myšlence J.A. Schumpetera a jeho představě o podnikateli – podnikatel vytváří nové 

produkty, nové procesy v organizaci nebo nové organizační uspořádání a dokáže 

identifikovat nové trhy.  

Půjdeme-li dál, ve druhé polovině dvacátého století se objevuje nový pojem v oblasti 

podnikání. Jedná se o „intrapodnikání“, se kterým přichází Giffort Pinchort. 

Intrapodnikání je podnikání v rámci již existující organizace. Jde o novou rovinu 

v nahlížení na podnikatele, ovšem cestu k tomuto pojmu a druhu podnikání již dříve 

naznačil český podnikatel a inovátor Tomáš Baťa (Mikoláš, 2005). 

Lze říci, že inovace mají s podnikáním velice úzký vztah a jsou jejich nedílnou součástí.  

3.2 Růst podniků 

Disertační práce je zaměřena na inovační faktory působící na růst malých a středních 

podniků. Z toho důvodů je nutné podívat se nejprve na růst MSP jako takový, dále na 

faktory, které růst ovlivňují, na existující přístupy k růstu MSP a také na jednotlivé životní 

fáze podniku.  

Ekonomický růst firem je častým předmětem odborných literatur. Problematikou a řízením 

růstu MSP se zabývala například studie „The Growth, Decline and Survival of Small 

Businessses“ (Headd, Kirchhoff, 2009), ale kořeny zkoumání růstu malých a středních 

podniků sahají až do devadesátých let minulého století, kdy byl proveden rozsáhlý 

výzkum. V něm byl srovnáván růst MSP za použití případových studií a vědci pomocí něj 

reagovali na niku na vědeckém poli, která tu v oblasti MSP byla a mohli vytvořiit 

teoretický model růstu a expanze MSP (Barringer, Greening, 1989).  

Ačkoliv u nás „boom“ v zakládání malých a středních podniků začal až po roce 1989, ve 

vyspělejším západním světě to bylo v průměru o 15 – 20 let dříve. Další studie z této doby 

lze nalézt v  článku od Dobbse a Hamiltona (2006). 

Růst je dlouhodobě „vznešený“ cíl pro většinu firem a je velice proklamován v médiích 

(Brush et al, 2009). V literatuře je možno nalézt několik možných metod, jak 

dosahovat růstu, např. ((Brush et al, 2009):  

 geografickou expanzí, 

 zacílením nových trhů a zákazníků, 

 rozšířením výrobního portfolia, 

 připojením nových doprovodných služeb. 
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V tomto případě se jedná pravděpodobně o nejvýznamnější faktory, které autor v publikaci 

zmiňuje, neboť výčet není zcela kompletní, což je možné vidět v tabulkách č. 1 a 2, které 

nabízejí přehled frekventovaných faktorů růstu MSP. 

 

Existuje několik možných přístupů k růstu podniku. Přístup k růstu malých podniků lze 

dále rozdělit do šesti hrubě vymezených skupin (Dobbs, Hamilton, 2006): 

 stochastický přístup, 

 deskriptivní přístup, 

 deterministický přístup, 

 vývojový přístup, 

 učící (se) přístup a 

 přístup založený na zdrojích. 

 

Dále se budeme zabývat členěním faktorů ovlivňujících růst MSP. Někteří autoři řadí 

faktory
4
 do skupin podle jejich výskytu, jiní určují obecné oblasti, které růst podniku 

ovlivňují. Jedno z možných je jejich rozřazení do tří základních skupin.  

 

1. Podnikání a inovační aktivity 

Podle odborné literatury lze tvrdit, že hlavním cílem, snad i závazkem podnikatele je  

tvorba a akumulace kapitálu a zvyšování růstu podniku (Carland et al, 1984). Má též 

vystupovat jako hlavní tvůrce nových inovací, aby mohl na trhu vytvářet podmínky vhodné 

pro zdravou konkurenci. Na jedné straně tzv. „podkopává“ vliv stávajících podniků, které  

na trhu nejsou dost konkurenceschopní a na druhé svojí činností vytváří pevné základy pro 

růst jiných, více konkurenceschopných podniků (Hashi, Krasniqi, 2010).  

Odlišné podmínky podnikového prostředí mají vliv na vznik a existenci podniků četných 

typů (Begley et al, 2005). Lze zmínit základní rozdělení podniků do dvou velkých skupin a 

to podniky vyznačující se „příležitostním řízení“ a podniky s „řízením z nutnosti“, jak 

poukazuje Estrin et al (2006). Právě tyto dva různé typy podnikání vykazují i rozličný vliv 

na růst podniku. Druhý typ společnosti (podnik řízený z nutnosti) nemůže narozdíl od toho 

prvního (podniku s příležitostním řízením) významně přispívat k růstu společnosti, protože 

                                                 
4
 pro potřeby této práce se pojem faktor rovná pojmu determinant 
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růst jednoduše není na seznamu jeho priorit. Nutno podotknout, že většina autorů  se proti 

tomuto dělení podniků ohrazuje  (Hashi, Krasniqi, 2010). 

 

2. Charakteristika podniku/podnikatelů 

Do této skupiny patří základní charakteristiky, které vypovídají o životním cyklu a 

charakteru podniku. Jedná se o nejdůležitější prvky, které jsou schopny ovlivnit chování 

podniku uvnitř i navenek. Jmenovitě sem řadíme: 

Lidský kapitál. Kvalita lidského kapitálu je dána vzděláním, tréninkem a pracovními 

zkušenostmi, jak zaměstnanců, tak i vlastníků podniku. Všechny tyto schopnosti a znalosti 

by měly dle Hashiho a Krasniqiho (2010) vykazovat pozitivní vliv na růst podniku. Toto 

tvrzení je založeno na neoklasické teorii růstu a zároveň na nové růstové teorii, kde kvalita 

lidského kapitálu je úzce spojena s rolí „znalostí“ v dnešní společnosti. K dané 

problematice existuje široké spektrum studií např. (Hoxha et al, 2010, Brown et al, 2005, 

Cooper et al, 1994). 

Export a zahraniční vlastnictví. Je zřejmé, že společnosti, které se mimo jiné orientují také 

na zahraniční obchod (vývoz do zahraničí) rostou rychleji díky hledání a pronikání na nové 

trhy. Zahraniční obchod významně ovlivňuje kromě růstu i vývoj podniků (Tybout, 2003). 

Spojování podniků (vytváření sítí, clusterů). Tato aktivita vede ke zlepšení vývoje a růstu 

společností díky aktivitám vyvěrajícím ze spojení podnikatelů (Brown et al, 2005). 

Velikost, věk a růst. Spojení velikost-věk-růst v posledních letech zaujímá prvotní místo při 

řešení modelu růstu podniků. Opět lze v literatuře dohledat vícero názorů na tuto 

problematiku. Jedna strana, vycházející z Gibratova zákona, tvrdí, že růst je nezávislý na 

velikosti podniku (Heshemati, 2001). Druhý proud, známý jako „noisy selection model“ 

tvrdí opak a argumentuje tím, že malé firmy rostou rychleji než velké kvůli tomu, že firmy 

se učí snižovat svoje náklady a zvyšovat tak efektivitu nákladů v průběhu času.  

 

3. Vnější determinanty ovlivňující růst MSP 

Skutečnost, že externí prostředí podniku má zásadní podíl na růst MSP, je rozšířená. 

Podnikové prostředí je jistě multidimenzionální koncept ztělesňující převažující 

institucionální rámec, regulační mechanismus, makroekonomickou stabilitu, cenovou 

stabilitu, technologické příležitosti a růst průmyslového odvětví, včetně rostoucí poptávky 

po nových produktech (Tsai et al, 1991, Hashi, 2001, Clement et al, 2004). 
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Při studii růstu MSP lze vycházet z článků Dobbse a Hamiltona (2006), které dokladují, že 

za znaky růstu malých a středních podniků se dá považovat zejména zvyšování počtu 

zaměstnanců, zisk, objem prodejů, velikost obratu, přírůstek aktiv a další
5
. Dobbs a 

Hamilton vychází ze studií o determinantech růstu malých podniků po celém světě. Na 

základě těchto studií právě již zmiňovaní autoři vytvořili přehled 34 studií a více než 30 

nezávislých proměnných. Tyto proměnné (faktory ovlivňující růst) Smallbone a Wyer 

(2000) roztřídili do čtyř kategorií, což však nepřineslo tolik kýženou  přehlednost. 

Jmenovitě jde o kategorie: 

 strategického managementu, 

 charakteristik podniku,  

 charakteristik podnikatelů a  

 kategorie zahrnující environmentální/průmyslové specifické faktory. 

Pro přehlednost a lepší poznání faktorů působících na růst MSP je vhodné místo třídění 

faktorů do skupin pohlížet na ně separátně. Proto je zde uveden přehled nejdůležitějších a 

nejfrekventovanějších faktorů ovlivňujících růst podniku, které ve svých studiích uváděli 

ekonomičtí výzkumníci a odborníci. První přehled je motivován prací Dobbse a Hamiltona 

(2006). 

Tab. 1: Přehled faktorů působících na růst MSP 1 

stáří podniku finanční reporting 

věk majitele/managementu firmy networking 

velikost podniku uvážlivé chování k životnímu prostředí 

geografické hledisko právní formy podnikání 

motivace pracovníků strategické podnikání 

vzdělání vlastníků/managementu firmy marketing 

rozvoj produktů zkušenosti (znalosti) 

využití IT technologií přístup k finančnímu kapitálu 

start-ups věda a výzkum 

finanční motivace správné vypracování a použití business plánu 

procesní inovace inovace v technologiích 

produktové inovace ostatní typy inovací 

inovace služeb další méně významné faktory 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě Dobbs a Hamilton (2006) 

                                                 
5
 Tato problematika rozebrána v kapitole Měření růstu podniků 
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Ze seznamu faktorů si lze udělat představu o tom, co vše ovlivňuje růst podniku. Každý 

z těchto faktorů uvedených v tabulce č.1 se na růstu podílí v jiné míře a je jinak efektivní. 

Často zmiňovaným faktorem jsou zde inovace.  

Další z řad odborníků, kteří se zabývali růstem MSP, jejich úspěchem či rozvojem jsou 

např. Storey (1994) a Strielkowski (2012). Právě autor Strielkowski uvádí ve své publikaci 

výčet faktorů ovlivňující růst MSP, který byl sestaven a rozdělen Storeyem (1994). Jak lze 

vidět, v obou výčtech se vyskytují některé totožné faktory. Zajímavá je skutečnost, že 

v tabulce nabízející Přehled faktorů působící na růst MSP II. nejsou uvedeny jako 

samostatný faktor inovace, nicméně najdeme tam pojmy jako „nový produkt“, což značí 

inovační tvorbu. 

Tab. 2: Přehled faktorů působících na růst MSP 2 

PODNIKATEL FIRMA STRATEGIE 

motivace věk 

vzdělání (traninng) 

managementu 

nezaměstnanost sektor tržní umístění 

vzdělání právní forma podnikání plánování  

manažerské zkušenosti lokace  nové produkty 

počet zakladatelů velikost státní podpora 

rodinná historie vlastnictví nábor osob do vedení podniku 

sociální skupina   nastavení/úprava trhu 

provozní schopnosti   konkurenceschopnost 

věk   export 

pohlaví   zákaznická kooperace 

předchozí neúspěch v 

podnikání   cizí kapitál 

předchozí zkušenosti v 

podnikání   sofistikované technologie 

předchozí znalosti z 

určitého sektoru   informace 

zkušenosti s určitou 

velikostí podniku   vzdělání (training) zaměstnanců 

vzdělání (training)      
Zdroj: Strielkowski (2012) 
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Jednotlivé znaky růstů byly předmětem výzkumů několika desítek studií z různého 

časového období. Částečný výčet a srovnání těchto studií je možné nalézt v článku „Small 

Business Growth“, který zmiňuje i významné odborníky v této oblasti jako je Smallborne, 

D., North, D., Kirchkoff, Davidsson a jiní (Dobbs, Hamilton, 2006).  

 

Brush a kol. (2009) zastává naopak teorii, v které je řazení determinantů ovlivňující růst 

MSP daleko obecnější a popisuje jej následující rozdělení: 

Management. Manažeři navzdory podnikatelům, kteří se převážně snaží zůstat malou 

firmou na trhu, podporují růst firmy. K tomu, aby růst firmy mohl probíhat správně a bez 

problému, je potřeba vytvořit strategický plán. Samotná existence plánu je podmínka nutná 

nikoliv dostačující v cestě za úspěchem. Strategický plán je rozdělen do dílčích 

jednotlivých úkolů vztahujících se k procesům v podniku. Plány je nutno dodržovat, 

kontrolovat, zajistit správný lidský kapitál a zpětnou vazbu (Koudelková, 2011). Do řízení 

také spadá řízení inovací. 

Rozvoj trhu. Všechny podniky čelí výzvě nacházení nových zákazníků, nacenění produktů 

a služeb atraktivněji, vytvořením nových efektivnějších distribučních kanálů atd. (Hisrisch; 

Peters, 1992). Vlastníci tomuto bodu věnují velkou pozornost, protože jejich základní 

potřebou je generovat vyšší poptávku po výrobcích. 

Geografická diversifikace. Mnohé firmy hledají možnosti růstu právě v expanzi na nové 

tuzemské i zahraniční trhy. V některých sektorech je přitom vstup na cizí trh velice 

vyčerpávajícím a děje se tak zřídka. 

Peníze. Všechny podniky potřebují finanční zdroje. Nedostatečný přístup k finančnímu 

kapitálu může znamenat značné omezení pro růst podniku (Brophy, 1997). Finanční zdroje 

lze získávat několika možnými cestami. Buď jako neformální zdroje (přísun financí od 

rodiny a přátel) nebo formální zdroje (banky, venturní kapitál, atd.). Peníze samozřejmě 

produkují lidé a jejich inovativní myšlení. 

Je vhodné mít na paměti, že narozdíl od výše uvedených faktorů, jež jsou podrobeny 

výzkumům po celém světě a členěny do různých skupin, zastávají stoupenci 

Schumpeterovy teorie názor, že centrem růstu podniků jsou inovační aktivity (Hashi, 

Krasniqi, 2010). 

V problematice růstu firmy hraje významnou roli Gibratův zákon, tzv. „Zákon 

proporcionálního efektu“. Zákon vyjadřuje vztah mezi růstem podniku a stářím podniku. 
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Říká, že růst je nezávislou veličinou na velikosti firmy. Jinak řečeno, vývoj velikosti firmy 

je nezávislý na současné velikosti podniku. 

Gibratův zákon taktéž akceptuje skutečnost, že existuje množství faktorů, které stojí za 

změnou velikosti podniku, ale žádný z nich nevyvíjí tlak ovlivňující růst či pokles po celou 

dobu existence podniku. Růst závisí na kvalitě managementu, přání zákazníků, vládní 

politice a na jiných aspektech. Je tedy ovlivněn nespočetným množstvím determinantů, 

které se ovšem vyskytují přerušovaně a v různé síle během celého života podniku (Dobbs, 

Hamilton, 2006).  

Z tohoto zákona vychází mnoho známých autorů zabývající se růstem podniku. Tvrzení je 

podložené i studiemi, které byly provedeny v šedesátých až sedmdesátých letech na více 

než 500 firmách ve spojených státech amerických. Studie podaly zjištění, že není žádný 

rozdíl v míře růstu a velikostí těchto firem (Simon, Bonini, 1958). Negativní vztah mezi 

mírou růstu a velikostí firmy pak přinesl v pozdějších letech Evans (1987). Ve stejné době 

se i Hall zabýval stejným výzkumem jen s tím rozdílem, že jej zúžil na výrobní podniky. 

Tvrzení těchto autorů byla podložena i v roce 1992 výzkumem Nortona, jehož studie se 

zakládala  na datech sesbíraných ve dvacetileté periodě. I některé další studie potvrdily, že 

mladší podniky rostou rychleji než starší. U dříve založených podniků je zřetelný pomalý 

růst, avšak díky zkušenostem může naopak růst rychleji jejich produktivita. Autoři vzápětí 

dodávají, že míra růstu je převážně ovlivněna fluktuací (tzn., že každý podnik se setkává za 

svůj život jak s pozitivním, tak i s negativním průběhem – růstem a poklesem). Na základě 

těchto výzkumů lze konstatovat, že malé firmy rostou daleko rychleji než firmy velké
6
.  

Tuto skutečnost ovšem nejde zaměňovat s tvrzením, že rychlý růst podniků je vždy 

následován trvajícím růstem i nadále (Kirchhoff, 2009).  

 

Růst podniku je spojen také s životním cyklem podniku. Životní cyklus vyjadřuje 

jednotlivé fáze růstu podniku. Je vyjádřen křivkou, která po založení obvykle strmě stoupá 

a zpomaluje se po dosažení tzv. inflexního bodu až se v nekonečnu zastaví; vychází 

z logistické křivky (Kubálková 2006). Snaha o zmapování životního cyklu podniku pomocí 

životní křivky je dlouhodobá záležitost. Nejznámější je Greinerův model z roku 1972, jenž 

zachycuje pět fází (stádií) růstu podniku: Období růstu je období evoluce, období krize je 

období revoluce.  

 

                                                 
6
 Opět je zde patrný vliv „noisy selection“ modelu 
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Obr 3: Greinerův životní cyklus podniku  

 

Zdroj: Greiner, L.E. Evolition and Revolution as Organizations Growth, 1972, 1998 upravené vyd. 

 

1. Stádium - existence 

2. Stádium - přežití  

3. Stádium - úspěch 

4. Stádium - vzlet  

5. Stádium - vyspělost  

V první fázi podniky rostou díky svému tvůrčímu přístupu. V druhé fázi podniky rostou 

v důsledku řízení, třetí fáze zaznamenává růst díky rozdělení kompetencí, ve čtvrté fázi se 

vyskytuje růst v důsledku koordinace a v páté je to díky spolupráci. Každá fáze růstu je 

však ohrožena i možnou krizí, jež se může v tom daném období vyskytnout (Koráb, 2008). 
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3. stádium – krize řízení 

4. stádium – krize byrokracie 

5. stádium – krize (může být dle Greinera zapříčiněna psychickým vyčerpáním, 

nechutí pokračovat v práci v týmu, aj.) 

 V odborné literatuře lze nalézt zhruba více jak třicet modelů růstu či životního cyklu 

podniku (Veber, Srpová, 2012), které zachycují růst podniku, ale vztahují se také 

k bankrotu firem. Mezi další významné a hojně citované modely patří také model 

Churchilla a Lewisové publikovaný v Harward Business Review roku 1983 (Kubálková 

2006). 

Tuto otázku řešila ve své disertační práci i česká autorka Doležalová (2009) která vytvořila 

nový model, jež se skládá ze tří fází: zdravý podnik, podnik v úpadku a podnik s narušenou 

imunitou (Doležalová, 2009). Z dalších českých odborníků věnující se této oblasti lze 

zmínit Vebera a Srpovou (2005; 2012), Kubálkovou (2006).  

V minulých letech se role podnikání stala více diskutovanou díky novým teoriím růstu, 

které např. kladou důraz na znalosti jako na hlavní faktor ovlivňující ekonomický 

(hospodářský) růst, jenž může být dosáhnut převážně prostřednictvím podnikatelského 

kapitálu nebo schopnosti úspěšně koordinovat a řešit podnikatelské aktivity (Romer, 1994).  

Podle jedné z nejnovějších růstových teorií, jsou znalosti a jejich vedlejší účinky zásadní 

pro ekonomický růst v dnešní znalostní ekonomice. Tato teorie přímo nesouvisí 

s podnikáním a malými podniky, ale je většinou autorů označována za klíčový 

mechanismus, jehož prostřednictvím znalosti přispívají k vytváření nových pracovních 

míst a ekonomickému růstu i růstu podniku (Shuh, Triest, 2000).  

3.2.1 Měření růstu podniků 

Bavíme-li se o růstu podniků, nelze opomenout měření růstu MSP. Růst lze měřit několika 

způsoby. Nejvíce rozšířené, a v současnosti také nejpoužívanější, je měření růstu na 

základě počtu zaměstnanců. Tento způsob měření růstu MSP ve svých pracích vyzdvihují 

například Davidsson, Delmar(1997), Davidsson, Kirkhoff  et al (2002), Chaganti, Cook, 

Smeltz (2002).  Právě počet zaměstnanců je i jedním ze třech kritérií EU, podle kterého je 

velikost podniků sledována. Další dvě kritéria jsou velikost obratu (McMahon 2001) a 

velikost aktiv (McMahon, 2001).  
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Existují i další měřítka pro růst podniků. Jsou jimi například podíl na trhu a s ním spojená 

geografická expanze
7
, velikost prodejů, měřítka založená na zisku a na výstupu podniků. 

Zajímavá je skutečnost, že podle EU je růst hodnocen na základě již tří výše zmiňovaných 

kritérií, ale v odborné literatuře se nejvíce objevují tato kritéria: počet zaměstnanců, 

velikost obratu a objem prodejů. Znamená to, že třetí kritérium je odlišné od výše 

uvedených (EU: velikost aktiv, odborná literatura: objem prodejů).  

Při měření růstu podniků je nutné počítat s omezujícími limity, které se vážou 

k jednotlivým měřítkům či metodám měření. Je nutné jejich správné použití z hlediska 

typu zkoumaného problému a z hlediska času. Používání různých měřítek na jeden případ 

měření růstu vykazuje odlišné výsledky výzkumu. Jako příklad lze uvést použití měřítka 

růst zaměstnanců a růst prodeje kde výsledky ovlivněné růstem prodeje nebyly vždy stejné 

jako výsledky založené na růstu zaměstnanců. Některé firmy rostly, řekněme přirozeným 

způsobem, tedy zvyšovaly objem prodeje i počet zaměstnanců. Jiné sice zvyšovaly objem 

prodeje, ovšem redukovaly stavy svých zaměstnanců. Tuto studii provedl a ve svém 

příspěvku v roce 1997 zveřejnil Delmar. Jeví se proto jako vhodné řešení použití 

vícenásobných měřítek k získání komplexního pohledu na věc (Delmar et al, 2003), 

ačkoliv jejich použití je komplikovanější. 

Někteří autoři, soustředivší se na růst podniků, zkoumali vzorek tzv. „rychle rostoucích 

firem“ (Davidsson, Henkerson, 2002, Smalblbone et al, 1995). Pro tento atypický vzorek 

se používá několik desítek různých definic a byly snahy o identifikaci těch podniků, které 

mají sklony k tomuto stavu. Vybraná definice rychle rostoucích firem říká: „Jsou to ty 

podniky, které mají obraty prodejů mezi pěti až dvěma sty padesáti miliony liber během 

čtyř let a míra ročních obratů se zvýšila minimálně o 15 procent v tříleté periodě.“ “ 

(Davidsson, Henkerson, 2002). Rychle rostoucí firmy nejsou předmětem disertační práce, 

proto jim již nebude věnována dále pozornost. Zmínka o tomto jevu patří pouze 

k vytvoření uceleného obrazu o současném stavu v oblasti teoretického poznání o růstu 

podniků. Kromě jiného je, dle odborníků, v ČR jen mizivé procento rychle rostoucích 

firem. Čeští podnikatelé ještě nevědí jak rychlý růst firem řídit. Ovšem tato skutečnost se 

dá podle autorky vnímat i jako nika, tedy příležitost, kterým směrem by se mohl ubírat 

nový trend podnikání a do této oblasti by bylo možné směřovat i vyšší podporu. 

                                                 
7 Za zmínku jistě stojí skutečnost, že v roce 1998 byl proveden výzkum, který zkoumal faktory a chování 

ovlivňující růst podniku z hlediska expanze. A ačkoliv byl výzkum proveden na území Spojených států, dá se 

s nadsázkou tvrdit, že by mohl být použit v současné době i pro Českou republiku. Přece jen v roce 1998 

bylo podnikání v ČR teprve ve vývoji a  výzkum na poli růstu a vývoje  MSP je zatím čekalo. 
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Růst podniku je vlastně procesem a ten jako takový má svoje jednotlivé fáze. V duchu této 

myšlenky se vyjádřili už v roce 1998 již zmiňovaný Barringtona Greening. Z jejich studie 

o růstu MSP je vypůjčen následující obrázek zachycující a popisující předchozí činitele 

ovlivňující růstu. 

 

Obr 4: Teoretický model předchůdců efektivního geografického růstu MSP  

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Barrington a Greening, 2008. 

Z obrázku je patrné, že podnik může růst na základě těchto skutečností: 

1. má k růstu důvod,  

2. růst naplánoval a  

3. v druhé fázi i správně růst řídil.  

 

Důvody k růstu mohou být buď osobního nebo ekonomického charakteru. Osobní důvody 

se objevují nejčastěji u rodinných firem, kdy chce současný majitel zajistit velký a 

prosperující podnik pro svoje nástupce. Ekonomické důvody se pak vyskytují u všech typů 

podniků a jsou zcela běžným jevem (Barrington a Greening, 2008). 

 

Plánování růstu se vřele doporučuje pro všechny podniky. Jedná se vlastně o stanovení 

strategie a definování úkolů a cílů jichž má být dosaženo. Některé odborné studie také 

vykazují kladný vztah mezi plánováním a růstem podniků (Schwenk, Shrader, 1993). 
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Řízení růstu se poslední dobou věnuje také značná a náležitá pozornost. Na správně 

rozdělených kompetencích a úkolech často závisí úspěch růstu. Samozřejmě management 

se potýká s mnoha problémovými situacemi, které mohou během samotného růstu nastat. 

Důležité je uvědomit si, v jakém životní fázi se podnik nachází, protože každá fáze ze 

životního cyklu má svá specifika, která nelze přehlížet. Pokud takový model životního 

cyklu zjednodušíme, zjistíme, že každý se skládá ze založení podniku, vývoje, dosažení 

dospělosti a poklesu (Hanks et al, 1993). Kromě těchto specifických situací musí 

management v průběhu růstu zvládnout další úkoly mezi něž patří např. získání a udržení 

si kvalifikovaných zaměstnanců a další. Někdy se dá říci, že se management v průběhu 

růstu potýká s výzvami, které jsou běžné pro 1. fázi - založení podniku. 

 

Růst je definován jako změna velikosti ve stanovené časové periodě. Míra růstu podniků 

může být identifikována napříč lineární interpolací mezi pozorovanou velikostí podniku na 

začátku období a pozorovanou velikostí podniku na konci sledovaného období (Dobbs, 

Hamilton, 2006). Přičemž interval pro pozorování může být různě dlouhý. Proto závěrem 

k hodnocení růstu MSP je nutné podotknout, že pro růst podniků je důležité správné 

načasování a plánování, neboť správné plánování se kromě úspěšného růstu MSP odráží i 

ve vývoji podniku v budoucnosti.  

3.2.2 Konkurenceschopnost a růst podniků  

Zamyslíme-li se nad základními poznatky o řízení růstu malých a středních podniků, je 

možné konstatovat, že řízení růstu malých a středních podniků ovlivňuje i 

konkurenceschopnost a opačně, je-li podnik konkurenceschopný má předpoklady 

k dalšímu růstu. Kromě toho je všeobecně uznávaným předpokladem fakt, že inovace 

představují významnou konkurenční výhodu, protože umožňují chránit podnik před 

přicházejícími hrozbami z vnějšího okolí cestou průběžného vyhledávání nových 

příležitostí pro rozvoj a přežití (Bondareva, 2012), a současně malé a střední podniky se 

staly přirozeným prostředím pro rozvoj inovačních procesů. 

Kdybychom se měli zabývat jednoslovným významem konkurence (řekněme jakýmsi 

překladem), můžeme tvrdit, že se jedná o soupeření či soutěžení. Konkurence má tedy 

širší, než jen ekonomický záběr. Spadá do různých oblastí života. Vyjadřuje taktéž vztah 

dvou a více subjektů (Mikoláš, 2005). Mikoláš dále upozorňuje na skutečnost, že 

konkurence je jedna věc (výsledek aktivity firmy) a konkurenceschopnost (potenciál firmy) 
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věc jiná. „Konkurenceschopnost vyjadřuje hodnocení kvality podniků a jejich schopnost 

úspěšně poskytovat produkty a služby na trhu se stejným či podobným zaměřením jako 

jejich konkurenti, a to jak na domácích tak i na zahraničních trzích“ (Yanron et al, 2011). 

Ovšem na definicí konkurenceschopnosti můžeme nahlížet z mnoha úhlů pohledu. 

Například podle Kavana (2002) „Konkurenceschopnost vypovídá o tom, jak se podnik 

dokáže prosadit na trhu ve srovnání s podniky, které se pohybují ve stejném odvětví. 

K tomu, aby byl podnik na trhu konkurenceschopný (dostatečně efektivní v porovnání 

s konkurenty) je potřeba osvědčit se v mnoha různých směrech. Klíčovými faktory jsou 

cena, kvalita výrobků a služeb, odlišnost nabízených výrobků a služeb, pružnost reagování 

a rozhodování, a hlavně průběžná doba trvání jednotlivých činností – rychlost.“ Porter 

(1993) ve své práci zmiňuje, že jedním z hlavních kritérií konkurenceschopnosti podniků 

jsou mimo jiné inovace.  

Jaká kritéria ovlivňují konkurenceschopnost států, můžeme zjistit na stránkách Global 

Competitivness Report. Kritéria ovlivňující konkurenceschopnost států, jsou velmi 

podobná těm, jež ovlivňující konkurenceschopnost podniků. Z významných kritérií je 

možné jmenovat:  

 vzdělání, 

 trh práce, 

 makroekonomická stabilita státu,  

 finanční trh, 

 technologická připravenost a 

 inovace. 

Právě posledně zmiňované kritérium, inovace, značnou měrou přispívá ke 

konkurenceschopnosti podniku a zároveň, jako součást managementu, determinuje růst 

MSP. Inovace dále zastávají významnou roli při rozvoji MSP jako celku a jsou předmětem 

mnohých statistických výpočtů vládních institucí sloužících k odhalení úspěchu podniků. 

3.3 Vztah inovací k růstu podniku 

V předchozích částí disertační práce je vysvětleno, co je růst podniku a jak je pro firmu 

důležitý. V návaznosti na inovace, kterými se zabývá disertační práce, je uvedena 

podkapitola hledající vztah mezi inovacemi a růstem podniku. 

Již v roce 1982 upozorňovali Nelson a Winter na to, že úspěšnost růstu firem je blízce 

spojena se sklonem podniků k inovacím. Podle autorů Goffina a Mitchelle (2005) každá 
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ekonomická teorie identifikovala vztah mezi inovacemi a ekonomickým růstem, a z toho 

důvodu i vlády udělaly takové kroky a opatření, aby stimulovaly technologický rozvoj a 

inovace ve své zemi. Podle Světového ekonomického fóra zejména inovační rozvoj 

organizace přispívá k udržitelnému růstu podniku, jak ve střednědobém, tak i v 

dlouhodobém horizontu (Bondareva, 2012). 

Inovace jsou jednou z nejdůležitějších strategií konkurenceschopnosti pro malé, střední a 

velké společnosti. V současné době se setkáváme stále více s proaktivním přístupem 

podnikatelů k inovacím, a to jak ve velkých, tak i v malých a středních podnicích. Inovace 

také představují jeden z důležitých bodů pro hodnocení konkurenceschopnosti, jak je 

uvedeno výše. Proto se v této části disertační práce podíváme na definice inovací, a na to, 

jak se k inovacím postavit a řídit je, abychom dosáhli požadovaného cíle (determinovat 

růst a pokles MSP).  

S prvními definicemi inovací přichází Josef Alois Schumpeter (1883 - 1950). Od té doby, s 

rozvojem společnosti a podnikání, se množství definic značně zvýšilo. Je obecně známo, 

že Schumpeter byl průkopník na poli inovací a do pojmu inovace zahrnoval vše, co je pro 

podnik nové a může podnik rozvíjet. Do oblasti inovace můžeme zahrnout i ekonomického 

odborníka Petera Druckera.  

Mezi současné definice patří např.:„Inovace se často stávají kolektivní práci v rámci jedno 

inovačního týmu, případně v rámci celého podniku“ (Marcati et al., 2008). Toto tvrzení 

bylo potvrzeno i v článku týkajícího se kolektivní inteligence a znalostního managementu 

jako nástrojů pro řízení inovací v podniku. (Koudelková, Svobodová, 2011).  

Definice inovace podle dokumentu Evropské komise COM (2003) zní: „Inovace je obnova 

a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod a 

výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních 

podmínek a kvalifikace pracovní síly.“ Jedna z dalších definicí, jak vymezit inovace zní: 

„Inovace je úspěšné využívání myšlenek, produktů, jakož i prostředků k podnikání, 

k prosazení se na trhu a k financování, s konečným cílem dosažení zisku“(Connely et all, 

2010). 

Oslo manuál také obsahuje definici inovací, ale zaměřuje se především na technické 

inovace produktů a procesů TIPP (Technological product and process innovation). „TIPP 

zahrnují technicky realizované nové produkty a procesy a významná technická zdokonalení 

produktů a procesů. TIPP byly realizovány, jestliže byly zavedeny na trh (inovovaný 

produkt) nebo užity ve výrobním procesu (inovace způsobu zpracování). TIPP se týkají 
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řady vědeckých, technických, organizačních, finančních a obchodních činností“. Oslo 

manuál odlišuje TIPP od organizačních inovací, což svědčí o existenci různých druhů 

inovací.  

Například ve studii „Government intervention in response to the subprime financial crisis“ 

se uvádí, že inovace nemusí být v podstatě vůbec technického rázu, protože k rozvoji trhu 

nebo podnikatelského inovačního modelu není techniky vůbec zapotřebí (Breitenfellner, 

Wagner, 2010). Když jde o spolupráci, je dobré využít všech možných sil v podniku, které 

by mohly daný problém efektivně ovlivnit. Každý člen týmu nebo podniku může přijít 

s novým řešením. 

Inovační proces je charakterizován jako ne-lineární a vysoce interaktivní. Ne-lineární 

znamená, že inovace je stimulována a ovlivňována mnoha aspekty a zdroji informací, jak 

vevnitř tak zvenčí podniku (Kaufman et al, 2002). 

S inovacemi je spojená i velká finanční zátěž. Někdy se stává, že podniky jednoduše 

nemají dostatečný kapitál k tomu, aby mohli svůj výzkum a uvádění inovací na trh 

financovat. Musí k tomu použít tedy cizích zdrojů. Využití financování z cizích zdrojů 

představuje důležité rozhodnutí vedení podniku a je proto vhodné dodržovat obecné zásady 

plynoucí z této situace (Kaufamn et al, 2002; Pitra 2006): 

 Na rozhodnutí o financování inovací a stanovení poměru vlastního a cizího kapitálu 

musí být nahlíženo z dlouhodobého hlediska. Vedení musí mít na zřeteli i to, aby 

zajistilo bezproblémové fungování podnikatelských procesů v organizaci. 

 Pokud podniky hledají kapitál, je nutné mít propočítané veškeré náklady s ním 

spojené, protože finanční instituce, banky a investoři jsou ti, kteří obchodují s penězi 

a jejich podnikatelským záměrem je na tomto podnikání vydělat. Kromě toho, 

pokud podnik chce půjčit, je v pozici slabšího hráče na trhu. 

 Při vyjednávání o půjčce chtějí věřitelé vědět, na jaký podnikatelský záměr půjčují. 

Někdy ovšem podniky potřebující finance se zdráhají poskytnout informace 

vztahující se k jejich podnikatelskému záměru a předložit informace o 

předpokládaným budoucím vývoji. Na jedné straně je to pochopitelné, protože si 

chtějí chránit svoje know-how, na druhé straně, pokud tyto údaje neposkytnou, jen 

těžko seženou potřebný kapitál. 

 Financování jakéhokoliv podnikatelského kapitálu je pochopitelně spojeno 

s rizikem, které je nutné mít na paměti a snažit se je eliminovat. 
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Problémy vztahující se k financování cizím (externím) kapitálem jsou běžně známé. 

Kromě již zmiňované neochotě poskytovat informace bankovním a finančním institucím a 

jiným věřitelům, je to i skutečnost, že dlužník (majitel nápadu inovace) musí splatit 

v požadovaném termínu celou částku půjčky i se slíbenými výnosy. To i v případě, že 

inovace je neúspěšná. Podnikatel se proto může dostat velice snadno do finančních 

problémů. Pokud není součástí smlouvy o půjčce podmínka dělby nejen výnosů, ale i 

ztráty z realizace inovace, může neúspěch v první fázi implementace způsobit dokonce 

bankrot organizace (Goffin, Mitchell, 2005). 

3.3.1 Inovační proces 

Před dělením inovace, je vhodné si vymezit pojem inovační proces. Podle autorů 

Konečného a Wagnerové (2000) lze inovační proces chápat jako vývoj nového produktu, 

technologie a ostatních aktivit podniku od invence až po uvedení inovace do života. 

Inovační proces lze podle Dupala (1997) rozdělit do fází (tvorba invence, tvorba inovace, 

podnikání (difúze) inovací).  

Obr. 5: Inovační proces  

 

Zdroj: vlastní zpracování podle Konečný, Wagnerová 2000 
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Naznačené fáze inovačního procesu se běžně realizují v závislosti na rozsah inovačních 

změn. Jsou-li změny jen dílčího charakteru, proces se redukuje na potřebné aktivity 

(Konečný, Wagnerová). Je patrné, že inovační proces je úzce spjat s životním cyklem 

produktu. Klasický životní cyklus produktu se člení na 4 fáze: 

1. zavedení 

2. růst 

3. zralost 

4. pokles 

Sleduje-li vedení pečlivě životní cyklus výrobku, je připraveno ve správném čase 

zareagovat na nadcházející změnu, uvést na trh nový výrobek, změnit cenovou politiku aj. 

Podle Konečného a Wagnerové (2000) není předpoklad o linearitě inovačního procesu 

správný. Naopak se kloní k názoru, že nejde o lineární proces s definovanou posloupností, 

ale o systém interakcí a přechodů mezi jednotlivými funkcemi a subjekty procesu. Aktivity 

nejsou řetězené, naopak mohou probíhat současně. A z toho důvodu je v praxi stále více 

kladen důraz na interaktivní spolupráci jednotlivých zaměstnanců uvnitř podniku (Skokan, 

1999). Inovace jsou totiž výsledkem týmové spolupráce. Klasický lineární model je 

zachycen na obrázku: Lineární model inovací. 

Obr. 6: Lineární model inovací  

 

Zdroj: Konečný, Wagnerová 2000 

Jak již bylo řečeno, myšlenka lineárního modelu již byla překonána a nyní se přechází 

k nelineárnímu modelu a jeho variantám (řetězený model, integrovaný, síťový). Nejnovější 

inovační modely ukázaly, že inovace vznikají napříč různými disciplínami (Konečný, 

Wagnerová, 2000). Tak se dostala do popředí zájmu problematika znalostí v podniku (o 

této problematice více v kapitole 2.4.5).  
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3.3.2 Dělení inovací 

V odborné literatuře existuje několik pohledů na dělení a členění inovací a inovačních 

řádů, jejichž přehledem se tato podkapitola bude zabývat. Ze začátku je vhodné uvést 

základní rozdělení inovací ze tří hledisek (Hučka a kol., 2011, Klímová, 2006). První dvě 

jsou z věcného hlediska a třetí dělení je z hlediska intenzity. 

1. organizační, technické  - věcné hledisko 

2. procesní a výrobkové  - věcné hledisko 

3. přírůstkové (inkrementální) a radikální  - hledisko intenzity 

 

Někteří autoři (Hall a Saskice, 2001) považují za klíčovou odlišnost radikální a 

přírůstkovou inovací, jakožto stupeň inovací (Goggin, Mitchell, 2005). Tito autoři navíc 

přidávají ještě členění na inovace beze změny.  

Radikální inovace znamená podstatné posuny ve výrobkovém sortimentu - vývoj zcela 

nového výrobku nebo podstatné změny ve výrobním procesu, inovace založené na vědě. 

Vyskytuje se častěji v těch zemích či podnicích, které mají liberální smýšlení, jsou důležité 

v rychle se měnících sektorech, tedy v technologiích apod. (Hučka et al, 2011). 

Přírůstková inovace se vyznačuje spojitými zlepšeními v malém měřítku, ale kontinuálně 

v již existujícím výrobkovém sortimentu a výrobních procesech. Tento druh inovací je 

důležitý pro udržení konkurenceschopnosti ve výrobě kapitálových statků. Hlavním cílem 

je udržet vysokou kvalitu vyrobeného výrobkového sortimentu. Přírůstková inovace se 

jednodušeji zajišťuje tam, kde je kvalifikovaná pracovní síla, aby mohla zajišťovat stále 

nové inovace a uměla reagovat na možná rizika (Hučka et al, 2011).  

3.3.2.1 Další členění inovací 

Technické inovace se zabývají inovacemi výrobků a technologií, netechnické inovace pak 

inovacemi služeb a procesů. Pod inovace procesní řadí Klímová (2006) inovace 

marketingové, organizační a technologické a pod inovace produktové podle Klímové 

(2006) spadají inovace výrobků a služeb. Jedná se sice o velmi strohé, avšak velmi známé 

a používané dělení. Jeho četné požívání vychází pravděpodobně z toho, že je tak 

jednoduché. Ovšem pro účely disertační práce je nepostačující. 
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Řády inovací podle Valenty 

Profesor František Valenta se inovacemi a problematikou jejich intenzity a nástupu 

v podnikové praxi zabýval několik let. Za tu dobu pojmenoval jedenáct řádů inovací, viz 

tabulka níže. 
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Tab. 3: Řády inovací podle Valenty 

Řád 

inovací Označení Co se zachovává Co se mění Příklad 

-1 Degenerace Nic Úbytek vlastností Opotřebení 

0 Regenerace Objekt Obnova vlastností Údržby a úpravy 

RACIONALIZACE 

1 Změna kvanta Všechny vlastnosti Četnost faktorů Další pracovní síly 

2 Intenzita Kvality a propojení Rychlost operací Zvýšený posun pásu 

3 Reorganizace Kvalitativní 

vlastnosti 

Dělba činností Přerozdělení práce 

4 Kvalitativní 

adaptace 

Kvalita pro uživatele Vazba na jiné 

faktory 

Technologická 

konstrukce 

KVALITATIVNÍ INOVACE 

5 Varianta Konstrukční řešení Dílčí kvalita Rychlejší nástroje 

6 Generace Konstrukční 

koncepce 

Konstrukční řešení Stroj s elektronikou 

7 Druh Princip technologie Konstrukční 

koncepce 

IT technologie 

8 Rod Příslušnost ke kmeni Princip 

technologie 

Netkaná textilie 

TECHNOLOGICKÁ PŘEVRAT – MIKROTECHNOLOGIE 

9 Kmen Nic Přístup k přírodě Nano technologie 

Zdroj: Heřman, J.: Průmyslové inovace. Praha; 2002 

 

Inovace řadíme do řádu podle nastalých změn a zachovalých vlastností.  Již z přehledu je 

patrné, že řády inovací dále člení do skupin. Inovace záporného řádu jsou takové, které 

jsou vyvolány svévolnými degenerativními posuny. 

Do skupiny Realizace patří řády, které se týkají zejména výrobního procesu a koncový 

zákazník jimi není prvořadě dotčen.  

Valenta kromě rozdělení inovací do řádů také sledoval pomocí křivek šíření a ústup 

produktových generací, viz obr. č 3. Podle nich učinil závěr, že podnik by si měl být 

vědom, v jaké fázi inovační vlny se nachází, tuto vlnu by měl hlídat a ve správný čas 

zavést na trh inovaci novou.  
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Obr. 7: Křivky produktových inovací

 

Zdroj: Valenta, F.: Od Schumpetera k nové ekonomice [on-line] 

 

Křivka S – sleduje vývoj celkového kumulovaného množství vyrobených původně nových 

výrobků v průběhu celé doby, kdy byly ve výrobě, v prodeji nebo v užívání. 

Křivka R - sleduje objem výroby (nebo prodeje) původně nového výrobku v jednotlivých 

obdobích (v našem případě v jednotlivých letech) 

Křivka DR - sleduje vývoj diferencí v objemech výroby mezi jednotlivými obdobími 

(meziroční přírůstky nebo úbytky) (Valenta, 2000). 

Typologie a stupně produktových inovací 

První pokus v třídění typologie produktových inovací byl proveden Hermanem (2002), 

jenž vytvořil osm řádů. Dále tuto snahu projevili Dvořák, Zamarský a mnoho jiných. Právě 

Zamarský (2007) uvádí toto dělení: 

 plynulé zásadní inovace (postupně se zvyšuje dokonalost produktu), 

 distruptní inovace (inovuje se i když inovace není zcela dokonalá), 

 hodnotové inovace (jejich úkolem je zvyšovat hodnotu produktu). 

 

Stupně produktových inovací studovali konzultanti v Booz Allen a Hamilton a jejich 

členění je v následující tabulce. 
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Tab. 4: Stupeň produktové inovace 

  Stupeň produktové inovace 
Rozvoj produktu 

(starý nový) 

1 Zlepšení a úprava stávajícího produktu Starý 

2 

Nové produkty které prošly lehkým vývojem 

bez vynaložení vysokých nákladů Starý 

3 

Existující produkty, které jsou cílené na nové 

trhy Starý 

4 Rozšíření produktové řady Nový 

5 Vytvoření nové výrobkové řady Nový 

6 Zcela nový produkt Nový 
Zdroj: Goffin a Mitchell, 2005 na základě Booz Allen a Hamilton 

 

Prvních pět stupňů je možné považovat za přehledné a srozumitelné, poslední stupeň 

„Zcela nový produkt“ si vytváří nové trhy a hledá nové zákazníky. Jedná se tedy o 

absolutní produktovou inovaci. 

 

Další typologie inovací 

Laické i odborné veřejnosti je známé typologické členění inovací 4A podle Vlčka (2010): 

 typ akceptace (prosté převzetí známého řešení beze změny z produktu na produkt do 

jiného teritoria), 

 typ aplikace (přizpůsobení inovace produktu podle vzoru), 

 typ adaptace (přetvoření vzoru a řešení), 

 absolutní inovace (vytvoření zcela nového řešení, vzoru). 

 

Zejména z důvodu potřeby statistického šetření byla v roce 1993 z podmětu EUROSTATU 

a CIS (Community Innovation Survay) v Oslo Manuálu verze I. vytvořena typologie 

inovací, která zahrnovala následující: 

1. inovace produktové, 

2. inovace procesní, 

3. inovace technologické, 

4. inovace marketingové. 
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V roce 1997 vznikla druhá verze Oslo manuálu, na které spolupracoval EUROSTAT 

s EIMS (European Innovation Monitoring System). Ta vyřadila z předešlého seznamu 

inovace technologické a skryla je pod inovace procesní. Seznam ještě rozšířila o dva další 

typy a vznikl následující seznam: 

1. inovace produktové, 

2. inovace procesní, 

3. inovace marketingové, 

4. inovace organizační struktury, 

5. inovace služeb, 

V roce 2010 začal řadit Čichovský (2012) do inovací: 

6. inovace tržní produktové nabídky včetně nabídky služeb a kontinua produktu 

služby. 

 

Díky tomuto rozdělení vyplynuly napovrch problémy související s nejasným vymezením 

produktových inovací. ČSÚ pořádá výzkumy jednou za dva roky na základě klasifikace 

SKP (standardní klasifikace produktů), která je navázána na harmonizovanou celní 

nomenklaturu. Ovšem není zřejmé, co do produktových inovací řadit a co nikoliv. Z tohoto 

důvodu vznikají nesrovnalosti ve statistických šetřeních a při srovnávání výsledků mezi 

zeměmi EU a zeměmi s inovačně vyspělým potenciálem, jako je Čína, Indie, Korea, 

Brazílie, JAR, USA.  

Produktové inovace se z různých důvodů snažil vymezit i Čichovský a kol. ve své práci, 

ale sám podotkl, že jeho vymezení není konečné a dostačující. Od nejasného vymezení 

produktových inovací se dále odvozují i problémy s vymezení inovací služeb a 

marketingových inovací. Služby jsou klasifikovány podle OECD systému OKEČ 

(Odvětvová klasifikace ekonomických činností platné od roku 1994 do roku 2008) ve 

třídách 50-74, která byla nahrazena v roce 2008 CZ-NACE, kde služby spadají do tříd 1-

99, která také navazuje na mezinárodní klasifikaci UNIDO výrobků a služeb The United 

Nations Standard Products and Services Code® (Čichovský a kol., 2012). Na tuto 

klasifikaci jsou navázány normy ISO a standardy kvality v systému TQM (Total quality 

management), GQM (Global quality management). 

 

Pro účely disertační práce budu vycházet z dělení inovací podle Oslo manuálu III (OECD, 

2005). Popis jednotlivých inovací je pak v následujícím znění: 
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Produktové inovace – jedná se o změny, které bezprostředně souvisí s výrobkem. Tedy 

uvedení úplně nových výrobků či služeb (čili můžeme hovořit o technickém zlepšení). 

Technicky zlepšený výrobek je pak ten, jehož kvalita byla posunuta na vyšší úroveň za 

použití kvalitnějších materiálů či lepších komponent a technicky nový výrobek je ten, 

jehož technické parametry se významně liší od původního výrobku (ČSÚ, 2001). 

Inovace procesů – jde o změnu v technologickém procesu výroby, jakož i o nové 

uspořádání dodavatelského řetězce. Nově použité metody „mohou zahrnovat změny v 

zařízení nebo v organizaci výroby, nebo v kombinaci těchto změn, a mohou být získány 

využitím nových znalostí“(ČSÚ, 2001). Inovace procesů se mohou vyznačovat přínosem 

pozitivních výsledků při snižování materiálové spotřeby a mzdových nákladů.  

Inovace marketingové – tento typ inovací se zaměřuje na zvyšování prodeje a tedy na 

hledání nových cílových skupin a trhů. Změny, které tyto inovace přináší, se týkají nových 

marketingových metod, které obsahují změny buď v designu produktu, nebo balení, dále 

změny v podpoře prodeje a také změny v umístění výrobku (ČSÚ, 2001). 

Inovace organizační struktury – lze vymezit jako zavádění nových typů organizačních 

struktur v podniku s využitím nových organizačních metod, které ještě nebyly v podniku 

použity (ČSÚ, 2001). O inovacích organizační struktury můžeme hovořit jako o inovacích, 

které patří do strategických rozhodnutí podniku.  

3.3.3 Výhody spojené s inovacemi 

Jak již bylo zmiňováno na začátku této kapitoli, MSP se vyznačují určitými výhodami, ale 

i  nevýhodami. Podle některých autorů a odborníků z asociace malých a středních podniků, 

jsou výhody spojené s inovacemi např. tyto: 

 schopnost nabídnout nový produkt, který nikdo jiný v dané chvíli nemůže 

nabídnout, 

 umět nabídnout, vyrábět anebo dodat něco takovým způsobem, který ostatní neumí, 

 schopnost konkurovat cenou a kvalitou, aj. 

Nesmí být opomenut ani hlavní důvod, proč podnikatelé vytvářejí a prosazují inovace, a to 

tvorba mimořádného inovačního zisku (Valenta, 2000), který vzniká dvěma následujícími 

způsoby: 

 

 

 



52 

 

1. Vytvořením nového výrobku 

„Pokud inovace nového výrobku proběhne úspěšně, jeho tržní cena se zcela odpoutá od 

nákladů a cenové hladiny běžné pro daný trh. Vysoký inovační zisk jednoho výrobce na 

tomto trhu vytvoří nerovnováhu. Výrobce je jeho výší stimulován k expanzi dodávek 

výrobku a ostatní výrobci jsou nuceni na základě licencí a imitací začít s produkcí tohoto 

výrobků také, aby si ukrojili alespoň malý podíl na inovačním zisku. Tímto vývojem se na 

daném trhu postupně vytváří nová rovnováha; vstupem nových podnikatelů cena výrobku 

klesá a postupně mizí mimořádný inovační zisk“ (Valenta, 2000). 

2. Snížením nákladů na výrobu u stávajícího výrobku 

„Mimořádný inovační zisk, který vzniká snížením nákladů na výrobu, je výsledkem lepších 

výrobních postupů u neměnných výrobků. Společnost získá oproti konkurentům výhodu 

nižších nákladů a dociluje tak vyššího zisku“ (Valenta 2000). Pokud půjdeme více do 

historie, zjistíme, že o takovém zisku hovoří ve svých pracích již Marx i Schumpeter. Marx 

se věnuje vzniku nadhodnoty, která vzniká právě snižováním nákladů při použití nové 

metody a podle Schumpetera je východiskem pro inovační zisk snižování nákladů díky 

novým kombinacím výrobních faktorů (Bártová 2008). Schumpeter dále ve své první práci 

„Teorie hospodářského vývoje“ charakterizuje vliv nových kombinací na inovační zisk pro 

ty, kteří jej uplatní jako první. Na počátku Schumpeter  zastával názor, že inovační zisk je 

pouze výlučně závislý na snížení nákladů, avšak ve své další práci dokazuje, že inovační 

zisk vzniká i v případě zcela nového výrobku. V této práci také rozděluje inovační zisk do 

dvou vln, primární a sekundární. Inovační zisk může mít podle Schumpetera dvě základní 

podoby, absolutní a relativní.  

Absolutní inovační zisk se váže k absolutní inovaci, znamená to tedy, že tržní cena výrobků 

se odpoutá od nákladové hladiny všech ostatních výrobců a zisk postupně klesá se 

zapojováním dalších výrobců.  

Relativní inovační zisk je zisk z relativní inovace = inovace zlepšeného či nového výrobku 

nebo zlepšeného procesu, který je nový v rámci podniku (Valenta, 2000).Inovace nabízí 

otevřenou cestu k úspěchu firmy: 
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Obr. 8: Cesta inovačního myšlení (cesta k úspěchu firem)  

 

  

 

 

 

Zdroj: Pitra, Z. Podnikatelské myšlení; 2010 

3.3.4 Vztah mezi inovacemi a velikostí podniků  

Vztah mezi velikostí firmy a inovacemi je diskutovaným tématem a zabýval se jím už 

Schumpeter ve svých prvotních studií. Nejvýznamněji ve své druhé knize Kapitalismus, 

socialismus a demokracie z roku 1942. Prohlásil, že velké firmy jsou ve výhodě když mají 

zavedeny inovace z hlediska úspor z rozsahu, které mají oddělení VaV a mohou tak 

inovovat nadproporciálním vývojem (Schumpeter, 2004). V jeho stopách šli vědci jako 

Antonelli a Cladreini (1999), Breschi (1999) a další. Akademici a vědci v této oblasti to 

odůvodňují tím, že velké firmy mohou mít oddělení vědy a výzkumu. Práce inženýrů a 

vědců v tomto oddělení může být také efektivnější díky možnosti sdílet svoje myšlenky 

s kolegy. Ve velkých firmách se však musí počítat i s vysokým stupněm byrokracie. Tuto 

verzi podporuje také výzkum malých a středních podniků zaměřených na výrobu jídla a 

nápojů v Belgii (Avermaeta et al, 2003). Na druhé straně se setkáváme s názory, že malé 

firmy mají větší výhody a lepší výsledky v inovování, protože mohou být flexibilnější a 

lépe tak reagovat na změny (Damanpour 1992). Výhoda v podobě zvýšené efektivity se 

může projevit zejména tím, že zaměstnanci jsou daleko více motivováni než ve velkých 

organizacích. Často je v literatuře uváděno, že MSP inovují specifickými způsoby, které 

jsou odlišné od způsobů, jež jsou používány ve velkých podnicích. Příčinou mohou být 

specifické vlastnosti vztahující se k velikosti podniku. Tato skutečnost je zapříčiněna 

kombinací faktorů (úroveň technologií, konkurenční strategie a marketingové záležitosti) 

(Kaufmann, Tödtling 2002).  

O vztahu mezi inovacemi a velikostí podniku se diskutuje hojně nejen v odborných 

ekonomických literaturách, ale také v odborných technických literaturách (Stock et al, 

2002). V technické literatuře je nejčastěji popisována přímo úměrná korelace mezi 

technickými inovacemi dynamického charakteru
8
 a velikostí podniku (Stock et al, 2002).  

Bohužel v literatuře se nachází různé nesourodé názory na vztah velikosti podniku 

                                                 
8
 Dynamická inovace je proces vytváření řady inovací v čase. 

Podnika-

telský 
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s inovacemi. Jistá je jen skutečnost, že inovace ovlivňují růst podniku. Jedná se o 

poznatky získané ve světě. Důležitá je situace v České republice. A k této situaci se váže 

jedna z hypotéz práce. Kladný vztah mezi velikostí a inovacemi se dá považovat za 

potvrzený ve výrobních podnicích (Damanppour, 1992). Ostatní sektory nevykazují 

jednoznačnou spojitost. Tuto skutečnost potvrzují i některé další výzkumy, např. 

(Camison-Zornoza et al, 2004) nebo další odborníci snažící se zacílit svůj výzkum jen na 

jeden vybraný sektor (McDermot, Prajogo, 2011). Revilla (2012) uvádí, že by se 

výzkumníci měli spíše zaměřit na to, co zapříčiňuje různé efekty v růstu MSP a nejen se 

soustředit na hledání souvztažností mezi velikostí podniku a inovacemi (Revilla, 

Fernández, 2012, Stock et al, 2002).  

 

Na problematiku inovací a velikosti podniků se dá také nahlížet z pohledu typu inovací. 

Oke et al (2007) přišel s tvrzením, že MSP tíhnou více ke generování přírůstkových 

inovací a velké podniky tíhnou naopak ke generování radikálních inovací, což může být 

způsobeno dostatkem financí. Dále musíme uvažovat, že velké podniky si díky dostatku 

financí mohou dovolit zaměstnat velké množství odborných pracovníků v oddělení 

výzkumu a vývoje, kteří dokáží kumulovat množství nápadů a mají nepřeberné technické 

znalosti a schopnosti. Naopak malé podniky tuto možnost nemají, ale mají schopnost být 

flexibilní, rychle se přizpůsobovat nastalé situaci a akceptovat nové výzvy (Kanter, 1985). 

 

Budeme-li se bavit o výdajích na inovaci a vztahu podniků k inovacím, pak mnohé studie 

prokázaly že výdaje na VaV rostou s velikostí firmy. Ve výzkumu, který byl proveden 

v USA na téměř 600 podnicích bylo zjištěno, že jak velikost, tak i věk společnosti 

ovlivňují počet nových produktů vyrobených na jeden dolar prodeje (Hall, 1987). A 

samozřejmě ve velkých podnicích jsou výdaje na VaV a počet získaných patentů vyšší než 

v malých podnicích. Ovšem nelze vyvodit jednoznačný závěr, že velké podniky jsou 

inovativnější než malé (Wakasugi et al 1997). To například dokládají tvrzení v odborných 

studií uveřejněných v letech 1987 a 1990 (Pavitt et al, 1987, Acs, Audretsch, 1990). Na 

druhou stranu jsou tady i autoři, kteří říkají, že velké společnosti se zdají být narozdíl od 

těch malých inovativnější (Craggs, Jones, 1998; Kaufmann, Tödtling, 1999). Není možné 

tedy jednoznačně konstatovat, zda velikost firmy souvisí se schopností vytvářet inovace. 

Musí se vždy zahrnout všechny možné faktory, které na inovativnost působí a různým 

rozsahem ji ovlivňují (Kaufmann, Tödtling, 2002). Právě autoři Kaufman a Tödtling ve 
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svém výzkumu, který se konal v sousedním Rakousku zjistili, že pouhých 12, 9 % MSP je 

zapojeno do výzkumu a vývoje. U velkých podniků hodnota lehce přesahuje 31 %. Právě 

již zmíněný nedostatek financí stojí také za nízkou angažovaností ve výzkumu a vývoji. 

Tuto bariéru některé podniky mohou řešit pomocí externích vztahů s jinými organizacemi 

nebo jednotlivci, kteří na výzkum přispívají. Jedná se o velice významné výzkumné téma a 

z hlediska komplexnosti pochopení celé problematiky determinantů růstu je i důležité. 

Z toho důvodu byla kapitola zařazena do teoretického přehledu vztahujícího se ke 

zkoumané problematice. 

3.3.5 Lidské zdroje v problematice inovací 

S inovacemi je také spojeno jedno významné riziko uvnitř podniku, a to možnost, že 

stávající zaměstnanci nebudou ochotni změnu přijmout. V tomto případě nemluvíme o 

výrobkových změnách, ale o procesních inovacích. Averze vůči novým procesům ve firmě, 

novým úkolům a organizačním změnám může být tak velká, že v krajním případě musí 

dojít k nahrazení zaměstnance/zaměstnanců.   

Kromě averze zaměstnanců k inovacím a jejich neschopnosti či neochotě inovace 

generovat, je nutné brát v úvahu, že některé skutečnosti mohou naopak vytvářet, případně 

zlepšovat kreativní prostředí ve firmě. Osobní schopnosti zaměstnanců totiž významně 

ovlivňují vývoj inovací (Tsai, Chen, Chin, 2010). Ke zlepšování výsledků inovací a 

k lepšímu přijetí inovací je vhodné v organizaci vytvářet a pěstovat dobré kooperační 

vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Také je zřejmý vliv osobností k inovacím.  

Aby vůbec mohly inovace na růst působit a vznikat, je zapotřebí lidského faktoru, který je 

důležitý, jak nasvědčuje úvod této kapitoly. Z toho důvodu se autorka rozhodla tímto 

bodem v rámci disertační práce zabývat a podat stručný ucelený výtah k pochopení celé 

problematiky. 

Podle výsledků studie (Marcati et al, 2008) bylo zjištěno, že se nejedná jen o zkušenosti a 

znalosti technologického charakteru, které ovlivňují tvorbu inovace, ale i vnitřní faktory 

osobnosti člověka, jako jsou vnitřní charakteristiky člověka (podnikatele). Již v roce 1998 

vyslovili Barringer a Greening myšlenku, že podnikání bude dříve nebo později 

konfrontováno s úkolem transferu znalostí, dovedností a intensity motivace zaměstnanců 

kvůli dalšímu růstu podniku, ať už na poli geografické expanze nebo ve zvyšování obratu 

tržeb, aktiv a počtu pracovníků. Právě znalosti jsou základem generování inovací. Znalosti 

do podniku přináší člověk. Existují dva druhy znalostí – explicitní a implicitní.  
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Explicitní znalosti má podnik běžně uložen v databázi a správným řízením je může vhodně 

použít. Představují majetek podniku.  

Implicitní znalosti si naopak firma musí sama pěstovat díky lidské aktivitě (Ruppel, 

Harrington, 2001). Také firma jako taková má na tvorbu implicitních znalostí vliv, a to tím 

jaké vytváří sociální prostředí. Díky tomu se stává podnik unikátní a láká nové schopné 

pracovníky (Isabel, 2011).  

Hlavní podmínky, které určují vznik sociálního klimatu vedoucí k podpoře a rozvoji 

inovačního podnikání, se dají shrnout do dvou bodů (Pitra, 2006): 

 zapojení všech pracovníků organizace do tvorby inovačních řešení a vybudování 

interního souladu v organizaci mezi jednotlivými útvary, 

 zbavení všech pracovníků obav z chyb, kterých by se mohli dopustit při hledání 

nových řešení.  

 

Znalosti, někdy též označovány jako znalostní aktiva, představují pro podnik nehmotný 

majetek, konkrétně know-how, postupy ve výrobě či v receptu, duševní vlastnictví aj. To 

vše má velký potenciál na vytváření bohatství a blahobytu (Sheng-Tun Li, Won-Chen 

Chang, 2007). Tento druh aktiv je sice vlastnictvím organizace, ale je důležité mít na 

paměti, že původním majitelem je jedinec, který přispívá k rozvoji společnosti a je schopen 

komunikovat, myslet a řešit problémy (Vaškovičová, Koudelková, Svobodová, 2011). 

Jedinec se většinou označuje jako znalostní expert nebo jen znalostní pracovník. Někteří 

autoři se domnívají, že úloha znalostního pracovníka patří jen manažerům a vedoucím 

pracovníkům - např. Papadakis a Bourantas (1998). Ale na druhé straně se setkáváme 

s názory, že "každý pracovník patří do skupiny znalostních pracovníků" Evan Rosen 

(2011). Rosen (2011) se dále domnívá, že pojmy "znalostní pracovník" a "dělník" se již 

dále vzájemně nevylučují. Lidé pracující rukama mohou také přispět svými znalostmi a 

zkušenostmi k rozvoji podnikání. Například Nečas (2006) uvádí charakteristické rysy, 

které by měl mít znalostní pracovník: 

 výkonnost, 

 odvaha, 

 poctivost, 

 důvěra, 

 morálka, 

 spravedlivost. 
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O tom, že znalosti jsou důležité pro vytváření hodnotných aktiv, svědčí nejen ekonomické 

příspěvky a pojednání, ale i statistické výzkumy, které jsou zaměřeny na využívání 

informací
9
 při generování inovací. Průzkumy jsou prováděny Eurostatem napříč 

evropskými zeměmi. Pro potřeby statistik člení Eurostat informace do 4 základních skupin: 

 vnitřní zdroje,  

 zdroje informací z trhu, 

 institucionální zdroje a  

 ostatní zdroje informací.  

 

Přičemž nejvíce využívanými zdroji informací, znalostí v EU v podniku, jsou vnitřní a 

tržní zdroje. Zhruba 40 – 50 % všech informací přichází z vnitřního prostředí. Největší 

podíl ve využívání interních inovací je na Kypru, a to 86 %, nejméně s vnitřními 

informacemi pracuje Litva 32 %. Pokud jde o informace a následně znalosti získané z trhu, 

tak největší podíl těchto znalostí přichází od zákazníků a od dodavatelů. Opět je tento trend 

viditelný napříč Evropskou Unií. Podnikatelé v ČR získávají nejvíce informací buď 

z vnitřního prostředí podniku, okolo 39 % anebo z tržních zdrojů, zejména od zákazníků 32 

%. Pouze něco málo přes 4 % tvoří institucionální zdroje a cca 5 % jsou informace a 

znalosti získané jiným způsobem. (Parvan, 2007). Ačkoliv je trend napříč Evropou takový, 

že podnikatelé využívají opravdu mizivé procento informací z různých státních a 

evropských institucí, tak tyto organizace nabízí širokou škálu užitečných informací.  

Inovace založená na znalostech, si jako každá jiná, sebou nese riziko. Aby byla úspěšná, 

musí být pozitivně přijímána (Drucker, 1993). 

 

Hlavní funkci při zahajování procesu tvorby inovací mají řídící pracovníci (ředitel a 

managmenet) v podniku. Jejich komerční úspěšnost závisí na kreativitě řídících pracovníků 

podniku a vedoucích projektů. Navíc vrcholový management musí zajistit ve všech 

časových horizontech účelnou koordinaci unikátních a kreativních řešitelských řístupů, 

které tvoří předpoklad podnikatelského úspěchu inovace (Pitra, 206). Většina inovačních 

projektů se neobejde bez zapojování dalších elementárních inovací. 

Valenta (2000) uvádí tři hlavní funkce řídících pracovníků: 

1. provedení změny náležející do příslušné inovační akce, 

                                                 
9
 Informace vytváří znalosti. 
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2. příprava projektu a koordinace při realizaci inovační akce, 

3. schválení realizace inovační akce. 

 

Další důležitou rolí managementu, vedoucí k dosažení úspěchu, je zajistit v dlouhodobém 

časovém horizontu účelnou koordinaci unikátních a zároveň kreativních přístupů, které se 

zakládají na reálném předpokladu úspěchu inovací (Pitra, 2006). Nesmí být zanedbána ani 

skutečnost, že vývoj inovací a jejich příprava pro zavedení vstupu na trh musí fungovat 

zároveň s ostatními běžnými činnostmi podnikatelské jednotky a nelze promeškat okamžik 

správného načasování se zahájením inovací v podniku.  

 

Důležité pro vedení organizace, která usiluje o inovační rozvoj podniku, je podporovat 

vznik inovačních nápadů, a to na jakémkoli stupni v podniku. Jinými slovy, inovační 

rozvoj podniku by dle slov Pitry (2006) nemělo zajišťovat pouze oddělení Vědy a 

výzkumu. Naopak tato činnost by se měla stát součástí každodenního záležitostí všech 

pracovníků organizace.  

Významným aspektem, který může pomoci k úspěchu podniku je přijímání téměř výhradně 

jen vnitřně disciplinovaných a profesně způsobilých lidí. Tito lidé nepotřebují neustálou 

kontrolu vedení, a to se díky tomu může věnovat své práci a své úloze v procesu tvorby 

inovací. Tento jev je nazýván disciplinovaná firemní kultura, která je vhodná zejména k 

tomu, že podporuje vznik sociálního klimatu v organizaci. Dá se jí dosáhnout jak 

správným výběrem zaměstnancům, tak flexibilním uspořádáním firemním struktury. 

Zajímavé výsledky v pohledu na informace přinesla dílčí studie provedená v Salernu, 

v Itálii. Autoři této studie se rozhodli zaměřit se na vztah vzdělání versus inovace. 

Výsledky byly docela překvapivé. Vyšlo najevo, že v tamní části Itálie existuje kladný 

vztah mezi tvorbou inovací a dosaženým vzděláním vlastníka. Jinými slovy, čím vyšší 

stupeň vzdělání
10

 byl dosažen, tím více se inovace v podniku generují. Ovšem, pokud má 

být inovace na trhu úspěšná a generovat vysoké zisky, pak ti, kteří ji vytvářejí nedosahují 

vysokého stupně vzdělání (Farace, Mazzotta, 2011).  

Další bod, který by měl být zmíněn, je motivace zaměstnanců do práce na inovacích. 

Motivace patří mezi jeden ze základních nástrojů manažera. Vedení má k dispozici různé 

motivační stimuly, pomocí nichž mohou lidi směřovat správným směrem (Farace, 

Mazzotta, 2011).  

                                                 
10

 středoškolské, vysokoškolské –bakalářské nebo inženýrské aj. 
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Existují dva základní způsoby „ovlivňování“,  tzv. neosobní a osobní faktory řízení. 

Neosobní neboli také „tvrdé (hard) faktory řízení“ jsou spojeny s působením závazných 

pravidel pro řízení podniku a pracovními normami, které jsou závazné. V kladném slova 

smyslu o nich můžeme mluvit jako o faktorech, které zabezpečují řád a pravidla, ovšem ne 

na všechny pracovníky působí příznivě.  

Druhým druhem jsou osobní, neboli také „měkké (soft) faktory řízení“. Snaží se vcítit do 

potřeb a přání člověka, vyzdvihnout jeho důležitost v týmu a vytvářet v něm kladný vztah 

k práci. Osobní faktory jsou obtížně měřitelné.  

Pro správné fungování podniku se doporučuje obě metody řízení kombinovat. Absence 

jednoho z nich může vést ke zhoršení klimatu ve firmě. Proto je vhodné používat 

motivační stimuly. Ty mohou být různého charakteru od finančního ohodnocení, 

sportovních a kulturních akcí, vyhlášení nejlepšího zaměstnance měsíce, vyřknutí 

pochvaly, přes pocity smysluplnosti práce, volnosti, bezpečnosti, k  pocitu, že je 

zaměstnanec v týmu nepostradatelný, a mnoho dalších.
11

 

3.3.6 Metody hodnocení inovací 

Měření inovací je významné pro jejich realizátory, neboť do inovací jsou vkládány 

finanční prostředky ve velkém objemu. Kromě toho je měření důležité pro získání zpětné 

vazby a  v průběhu realizace inovačních aktivit pro získání informací o tom, zda inovace 

budou úspěšné. Na počátku inovačních aktivit je nejisté, zda budou úspěšné či nikoliv. 

Ovšem měření ekonomického efektu inovací je obtížné kvůli špatnému přiřazení 

nákladovosti a efektivnosti k projektu. Otázkou měření inovací se zabýval také Valenta 

(2000), který poukázal na skutečnost, že z VZZ (výkazu zisku a ztrát) je možné určit 

„operační marži“ a její podíl na celkovém hospodaření podniku. Tento ukazatel je i přesto 

značně nepřesný, protože ve VZZ jsou náklady členěny podle druhu nikoliv podle 

výrobku. Řešením by mohlo být hledat odpověď ve výrobní marži. Z těchto důvodů firmy 

od tohoto hodnocení opouštějí a naopak se snaží inovace hodnotit podle zisku na 

celkových tržbách podniku. Ani tato metoda není v pořádku, protože v účetnictví jsou 

zachyceny historické údaje. Vhodnější je používat pro hodnocení inovací kromě finančních 

ukazatelů i nefinanční ukazatele. Důležitý je také pozitivní přístup ke strategickému 

plánování a objevování vztahů mezi znalostmi a inovací ve firmě Je pravděpodobné, že i 

dobře formulované projekty, které nebudou zasazeny do kultivovaného prostředí, mohou 

                                                 
11

 http://skolicistredisko.net 

http://skolicistredisko.net/
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v inicializační fázi selhat. Například Ing.Vacek, Ph.D. z FEK ZČU prezentoval metodiku 

k hodnocení investic vzniklou na ZČU a zaměřil se na tyto oblasti hodnocení: 

 strategie a plánování, 

 marketing, 

 technologické procesy, 

 kvalita životního prostředí, 

 logistika, 

 organizace a lidské zdroje. 

 

Obecně ekonomové používají množství různých měření inovací jako jsou: 

 výdaje na vědu a výzkum, 

 počet podaných patentů a 

 počet hlavních (důležitých) inovací generovaných v průmyslu v průběhu určité 

časové etapy. 

Všechny tři zmiňované možnosti mohou poskytovat vnitřní pohled do vývoje inovací, ale 

mají své významné limity, pro které nejsou schopny, zejména pokud jsou použity 

izolovaně, poskytnout přesné informace. Například počty patentů mohou indikovat 

množství invencí v organizaci, které byly komercializované, avšak invence chápeme jako 

vynález, nikoliv jako inovaci (Goffin, Mitchell, 2005). 

Je vhodné mít na paměti, že měření inovací není pouze problematikou, kterou se zabývají 

ekonomové, ale je to důležitý bod i pro prakticky uvažující manažery. Tito lidé v praxi 

nemají možnost a prostor využívat ve velkém množství jen teoretické znalosti, nýbrž 

potřebují i praktický um, aby vyřešili včas a efektivně nastalý problém. Proto je nutné 

zvážit, které metody mohou být vhodné právě pro ně.  

Například množství podaných patentů je pro manažery vhodné jen v případě použitý 

s jiným měřítkem. Také počet nových produktů je vhodným měřítkem v případě, že má 

podnik jasně definováno, co se počítá za nový produkt. Kromě toho tento ukazatel je i 

vhodný v konkurenčním boji, kdy může podnikatel sledovat vývoj u konkurence. Výdaje 

na výzkum a vývoj jsou vhodné pro benchmarking firem, ale už ne tak vhodné pro 

manažery. Úspěšnost inovací je možné sledovat kromě počtu podaných patentů i podle 

licencí, zavedení ISO normy, získání ocenění pro výrobek, podnik či službu apod. (Goffin, 

Mitchell, 2005). 
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3.3.6.1 Hodnocení inovací podle Oslo manuálu 

Oslo manuál má svoji vlastní metodiku pro hodnocení inovací a z ní vychází při svých 

šetřeních také Český statistický úřad. Metodika je důležitá pro porovnání inovačních 

aktivit jednotlivých zemí. Oslo manuál se zaměřuje především na technické inovace. 

Zabývá se jak stránkou vstupů tak i výstupů. 

 

1. Měření výdajů na inovaci (vstupy) 

Oslo manuál definuje dva přístupy subjektivní a objektivní přístup. 

Subjektivní přístup sleduje výdaje na inovace za určitý časový úsek. Zahrnuje výdaje, jež 

se přímo nevážou na konkrétní inovační projekt a má jak své výhody (lepší možnosti 

porovnání inovujících a neinovujících podniků a mezinárodní srovnatelnost), tak i 

nevýhody (netransparentnost spojení vstupů s výstupy).   

V objektivním přístupu jsou sledovány výdaje na inovace, které jsou realizovány za určité 

časové období vyjma těch, které byly již ukončeny.  

Oslo manuál doporučuje používat první zmiňovanou metodu, tedy subjektivní přístup. 

Dále Oslo manuál doporučuje členění výdajů tzv. metodou „zdola-nahoru“ (nejprve se určí 

částky výdajů na jednotlivé typy inovační činnosti, ty se sečtou a výsledek je roven 

celkovým inovačním výdajům firmy). Toto doporučení je z důvodu zvýšení spolehlivosti. 

Sledování výdajů je rozčleněno do těchto následujících skupin: 

 výdaje na nehmotnou techniku a know-how, 

 výdaje na hmotnou techniku, 

 výdaje na vědu a výzkum, 

 výdaje na nástroje, průmyslové inženýrství, průmyslový design a zavádění výroby, 

včetně ostatních výdajů na pilotní provozy a prototypy, 

 výdaje na školení pracovníků souvisejícími  s inovačními činnostmi, 

 marketing technicky nových či zdokonalených výrobků. 

2. Hodnocení vlivu inovací na výkon podniku (výstupy) 

Pro toto hodnocení je vhodné využívat ukazatelů z následujících oblastí: 

 podíl technicky nových nebo zlepšených výrobků na tržbách, 
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 vliv inovace na využití výrobních faktorů, 

 výsledky inovačního úsilí. 

 

Kapitola zabývající se měřením a hodnocením inovací byla do disertační práce zařazena 

zejména z důvodu významnosti hodnocení inovací pro podnik. Vedení a zainteresované 

okolí podniku má právo znát úspěšnost inovačních aktivit v podniku. Kromě toho 

poskytuje hodnocení také feedback o tom, které inovační aktivity byly pro podnik žádoucí.  

Ze získaných údajů se pak lépe vytváří strategické plány pro další projekty, což vede 

k pozitivní stimulaci růstu podniku. 

 

3.4 Kritické shrnutí stavu vědeckého poznání 

Problematika malých a středních podniků je značně rozsáhlá. Zabývá se jí mnoho 

ekonomických odborníků. Přesto oblast inovací působící na růst malých a středních 

podniků zatím není zcela prozkoumaná. V následující tabulce č. 5 je uveden přehled 

literárních zdrojů podporující stav vědeckého poznání důležitého pro disertační práci.  
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Tab. 5. Tabulka významných zdrojů mapující současný stav vědeckého poznání  

Oblast Autor (autoři) Název práce 

Rok 

vydání 

MSP 

L.E.Greiner 

Evolution and Revolution as 

Organizations Grow 1972 

R. Hisrisch, M. Peters 

Entreprenuership: Starting, Development 

and Managing a New Enterprise. 1992 

I. Hashi 

Entrepreneurship and SME growth: 

evidence from advanced and laggard 

transition economies 2001 

M. Dobbs, R.T. Hamilton 

Small business growth: recent evidence 

and new directions. 2006 

G. C. Brush a kol. 

Pathways to entrepreneurial growth: The 

influence of management, marketing, and 

money 2009 

B. Head, B. Kirchhoff 

The Growth, Decline and Survival of 

Small Businesses: An Exploratory Study of 

Life Cycles 2009 

Inovace 

F.P. Drucker Inovace a podnikavost 1993 

F. Valenta Od Schumpetera k nové ekonomice  2000 

L. Čichovský a kol. 

Moderní pojetí inovací a jejich typologií 

pro praxi 2012 

Růst 

podniku 

a inovace 

R.R.Nelson, S.G. Winter 

An evolutionary theory of economic 

change  1982 

B.C. Barringer, D.W. 

Greeningb 

Small business growth through geographic 

expansion: A comparative case study 1989 

J.A. Schumpeter Kapitalismus, socialismus a demokracie  2004 

Velikost 

podniku 

a inovace 

F. Damanpour Organizational size and innovation 1992 

J.A. Schumpeter Kapitalismus, socialismus a demokracie  2004 

Lidské 

zdroje a 

inovace 

Z. Pitra Management inovačních aktivit 2006 

Marcati a kol. 

The role of SME entrepreneurs’ 

innovativeness and personality in the 

adoption of innovations 2008 

M.T. Tsai, CH. Chen, W. 

CH. Chin 

Knowledge workers' interpersonal skills 

and innovation performance 2010 

Vliv 

vzdělání 

na 

inovace 

C.P.RUPPEL,S. J., 

HARRINGTON 

Sharing knowledge through intranets: A 

study of organizational culture and 

intranet implementation 2001 

S. Farace, F. Mazzota 

The causes ad the effects of innovation in 

small and medium firms 2011 

E. Rosen Every Worker Is a Knowledge Worker  2011 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Podnikání a podnikatel jsou pojmy, které se utvářely několik staletí. V podstatě mají své 

kořeny již ve středověku a od té doby prošly významným vývojem. U nás v České 

republice se otázkou podnikání, zejména pak malého a středního podnikání, začali teoretici 

významněji zabývat až po roce 1989. Od tohoto význačného mezníku lze sledovat 

novodobou historii ve vývoji malých a středních podniků u nás.  

Každý podnik prochází za život určitými stupni vývoje, jinak řečeno životním cyklem. 

Model nejznámějšího životního cyklu vznikl v roce 1972 a jeho autorem je L.E. Greiner. 

Za jednu z nejdůležitějších fází životního cyklu je možné považovat růst. Růst podniku je 

přáním snad každého podnikatele a o tom, že je tato životní fáze podniku důležitá, svědčí i 

zájem mnohých autorů, jako je například Headd, Kirchoff (2009), Dobbs, Hamilton 

(2006), Brush (2009) a jiní. Do hlavních znaků růstu podniku Dobbs a Hamilton (2006) 

řadí zvýšení počtu zaměstnanců, zisk, objem prodeje, velikost obratu, přírůstek aktiv a 

další.  

Na růst podniků působí množství různých faktorů. Autoři výčet těchto faktorů různě 

obměňují, rozšiřují, ale vždy se shodnou na základních faktorech (determinantech) jako je 

stáří podniku, velikost podniku, financování podniku, vzdělání podnikatelů či zaměstnanců 

a inovace (Storey, 1994; Strielkowski, 2012; Dobbs, Hamilton 2006). Výčet faktorů 

determinujících růst MSP se zdá být jako nejvhodnější způsob k uchopení problematiky 

růstu MSP. Někteří výzkumníci se snažili faktory různě uskupit, což je možná na první 

pohled efektivní, zejména pro ty, kteří jen hledají orientační informace o růstu MSP. Ti, 

kteří se touto problematikou chtějí zabývat do hloubky, upřednostní jmenovité přehledy 

faktorů. Kromě toho, jak již bylo řečeno, se autoři v některých faktorech různí. Z toho 

důvodu by v tomto případě bylo vhodné problematiku faktorů působících na růst MSP 

sjednotit. Díky tomu by pak mohla být jednotlivým faktorům věnována náležitá pozornost.  

Mohly by být též zkoumány jednotlivé vztahy mezi faktory a jejich působení na růst MSP. 

Důležitou součástí, která patří k procesu růstu malých a středních podniků patří i jeho 

měření. To se děje pomocí výše zmíněných znaků růstu podniku. V práci je použito těch 

znaků, které jsou stanoveny EU. Jmenovitě se jedná o počet zaměstnanců, velikost obratu a 

velikost aktiv. Jelikož jsou tyto znaky používané Evropskou Unií, používají je i různé 

statistické úřady pro hodnocení situace ve svých zemích a vede to ke sjednocení výsledků, 

proto byly pro tuto práci zvoleny.  

Jak bylo řečeno, mezi faktory ovlivňující růst MSP patří také inovace. Podle Nelsona a 

Wintera (1982) jsou inovace a sklon podniků k tvorbě inovací důležitými body pro 
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úspěšný růst firem. Z tohoto tvrzení vychází i disertační práce. Samozřejmě, že studie 

Nelsona a Wintera není jediná. Přiklání se k nim i mnoho dalších autorů. Ve své podstatě 

byl J. A Schumpeter první, kdo se zabýval inovacemi a kdo přeneseně potvrdil tento výrok. 

V podstatě deklaroval fakt, že inovace přináší tzv. inovační zisk a ten jako takový je nutný 

pro rozvoj podnikání a pro jeho růst.  

Pro disertační práce je důležitým bodem spojení inovací a velikosti podniku. Schumpeter 

(upravené vyd. 2004) říká, že velké podniky mající úspory z rozsahu disponují většími 

sklony k růstu. Zdůvodňoval to tím, že si mohou dovolit oddělení pro vývoj a výzkum a 

navíc i práce inženýrů může být ve velkých firmách efektivnější díky rychlému sdílení 

informací. Na druhou stranu panují názory, že MSP vynikají většími výhodami a lepší 

výsledky v inovování díky své flexibilitě, větší motivaci zaměstnanců aj (Damapour, 

1992). Na základě dosavadních výzkumu v současné chvíli bohužel nelze potvrdit nebo 

vyvrátit ani jedno z tvrzení. 

K tomu, aby byly inovace ve firmě generovány a k tomu, aby byly úspěšné, je důležitý 

lidský faktor. Správný výběr pracovníka a jeho motivace je klíčovým bodem pro růst MSP. 

Nedochází-li ke správné motivaci a k tvorbě kreativního pracovního prostředí v podniku 

vzniká riziko averze lidí k inovacím (Tsai, Chen, Chin, 2010). Především vnitřní rysy 

osobnosti člověka, jsou důležité pro tvorbu inovací (Marcat et al, 2008).  

Pro zvýšení úspěchu inovací by bylo vhodné, kdyby inovační rozvoj podniku nezajišťovalo 

pouze oddělení VaV, ale tyto činnosti by se měly stát každodenní součástí i ostatních 

pracovníků organizace (Pitra, 2006). Od těchto myšlenek se odráží některé hypotézy a 

výzkumné otázky disertační práce.  

Zajímavá je také otázka vlivu vzdělání na tvorbu inovací. Na toto téma byly provedeny 

mnohé výzkumy. Z nich pramenící výsledky mohou být pro někoho lehce překvapivé. 

Výzkumy potvrzují kladnou korelaci mezi množstvím generovaných inovací a stupněm 

dosaženého vzdělání. Jinak řečeno, čím vyšší vzdělání, tím více generovaných inovací. 

Úspěšnost inovací však už se stupněm získaného vzdělání nekoreluje, spíše naopak. 

Úspěšné inovace, které přináší vysoké zisky, vytváří většinou lidé, kteří dosáhli nižšího 

stupně vzdělání (Farace, Mazzotta, 2011). Jelikož se jedná o důležitý bod v profesním 

životě podnikatele, je mu v disertační práci věnována převážná část výzkumu. Ta se 

soustředí na hledání vztahu mezi dosaženým vzděláním v oblasti inovací a tvorbou 

úspěšných inovací. 
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Pro dosažení komplexnosti práce musí být brána v potaz i problematika hodnocení inovací. 

Hodnocení slouží k tomu, aby podnikatelé měli zpětnou vazbu o tom, zda jejich inovace je 

či není na trhu úspěšná. Ne vždy je to patrno hned na počátku procesu zavádění inovace do 

života.  

Metody hodnocení byly tématem mnoha výzkumných prací. V  České republice si jím 

zabývali například Valenta (2000), Čichovský a kol. (2012) aj. Svoji metodiku pro 

hodnocení inovací, ze které vychází šetření ČSÚ, má také Oslo manuál. Jeho nevýhodou 

však je, že se zaměřuje převážně na technické inovace.  

Kromě hodnocení inovací nabízí Oslo manuál také dělení inovací. Dělení inovací je velmi 

problematická oblast, kterou se zabývalo mnoho autorů, a jejich práce vykazují známky 

větší přehlednosti a logičtějšího uspořádání než je tomu u Oslo manuálu. Navzdory tomu 

disertační práce vychází z dělení podle Oslo manuálu. Je tak učiněno z čistě praktického 

důvodu, protože Oslo manuál nabízí dělení inovací, z kterého vychází země Evropské 

Unie. 
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4 Analýza postavení MSP v České republice a Evropě 

Následující kapitola je věnována charakteristice malých a středních podniků v České 

republice a v Evropě, stejně tak jako zhodnocení inovačních aktivit u nás a v Evropě. 

4.1 Malé a střední podniky v České republice  

MSP fungují uvnitř určitého podnikatelského prostředí, se kterým jsou propojeny 

několikanásobnými vazbami. Proto toto prostředí přímo ovlivňuje fungování podniků a 

podniky pak zpětně svojí činností ovlivňují dané prostředí. Z toho důvodu je nutné zabývat 

se studiem prostředí a dlouhodobě jej sledovat. 

MSP jsou významné pro rozvoj národního hospodářství jak z hlediska vytváření nových 

pracovních míst, tak i pro sociální a ekonomický rozvoj obcí, měst a regionů, zvyšují 

dynamiku trhu a přispívají ke stabilizaci ekonomického systému, a to díky své schopnosti 

vstřebávat volnou pracovní sílu. 

MSP představují silnou podporu decentralizovaného systému, který se vyznačuje 

vlastnostmi převzatými z tržní ekonomiky. Pro Českou republiku a její postavení v Evropě 

jsou MSP klíčovou záležitostí „Malá země, jako je Česká republika, musí své konkurenční 

výhody stavět na bázi lokální autonomie podnikatelských sítí, nikoli na centralizaci 

makroekonomického diktátu státu a jeho podniků – gigantů. Sítě malých, flexibilních a 

technologicky agilních podniků, regionálně pojatých a lokálně rozvíjených, neodvozují své 

úspěchy pouze z (cizího) finančního kapitálu, ale od znalostí, schopností, inovací, 

adaptability, pružnosti a podnikavosti lidských bytostí. Konkurenční výhody ČR mohou 

vytvářet pouze tyto individuální a lokální schopnosti“ (Zelený, 2003). 

V České republice jsou podnikatelsky nejaktivnější lidé od 18 do 35 let, přičemž nejvíce 

podnikatelských subjektů je v Praze. Odhaduje se, že v celé ČR je 554.000 osob, které 

vlastní a zároveň řídí nějaké podnikání. Občané ČR vykazují vysoký zájem o podnikání, 

neboť v průzkumu, který byl proveden VŠE ve spolupráci s MPO, se ukázalo, že 14 % 

obyvatel v rozmezí 18 až 64 let se chystá do tří let založit vlastní firmu. Příznivá jsou také 

data, která hovoří o tom, že až 70 % podnikatelů se rozhodlo podnikat z toho důvodu, že to 

vnímali jako skvělou příležitost a nikoli z nutnosti (Očko, 2012). Ovšem v porovnání s 

ostatními zeměmi je 30 % těch, kteří podnikají z nutnosti stále vysokým číslem. 
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4.2 Statistická data o MSP v ČR 

Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v 

roce 2011 byl 99,84 % (MPO, 2012). V roce 2012 představoval podíl MSP na celkovém 

čísle 99,86 % (MPO, 2013).   

Na následujícím obrázku lze vidět vývoj MSP v ČR za roky 2001 až 2011. Výsledky jsou 

zpracovány Českým statistickým úřadem a zapracovány do Zprávy o vývoji malého a 

středního podnikání a jeho podpoře za rok 2011. Tuto zprávu každoročně zpracovává 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

Obr. 9: Vývoj MSP za roky 2001 - 2011  

Zdroj: Zpráva o vývoji MSP, MPO, 2012 

 

Ke dni 31. 12. 2011 v České republice vykazovalo podnikatelskou činnost celkem 1 066 

787 PO a FO (s počtem zaměstnanců 0-249). Z toho fyzických osob (s počtem 

zaměstnanců 0-249) bylo 814 897 a právnických osob (s počtem zaměstnanců 0-249) bylo 

251 890. Oproti roku 2010 došlo k poklesu na celkovém počtu PO a FO o 25 598 podniků. 

Pokud bychom hovořili o nově založených podnicích, především o kapitálových podnicích 

musíme zmínit skutečnost, že od roku 2011 počet zakládaných kapitálových společností 

klesl cca o 1300 podniků. V roce 2012 se mírně zvýšil počet založených společností 

s ručením omezeným (o 418), ovšem počet založených akciových společností stále klesal. 

Podnikatelskou činnost k 31. 12. 2012 v ČR vykonávalo (dle ČSÚ) celkem 1 122 511 
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právnických a fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0-249), fyzických osob (s počtem 

zaměstnanců 0-249) bylo 851 178 a právnických osob (s počtem zaměstnanců 0-249) bylo 

271 333 (MPO, 2013).  

 

Následující grafy a obrázky obsahují další statistické údaje o MSP v České republice. 

 

1) Vývoj počtu zaměstnanců od roku 2001 do roku 2011 

 

Graf 1: Počty zaměstnanců v čase,  Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokud budeme sledovat výše uvedený graf č.1 zjistíme, že v roce 2011 byl jen nepatrný 

přírůstek počtu zaměstnanců v MSP, a to o 20 tisíc na celkových 1 856 tis. zaměstnanců. Je 

to sice přírůstek, ale stále je zde patrný trend z roku 2010, který nastartovala příchozivší 

finanční krize v roce 2009.V roce 2012 nastal naopak pokles, a to docela významn o 70 tis. 
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2) Vývoj investic v MSP od roku 2001 do roku 2012 

 

Graf 2: Vývoj investic v MSP, Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ 

 

Graf č.2  znázorňuje vývoj investic (hmotných, nehmotných i do pozemků). V roce 2011 

výše investic poklesla oproti roku 2010 o 12 682 mil. Kč na hodnotu 339 288 tis. tj. o 3,61 

%.  Tento pokles není příliš příznivý, protože investice jsou důležité pro rozvoj MSP. 

3) Podíl MSP na tvorbě HDP  

 

Graf 3: Podíl MSP na tvorbě HDP v procentech  Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ 
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Podíl MSP na hrubém domácím produktu není v současné době ČSÚ sestavován, tudíž 

jsou v grafu č. 3 znázorněna pouze data do roku 2010.  

MSP se podílejí na hodnotě HDP v České republice cca z 1/3. Oproti roku 2009 posílily 

MSP meziročně o cca 2 procentní body. Nejvyšší procento podílu MSP na HDP lze 

vysledovat v obdobích konjunktury hospodářství (MPO, 2012).  

 

4) Vývoj účetní přidané hodnoty v jednotlivých odvětvích za roky 2009 až 

2011 

 

Graf 4: Vývoj účetní přidané hodnoty v odvětvích  Zdroj: Vlastní zpracování podle ČSÚ 

 

Ve výše uvedeném grafu č.4. lze vidět vývoj účetní přidané hodnoty v jednotlivých 

odvětvích v letech 2009 až 2011. Lze soudit, že obecně rok 2011 byl příznivý pro všechna 

odvětví, dokonce i ve stavebnictví, které celkově za tyto tři roky vykazovalo nízké 

hodnoty, se vývojový trend lehce spravil. Přesto však největší nárůst v posledním ročním 

mezidobí zaznamenal sektor služeb. 

V grafu č. 5 se uvádí vývoj účetní přidané 

hodnoty v celkovém součtu (součet všech 

sektorů). Tento graf koresponduje s grafem 

znázorňující vývoj účetní přidané hodnoty pro 

jednotlivé sektory.  

V roce 2011 je zaznamenán růst, který mohl 

evokovat začátek růstu po období nepříznivé 

finanční krize. Ovšem rok 2012 ukazuje opět 

mírný pokles. 

3
3
1
4
7
3

1
3
6
9
2
8

3
6
0
5
1
1

2
1
4
8
8
4

3
1
8
4
7
5

1
2
8
9
1
4

3
8
6
2
2
4

2
4
2
1
1
3

1
2
9
1
8
6

4
0
7
9
6
8

2
4
7
3
7
0

3
4
0
2
9
6

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Služby Stavebnictví Průmysl Obchod

2009

2010

2011

1
 3

1
5

 3
1

0
 

1
 2

2
3

 8
0

3
 

1
 3

1
4

 8
3

1
 

1
 3

4
4

 5
8

1
 

1
 3

2
6

 1
4

7
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Účetní přidaná hodnota (mil. Kč) 

Graf 5: : Vývoj účetní přidané hodnoty  , 

Zdroj: Zpráva o vývoji MSP, MPO, 2012 



72 

 

Stav v jednotlivých odvětvích 

Průmysl – v tomto odvětví se počet ekonomicky aktivních malých a středních podniků 

v roce 2011 snížil oproti roku 2010 o 4 783 podniků na celkových 173 292 aktivních 

subjektů (MPO, 2012). V roce 2012 byl pokles další o 1 872 ekonomicky aktivních 

podniků (MPO, 2013). V roce 2011 zaměstnávaly tyto podniky v ČR 598 000 zaměstnanců 

(MPO, 2012), v roce 2012 to bylo již jen 570 000 (MPO, 2013). 

Obchod – počet ekonomicky aktivních MSP v obchodu v roce 2011 klesl oproti roku 2010 

o 4 941 podniků, tj. o 2,13 %, na celkových 247 370 subjektů (MPO, 2012). Rok 2012 

vykazuje pokles o 2 490 podniků na celkový počet 243 581 subjektů (MPO, 2013). Počet 

zaměstnanců v MSP v obchodu vzrostl v roce 2011 oproti roku 2010 o 3 tis. (MPO, 2012). 

Růst v roce 2011 byl pozitivní, ale rok v 2012 ztrácí sektor 6 tis. Zaměstnanců (MPO, 

2013) 

Služby – počet ekonomicky aktivních MSP v roce 2011 klesl oproti roku 2010 o 4 996 

podniků, na celkových 348 760 subjektů (MPO, 2012). Rok 2012 vykazuje pokles o 3 290 

podniků (MPO, 2013). Počet zaměstnanců v malých a středních podnicích ve službách v 

roce 2011 vzrostl oproti roku 2010 o 16 tis. (MPO, 2012). Strmý růst zaměstnanců 

v přechozím roce byl zastaven mírným poklesem v roce 2012. Jednalo se o 1 tis 

zaměstnanců, kteří opustili sektor služeb (MPO, 2013). 

Stavebnictví – v odvětví stavebnictví se počet ekonomicky aktivních malých a středních 

podniků v roce 2011 snížil oproti roku 2010 o 5 360 podniků, na celkových 162 029 

subjektů (MPO, 2012). V roce 2012 byl opět zaznamenán pokles, nicméně byl již menší 

než v předchozím roce. Jednalo se o pokles 1 669 podniků (MPO, 2013). Počet 

zaměstnanců v MSP v roce 2011 oproti roku 2010 klesl o 10 000, tj. o 4,78 % (MPO, 

2012). Následuící rok byl stejný jako v počtu podnikajících subjektů. Také zde je patrný 

pokles, který čítá 4 000 zaměstnanců. (MPO, 2013). 

Ve všech sektorech je tedy patrný pokles počtu podniků oproti předcházejícímu roku. 

Stavebnictví navíc vykazuje pokles v počtu zaměstnanců jak v roce 2011, tak i v roce 

2012. V tomto případě se dá hovořit o recesi, kterou stavebnictví v posledních letech 

zažívá. 
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4.3  SWOT ANALÝZA MSP V ČR 

Pro definování výzkumných otázek a pro lepší přehled o MSP na území ČR jsou v této 

kapitole nastíněny silné a slabé stránky MSP v ČR, stejně tak jako jejich hrozby a 

příležitosti. SWOT analýza je vytvářena na počátku roku 2013. Jako podklad sloužili 

makroekonomické ukazatele národního hospodářství, politická situace v zemi a aktuální 

stav národního hospodářství a obecné znalosti o trhu (cnb.cz, czso.cz, psp.cz, 

ipodnikatel.cz) 

Silné stránky 

 Rychlá reakce na požadavky zákazníka – MSP se dokáží orientovat na zákazníka 

více než velké podniky, mají individuální přístup ke svým zákazníkům, což jim 

pomáhá získat konkurenční výhody na trhu 

 Tvorba nových zaměstnaneckých míst – malé podniky vytvářejí více pracovních 

míst než velké firmy. Mezinárodně se průměr pohybuje kolem 66 % 

zaměstnaneckých míst. V České republice to bylo za rok 2011 54,43 % pracovních 

míst 

 Kvalifikovaní zaměstnanci – v poslední době velké podniky snižovali počet svých 

zaměstnanců a velké množství podniků zkrachovalo. Z toho důvodu se na trhu 

vyskytla volná kvalifikovaná pracovní síla, která hledá své uplatnění i v MSP 

 Tradice – spousta podniků působí na trhu již několik desetiletí i déle. Zákazníci jsou 

věrni tradici 

 Nižší náklady 

 Originální nápady vedoucí k možným inovacím 

Slabé stránky 

 Nedostatek finančních zdrojů na realizaci inovací (absolutních invencí) a na vlastní 

VaV 

 Nedostatek finančních zdrojů na marketing a PR 

 Horší přístup k úvěrům 

 Horší podmínky pro skladování většího množství zásob 

 Nedostatek nových profesních informací (neochota vlastníků a ředitelů MSP tyto 

informace vyhledávat) 

 Nízká míra spolupráce se zahraničními podniky 
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 Nízký export české produkce z MSP do zahraničí 

Příležitosti 

 Získání finančních prostředků od státu a EU na podporu podnikání a na vzdělávání 

zaměstnanců 

 Vytváření aliancí či jiné spojování podniků 

 Proniknutí na zahraniční trhy (východní země a exotické země kvůli jejich rostoucí 

ekonomice) 

 Snížení úrokové míry pro úvěry 

 Potenciál růstu nových podniků po odeznění následků finanční krize 

Hrozby 

 Nepříznivá ekonomická situace 

 Politická nestabilita 

 Rostoucí ceny energie 

 Zvyšování DPH a dalších daní 

 Zahraniční konkurence (i některá případná nařízení EU) 

 Pokračování trendu snižování produkce v sektoru průmyslu 

 Pokračování trendu snižování produkce v sektoru stavebnictví  

 

4.4 Charakteristika Jihomoravského kraje 

Jihomoravský kraj patří mezi významné kraje v České republice. JMK měl k 31.6. 2012 

1 168 748 obyvatel. Jeho rozloha činí 7 195 km
2
. Aktuální podíl nezaměstnanosti je 7,79 % 

a průměrná mzda zde činí 23 042 Kč. Patří mezi druhé největší vzdělávací středisko 

v České republice. 
12

 Je proaktivní v podpoře výzkumu a vývoje, dále v zavádění start-upů. 

Jednotlivé makroekonomické ukazatele, je možné prohlédnout v příloze č. 8 a 9.  

O inovačním potenciálu regionu vypovídá působení 6 klastrů, které přispívají svou činností 

k vytvoření kvalitní základny průmyslově aplikovatelného výzkumu a zkvalitnění vazeb 

mezi výzkumem, VŠ a soukromou sférou (MPO, 2012). 

Pro podnikatele nabízí programy pro Přeszahraniční spolupráce Rakousko - Česko a 

Slovensko – Česká republika.
13

  

                                                 
12

 www.czso.cz 
13

  http://www.kr-jihomoravsky.cz 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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Tab. 6 Přehled nejvýznamnějších firem v Jihomoravském kraji   

Odvětví Podniky 

Strojírenství 

TOS Kuřim, Minerva Boskovice, Jihomoravská 

armaturka a.s., Adamovské strojírny a.s., Zetor 

Brno, Královopolská a.s. Brno 

textilní a oděvní Tylex Letovice, Kordárna a.s 

Gumárenský Gumotex Břeclav, a.s. 

Farmaceutický Bioveta, a.s.  

Potravinářský Starobrno, Černá Hora, Penam, Víno Mikulov 

Kovozpracující Rostex Vyškov 

Elektrotechnický Metra Blansko 

Zdroj: převzato z CzcehInvest, 2005 

 

Jihomoravský kraj má také výhodné postavení v oblasti dopravních sítí a díky druhému 

největšímu městu v ČR, Brnu, působí jako význačný dopravní uzel. Má také strategickou 

rozlohu pro zahraniční podnikání. 

Malé a střední podniky zastávají v JMK, stejně jako v jiných krajích, důležité postavení. 

Představují cca 99,8 % všech podniků. V JMK působila k 31. 12. 2012 celkem 254951 

podniků.  Přičemž MSP tvořily zhruba 254 441 subjektů z celkového počtu.  

V rámci JMK funguje i Regionální inovační strategie JMK, která zajišťuje finance pro 

inovativní firmy, podporuje výzkumné týmy a iniciuje mezinárodní spolupráci. RIS vznikl 

v roce 2001 a od té doby vyvíjí dlouhodobý strategický plán pro rozvoj 

konkurenceschopnosti kraje.
14

 

Rozvoj inovací má v kraji současně dlouhodobou podporu regionální samosprávy ve 

spolupráci s místními univerzitami. Vytváří se tak příznivé podmínky pro rozvoj vědy a 

výzkumu. Vedení regionu považuje investice do inovací a technologií za klíčovou prioritu. 

K tomuto účelu již v kraji byly organizovány různé aktivity. Výsledkem je vznik 

Jihomoravského inovačního centra, vybudování Technologického inkubátoru, 

Biotechnologického inkubátoru INBIT a práce na vybudování CEITEC Science Parku. 15
 

Rozvoj vědy a výzkumu rovněž podporují vědecko-výzkumné projekty jako NETME 

Centre – výzkumné a vývojové centrum v oblasti konkurenceschopného strojírenství 

                                                 
14

 http://www.risjmk.cz/cz/co-je-to-ris/ 
15

 http://www.kr-jihomoravsky.cz 

http://www.czechinvest.org/data/files/jihomoravsky-kraj-450.pdf
http://www.risjmk.cz/cz/co-je-to-ris/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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a souvisejících oborů, ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno) a 

Regionální inovační strategie (RIS3) 

4.5 Programy na podporu MSP a inovací v České republice 

Česká republika se snaží už několik let o podporu malého středního podnikání. Od doby 

vstupu do Evropské Unie aktivně využíváme i přímé dotační fondy, které rozvoj MSP 

přímo i nepřímo ovlivňují. Dalším důležitým bodem v rámci podpor jsou inovace a 

zvyšování konkurenceschopností podniků a následně celé České republiky. 

 Projekt nesoucí název Operační program Podnikání a Inovace je primárně určen 

na dosažení vyššího hospodářského růstu, tedy na podporu konkurenceschopnosti; 

byl otevřen v letech 2007 – 2013. Jednalo se o čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU. OPPI vychází ze základních principů Lisabonské strategie 

Program je rozdělen do šesti prioritních os a vzhledem k jeho ukončení v roce 2013, 

nebude dále rozebírán. Přehled o programu podpory je uveden v příloze č. 1. (MPO, 

2012). Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dílčí výsledky dosažené v 

čerpáním z tohoto projektu v jednotlivých krajích za rok 2011. Jejich zkrácenou 

verzi lze nalézt v příloze č. 12. Příloha je dále zajímavá svoji stručnou, ale výstižnou 

charakteristikou krajů z hlediska podnikatelského a inovačního potenciálu. 

 

 V letech 2007 – 2013 taktéž probíhal projekt nesoucí název Rámcový program 

konkurenceschopnost a inovace.  Jedná se o evropský komunitární program 

zaměřený na podporu inovací včetně ekoinovací, podnikání, informačních a 

komunikačních technologií a energetiky. 60% rozpočtu je určeno malým a středním 

podnikům (MPO, 2010). 

 

 Program pro konkurenceschopnost podniků zvláště malých a středních 2014 – 

2020 (COSME) je evropský komunitární program, který se zaměřuje na podporu 

konkurenceschopnosti evropských podniků. Jde o podporu přístupu k financování a 

šíření podnikatelské kultury, včetně zakládání nových podniků (MPO, 2012).  

 

 Pro malé a střední podniky má vzniknout od roku 2014 nová koncepce na podporu 

MSP (Koncepce MSP 2014+). Vládou schválená koncepce reaguje na důležité 

národní i evropské strategické dokumenty a jednotlivé priority a oblasti podpory 
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vycházející ze studií a analýz ministerstva průmyslu a obchodu (mpo) a dalších 

resortů (MPO, 2013). V souvislosti s tím proběhla diskuze mezi malými a středními 

podnikateli a Ministerstvem průmyslu a obchodu a portálem BusinessInfo.cz (Cílem 

dotazníkového šetření bylo získat názor podnikatelů na zvolené priority a nástroje 

připravované Koncepce MSP 2014+). Konzultace k návrhům Koncepce MSP 2014+ 

se na stránkách portálu BusinessInfo.cz zúčastnilo 946 respondentů, z toho 28,6 % 

drobných, 36,7 % malých a 29,3 % středních podnikatelů. Nejvíce otázek z 

průzkumu prověřovalo zejména zkušenosti firem s čerpáním podpory ze 

strukturálních fondů i národních zdrojů a jejich názory k různým formám těchto 

podpor. Některé z otázek obsažených v dotazníku však měly i širší přesah a týkaly se 

například hlavních potíží, s nimiž se malé a střední podniky aktuálně potýkají, nebo 

jejich úspěšnosti při zavádění nových firemních produktů, procesů či prodejních 

kanálů.  

Za nejdůležitější považovali podnikatelé zejména prioritu Rozvoj podnikání 

založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací a následně také prioritu Podpora 

podnikatelské a inovační infrastruktury. 

 

Obr. 10: Zvolené  strategické  podpory 

 

Zdroj: MPO: http://www.mpo.cz/dokument104425.html 

 

 Národní inovační strategie České republiky byla schválen na podzim roku 2011 pro 

roky 2009 – 2015. Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání 

špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich 

http://www.mpo.cz/dokument104425.html
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přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a 

pro rozvoj kvality života na území ČR (MPO, 2011).  

 

 Národní politiky výzkumu, vývoje a informací (NPVVI) – program pro léta 2009 – 

2015, který nahradil předchozí NPVVI ČR pro roky 2004 – 2008 a 2005 – 2010 

(MPO, 2009).  

 

 Přímo pro hlavní město Prahu existuje v letech 2012 – 2014 program Akcelerace. 

Cílem je podpora malých a středních podnikatelů a živnostníků na území města 

Prahy s důrazem na podporu tradičních odvětví a řemesel. 

 

Podnikatelé také mají možnost obrátit se na další organizace, které poskytují podporu a 

pomoc malým a středním podnikům v ČR. Nejznámější organizací je Asociace malých a 

středních podniků a živnostníků v ČR. Sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé 

a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy 

více jak 254.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení v rámci evropských 

struktur. Asociace byla založena v roce 2000 (AMSP, 2012). 

Další organizace je např. ProRegiony.cz, což je projekt založený matematikem a 

podnikatelem Karlem Janečkem, Ctiradem Hemelíkem a Tomášem Maradou pro zvýšení 

poptávky po produktech a službách v daném regionu. Spojuje podnikatele, kteří mohou 

sdílet svoje zkušenosti, uzavírat obchodní kontrakty a školit se ve svém oboru
16

. 

V neposlední řadě stojí na poli pomoci MSP i enterprise europe network, která nabízí 

odborné služby pro rozvoj konkurenceschopnosti a v rámci mezinárodní sítě se snaží 

pomoci podnikatelům vstoupit na zahraniční trhy.
17

 

 

4.6 Inovační výkonnost České republiky  

Inovace je spojena s podnikatelskou sférou, kde zastává existenční funkci. Díky inovacím 

se podnikatelské subjekty v konkurenčním prostředí snaží nalézt a využít podnikatelské 

příležitosti a zajistit rozvoj dalšího podnikání. 

                                                 
16 Proregiony.cz 
17 www.een.cz 
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Jeden z možný nástrojů na hodnocení mezinárodního srovnání inovační aktivity je tzv. 

Innovation Union Scoreboard (IUS). Dříve byl nazýván European Union Scoreboard. 

Výsledky tohoto výzkumu jsou každoročně zveřejňovány Evropskou komisí. IUS 

vyhodnocuje inovační výkonnost země, a to na základě 25 vybraných ukazatelů vstupů a 

výstupů inovačních aktivit podniku. ČR se v současné době pohybuje na 17. místě z 27 (27 

členských států). Podle IUS nejzávažnější nedostatky českého inovačního systému leží v 

relativně nízké dostupnosti finančních zdrojů na inovační aktivity ve formě rizikového 

kapitálu a v nedostatku pracovní síly s odpovídající požadovanou kvalifikací. V ČR se 

obecně velmi málo využívá i právních forem ochrany duševního vlastnictví.  

Ze srovnání s ostatními členskými zeměmi vyplynulo, že nedostatečné jsou také veřejné 

investice v oblasti VaV; naopak hodnota skupiny podnikové investice do VaV dosáhla nad 

evropský průměr. 

Dobře si v kategorii inovátoři stojí inovační MSP v oblasti procesní, produktové, 

organizační a marketingové inovace. Srovnání na úrovni jednotlivých ukazatelů této 

oblasti ukazuje, že české inovační podniky intenzivněji zavádí inovace, které se zacilují na 

zefektivnění marketingové nebo organizační činnosti v podniku. Také podíl inovačních 

MSP zavádějící technické inovace dosahuje lehce nadprůměrných hodnot v porovnání 

s ostatními zeměmi (102 %).  

Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru (ze všech zdrojů: zahraničních, podnikových a 

veřejných) se pohybuje kolem 37 mld.Kč, z toho v malých podnicích se jedná o zhruba 11 

% a ve středních pak o 27 %. Pokud bychom se podívali na výdaje, které firmy uskutečňují 

do svého VaV v sektoru MSP, lze říci, že malé podniky (do 49 zaměstnanců) uskutečňují 

výdaje zejména ve službách, zatímco u středních podniků se jedná o průmysl a dříve také 

stavebnictví.  

 

V roce 2005, když byla zpracovávána studie NIP pro roky 2005 – 2010, byl použit pro 

účely srovnání ČR s průměrem Evropské unie EIS -  Evropský inovační zpravodaj 

(European Innovation Scoreboard), který se používá také k hodnocení trendů. Pro rok 2002 

(ze kterého vycházela studie NIP) se EIS sestával ze 17 indikátorů, které vzešly ze 

zevrubně vybraných studií těchto oblastí: 

-  lidské zdroje, 

-  tvorba poznatků, 

-     přenos a využití poznatků, 
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-     financování inovací, inovační výstupy a trhy. 

 

Porovnávání členských zemí EU a časový průběh jednotlivých ukazatelů jsou významné 

indikátory vývoje směřující ke znalostní ekonomice. Pozici České republiky podle 

posledního vydání EIS charakterizuje tzv. souhrnný inovační index (SII). Podle tohoto 

ukazatele Česká republika s hodnotou 0,27 zaostává za evropským průměrem (0,40), za 

Japonskem je toto zaostávání znatelnější (Japonsko má ukazatel 0,77) a USA se pohybuje 

na hodnotě 0,70. 

Za posledních 20 let se udělalo mnoho na podporu inovací v České republice, ale i přesto 

je hodně oblastí, na kterých se musí pracovat. Nejvíce zaostává ČR v množství podaných 

patentů, zejména Hi-tech patentů. Ještě v roce 2004 byla slabina i v počtu zakládaných spin 

off podniků našem státě. Zlepšilo se financování v soukromé sféře. Ve státní se 

pohybujeme na podobné úrovni jako v roce 2004 a stále se pracuje na problematice 

vzdělávání kvalitních lidských zdrojů. 

 

Hodnocení inovací je součástí hodnocení konkurenceschopnosti. Tu hodnotí studie 

Světového ekonomického fóra (WEF) a IMD Business School. V tomto hodnocení se ČR 

umístila na 38. místě ze 142 možných. Jedná se o velice dobré umístění v pilířích GCI - 

WEF, ale i přesto je při podrobnějším pohledu na jednotlivé indikátory těchto pilířů patrné, 

že znalostní potenciál je v české ekonomice stále do značné míry fragmentován. V pilíři 

„Inovace“ zajišťuje dobré postavení hlavně kvalita výzkumu, kapacita trhu pro inovace a 

také podnikové výdaje na VaV (nikoliv veřejné). V pilíři „Business sophistication“ se za 

významné aspekty pro postavení ČR v žebříčku konkurenceschopnosti jeví dostupnost 

místních dodavatelů. Naopak ČR zaostává v charakteru konkurenční výhody a nejvíce pak 

v mezinárodní distribuce a také v marketingu. Jedná se (zejména u distribuce) o kontrolu 

dominantnějšími podniky pod zahraniční kontrolou, což tedy naznačuje silnou závislost 

české ekonomiky na zahraničním kapitálu. Dá se také říci, že významněji ještě Česká 

republika zaostává v oblasti ochoty managementu delegovat rozhodovací pravomoci 

(MPO, 2012). 
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Obr. 11: Inovační aktivity podniků 

Zdroj: Český statistický úřad 

4.6.1 Národní inovační program NIP 

V České republice existuje tzv. Národní inovační program, který shrnuje výsledky VaVaI a 

navazuje na ně plán do dalších let. NIP se vždy zpracovává na delší časové období. 

V současnosti je nejaktuálnější verze NIP na léta 2009 – 2015. K vypracování Národní 

politiky pro VaVaI bylo použito těchto studií: 

- Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací České republiky, 

- Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 

- Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a 

inovací, 

Národní politika rovněž přihlíží i k závazným a doporučujícím dokumentům orgánů 

Evropské unie, pozornost je věnována i operačním programům podílově financovaným ze 

strukturálních fondů EU, protože ty výrazně ovlivní základnu VaVaI v ČR a její rozvoj 

(www.vyzkum.cz).  

Podle hodnocení NIP „je v ČR nedostatečné strategické řízení VaVaI na národní úrovni. 

Rovněž v řadě veřejných výzkumných organizací není strategický přístup k řízení VaVaI 

dostatečně rozvinut. Tvorba politik vytvářejících podmínky pro rozvoj ekonomiky založené 

na znalostech je v kompetenci několika ústředních orgánů státní správy, tyto politiky 

nejsou vzájemně příliš provázané a tím dochází k nesouladu či duplicitě opatření 

http://www.vyzkum.cz/
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usilujících o dosažení stejného cíle. Také analytická činnost nebyla dostatečně využívána 

pro tvorbu politiky VaVaI.“(NIP, 2009). 

 

Cíle a aktivity NP VaVaI 

5) Zavést strategické řízení VaVaI na všech úrovních 

6) Zacílit veřejnou podporu VaVaI na potřeby udržitelného rozvoje 

7) Zvýšit efektivitu systému veřejné podpory VaVaI 

8) Využívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spolupráci veřejného a 

soukromého sektoru VaVaI 

9) Zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve VaVaI (nezbytný 

požadavek pro udržení konkurenceschopnosti ČR) 

10) Zajistit kvalitní lidské zdroje pro VaVaI 

11) Vytvořit v ČR prostředí stimulující VaVaI (vytvořit proinovační prostředí, 

které bude stimulovat podnikatelské a také výzkumné aktivity aj.) 

12) Zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech  

13) Důsledně hodnotit systém VaVaI (kontinuální hodnocení na všech 

úrovních VaVaI) 

4.7 Malé a střední podniky v Evropě 

Malé a střední podniky tvoří páteř ekonomiky EU a jejich význam se zvyšuje vzhledem k 

postupující globalizaci, k neustálému růstu tzv. třetích zemí a vzhledem k vyšší integritě 

světové ekonomiky. Z evropských malých a středních podniků se věnuje exportu celých 26 

% podniků, pouze 13 % podniků však vyváží svoje produkty do třetích zemí. České MSP 

jsou v exportu navázány především na trhy se stagnující ekonomikou a za hranice EU jich 

vyváží pouze 17 % ze všech českých exportních firem. Evropská Unie se snaží o podporu 

internacionalizace MSP, protože jednotlivé členské státy, organizace či jiní soukromí 

poskytovatelé stále nedokáží zabezpečit kvalitní podporu těmto podnikům. To je i důvod, 

proč se Evropská komise aktivně zapojila do této podpory. Tento projekt běží již od přijetí 

SBA v roce 2008. SBA např. zakládá Evropská centra ve vybraných zemích, jako je např. 

Indie, Čína, Thajsko aj. 

V následující tabulce č. 7  je zachycen stav MSP a jejich zaměstnanců v rámci EU. Pohled 

na čtvrtý a pátý sloupec nám pomůže vytvořit dokonalou představu o důležitosti a 

nezbytnosti existence MPS v národních hospodářstvích. V každém státě je téměř 100 % 

MSP a vytváří zaměstnanost vyšší než 50 %. V České republice zaměstnanost činí 68,9 % 
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k začátku roku 2012. Nejvíce pracovních míst vytváří MSP na Kypru, celých 84,3 %. 

Nejméně se jich vyskytuje na Ukrajině a na Slovensku. Informace z Malty nebyly k 

dispozici. Průměr za Evropskou Unii je takový, že MSP představují celých 99,8 % všech 

podniků a vytváří průměrně v Evropské Unii 67,1 % všech pracovních míst. 

Ze srovnání je zřejmé, že Česká republika procentuelně spadá do průměru Evropské Unie. 

Čísla naznačují, že MSP spadají do významného prvku v národních hospodářstvích a jsou 

důležité pro všechny zde zachycené státy. Je nutné MSP podporovat a snažit se o jejich 

růst a posilování konkurenceschopnosti. Což je bod, který se všechny vlády včetně orgánů 

EU uvědomují, a proto vytváří různé podpůrné programy. Buď, to jsou programy na 

přímou podporu a růst MSP, nebo se jedná o programy umožňující růst MSP a zvyšování 

jejich konkurenceschopnosti (programy na podporu inovací). 
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Tab. 7 Stav MSP v Evropě    

  

Počet podniků v 

tisících 

Počet zaměstnanců 

v tisících 

Počet podniků 

v procentuálním 

vyjádření 

Počet zaměstnanců 

v procentuálním 

vyjádření 

EU-27 19 602 85 000 99,8 67,1 

BE 395 1 602 99,8 66,6 

BG 240 1 318 99,7 72,6 

CZ 878 2 461 99,8 68,9 

DK 202 1 129 99,7 66,0 

DE 1 654 12 357 99,5 60,6 

EE 38 305 99,6 78,1 

IE 85 654 99,5 67,5 

EL 820 2 031 99,9 81,9 

ES 2 542 10 538 99,9 78,7 

FR 2 274 8 834 99,8 61,4 

IT 3 819 12 182 99,9 81,3 

CY 43 174 99,9 84,3 

LV 62 469 99,7 75,6 

LT 93 619 99,7 72,9 

LU 21 120 99,6 70,8 

HU 556 1 783 99,8 70,9 

MT : : : : 

NL 492 3 146 99,7 67,6 

AT 272 1 589 99,7 67,4 

PL 1 405 5 289 99,8 69,8 

PT 848 2 676 99,9 82,0 

RO 410 2 463 99,5 60,8 

SI 88 371 99,7 66,4 

SK 42 501 98,8 54,0 

FI 187 717 99,7 58,5 

SE 523 1 667 99,8 63,2 

UK 1 535 9 636 99,6 54,0 

NO 241 895 99,8 69,6 

Zdroj: Eurostat 
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Jak již bylo zmíněno, Evropská Unie se snaží nabízet pro svoje členské státy podporu 

podnikání. Nejzajímavější je kombinace podpory inovací v malých a středních 

podnicích. Tento typ podpory má na starosti opět Evropská komise, která na svých 

stránkách zobrazuje aktuální výzvy pro podnikatele. Podpora je jak finančního charakteru, 

tak informativního a zaměřuje se na MSP v EU a dále na start-ups.  

Během let 2006 – 2012 byl ústředním bodem zájmu projekt PRO INNO Europe® jehož 

iniciativa směřovala k analýze inovační politiky a spolupráci na evropském trhu v rámci 

inovací. Cílem bylo učit se od nejlepších a přispívat tak k rozvoji celé Evropské Unie. 

Zatímco PRO INNO Europe® byl projekt časově omezený, tak Enterprise Europe Network 

funguje dlouhodobě a poskytuje služby MSP a dalším podnikatelům, zpřístupňuje 

informace o vývojích jednotlivých trhů, o právních náležitostech a snaží se vyhledávat 

partnery napříč celou Evropou. Nyní tato síť zahrnuje asi 600 partnerů ve 44 zemích a 

zaměstnává více než 4 000 lidí, kteří pomáhají zlepšit konkurenceschopnost evropských 

podniků. 

V neposlední řadě nabízí Evropská komise i přímou finanční podporu pro inovátory. Bez 

ohledu na to, zda působí v MSP nebo ve velkých podnicích či inovačních výzkumech. 

Finanční podporu provází i další jiné služby jako je poradenství. Program se jmenuje EU 

support for innovation
18

. 

V Evropské Unii existuje, jako v jejich jednotlivých členských státech, inovační strategie, 

nebo-li inovační politika. Inovační politika EU má za cíl pomoci organizacím k dosažení 

lepšího výkonu a má přispívat k obecnějším cílům jako je růst, udržitelnost a 

zaměstnanost. K tomu jsou využívány mnohé politické nástroje. Např. vytvoření 

podpůrných rámcových podmínek (např. lidské zdroje, vnitřní trh, duševní vlastnictví) a 

usnadnění přístupu k financím; politický benchmarking umožňující spolupráci a stimulující 

poptávku, například prostřednictvím regulace, norem a zadávání veřejných zakázek. 

Hlavním aktuálním tématem je inovační politika – Inovující unie, Stěžejní iniciativa 

Evropa 2020. Jejím cílem je podpořit evropský výzkumu a poté i výkon tím, že urychlí 

proces toků myšlenek k trhům. 

                                                 
18

 ec.europa.eu 
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4.8 Stav tvorby inovací v Evropě  

V této části disertační práce bude nastíněna situace inovací v Evropě. Dále si kapitola 

klade za cíl porovnat stav v jednotlivých státech EU ve vztahu k situaci v České republice 

a najít odchylky.  

Při vytváření této kapitoly se vychází ze statistik různých evropských zemí a převážně ze 

statistik, které byly provedeny Eurostatem a Českým statistickým úřadem. Grafy jsou 

součástí příloh této práce. 

 

1) Investice do vědy a výzkumu 

Investice do VaV jsou klíčové pro tvorbu inovací. Mohou se stát jejich prvopočátkem 

stejně tak, jako jejich koncem. Bohužel ne všechny podniky si mohou dovolit výzkum 

investovat. Jsou to právě malé a střední podniky. Obecně je velmi složité hovořit o tom, 

které typy podniků generují více úspěšných inovací, zda malé a střední nebo velké. Malé a 

střední podniky sice trpí nedostatkem financí, ovšem pracovníci zde jsou více motivováni a 

přes větší množství úkolů, které na nich „stojí“, jsou schopni být kreativní. Narozdíl od 

velkých společností, které mají finance, jež uvolňují do VaV. Ve velkých společnostech se 

často setkáváme s jevem, že oddělení vědy a výzkumu je zcela izolované od ostatních 

pracovníků, a proto není využíváno kreativity a osobností lidí na sto procent. Zaměstnanci 

tady také velmi často ztrácí chuť pracovat, neboť se nemohou ve svých každodenních a 

unifikovaných úkolech realizovat. Je to ovšem jen jedna z možností financování vědy a 

výzkumu. Druhou možností je získat peníze na VaV od státu. Výdaje ze státního rozpočtu 

na VaV jsou rozdělovány podle socioekonomických cílů a v závislosti na programu VaV. 

Rozdělování je utvářeno na základě Nomenklatury pro analýzu a srovnání vědeckých 

programů (NABS 2007). V roce 2011 byl hlavní socioekonomický cíl v evropské 

sedmadvacítce "Všeobecný rozvoj znalostí", následován "Obecným postupem rozvoje 

znalostí ", dále "Výroba a technologie" a "Zdraví".  

V České republice byly v roce 2011 celkové státní výdaje na VaV 1048 mil EUR. V celé 

Evropské Unii tyto výdaje činily 92 308 mil EUR. Nejmenší státní výdaje byly na Maltě, a 

to pouze 15 mil EUR. Jedny z nejvyšších státních výdajů měli v Německu 23 437 mil 

EUR. Mimo státy Evropské Unie stojí za zmínku Japonsko, kde vynaložili 32 880 mil 

EUR a Spojené státy americké 111 977 mil EUR, zatímco v Rusku to bylo jen 4 935 mil 

EUR (Eurostat, 2013). 
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V roce 2010 vládní sektor financoval 34,6 % výdajů do VaV v EU a soukromý sektor 

financoval 53,9 %. Poslední skupina podílející se na financování výdajů spadá do kategorie 

„zahraničí“. Prokázal se fakt, že právě podniky zaměstnávající nad 250 zaměstnanců, 

investují více do VaV. V Německu, Lucembursku, Finsku a Švédsku bylo těchto výdajů 

cca 80 %. V příloze č. 3 je možné porovnat kolik milionů EUR bylo vynaloženo na vědu a 

výzkum v soukromém sektoru a procentuální vyjádření výdajů na VaV podle velikosti 

podniku. 

Jedním z hlavních cílů ve strategickém programu Evropa 2020 je dosažení intenzity 

Výzkumu a vývoje ve výši 3 % EU. V roce 2011 byla tato intenzita na úrovni 2,03 %. 

Mezi státy EU této intenzity zatím dosahuje pouze Dánsko, Finsko a Švédsko. 

 

2) Lidé, věda a výzkum a inovace 

Podle výsledků  šetření Eurostatu (2013) v roce 2011 pracovalo v oblasti Vědy a výzkumu 

2 600 114 osob ve státech Evropské unie. Přitom v soukromé sféře (tedy v podnicích) bylo 

zaměstnáno zhruba 1 400 000 osob, což je více než jedna polovina. Jen v České republice 

se jedná o 82 283 pracovníků ve vědě a výzkumu, přičemž 2 439 osob pracuje v obchodě. 

Nejméně vědeckých pracovníků se vyskytuje na Kypru, pouhých 1 285 osob. Nejvíce jich 

je v Německu, přes 500 000 zaměstnanců a 345 000 z nich pracuje v obchodní sféře. Za 

Německem je Francie a Velká Británie s téměř čtyřmi sty pracovníky ve vědě a výzkumu. 

 

3) Patenty 

Důležitou součástí inovujícího světa jsou patenty. Patent představuje jeden z možných 

faktorů hodnotící úspěšnost inovací (Goffin, Mitchell, 2005). Proto se touto oblastí zabýval 

i Eurostat. Údaje jsou dostupné za rok 2010. V tomto roce bylo na špici EU Německo 

s 21 880 podaných žádostí v EPO (Evropské patentní kanceláři), druhé místo zaujala 

Francie s 8 751 podanými žádostmi o patent a třetí místo zaujímá Velká Británie. 

Z celosvětového hlediska jsou v čele Spojené státy americké s 24 744 žádostmi a Japonsko 

jich v tomto období podalo 16 777. V České republice jich bylo pouze 270. Ačkoliv toto 

číslo je velmi nízké, má to i světlou stránku. V období let 2005 – 2010 byla v Evropské 

Unii zaznamenána klesající tendence v podaných žádostech o patent u EPO, ale Česká 

republika byla jedna ze zemí (společně s Dánskem, Estonskem, Španělskem, Francií, 

Litvou, Lotyšskem, Polskem a dalšími), kde byl naopak viditelný růst. Klesající tendenci 

v EU zapříčinilo zejména Německo, Itálie, Nizozemsko a Velká Británie. V pětiletém 
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období vzrostl počet patentových přihlášek téměř jeden a půl krát. V příloze č. 4 a 5 je opět 

možné shlédnout tabulku se stavem počtu podaných patentových přihlášek v EPO a 

porovnat stav u nás se stavem v ostatních zemích Evropy i mimo ní. 

Tato právní ochrana technického řešení, které vykazují prvky absolutní novosti v České 

republice vydává Úřad pro průmyslové vlastnictví v Praze. Přihlašovatelé si uvědomují, že 

patent může podpořit úspěšné podnikání, a proto se v našem státě počet přihlášek a 

udělených patentů rok od roku mírně zvyšuje. Jen z roku 2011 na rok 2012 byl tento růst o 

10 % na celkových 867 podaných přihlášek. Nejvíce z oboru dopravy, skladování, měření 

a optiky a z oborů organické a anorganické chemie (Úřad průmyslového vlastnictví, 2012). 

 

4) Inovace 

Nejdůležitější částí pro disertační práci je výzkum zaměřený přímo na inovace. Každé dva 

roky je prováděn tzv. CIS (Community Innovation Survey), který si klade za cíl 

monitorovat situaci inovací v Evropě (Úřad průmyslového vlastnictví, 2012). Díky němu 

přichází lepší porozumění inovačním procesům a vztahu inovací k zaměstnanosti, 

konkurenceschopnosti a k ekonomickému růstu. Poslední dostupný výzkum byl proveden 

v roce 2010 a zúčastnily se jej státy EU (kromě Kypru) plus Irsko, Srbsko Norsko, 

Chorvatsko a Turecko. Výzkum je prováděn každé dva roky a poskytuje především pohled 

na procesní a produktové informace. 

Výsledky posledního dostupného výzkumu ukazují, že více inovativní jsou výrobní 

podniky, než podniky nabízející služby viz příloha 6. Nejvyšší inovační aktivitu vykazuje 

Německo (79,3 %), Lucembursko (68,1 %) a Irsko (63,8 %). V závěsu za nimi je Belgie a 

Portugalsko. Nejméně inovují podnikatelé z Bulharska (27,1 %), Polska (28, 1 %) a jsou 

následování Lotyšskem, Rumunskem a Maďarskem. Česká republika je lehce pod 

průměrem EU se svými zhruba 52 %. Slovensko je na tom podstatně hůře než my, ale 

značně se s cca. 36 % přibližuje situaci v Maďarsku. Na stejné úrovni jako náš stát je 

Srbsko, o jedno procento méně má Turecko a zhruba o dvě procenta méně má Slovinsko. 

Více informací v příloze č. 7. Dále lze z výsledků určit, že počet inovujících podniků v ČR 

se v roce 2010 snížil oproti roku 2008 (o cca 5 %). Tento trend je možné vypozorovat 

téměř u poloviny sledovaných zemí. Přičemž tato polovina skupiny se nachází až pod 

průměrem (inovujících podniků) EU.  

Průzkum byl v posledním dostupném období zaměřen také na zjišťování podílu 

mezipodnikové spolupráce, spolupráce podniků s univerzitami a s jinými veřejnými 
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vědeckými institucemi. Největší podíl inovační kooperace byl zaznamenán na Kypru (62,3 

%), v Rakousku (51 %), ve Slovinsku (44,7 %) a v Litvě (44,3 %). Nejmenší podíl 

spolupráce vykazuje Italsko s pouhými 12,1 %. Česká republika se pohybuje kolem 30 % a 

tady tedy vidíme potenciál k růstu. V naší zemi je dost významných univerzit a 

výzkumných center, se kterými by firmy mohly firmy spolupracovat. Trend je zatím ale 

opačný a kooperace se prosazuje jen pozvolna.  

Inovující podnikatelé v ČR vydali v letech 2008 – 2010 na produktové a procesní inovace 

3 243 mil EUR. Jen pro srovnání Slovensko vydalo 833 mil EUR a další náš soused Polsko 

6 436 mil EUR a rekordmanem zůstávají němečtí podnikatelé s 92 230 mil EUR. V příloze 

č. 6 je k vidění graf který znázorňuje, jestli v té které zemí převládaly podniky vytvářející 

inovace technického charakteru, netechnické a nebo zda podniky kombinovaly obě 

možnosti. V ČR je největší zastoupení právě kombinací. Technické inovace jsou na 9 %.  

 

4.9 Shrnutí analýzy MSP v ČR a v Evropě 

Vypracování přehledu statistických údajů o stavu MSP v České republice spadá do dílčích 

cílů. Pomáhá pochopit situaci v našem státě, která se tu odehrála v posledních deseti letech. 

Ze zde uvedených údajů je patrný vliv celosvětové finanční krize, který se dotkl České 

republiky v roce 2009. 

V ČR působí 99,8 % malých a středních podniků z celkového počtu existujících firem. Na 

tvorbě HDP se MSP podílí zhruba z 36 % a každý sektor má svůj vlastní vývojový trend.  

Za rok 2011 vykazovaly všechny sektory (stavebnictví, průmysl, obchod a služby) pokles 

v počtu zakládání nových podniků. V počtu zaměstnanců pracujících v malých a středních 

podnicích byl také zaznamenán pokles; výjimku tvořil pouze sektor stavebnictví.  

Česká republika má řadu nástrojů na podporu podnikání a mnohé z nich zároveň spadají do 

kategorie nástrojů na podporu inovací. Díky těmto nástrojům malí a střední podnikatelé 

dosahují na státní nebo evropské dotace pro podporu podnikání. Kromě těchto nástrojů je 

v ČR také množství dalších nadací a agentur, které podnikatelům zabezpečují informační 

podporu.  

Pro potřeby disertační práce byla do kapitoly ještě doplněna stručná charakteristika 

Jihomoravského kraje, který se jeví značně proinovátorský díky svým projektům, jako jsou 

technologické inkubátory, spolupráce s vysokými školami, podporou přeszahraniční 

spolupráce aj.  
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Dále se tento přehled zaměřuje na vývoj MSP v Evropě, převážně v Evropské Unii. 

V žebříčku údajů o vývoji MSP v EU jsme průměrem „Evropské sedmadvacítky“.  

Evropská Unie se samozřejmě snaží o podporu podnikatelů majících sídlo na jejím území. 

Za tímto účelem existuje v EU množství různých dotačních fondů, balíčků a jiných 

nástrojů.  

Kromě dotačních fondů, finančních balíčků, a informační podpory pro podnikatele, nabízí 

EU i statistické údaje. Zpracovává například údaje vycházející ze sledování stavu 

jednotlivých členských zemí, jejich konkurenceschopnosti a schopností využívat svoje i 

cizí zdroje ke zvýšení svojí úspěšnosti.  
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5 Metodologie zpracování disertační práce 
 

Disertační práce je členěna do několika logických částí. Pro část zabývající se teoretickými 

východisky jsou použita data sesbírána tzv. sekundárním výzkumem. Tedy rešerše 

z odborných českých a zahraničních monografií, článků a internetových zdrojů. U kapitol 

zabývající se analýzou MSP v ČR a v Evropě a jejich inovační výkonností je použito totéž 

s tím rozdílem, že je kladen důraz na relevantní internetové zdroje ze statistických úřadů. 

Sekundární výzkum tvoří základ pro vypracování teoretické části, který poskytuje podklad 

pro formulování cílů a hypotéz disertační práce (Disman, 2000). Získané informace byly 

průběžně zpracovávány a zjištěné výsledky byly publikovány na mezinárodních 

konferencích, workshopech a odborných recenzovaných i nerecenzovaných časopisech. 

V těchto zdrojích se nalézá velké množství vědeckých teorií. Vědecké teorie jsou 

charakterizovány jako nejdůležitější typ informací ve vědě. Vědeckou teorii chápeme jako 

systém pojmů a tvrzení, který představuje abstrahující vysvětlení fenoménů (Hendl, 2005). 

Na základě vědeckých teorií se dají vést další výzkumy. 

Dále práce obsahuje výzkumnou část. Data pro tuto část byla sesbírána tzv. primárním 

výzkumem. Jsou výsledkem vlastní výzkumné aktivity v rámci řešení zkoumané 

problematiky. Tato data jsou získána několika způsoby primárního výzkumu od 

strukturovaných dotazníků s vedením malých a středních podniků po dotazníkové šetření 

v rámci malých a středních podniků. Jsou zde také využity informace získané v rámci 

případové studie provedené na jaře roku 2011. Předvýzkum poskytl směrodatné informace 

vedoucí k užšímu vymezení problému, stanovení cíle a naplánování primárního výzkumu.   

 

5.1 Výzkumné metody 

Pří výzkumu a řešení výzkumných otázek bylo využito několik různých metod. Tyto byly 

vybrány vzhledem k vhodnosti konkrétního výzkumu.  

 

5.1.1 Logické metody 

Těchto metod můžeme využít k dosažení cílů a logického myšlení jedince. Nejčastěji se 

používají tři dvojice metod (analýza-syntéza, indukce-dedukce, abstrakce-konkretizace). 

Jsou to logické myšlenkové metody tvořící ucelený a navzájem se ovlivňující celek. 
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Analýzy-syntéza  

Analýza se používá při dělení celku na samostatné komponenty a dílčí zkoumání funkce 

těchto komponent (Hendl, 2005). Metoda se uplatnila zejména při analyzování vědeckých 

teorií. 

 

Syntéza naopak skládá jednotlivé části do celku a popisuje hlavní principy. Syntéza byla 

využita při skládání získaných informací výzkumem do logických celků. 

 

Indukce-dedukce 

Indukce je proces vyvozování závěrů a obecných pravidel ze zkoumaných událostí. 

Vyznačuje se tím, že pozorované skutečnosti (jevy) vykazují jistou stejnou vlastnost 

(Hendl, 2005). Indukce se podle Hendla (2005) dá vhodně vyjádřit následujícím 

odvozením: 

Data : tvrzení → teorie 

V práci sloužila indukce pro zobecňování poznatků získaných z výzkumu. 

 

Dedukce spočívá v logickém odvození závěru z množiny jiných tvrzení (premis), která se 

námi dají považovat za pravdivá (Hendl, 2005; Cooper, Emory, 1995). Obecně se dedukce 

hojně využívá v empirických výzkumech pro podřízení konkrétního příkladu určitým 

pravidlům. Opět bychom mohli podle Hendla (2005) vyjádřit pomocí odvození: 

Teorie →tvrzení : data 

Dedukce byla v práci využita pro vyvozování závěrů o podpoře růstu MSP pomocí 

inovačních faktorů. 

 

Pro úplnost je potřeba zmínit, že existuje i tzv. Induktivně deduktivní přístup, který je 

popsán jako prolínání obou výše zmíněných metod (Cooper, Emory, 1995).  

 

5.1.2 Metody získávání dat 

Při tomto výzkumu byly aktivně použity interview a dotazníkové šetření.  

 

Dotazníkové šetření patří do kvantitativních metod. Kladlo si za úkol potvrdit informace 

získané z předvýzkumného šetření a získat další dostatečný počet dat. Dotazník se provádí 
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většinou za účelem zjištění názorů respondentů o tématech uvedených v dotazníku. 

Dotazníkové šetření bylo vyhodnocováno statistickými metodami, které jsou popsány a 

aplikovány níže ve formě grafů a tabulek. 

Otázky pro dotazník byly jako otevřené, tak i uzavřené, přičemž uzavřené otázky se dále 

dělí na alternativní (dvě možné varianty výběru) a selektivní (více než dvě varianty 

výběru). V tomto případě je nutné zahrnout všechny možné odpovědi (Řezanková, 2010). 

 

Rozhovor (Interview) byl zvolen jako jedna z kvalitativních metod, která měla odpovědět 

na základní otázky týkající se vymezení zkoumaného problému a zaměření se na užší část 

problému. Rozhovory mohou být buď strukturované a tedy formalizované, anebo 

neformalizované a nestrukturované. Kromě tohoto základního rozdělení existuje i dílčí 

členění na rozhovory strukturované, semi-strukturované a nestrukturované (Disman, 2000). 

V práci bylo využito semi-strukturovaného rozhovoru. Semi-strukturované dotazníky 

vykazují výhodu toho, že zahrnují jak kompletně strukturované otázky, tak i otázky s 

možností otevřeného konce. Tyto rozhovory byly vedeny v rámci případové studie ve 

vybraných podnicích. Tato metoda z logiky věci spadá do induktivních metod. Její 

charakter se vyznačuje tím, že se zabývá zkoumáním konkrétního jevu a vytváří určité 

teoretické východisko. Přináší tak do problematiky nové pohledy na zkoumanou věc a 

z tohoto titulu je vhodná také pro předvýzkum. 

 

Případová studie patří do kategorie kvalitativních metod a je definována jako detailní 

zpracování na jednom nebo na více případech (Hendl, 2008). V rámci případových studií 

se mohou kombinovat metody dotazování, pozorování aj. Data mohou mít kvalitativní 

charakter, kvantitativní charakter nebo obě ze zmiňovaných možností (Hendl, 2008; 

Eisendhardt, 1989). V případové studii jde o zachycení složitosti určitého případu a o popis 

vztahů v jejich celistvosti (Hendl, 2005). Podle sledovaného případu můžeme hovořit o 

typu případové studie. Rozdělení typů je následující: 

 osobní případová studie, 

 studie komunity, 

 studie sociálních skupin, 

 studie organizací a institucí a  

 zkoumání událostí, rolí a vztahů. 
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Z výše uvedených typů lze vyvodit, že použitá případová studie spadá do kategorie „studie 

organizací a institucí“, která má za cíl zkoumat podniky, odborové organizace a procesy 

změn a adaptací. 

 

Rozhovory a dotazníkové šetření byly záměrně zvoleny pro vypracování práce pro svoji 

vhodnost a dobrou aplikovatelnost. Rozhovory byly semi-strukturované a probíhaly ve 

vybraných podnicích s podnikateli. Dotazníkové šetření mělo kvantitativně potvrdit a 

rozšířit informace získané kvalitativním výzkumem. Dotazníky byly směřovány jak 

podnikateli, tak také zaměstnancům oslovených podniků. K vyplnění dotazníků jak 

vedením podniku, tak zaměstnanci podniku bylo osloveno 2000 podniků v JMK. Za tímto 

účelem byly vytvořeny dva typy dotazníků.  

5.1.3 Triangulace  

V práci je použit princip triangulace. Pod ním se rozumí kombinace různých metod, 

zkoumaných skupin či osob, různých lokálních a časových okolností a jak zmiňuje i Hendl 

(2005), tak i výzkumníků, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu. Triangulace 

umožňuje použití více metod, výzkumných přístupů a technik. Dokáže překonat stereotypy 

ve výzkumu. Dá se použít zejména tehdy, pokud chceme získat perfektní adekvátní popis 

řešené výzkumné situace (Collis, 2003).  

Hendl (2005) ve své publikaci také zmiňuje členění triangulace: 

 triangulaci výzkumníků, 

 datovou triangulaci a  

 metodologickou triangulaci. 

Collis (2003) dále přidává teoretickou triangulaci. V disertační práci je využita 

metodologická triangulace. Jedná se o kombinaci kvalitativních a kvantitativních metod 

výzkumu sociální reality organizací (Pavlica et al, 2000). Dříve nebyl tento postup zcela 

rozšířen a druhého typu metod výzkumu se používalo jen ve výjimečných situacích, 

v současnosti se přistupuje k názoru, že je vhodné použít oba typy metod pro doplnění a 

podpoření síly kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 
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Obr.12: Metodologická triangulace výzkumu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na výše uvedeném obrázku je znázorněna metodologická triangulace použitá v disertační 

práci. Pro zpracování tématu disertační práce bylo použito jak kvalitativního, tak i 

kvantitativního výzkumu. Z kvalitativních metod byla vybrána případová studie. 

5.1.3.1 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

Pokud byl kvalitativní a kvantitativní výzkum zmíněn jako možnost využití v principu 

triangulace, je nutné se podívat, co se pod tímto označením nachází. 

Kvalitativní výzkum – pomáhá porozumět pozorované realitě (Disman, 2000). Role 

kvalitativního výzkumu bývala v praxi často podceňována. Kvalitativní výzkum byl 

používán za metodu pouze podpůrnou, vhodnou tak pro primární výzkum. V současnosti 

nabývá na významu. 

Kvantitativní výzkum – testuje validitu tohoto porozumění (Disman, 2000). Testuje tedy 

hypotézy, pro něž je důležité získat reprezentativní vzorek dat, na kterých by mohla být 

hypotéza testována. Kvantitativní výzkum je tedy spojován s hypoteticko-deduktivním 

modelem vědy (Hendl, 2005). V kvantitativním výzkumu se požaduje, aby bylo měření 

validní, spolehlivé a verifikované. Tento typ výzkumu získává tvrdá spolehlivá data a 

Výsledky primárního výzkumu

1

Předvýzkum

případová studie

-kvalitativní-

2a

Dotazníkové šetření

zaměstnanci

-kvantitativní-

2b

Dotazníkové šetření

podnitatelé

-kvantitativní-
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výzkumná strategie je silně strukturovaná. Na rozdíl od kvalitativního typu, který 

poskytuje hloubková, ale o to objemnější data a výzkumná strategie je velmi slabě 

strukturovaná (Hendl, 2005). 

Rozdíl mezi oběma typy metod je v použité logice. V kvantitativním výzkumu se 

setkáváme s logikou deduktivní a sbíráme zde data, která nutně potřebujeme. 

V kvalitativním výzkumu vyhrává logika induktivní a sběr dat je takový, že sbíráme 

všechna data bez dané pravidelnosti a struktury, které jsou teprve hledána a objevována a 

jsou formulovány v závěry (Disman, 2000). 

 

5.1.4 Statistické analýzy 

V rámci statistické analýzy bylo použito několik statistických testů. Testy byly provedeny 

pomocí programu IBM SPSS Statistics. Výsledky jsou zachyceny v tabulkách a grafech. 

Grafy se nachází v příloze a popisky v tabulkách byly převedeny z jazyka anglického do 

jazyka českého. Pro grafické zpracování výsledků byl dále použit program Microsoft 

Excel.  

5.1.4.1 Rozdělení četností 
Rozdělení četností jednotlivých kategorií přináší názorný přehled o zjištěných hodnotách. 

Rozdělení četností bývá prezentováno v tabulkách nebo grafech (Řezanková, 2010). 

5.1.4.2 Test dobré shody 
Testy dobré shody používáme v případech, kdy je na prvcích základního souboru měřen 

jen jeden znak X, který je náhodnou veličinou kvalitativního nebo kvantitativního typu. Z 

tohoto základního souboru je určen datový soubor (x1, x2,…, xn), jenž je možné roztřídit a 

určit absolutní třídní četnosti (Anděl, 2002). 

V disertační práci je použit Chí-kvadrát test dobré shody. Testuje se hypotéza H0: i = i,0  

kde i = 1,2 ... K (K=počet kategorií) vůči alternativní hypotéze H1:H0 . Používá se statistika 

daná vztahem:            

    
            

 

    
       

 

   

 

[1] 

 

kde ni,0 je očekávané obsazení i-té kategorie při výběru o rozsahu n. Za předpokladu, že 

platí H0 má tato náhodná veličina chí-kvadrát s (K-1) stupni volnosti (Řezanková, 2010). 
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5.1.4.3 Shluková analýza  
Má za cíl roztřídit n objekty, z nichž každý je popsán p znaky (v tomto případě ukazateli), 

do několika pokud možno homogenních skupin (shluků, clusterů). Je nutné dodržet, aby 

objekty uvnitř shluků si byly podobné co nejvíce, zatímco objekty z různých shluků co 

nejméně. Přesný počet shluků většinou není přesně znám. Shluková analýza je 

průzkumovou metodou a měla by sloužit jako určité vodítko při dalším zpracování dat 

(Budíková et al, 2010). Jsou-li splněny zmíněné podmínky, je možné přistoupit k vytvoření 

grafického výstupu shlukové analýzy, tzv. dendrogramu. Pomocí dendrogramu se 

zpravidla znázorňují výsledky aglomerativní hierarchické procedury (Řezanková, 2010, 

2007).  Dendrogram tedy znázorňuje jednotlivé kroky výpočtu shlukové analýzy. Pro 

konstrukci dendrogramu se jako pravidlo slučování používá jak jednoduché, tak úplné 

spojení a jako metrika euklidovské vzdálenosti.  

5.1.4.4 Testování závislost u kategoriálních proměnných 
Prvním krokem je zobrazení rozdělení četností, buď v tabulce nebo v grafu. Toto členění 

se označuje jako třídění II. stupně. Výchozím bodem pro testy jsou tak kontingenční 

tabulky, z jejichž hodnot můžeme usoudit závislost nebo nezávislost mezi dvěma 

kategoriálními
19

 proměnnými. Pro sledování intenzity závislosti lze použít několik 

možných koeficientů, které většinou nabývají hodnot <0; 1> nebo <-1; 1>. Hodnota 0 

značí nezávislost. Základní rozdělení testů je pro nominální a ordinální proměnné. 

Závislost nominálních proměnných se označuje jako kontingence. Základním testem 

je chí-kvadrát test o vzájemné nezávislosti v kontingenční tabulce. Jde o obdobu chí-

kvadrát testu dobré shody, neboť testujeme shodu zjištěných a teoretických četností. Jako 

testové kritérium lze použít Pearsonovu statistiku chí-kvadrát, kterou lze jednoduše 

vyjádřit vztahem: 

 
 
    

 

   

 
              

 

     

 

   

 

 [2] 

 

statistika chí-kvadrát nabývá hodnot z intervalu <0; n(q - 1)>, kde q=min {R, S}. 

Vypočtenou hodnotu uvedeného testového kritéria  
2

P porovnáváme s kvantilem 
 
 

2
1- [(R-

1)(S-1)], kde  je zvolená hladina významnosti (většinou 0,01 nebo 0,05).  

                                                 
19

 Označení kategoriální proměnná je souhrnné označení pro ordinální, nominální a kvantitativní proměnné. 

http://iastat.vse.cz/kontingencni_tab.html#chi
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Je-li  
2

P  >=  
2
1- [(R-1)(S-1)], zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti (Řezanková, 

2010). Test lze použít za předpokladu, že očekávané četnosti v jednotlivých polích 

neklesnou pod hodnotu 5 minimálně v 80 % případů.  

Ačkoliv je tento test určen primárně pro dvě nominální proměnné, je možné jej použít pro 

kombinaci ordinálních a nominálních proměnných nebo pro dvě ordinální proměnné. Pro 

ordinální proměnné je však lepší použít speciální míry, které jsou pro posouzení 

pozorovaných vztahů vhodnější. V tomto případě závislost označujeme jako korelaci, a to 

buď pozitivní a nebo negativní. K základním mírám se řadí tzv. Spearmanův koeficient 

pořadové korelace, který se používá při testování dvou ordinálních proměnných. Každé 

hodnotě proměnné X je přiřazeno pořadí ɑi tak, že:    =  n(
   

 
), každé hodnotě Y je 

přiřazeno pořadí bi tak, že:     =  n(
   

 
). Pro výpočet platí vztah: 

 

  = 
      

    
 

     [3] 

Spearmanův koeficient může nabývat hodnot <-1; 1>. V případě, že hodnota je 1, mluvíme 

o pozitivní korelaci (přímá závislost). Pokud jsou hodnoty proměnné X seřazeny vzestupně 

a hodnoty proměnné Y seřazeny sestupně, získáme hodnotu -1, která je označována za 

negativní korelaci (nepřímou závislost). Hodnota 0 značí lineární nezávislost (Řezanková, 

2010). 

Kromě Spearmanova korelačního koeficientu existují i další neparametrické korelační 

koeficienty jako např. Kendelovo τc, Kendelovo τb, Goodmanova-Kruskalova  a 

asymetrické Somersovo d.  V případě použití IBM SPSS Statistics program rovnou počítá 

všechny uvedené testy. Na základě pořadové korelace (Kendalova a Spearmanova) lze 

určit i sílu závislosti (http://iastat.vse.cz/dvourozmer_anal.html). 

5.2 Zaměření výzkumu 

Výzkum pro tuto disertační práci byl proveden mezi malými a středními podniky v 

Jihomoravském kraji. Jelikož MSP je v ČR 99,84 % ze všech firem, byl zvolen omezující 

faktor výzkumu, a to zúžení na určitý kraj v ČR. Jihomoravský kraj byl vybrán z několika 

důvodů. Obecně lze hovořit o celkové prosperitě MSP. V mezikrajském srovnání si 

Jihomoravský kraj drží druhé místo v HDP na jednoho obyvatele ihned po hlavním městě 

Praze. V dalších makroekonomických ukazatelích opět zastává přední místa, viz Příloha 8 

http://iastat.vse.cz/dvourozmer_anal.html
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a 11. V návaznosti na tyto skutečnosti byl pro výzkum vybrán právě JMK. Díky tomuto 

výběru se naskýtá příležitost pro další výzkum, který by mohl probíhat odděleně v 

jednotlivých krajích
20

. Takto získané výsledky by se daly zanalyzovat a vyvodit z nich 

mezikrajské srovnání, poučení a závěry vztahující se jak k jednotlivým krajům, tak i 

případně k celému území ČR. 

 

Jelikož cílem disertační práce je výzkum korelace inovací a růstu MSP a s nimi 

souvisejících dalších výzkumných otázek, byly MSP vybrány náhodně napříč odvětvími. 

Podle NACE se pak jednalo o tyto vybrané sekce: 

 15 – Výroba usní a souvisejících výrobků 

 26 – Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, 

 31 – Výroba nábytku 

 62 –  Činnosti v oblasti informačních technologií    

 47.4 – Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných 

prodejnách 

 

Od Českého statistického úřadu byly za úplatu vyžádány data ohledně MSP působící v 

těchto sekcích dle NACE v Jihomoravském kraji. Jedná se o 3 389 drobných, malých a 

středních podniků, které představují základní soubor.  

 

Podniky byly obeslány s žádostí o vyplnění dotazníku. Dotazníky bylo možno vyplnit 

prostřednictvím webových stránek (https://docs.google.com/forms/d/1-

xTKQZ0Q6jSw6Sl6WtrZKEcoJzaBnvFrAk5XZ-hut7I/viewform  a 

https://docs.google.com/forms/d/1a_8atboCPhXHdJJsKafoBlk-u-xB96izVpZkW-

PilJM/viewform), dále prostřednictvím formuláře (dokument word), který byl zaslán 

emailem, anebo v papírové formě u těch podniků, které byly navštíveny osobně a vyžádaly 

si papírovou verzi. Byly vyhotoveny dva dotazníky. Jeden pro podnikatele, který byl 

nosným bodem pro disertační práci, a druhý, který byl směřován k zaměstnancům podniků. 

Zaměstnanci měli zodpovědět 11 otázek, které měly či vyvrátit potvrzovaly některé body 

z dotazníku pro podnikatele. Hlavně však měly za úkol zmapovat motivaci a s ní spojené 

motivační stimuly k povzbuzení zaměstnanců do tvorby inovací. Dotazníky jsou součástí 

                                                 
20 Je známo, že chování podnikatelů a jejich aktivita podléhá kromě jiného i místním zvyklostem, 

tradicím a hodnotám. 

https://docs.google.com/forms/d/1-xTKQZ0Q6jSw6Sl6WtrZKEcoJzaBnvFrAk5XZ-hut7I/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1-xTKQZ0Q6jSw6Sl6WtrZKEcoJzaBnvFrAk5XZ-hut7I/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1a_8atboCPhXHdJJsKafoBlk-u-xB96izVpZkW-PilJM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1a_8atboCPhXHdJJsKafoBlk-u-xB96izVpZkW-PilJM/viewform
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příloh (přílohy 9 a 10). V rámci pilotního výzkumu byly tyto dotazníky testovány v 11 

podnicích. Na základě podnětných návrhů byly provedeny na dotaznících menší věcné a 

formální úpravy do současné podoby. 
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6 Zpracování výzkumných dat 
 

Následující část disertační práce slouží jako přehled zpracování získaných dat za použití 

statistických metod a jiných metod.  

6.1 Charakteristika výsledků předvýzkumu 

V roce 2010 byl proveden v Jihomoravském kraji výzkum na malých a středních 

podnicích, který si kladl za cíl vymezit jediný determinant, který podle podnikatelů nejvíce 

přispívá k růstu jejich podniků.  

Předvýzkum, který se realizoval formou případové studie, se skládal z následujících fází: 

 sběr relevantních literárních zdrojů, 

 analýza podnikatelského prostředí, 

 sestavení jednoduchého strukturovaného dotazníku, 

 oslovení podnikatelů a provedení interview na základě sestaveného strukturovaného 

dotazníku, 

 vyhodnocení dotazníků a sestavení zprávy případové studie. 

 

Bylo osloveno 60 podniků s žádostí o rozhovor na téma Růst podniku. Z této oslovené 

skupiny dalo souhlas 23 podniků a byl u nich proveden krátký strukturovaný rozhovor. 

Jednalo se o podniky z Jihomoravského kraje, které byly zvoleny náhodně napříč různými 

odvětvími.  

Tab. 8 Složení podniků   

Drobný podnik Malý podnik Střední podnik 

9 13 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Cílem bylo zjistit, jaký faktor považují za důležitý, co se týče růstu jejich podniku. 

Dotazovaní mohli uvést více jak jednu možnost. Majitel  podniku byl prvně vyzván k 

tomu, aby on sám uvedl některý možný determinant růstu jeho podniku a až poté mu byly 

nabídnuty determinanty zmiňované v teoretickém přehledu o růstu MSP. Autorka chtěla 

předejít případnému ovlivnění dotazovaných osob. Odpovědi jsou zachyceny v následující 

tabulce. 



102 

 

Tab. 9 Přehled odpovědí z předvýzkumu   

Inovace 

Organizační 

změna 

Přístup 

k finančnímu 

kapitálu Marketing Management 

Rozvoj 

trhu 

Geografická 

expanze 

19 12 7 5 5 3 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další faktory se buď mezi odpověďmi nevyskytovaly, případně si nebylo vedení podniku 

jisto, zda se jiné faktory na růstu podniku podílely. Z daného přehledu vyplývá, že 

nejčastěji osloveni podnikatelé jako důvod k růstu podniků uvádí inovace (v 19 případech), 

dále pak organizační změny (v 12 případech) a přístup k finančnímu kapitálu (v 7 

případech). 

Inovacím podnikatelé přikládají největší váhu, dokonce zdůrazňovali i jejich význam spolu 

s organizačními změnami v době, kdy se museli potýkat s největším náporem finanční 

krize, která je postihla stejně jako ostatní podniky po celém světě. De facto tímto tvrzením 

vyvraceli i názor známého amerického odborníka na marketingové činnosti H. Simona, 

který tvrdil, že inovace jsou v době finanční krize nepoužitelné z hlediska jejich finanční a 

časové náročnosti. Ovšem příčina tohoto tvrzení může být zakotvena v definici inovací. 

Jak autorka zmiňovala v teoretickém přehledu, definicí inovací je nepřeberné množství. 

Simon (2009) vychází z chápání inovace jako něčeho naprosto nového, co má již velmi 

blízko k invenci (vynálezu). Z toho důvodu takto chápané inovace skutečně jsou časově i 

finančně značně náročné. Osloveni podnikatelé chápou inovaci jako jakoukoliv novou 

neotřelou změnu, která jim má zabezpečit přístup k zisku a přilákat nové zákazníky, může 

se jednat o změnu výrobku, obalu, nabízených služeb, doprovodných služeb, inovaci 

procesů v podniku apod.
21

 

Na základě získaných výsledků, byly z množství determinantů růstu vybrány právě 

inovace, které se staly předmětem zkoumání disertační práce.  

6.2 Zpracování výzkumné části 

V této kapitole jsou zobrazeny dílčí výstupy disertační práce ve spojitosti s položenými 

hypotézami. 

                                                 
21

 Jedná se o přepis citací dotázaných podnikatelů 
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6.2.1 Stanovení výběrového souboru 

Jak je uvedeno v kapitole 4.2, základní soubor činí 3 389 MSP z Jihomoravského kraje, 

uvedených skupin podle NACE. Ze základního souboru se dále určuje pomocí níže 

uvedených výpočtů tzv. výběrový soubor. Základem pro výpočet je stanovení přijatelné 

mezní chyby a míry spolehlivosti
22

. Pro výpočet je použit následující vzorec (Saunders et 

al, 2009): 

 
 

         
 

  
   

[4] 

 
kde:    n = minimální požadovaná velikost vzorku 

    r% = část náležící do specifické kategorie 

    q% = část nenáležící do specifické kategorie 

    e% = požadovaná mezní chyba 

    z = zet hodnota korespondující k míře spolehlivosti 

z může nabývat těchto hodnot: 

Tab. 10 Míry spolehlivosti   

Míra spolehlivosti z hodnota 

90%  1,65 

95% 1,96 

99% 2,57 
Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty r% a q% se většinou určují na základě předchozích výzkumů. Doporučuje se, 

udělat si pilotní výzkum, v němž je osloveno 30 jednotek ze souboru a sleduje se počet 

kladných reakcí (Saunders et al, 2009). V tomto případě bylo osloveno 30 vybraných 

podniků s žádostí o vyplnění dotazníku. Z třiceti jich souhlasilo 20, ovšem šetření se 

nakonec zúčastnilo a dotazník plně zodpovědělo pouze 11 podniků (zaměstnavatelů i 

zaměstnanců). Jedná se tedy o 36 % úspěšnost. Těchto 36 procent je část náležící do 

specifické kategorie, tedy r%. Zbylých 64 % dosadíme za q %.  

 

                                                 
22

 Pokud se jedná o malé vzorky (méně jak 10.000), je nutné mít míru spolehlivosti nastavenou alespoň na 95 

% úspěšnosti. 
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Jedná-li se o menší množství základního souboru než 10 000 jednotek, je možné 

požadované minimální množství vzorku dále upravit pomocí vzorce (Saunders et al, 2009): 

 

   
 

    
 
   

 

 [5] 
kde:    n´= upravená minimální velikost vzorku 

    n = minimální velikost vzorku (výpočet výše) 

    N = základní soubor 

 

VÝPOČET 

Má-li být dosaženo stanovení minimální velikost vzorku, dosadíme do vzorce [4]. 

Uvažujeme-li 95 % spolehlivost a mezní míru chyby ve výši 5 %, získáváme: 

    n = 36 * 64 * (1,96 / 5)
2 

    
n = 354,81 => 355 firem 

 

a jelikož se jedná o méně početný soubor, použijeme vzorec [5] pro úpravu výpočtu: 

n´ = 354,8 / (1 + (354,8/3389) 

  n´= 354,8 / 1,10475 

  n´= 321,16 => 322 firem 

 

Z vypočteného výsledku je jasně patrné, že přizpůsobená minimální velikost vzorku 

obsahuje 322 jednotek = 322 firem tvoří výběrový soubor složený z MSP 

v Jihomoravském kraji a náležící do skupin podle NACE.  

Jelikož jsou do výzkumu zapojeny dva druhy dotazníků, jeden pro podnikatele a jeden pro 

zaměstnance, ideální situace nastává v případě, že je získán plný počet odpovědí ze 

stejných firem jak od zaměstnanců (322), tak také od podnikatelů (322). V rámci 

průzkumu je žádáno, aby dotazníky vyplnili majitelé podniku a zaměstnanci mající na 

starosti tvorbu inovací v podniku, je-li to reálné.  

 

Následující tabulka nabízí přehled celkového procentuálního zastoupení podniku 

v základním souboru. Od tohoto procentuálního podílu v základním souboru se dále 

odvozuje zastoupení podniků ve výběrovém vzorku. 
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Tab. 11 Procentuální zastoupení podniků v JMK v základním souboru 

Velikost podniků 

dle počtu 

zaměstnanců 

Počet firem ve 

vzorku 

Procentuální zastoupení 

podniků 

50 - 249 59 1,740927 

10 - 49 178 5,252287 

1 - 9 3152 93,00679 

Celkem 3389 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Analogicky na základě této tabulky je stanoveno požadované procentuální zastoupení ve 

výběrovém souboru, abychom výběrový vzorek mohl být považován za reprezentativní. 

Tab. 12 Procentuální zastoupení podniků v JMK ve výběrovém souboru 1 

Velikost podniků 

dle počtu 

zaměstnanců 

Počet firem ve 

vzorku 

Procentuální zastoupení 

podniků 

50 - 249 6 1,740927 

10 - 49 17 5,252287 

1 - 9 299 93,00679 

Celkem 322 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

6.2.2 Dotazníkové šetření 

Dotazník byl distribuován celkem do 1500 podniků, a to do 59 středních podniků, 151 

malých a 1290 drobných podniků. Podniky byly vybrány ze seznamu získaného od 

Českého statistického úřadu. Sběr dat pomocí dotazníkového šetření se uskutečnil ve 

druhém kvartálu roku 2013 a trval 2 měsíce. Návratnost dotazníků byla 321 odpovědí od 

podnikatelů a 322 odpovědí od zaměstnanců. Návratnost vyplněných dotazníků podnikateli 

byla sice o jednu firmu menší než požadovaná, ovšem podíváme-li se na výpočet, zjistíme, 

že přesný požadovaný počet činí 321,16 dotazníků, dá se proto návratnost 321 dotazníků 

považovat za akceptovatelnou.  

  

Dotazníkového šetření (dotazník pro podnikatele) se zúčastnilo 321 podniků.  Z toho 231 

drobných podniků, 70 malých a 20 středních podniků. Velikost podniku byla v tomto 

případě zjišťována na základě počtu zaměstnanců v podniku. Rozdělení četností 
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zapojených podniků do výzkumu je zachyceno v tabulce č. 13. První sloupec uvádí 

četnosti absolutní, druhý relativní četnosti a poslední četnosti kumulativní.  

Tab. 13 Četnost zapojených podniků zapojených do primárního výzkumu  

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

mikro (1-9) 231 72,0 72,0 72,0 

malý (10-49) 70 21,8 21,8 93,8 

střední 20 6,2 6,2 100,0 

Celkem 321 100,0 100,0  

Zdroj:vlastní zpracování  

 

Následující podkapitoly se zabývají testováním stanovených hypotéz a výzkumných 

otázek, aby došlo k naplnění cílů disertační práce. Je použito tabulkového zobrazení 

výsledků. Výpočty byly získány za pomocí programu IBM SPSS Statistics Grafické 

zobrazení některých vybraných příkladů je uvedeno v příloze 13. 

 

6.2.2.1 Ověření Hypotézy H1 

 
Inovace přispívají k růstu malých a středních podniků 

Hypotéza H1 BYLA POTVRZENA 

Byl vysloven předpoklad, že inovace přispívají k růstu malých a středních podniků. Pro 

ověření tohoto předpokladu byly použity odpovědi z dotazníkového šetření (dotazník pro 

podnikatele). Na základě nich byly vypočteny jednotlivé četnosti, které jsou zachyceny 

v následující tabulce.
23

 V prvním sloupci je zobrazená absolutní četnost (frekvence 

výskytů), v druhém sloupci je relativní četnost (procentuální vyjádření) a ve čtvrtém 

sloupci je kumulativní četnost. Třetí sloupec v tomto případě kopíruje druhý. Lišil by se 

pouze za podmínky, že by ve výběrovém souboru byly chybějící údaje. 

Otázka vybraná pro výzkum z dotazníkového šetření pro podnikatele zněla: „Přispívají 

zaváděné inovace k růstu Vašeho podniku?“ 

 

                                                 
23

 Statistické analýzy včetně četností byly vypracovány za pomocí programu IBM SPSS 
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Tab. 14 Četnosti pro hypotézu H1  

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

určitě ano 137 42,7 42,7 42,7 

spíše ano 137 42,7 42,7 85,4 

spíše ne 41 12,8 12,8 98,1 

určitě ne 6 1,8 1,8 100,0 

Celkem 321 100,0 100,0  

Zdroj:vlastní zpracování  

 

Pro lepší přehlednost odpovědí a pro jejich analýzu pomocí programu IBM SPSS 

Statistics, musela být sestavena přetransformovaná matice odpovědí, která udává četnosti 

možností 1 (inovace mají pozitivní vliv na růst podniku) a 2 (inovace nemají pozitivní vliv 

na růst podniku), viz tabulka č.15. 

Tab. 15 Přetransformovaná matice odpovědí pro provedení  výpočtu  

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuál

ní 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

1,00 274 85,4 85,4 85,4 

2,00 47 14,6 14,6 100,0 

Celkem 321 100,0 100,0  

Zdroj:vlastní zpracování 

 

Vzhledem k získaným četnostem, bylo možné předpoklad přeformulovat tak, že pokud 

mezi četnostmi není významný rozdíl, inovace nepřispívají k růstu MSP. Naopak, pokud je 

mezi četnostmi významný rozdíl, inovace přispívají k růstu MSP.  

Při výzkumu se vycházelo z výběrového souboru. Pro ověření hypotézy bylo použito 

statistické testování; konkrétně χ2 test. Byly stanoveny dvě hypotézy: 

H0 – mezi četnostmi neexistuje významný rozdíl 

H1 (alternativní hypotéza) – mezi četnostmi existuje významný rozdíl 

Praktické a očekávané (teoretické) četnosti je možné vidět v tabulce č. 16 v prvním a 

druhém sloupci  
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Tab. 16 Četnosti χ2 testu pro hypotézu H  

 Praktická 

četnost 

Očekávaná 

četnost 

Rozdíl 

určitě ano 137 80,25 56,8 

spíše ano 137 80,25 56,8 

spíše ne 41 80,25 -39,3 

určitě ne 6 80,25 -74,3 

Celkem 321   

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Hladina významnosti byla stanovena na hodnotě 0,01 (1 %). V další tabulce jsou 

uspořádané výsledky získané analýzou. První řádek značí vypočtenou hodnotu chí-

kvadrátu, df vyjadřuje stupeň volnosti a v posledním řádku je určena minimální hodnota 

(Asymp. sig = ‘) od které se zamítá nulová hypotéza ve prospěch alternativní.  

Tab. 17 Výpočet χ2 testu hypotézy H1   

 Přispívají inovace k 

růstu podniku 

Chi-Kvadrát 168,159
a
 

Df 3 

Asymp. Sig. - ‘ ,000 

Zdroj:vlastní zpracování  

Platí vztah :   ‘<=  H0 se zamítá 

             ‘ >  H0 se přijímá 

 

Na 1 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu (mezi četnostmi neexistuje 

významný rozdíl) ve prospěch alternativní (mezi četnostmi existuje významný rozdíl), tedy, 

inovace přispívají k růstu malých a středních podniků. 



109 

 

 

6.2.2.2 Ověření Hypotézy H2 
   

Motivace zaměstnanců vede ke generování úspěšných inovací 

 

Hypotéza H2 BYLA POTVRZENA 

 

Byl vysloven předpoklad, že motivace zaměstnanců vede ke generování úspěšných inovací 

na trhu. Pro ověření předpokladu bylo použito otázky z dotazníkového šetření „Vede 

správná motivace zaměstnanců ke generování úspěšných inovací“. Otázka byla položena 

podnikatelům v rámci jejich dotazníku. Četnost je vyobrazena v tabulce č. 18. 

 

Tab. 18 Tabulka četností pro hypotézu H2  

Vede správná motivace 

zaměstnanců ke 

generování úspěšných 

inovací 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost  

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

určitě ano 186 57,9 58,1 58,1 

spíše ano 100 31,2 31,3 89,4 

spíše ne 24 7,5 7,5 96,9 

určitě ne 10 3,1 3,1 100,0 

Celkem 320 99,7 100,0  

 Chybějící 1 ,3   

Celkem 321 100,0   

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Vzhledem k získaným četnostem, bylo možné předpoklad formulovat také tak, že pokud 

mezi četnostmi není významný rozdíl, motivace zaměstnanců nevede k růstu MSP. 

Naopak, pokud mezi četnostmi je významný rozdíl, motivace zaměstnanců vede k růstu 

MSP.  

Pro ověření hypotézy bylo opět použito statistického testování pomocí χ2 testu při 1% 

hladině významnosti. V tabulce č. 18 je zachyceno rozdělení četností v absolutních i 

relativních hodnotách. Byly položeny dvě hypotézy: 

H0 - mezi četnostmi neexistuje významný rozdíl 

H1 (alternativní hypotéza) - mezi četnostmi existuje významný rozdíl 
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Tab. 19 Četnosti χ2 testu pro hypotézu H2  

Vede správná motivace 

zaměstnanců ke generování 

úspěšných inovací 

Praktická 

četnost 

Očekávaná 

četnost 

Rozdíl 

určitě ano 186 80,0 106,0 

spíše ano 100 80,0 20,0 

spíše ne 24 80,0 -56,0 

určitě ne 10 80,0 -70,0 

Celkem 320   

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Hladina významnosti byla stanovena na 0,01. V další tabulce vidíme získané výsledky. 

První řádek značí vypočtenou hodnotu, df vyjadřuje stupeň volnosti a v posledním řádku je 

určena minimální hodnota (Asymp. sig = ‘) od které se zamítá nulová hypotéza ve 

prospěch alternativní.  

Tab. 20 Výpočet χ2 testu hypotézy H2   

 Vede správná motivace 

zaměstnanců ke generování 

úspěšných inovací 

Chi-Kvadrát 245,900
a
 

df 3 

Asymp. Sig. ‘ ,000 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Platí vztah :   ‘<=  H0 se zamítá 

             ‘ >  H0 se přijímá 

 

Na 1 % hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu (mezi četnostmi neexistuje 

významný rozdíl) ve prospěch alternativní (mezi četnostmi existuje významný rozdíl), tedy, 

správná motivace zaměstnanců přispívá k tvorbě inovací v malých a středních podnicích. 

 

VO1: Jaké motivační stimuly jsou v podniku používány, aby zaměstnanci vytvářeli 

úspěšné inovace? 

Motivace jsou důležitou součástí podnikatelského úspěchu. Proto se tato práce 

problematikou motivace zabývá více. Klade si za cíl získat odpověď na otázku VO1.  
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V rámci dotazníkového šetření byly sestaveny dva dotazníky, jeden pro podnikatele a 

druhý pro zaměstnance. V obou se vyskytovala stejná otázka směřující k používaným 

motivačním stimulům při motivaci zaměstnanců v procesu tvorby inovací. Jak podnikatelé, 

tak i zaměstnanci měli zvolit ty motivační stimuly, které jsou v jejich podniku používány.  

Podnikatelé volili motivační stimuly, které oni běžně používají při motivaci a zaměstnanci 

volili motivační stimuly, kterými jsou za odvedenou práci při tvorbě inovací odměňováni.  

 

V tomto případě se pro výzkum zvolily otázky jak z dotazníku pro podnikatele, tak i pro 

zaměstnance: 

1. otázka - Jaké stimuly (odměny) používá vedení k tomu, aby Vás motivovali k tvorbě 

inovací ?  - zaměstnanci 

2. otázka - Jaké stimuly k motivaci zaměstnanců k tvorbě inovací používáte?- podnikatelé 

 

U obou otázek mohli respondenti vybrat více odpovědí. Výsledky z tohoto výzkumu jsou 

zachyceny v následujícím přehledu používaných motivačních stimulů, tab 21. 
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Tab. 21 Používané motivační stimuly   

  Podnikatelé  

  absolutní četnosti relativní četnosti 

  ano ne  nevyplněno celkem ano nevyplněno ne  celkem 

Pochvala, uznání 139 182 0 321 43,3 0 56,7 100 

Finanční odměna 175 146 0 321 54,5 0 45,5 100 

Volnočasové 

aktivity 100 221 0 321 31,2 0 68,8 100 

Zdraví 45 276 0 321 14 0 86 100 

Vzdělání 163 158 0 321 50,8 0 49,2 100 

Žádné 16 305 0 321 5 0 95 100 

Jiné 0 321 0 321 0 0 100 100 

  Zaměstnanci 

  absolutní četnosti relativní četnosti 

  ano ne  nevyplněno celkem ano ne  nevyplněno celkem 

Pochvala, uznání 115 206 1 322 35,7 64 0,3 100 

Finanční odměna 162 159 1 322 50,3 49,4 0,3 100 

Volnočasové 

aktivity 101 220 1 322 31,4 68,3 0,3 100 

Zdraví 45 276 1 322 14 85,7 0,3 100 

Vzdělání 164 157 1 322 50,9 48,8 0,3 100 

Žádné 18 303 1 322 5,6 94,1 0,3 100 

Jiné 34 288 0 322 10,6 89,4 0 100 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odlišnosti odpovědí podnikatelů  a zaměstnanců  jsou v přehledu vyznačeny červenou 

barvou. Je patrné, že odpovědi podnikatelů a zaměstnanců se významně nelišili. Větší 

rozdíl byl zaznamenán u tří typů stimulů, a to finanční odměny, pochvaly a uznání a jiné. 

Do finančních odměn jsou zařazen jak přímé finanční částky zvyšující mzdu, tak i 

příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, na úroky z úvěru při úvěru nebo 

hypotky na bydlení. 

Jelikož dotazníky vyplňovali jak podnikatelé dané firmy, tak i její zaměstnanci, můžeme 

odhadovat, že za odlišnými odpověďmi stojí jiné pochopení odměny, nepozornost při 

vyplňování dotazníků nebo záměrné zkreslení odpovědí z jedné strany.  

Dalším důvodem může být i to, že v případě ostatních nejmenovaných stimulů (zde 

označeno jako jiné), zaměstnanci většinou uváděli notebook a mobil. Podnikatelé však 

notebook a mobil neoznačili za stimuly, neboť je berou spíše jako „pracovní pomůcky“. 
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Jako další bod je možné porovnat, zda benefity, které zaměstnavatelé používají k motivaci 

zaměstnanců, vykazují nějaké podobnosti. Na základě těchto podobností by mohly být 

tříděny do shluků (klastrů). Staly by se tak přehlednější a čitelnější pro podnikatele, kteří 

by hledali správné motivační stimuly k ohodnocení svých pracovníků.  

K tomuto účelu poslouží tzv. shluková analýza (metoda jednoduchého spojení). Byla 

zvolena statistika nejbližšího souseda pomocí Euklidovy metody. Nejdůležitější, pro 

potřeby disertační práce, je znázornění shluků pomocí tzv. dendogramu. 

Spojení bylo provedeno pomocí programu IBM SPSS statistics a nastalo v pěti krocích. 

 

 

 

Graf 6: Dendogram pro shlukovou analýzu,  Zdroj: výstup z programu IBM SPSS Statistics 

 

Na výše uvedeném dendogramu jsou zaznamenány výsledky shlukové analýzy. 

Shluková analýza má za úkol třídit subjekty do skupin dle podobnosti. Je viditelné, že 

se nevytvořily významné shluky, avšak při bližším prozkoumání lze motivační stimuly 

dle shlukové analýzy rozdělit do dvou shluků: 

 První shluk (nefinanční motivační stimuly) - obsahuje stimuly jako je péče o 

zdraví, příspěvek na vzdělání, volnočasové aktivity, pochvala a uznání a ostatní. 

Tuto skupinu lze pracovně označit jako nefinanční motivační stimuly. 
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 Druhý shluk (finanční motivační stimuly) – druhá skupina obsahuje jednu 

položku, a to finance. Od toho lze odvodit pracovní název finanční motivační 

stimuly. 

 

VO2: Jsou zaměstnanci spokojeni s používanými motivačními stimuly?  

 

K pochopení problematiky motivace a s ní spojených stimulů byli zaměstnanci dále 

tázáni na to, zda jsou spokojeni s motivačními stimuly, které získávají od svých 

zaměstnavatelů při tvorbě inovací. Opět základní četnosti jsou uvedeny v následující 

tabulce, které dávají odpověď na VO2. Pro statistickou analýzu četností byla použita 

jednoduchá otázka z dotazníku pro zaměstnance: Jste s těmito motivačními stimuly 

(odměnami) spokojen/a? 

 

Tab. 22 Četnosti pro výzkomnou otázku VO2  

Jste spokojeni 

s poskytovanými 

motivačními 

stimuly? 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

určitě ano 41 12,7 12,7 12,7 

spíše ano 106 32,9 32,9 45,7 

spíše ne 102 31,7 31,7 77,3 

určitě ne 73 22,7 22,7 100,0 

Celkem 322 100,0 100,0  

Zdroj:vlastní zpracování (za použití programu IBM SPSS Statistics) 

 

Podíváme-li se do tabulky četností, zjistíme, že celých 73 zaměstnanců nejsou určitě 

s nabízenými motivačními stimuly spokojeni. Plně spokojených je pouhých 41 z 322 

dotázaných zaměstnanců. Většinou zaměstnanci využívali odpovědí spíše ano a spíše 

ne. Tyto dvě možnosti vyjadřují neurčité postavení nebo nerozhodnost zaměstnanců. 

Nelze tedy jednoznačně konstatovat, zda jsou zaměstnanci s motivačními stimuly 

spokojeni nebo nejsou.  

Každopádně již v této části je vidět lehký trend negativního postoje ke stimulům 

používaným v podnicích, neboť celých 102 respondentů uvedlo v odpovědi, že 

s poskytovanými stimuly spíše nejsou spokojeni. Ačkoliv se v tomto případě hovoří 
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zhruba o polovině z dotázaných, výsledky mohou být směrodatné. Pro podnikatele jsou 

základem úspěchu spokojení pracovníci. 

 

Výsledky zachycené v tabulce č. 22 potvrzuje i graf (viz příloha 13 B), na kterém 

zřetelně můžeme vidět, že více než polovina dotázaných zaměstnanců uvedla, že jsou se 

svými stimuly nespokojeni. Proto proběhl další výzkum týkající se toho, o jaké stimuly 

(motivační nástroje), by měli zaměstnanci zájem, které by je motivovali a uspokojovali 

více. Viz tabulka č. 23. 

Tab. 23 Zaměstnanci požadované stimuly   

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

Nevyplněno 202 62,7 62,7 62,7 

Cokoliv, hmotné či nehmotné 10 3,1 3,1 65,8 

Dovolená 14 4,3 4,3 70,2 

Finanční odměny 35 10,9 10,9 81,1 

Bez kritiky 1 ,3 ,3 81,4 

Pochvala 5 1,6 1,6 82,9 

Pochvala před celou firmou 2 ,6 ,6 83,5 

Používání moderních technologií 1 ,3 ,3 83,9 

Rekreace 2 ,6 ,6 84,5 

Sick days 8 2,5 2,5 87,0 

Soutěž o nejlepší zaměstnance 1 ,3 ,3 87,3 

Stravenky 6 1,9 1,9 89,1 

Uznání 25 7,8 7,8 96,9 

Volnočasové aktivity 2 ,6 ,6 97,5 

Vouchery na nákupy 4 1,2 1,2 98,8 

Vyčlenění prac. doby na práci na 

Inovacích 
1 ,3 ,3 99,1 

Vzdělání 3 ,9 ,9 100,0 

Celkem 322 100,0 100,0  

Zdroj:vlastní zpracování 

 

 

Otázka se vyskytla v dotazníku pro zaměstnance a nebyla povinná, proto na ni 

odpovědělo jen určité množství respondentů (celkem 121 odpovědí, z nichž jedna byla 

vyřazena).  
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Nejvíce jsou žádány finanční stimuly, dále uznání a dovolená navíc. Finanční odměny 

jsou asi jedny z nejžádanějších benefitů. Není proto jejich prvenství nijak překvapivé. 

Zajímavější je požadavek uznání a s tím související pochvala.  

Někteří pracovníci se vyjádřili ve výzkumu negativně k odměnám z toho důvodu, že 

podnikatelé poskytují motivační balíčky jen některým pracovníkům v podniku, 

zpravidla managementu nebo obchodníkům. Ostatní pracovníci (z jiných oddělení nebo 

pracovních pozic) nejsou do motivačního programu nijak zahrnuti, i když i na nich 

úspěšnost inovací také závisí. 

 

6.2.2.3 Ověření Hypotézy H3 
  

Zapojení podnikatelů do procesu tvorby inovací v podniku vede ke generování 

úspěšných inovací 

Hypotéza H3 BYLA POTVRZENA 

Byl vysloven předpoklad, že zapojení majitelů  podniku do tvorby inovací vede k tvorbě 

úspěšných inovací. Pro ověření tohoto předpokladu byly použity otázky z dotazníku pro 

podnikatele. Jelikož se při tomto zpracování testu vycházelo z výběrového souboru 

podnikatelů, byl předpoklad podroben statistickému testování.  

Pro výpočet byly použity testy nezávislosti dvou proměnných (tabulka pro dvě ordinální 

proměnné), kam patří např. Spearmanův koeficient pořadové korelace. Kromě tohoto 

testu byly testovány symetrické míry Goodman-Kruskalova  (gama), Kendallovo b 

a c, a asymetrická míra Somersovo d.  

Pro testování musí být data vložena do kontingenční tabulky (viz níže). Test byl 

proveden na otázkách: 

1. otázka - Jsou inovace na trhu úspěšné? 

2. otázka - Kdo v podniku pracuje na tvorbě inovací = na jaké úrovni v organizační 

struktuře se v podniku vytvářejí inovace? 

 

Otázka, „Kdo v podniku pracuje na tvorbě inovací“, byla rozdělena do 4 skupin 

(majitel/ka, management, ostatní pracovníci, nikdo – inovace nebyly zaváděny). Aby 
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mohl být statistický test proveden, muselo dojít ke sloučení 4 otázek do dvou. 

Transformace dala vzniknout dvěma proměnným, viz. Tab. 24.  

 

Tab. 24 Kontingenční tabulka pro hypotézu H3  

 Kdo v podniku pracuje na 

tvorbě inovací 

Celkem 

majitel/ka 

podniku 

ostatní
24

 

Jsou inovace 

zaváděné na trh 

úspěšné? 

Zavedené inovace jsou úspěšné 

více jak v 90 % 
105 6 111 

Nadpoloviční většina 

zavedených inovací je úspěšná 

(55 - 90 %) 

84 10 94 

Zhruba polovina zavedených 

inovací byla na trhu úspěšná 
22 57 79 

Méně než jedna polovina 

zavedených inovací byla 

úspěšná (méně než 45 %) 

4 32 36 

Celkem 215 105 320 

Zdroj:vlastní zpracování  

 

Tab. 25 Transformovaná kontingenční tabulka pro hypotézu H3  

 Kdo v podniku pracuje na 

tvorbě inovací 

Celkem 

majitel/ka 

podniku 

ostatní 

Jsou inovace na trhu 

úspěšné 

ano, jsou 189 16 205 

ne, nejsou 26 89 115 

Celkem  215 105 320 

Zdroj:vlastní zpracování 

Byly stanoveny dvě hypotézy: 

H0 : existuje statistická nezávislost (nulový koeficient) mezi zkoumanými proměnnými 

H1 : existuje statistická závislost (nenulový koeficient) mezi zkoumanými proměnnými 

 

Výpočty jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách, přičemž platí, že první zobrazuje 

asymetrické míry - Somersovo d, a druhá symetrické míry. Součástí výstupu jsou také 

                                                 
24

 Management, ostatní pracovníci, nikdo – inovace nezavádíme 
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minimální hladiny významnosti, od nichž zamítneme nulovou hypotézu o nulovosti 

koeficientů.  

 

Tab. 26 Asymetrické míry výpočtu hypotézy H3  

 Hodnota Asymp. 

Std. 

Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Tabulka 

pro 2 

ordinální 

proměnné 

Somers' 

d 

Symmetrické 

testování  
,711 ,041 14,227 ,000 

Jsou inovace na 

trhu úspěšné 

Závislá 

,727 ,042 14,227 ,000 

Kdo v podniku 

pracuje na 

tvorbě inovací 

Závislá 

,696 ,043 14,227 ,000 

Zdroj:vlastní zpracování  

Tab. 27 Symetrické míry výpočtu hypotézy H3  

 Hodnot

a 

Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Tabulka pro 2 

ordinální 

proměnné 

Kendallovo tau-b ,711 ,041 14,227 ,000 

Kendallovo tau-c ,641 ,045 14,227 ,000 

Gamma ,952 ,016 14,227 ,000 

Spearmanův 

koef. korelace 
,711 ,041 18,036 ,000

c
 

Intervalová 

proměnná 
Pearsonovo R ,711 ,041 18,036 ,000

c
 

Počet validních případů 320    

Zdroj:vlastní zpracování  

Ve všech případech platí, že zamítáme nulovou hypotézu o nulovosti koeficientu ve 

prospěch hypotézy alternativní. Úspěšné vytváření inovací a podílení se podnikatelů při 

tvorbě inovací jsou závislé veličiny.  

Ve výpočtu jsou dále uvedeny také hodnoty korelačních koeficientů, pomocí nichž 

můžeme určit, o jakou závislost jde. Pearsonův korelační koeficient pro proměnné 

intervalové (Pearsonovo R) nabývá hodnoty 0,711. Ostatní koeficienty nabývají 
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hodnoty od 0,641 do 0,952 (Kendallovo c až gama). Hodnoty koeficientů pořadové 

korelace (Kendallova a Spearmanova) jsou si zcela blízké.   

Jelikož jsou hodnoty kladné a blízké 1, hovoříme o tzv. pozitivní korelaci. Závislost 

tedy označíme za přímou a středně silnou. 

Nulová hypotéza H0 se zamítá ve prospěch alternativní hypotézy. Lze tedy konstatovat, 

že existuje vztah mezi úspěšnými inovacemi na trhu a podílení se podnikatele na tvorbě 

inovací v podniku.  

 

 

VO3: Zapojují se podnikatelé do procesu tvorby inovací v podniku?  

Ano, podnikatelé se zapojují do procesu tvorby inovací. Tvrzení podpírá následující 

tabulka, v níž je podle udaných četností patrné, že z 320 validních odpovědí bylo 215 

krát udáno, že i majitel/ka podniku se aktivně podílí na procesu tvorby inovací. Při 

výzkumu se vycházelo z četnosti odpovědí na otázku „Kdo v podniku pracuje na tvorbě 

inovací = na jaké úrovni v organizační struktuře se v podniku vytvářejí inovace“. 

 

Tab. 28 Četnosti pro výzkumnou otázku VO3 

 Absolutní 

četnost 

Relativn

í četnost 

(v %) 

Validní 

procentuáln

í vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

majitel/ka podniku 215 67,0 67,2 67,2 

Ostatní 105 32,7 32,8 100,0 

Celkem 320 99,7 100,0  

 Chybějící 1 ,3 
  

Celkem 321 100,0   
 

Zdroj:vlastní zpracování 

VO4: Kdo v podniku rozhoduje o zahájení procesu tvorby inovací? 

 

Dále je z dotazníků možné sledovat, na jaké úrovni v podniku se o tvorbě inovací 

rozhoduje. K získání odpovědí na otázku, kdo v podniku rozhoduje o zahájení procesu 

tvorby inovací je použita tabulka četností č. 28. Při výzkumu se vycházelo z četnosti 

odpovědí na otázku „Na jaké úrovni v organizační struktuře v podniku se rozhoduje o 

zahájení procesu tvorby inovací“. 
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Tab. 29 Četnosti pro výzkumnou otázku VO4   

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

majitel  224 69,6 69,8 69,8 

management 65 20,2 20,2 90,0 

ostatní 23 7,1 7,2 97,2 

nikdo, nezavádíme 9 2,8 2,8 100,0 

Celkem 321 99,7 100,0  

 Chybějící 1 ,3   

Celkem 322 100,0   

Zdroj:vlastní zpracování  

Po rozboru odpovědí zjistíme, že na rozhodování o zahájení procesu tvorby inovací má 

největší vliv sám majitel podniku. Ve dvaceti procentech případů pak management 

firmy. V ostatních případech jde pouze o 7 % a necelá 3 % uvedla, že inovace 

nezaváděli. 

Získané výsledky upevňují tvrzení Valenty (2000) o tom, že hlavní funkci při 

zahajování procesu tvorby inovací mají řídící pracovníci (ředitel a management) v 

podniku. Úspěšnost inovací pak závisí na kreativitě řídících pracovníků a vedoucích 

projektu. 

 

6.2.2.4 Ověření hypotézy H4 
  

Podnikatelé s vyšším dosaženým vzděláním v oblasti inovací vytvářejí úspěšnější 

inovace než podnikatelé s nižším dosaženým vzděláním v oblasti inovací. 

Hypotéza H4 BYLA POTVRZENA 

Byl stanoven předpoklad, že podnikatelé s vyšším vzděláním v oblasti inovací vytvářejí 

úspěšnější inovace než ti, kteří mají dosažené vzdělání nižší. Pro ověření tohoto 

předpokladu byly použity otázky z dotazníku pro podnikatele. Jelikož se při tomto 

zpracování testu vycházelo z výběrového souboru podnikatelů, byl předpoklad 

podroben statistickému testování. Z dotazníku byly vybrány následující otázky: 

1. otázka - Jsou Vámi zaváděné inovace na trhu úspěšné? 
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2. otázka - Máte vy, jako majitel podniku znalosti v oblasti inovací? 

 

Pro výpočet byly použity testy nezávislosti dvou proměnných (tabulka pro dvě ordinální 

proměnné), kam patří např. Spearmanův koeficient pořadové korelace. Kromě tohoto 

testu byly testovány symetrické míry Goodman-Kruskalova  (gama), Kendallovo b 

a c, a asymetrická míra Somersovo d.  

Pro testování musí být data vložena do kontingenční tabulky (viz níže). 

 

Tab. 30 Kontingenční tabulka absolutních četností pro hypotézu H4  

 Úroveň teoretických znalostí 

ředitele o inovacích 

Celkem 

určitě 

ano 

spíše 

ano 

spíše 

ne 

určitě 

ne 

Jsou 

Vámi 

zaváděné 

inovace 

na trhu 

úspěšné? 

vždy jsou zavedené inovace 

úspěšné 
86 23 2 0 111 

více jak jedna polovina 

zavedených inovací byla úspěšná 
36 51 6 1 94 

polovina zavedených inovací byla 

úspěšná 
9 18 46 6 79 

méně než jedna polovina 

zavedených inovací byla úspěšná 
3 4 10 17 34 

zavedené inovace nebyly na trhu 

úspěšné 
0 1 0 1 2 

Celkem 134 97 64 25 320 

Zdroj:vlastní zpracování 

Byly stanoveny dvě hypotézy: 

H0 : existuje statistická nezávislost (nulový koeficient) mezi zkoumanými proměnnými 

H1 : existuje statistická závislost (nenulový koeficient) mezi zkoumanými proměnnými 

 

Výpočty jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách, přičemž platí, že první zobrazuje 

asymetrické Somersovo d a druhá symetrické míry. Součástí výstupu jsou také 

minimální hladiny významnosti, od nichž zamítneme nulovou hypotézu o nulovosti 

koeficientů.  
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Tab. 31 Asymetrické míry výpočtu u hypotézy H4  

 Hodnota Asymp. 

Std. 

Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Tabulka 

pro 2 

ordinální 

proměnné 

Somers' 

d 

Symmetrické testování ,630 ,034 17,065 ,000 

Jsou zaváděné inovace na trh 

úspěšné? Dependent 
,645 ,034 17,065 ,000 

Úroveň teoret. znalostí ředitele 

o inovacích? Dependent 
,615 ,035 17,065 ,000 

Zdroj:vlastní zpracování  

 

Tab. 32 Symetrické míry výpočtu u hypotézy H4  

 Hodnota Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. T
b
 Approx. 

Sig. 

Tabulka pro 2 

ordinální 

proměnné 

Kendallovo tau-b ,630 ,034 17,065 ,000 

Kendallovo tau-c ,590 ,035 17,065 ,000 

Gamma ,802 ,033 17,065 ,000 

Spearmanův koef. 

korelace 
,690 ,035 16,989 ,000

c
 

Interval  Pearsonovo R ,709 ,034 17,923 ,000
c
 

Počet validních případů 320    

Zdroj:vlastní zpracování  

Ve všech případech platí, že zamítáme nulovou hypotézu o nulovosti koeficientu ve 

prospěch hypotézy alternativní. Úspěšné vytváření inovací a vzdělání podnikatelů 

v oblasti inovací jsou závislé veličiny.  

Ve výpočtu jsou dále uvedeny také hodnoty korelačních koeficientů, pomocí nichž 

můžeme určit, o jakou závislost jde. Pearsonův korelační koeficient pro proměnné 

intervalové (Pearsonovo R) nabývá hodnoty 0,709. Ostatní koeficienty nabývají 

hodnoty od 0,590 do 0,802 (Kendallovo c až gama). Hodnoty koeficientů pořadové 

korelace (Kendallova a Spearmanova) jsou si blízké. Zaokrouhleně zhruba 0,63.  

Jelikož jsou hodnoty kladné a blízké 1, hovoříme o tzv. pozitivní korelaci. Závislost lze 

označit za přímou a středně silnou. 

Nulová hypotéza H0 se zamítá ve prospěch alternativní hypotézy. Lze tedy konstatovat, 

že existuje vztah mezi úspěšnými inovacemi na trhu a teoretickými znalostmi 

podnikatele v oblasti inovací.  
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VO5: Jsou teoretické znalosti o problematice inovací důležité pro generování 

úspěšných inovací? 

Již z předchozí analýzy je možné kladně odpovědět na tuto otázku, tedy, že teoretické 

znalosti o problematice inovací jsou důležité pro generování úspěšných inovací. 

Potvrdila to analýza závislosti mezi úspěšnými inovacemi a znalostmi na poli inovací. 

Ovšem do tvorby inovací jsou kromě majitelů podniku zapojeni i jiní pracovníci z řad 

managementu, administrativy, provozu a další. Můžeme se tedy ještě podívat, jak oni 

vnímají vliv teoretických znalostí o inovacích na tvorbu úspěšných. Pro výzkum byla 

použita četnost odpovědí na povinnou otázku: „Myslíte si, že teoretické znalosti 

ovlivňují úspěch inovací?„ 

Tab. 33 Četnosti pro výzkumnou otázku VO5  

Myslíte si, že 

teoretické znalosti 

ovlivňují úspěch 

inovací? 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

určitě ano 107 33,2 35,8 35,8 

spíše ano 126 39,1 42,1 77,9 

spíše ne 53 16,5 17,7 95,7 

určitě ne 13 4,0 4,3 100,0 

Celkem 299 92,9 100,0  

 Neodpovědělo 23 7,1   

Celkem 322 100,0   

Zdroj:vlastní zpracování 

První tabulka zachycuje četnosti odpovědí zaměstnanců a již zde je patrné, že 

zaměstnanci, tedy lidé z praxe, předpokládají, že teoretické znalosti o inovacích jsou 

důležité pro tvorbu úspěšných inovací. Pro testování této otázky, je kromě počtu 

četností použit následující chí-kvadrát test dobré shody. 

Je vysloven předpoklad, že teoretické znalosti z oblasti inovací mají vliv na tvorbu 

úspěšných inovací. 
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Tab. 34 Četnosti χ2 testu pro výzkumnou otázku VO5   

 

Myslíte si, že teoretické 

znalosti ovlivňují úspěch 

inovací? 

Praktická 

četnost 

Očekávaná 

četnost 

Rozdíl 

určitě ano 107 74,8 32,3 

spíše ano 126 74,8 51,3 

spíše ne 53 74,8 -21,8 

určitě ne 13 74,8 -61,8 

Celkem 299   

Zdroj:vlastní zpracování 

Vzhledem k získaným četnostem, bylo možné předpoklad přeformulovat také tak, že 

pokud mezi četnostmi neexistuje významný rozdíl, teoretické znalosti o inovacích 

nepřispívají k tvorbě úspěšných inovací v podniku. Naopak, pokud mezi četnostmi 

existuje významný rozdíl, teoretické znalosti o inovacích přispívají k tvorbě úspěšných 

inovací v podniku. 

Pro ověření hypotézy bylo opět použito statistického testování pomocí χ2 testu. Byly 

položeny dvě hypotézy: 

H0 - mezi četnostmi neexistuje významný rozdíl 

H1 (alternativní hypotéza) - mezi četnostmi existuje významný rozdíl 

Tab. 35 Výpočet χ2 testu výzkumné otázky VO5  

 Teoretické znalosti o inovacích 

Chi-Kvadrát 106,391
a
 

Df 3 

Asymp. Sig. ‘ ,000 

Zdroj:vlastní zpracování  

Hladina významnosti byla stanovena na 0,01 (1 %). První řádek značí vypočtenou 

hodnotu, df vyjadřuje stupeň volnosti a v posledním řádku je určena minimální hodnota 

(Asymp. sig = ‘) od které se zamítá nulová hypotéza ve prospěch alternativní.  

Platí vztah :   ‘<=  H0 se zamítá 

             ‘ >  H0 se přijímá 
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Na 1% hladině významnosti zamítáme nulovou hypotézu (mezi četnostmi neexistuje 

významný rozdíl) ve prospěch alternativní (mezi četnostmi existuje významný rozdíl), 

tedy, teoretické znalosti o inovacích jsou důležité k tvorbě úspěšných inovací v podniku. 

 

6.2.2.5 Ověření hypotézy H5 
 

Úspěšnost inovací je závislá na velikosti podniku 

Hypotéza H5 BYLA ZAMÍTNUTA 

Byl stanoven předpoklad, že úspěšnost inovací je závislá na velikosti podniku. Pro 

potvrzení tohoto předpokladu se vycházelo z dotazníku pro podnikatele, na jehož 

základě byly sestaveny tabulky četností. Pro výzkum byly použity následující otázky: 

1. otázka – Velikost podniku podle počtu zaměstnanců 

2. otázka – Přispívají inovace podle Vašeho názoru a zkušeností k růstu podniku? 

 

Při tomto testu bylo vycházeno z výběrového souboru a z toho důvodu je použit 

statistický test. Byl vybrán chí-kvadrát test nezávislosti z testů pro dvě nominální 

proměnné
25

. Jelikož testujeme nezávislost dvou proměnných, byly formulovány dvě 

následující hypotézy:  

H0  – Úspěšnost inovací není závislá na velikosti podniku 

H1 – Úspěšnost inovací je závislá na velikosti podniku 

                                                 
25

 Použití tohoto testu je možné jak pro nominální, tak i ordinální proměnné či jejich kombinaci.  
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Tab. 36 Četnosti pro výpočet chí-kvadrát testu nezávislosti  

 Velikost podniku - počet 

zaměstnanců 

Celkem 

mikro (1-

9) 

malý (10-

49) 

střední 

Jsou zaváděné 

inovace na trh 

úspěšné? 

Zavedené inovace jsou 

úspěšné více jak v 90 % 
81 21 9 111 

Nadpoloviční většina 

zavedených inovací je 

úspěšná (65 - 90 %) 

66 23 5 94 

Zhruba polovina 

zavedených inovací byla na 

trhu úspěšná 

57 18 4 79 

Méně než jedna polovina 

zavedených inovací byla 

úspěšná (méně než 35 %) 

26 8 2 36 

Celkem 230 70 20 320 

Zdroj:vlastní zpracování  

Tabulka testové statistiky uvádí jednoduchý přehled, z něhož lze vyčíst, že na 5 % 

hladině významnosti zamítáme alternativní hypotézu ve prospěch nulové. Poslední 

sloupec tabulky (Asmyp. Sig = ‘) testu uvádí minimální hladinu významnosti, od které 

zamítáme hypotézu H1 ve prospěch alternativní hypotézy H0. Hladina  je nastavena na 

5 % hladině významnosti, tedy 0,05.  

Platí vztah :   ‘<=  H0 se zamítá 

             ‘ >  H0 se přijímá 

 

Tab. 37 Výpočet chí-kvadrát test nezávislosti  

 Hodnota df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearsonův Chi-Kvadrát 1,770
a
 6 ,940 

Likelihoodova míra 1,748 6 ,941 

Linear-by-Linear  ,065 1 ,798 

Počet validních případů 320   

Zdroj:vlastní zpracování  
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Nulová hypotéza se přijímá (Úspěšnost inovací není závislá na velikosti podniku) 

alternativní hypotéza (Úspěšnost inovací je závislá na velikosti podniku) se zamítá. 

Hovoříme o vztahu mezi dvěma proměnnými. 

 

Pro ověření správnosti výpočtu byl použit také Spearmanův koeficient pořadové 

korelace jako zástupce testování pro ordinální proměnné. Tento test by měl přinést 

přesnější posouzení vztahů sledovaných znaků a také potvrdit získané výsledky.  

 

Byly stanoveny dvě hypotézy: 

H0 : existuje statistická nezávislost (nulový koeficient) mezi zkoumanými proměnnými 

H1 : existuje statistická závislost (nenulový koeficient) mezi zkoumanými proměnnými 

 

Výpočty jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách, přičemž platí, že první zobrazuje 

asymetrické Somersovo d a druhá symetrické míry. Součástí výstupu jsou také 

minimální hladiny významnosti, od nichž zamítneme nulovou hypotézu o nulovosti 

koeficientů (Approx. Sig.).  

 

Tab. 38 Asymetrické míry výpočtu u hypotézy H5  

 Hodnota Asymp. 

Std. Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Tabulka 

pro 2 

ordinální 

proměnné 

Somers' d 

Symmetric -,001 ,049 -,015 ,988 

Jsou zaváděné inovace 

na trh úspěšné? 

Dependent 

-,001 ,065 -,015 ,988 

Velikost podniku - 

počet zaměstnanců 

Dependent 

-,001 ,039 -,015 ,988 

Zdroj:vlastní zpracování  

Pro výpočet byly použity testy nezávislosti dvou proměnných (tabulka pro dvě ordinální 

proměnné), kam patří zmiňovaný Spearmanův koeficient pořadové korelace. Kromě 

tohoto testu byly testovány i další symetrické míry Goodman-Kruskalova  (gama), 

Kendallovo b a c, a asymetrická míra Somersovo d.  
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Tab. 39 Symetrické míry výpočtu u hypotézy H5  

 Hodnota Asymp. Std. 

Error
a
 

Approx. 

T
b
 

Approx. 

Sig. 

Tabulka pro 2 

ordinální 

proměnné 

Kendallovo tau-b -,001 ,050 -,015 ,988 

Kendallovo tau-c -,001 ,042 -,015 ,988 

Gamma -,001 ,090 -,015 ,988 

Spearmanův koef. 

korelace 
-,001 ,056 -,014 ,989

c
 

Interval Pearsonovo R -,014 ,056 -,255 ,799
c
 

Počet validních případů 320    

Zdroj:vlastní zpracování  

V tabulce vidíme, že hodnota Spearmanova koeficientu je -0,001, což můžeme 

zaokrouhlit na 0. Jde se o lineární nezávislosti. Výsledek potvrzují i další zobrazené 

testy Ve všech případech platí, že přijímáme nulovou hypotézu o nulovosti koeficientu. 

Úspěšné vytváření inovací a vzdělání podnikatelů v oblasti inovací nejsou závislé 

veličiny. 

Test pro dvě ordinální proměnné potvrzuje předchozí chí-kvadrát test nezávislosti 

primárně určený pro nominální proměnné. Přijímáme tedy nulovou hypotézu (neexistuje 

statistická závislost mezi zkoumanými proměnnými) a alternativní hypotézu (existuje 

statistická závislost mezi zkoumanými proměnnými) zamítáme. Proto konstatujeme, že 

proměnná velikost podniku a proměnná úspěšnost inovací na trhu jsou nezávislé 

proměnné. 

 

 

6.2.2.6 Doplňující analýzy 
 

Pro doplnění primárního výzkumu byly provedeny další výzkumy. Výsledky jsou 

zachyceny v tabulkách, které vyjadřují četnost. 

 

1) Zaváděné typy inovací a jejich úspěšnost
26

 

První tabulka vyjadřuje četnost procesních inovací. Vidíme, že nebyly zavedeny ve 138 

případech z 321 dotazovaných (43 %). Pokud je tento typ inovací zaveden, většinou se 

podnikateli povedl s úspěchem. Pouhé 3 procesní inovace nebyly zjevně úspěšné, u 

                                                 
26

 Při dělení inovací vycházíme z dělení podle Oslo manuálu, viz kap. č.3.3.2.1 
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dalších 26 se dá mluvit také spíše o neúspěchu. Naproti tomu celých 105 procesních 

inovací bylo zjevně úspěšných a přineslo podnikateli kýžené výsledky.  

Tab. 40 Četnosti procesních inovací   

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

určitě ano 105 32,7 32,7 32,7 

spíše ano 49 15,3 15,3 48,0 

spíše ne 26 8,1 8,1 56,1 

určitě ne 3 ,9 ,9 57,0 

nebyla zavedena 138 43,0 43,0 100,0 

Celkem 321 100,0 100,0  

Zdroj:vlastní zpracování  

Dotazované podniky nezaváděly produktové inovace ve srovnání s procesními 

inovacemi tak často. Byly zavedeny jen ve 144 případech (ve 45 %). Můžeme opět říci, 

že tento druh inovací byl spíše úspěšný. Neúspěchem skončila pouze jedna produktová 

inovace, dalších 25 nedosáhlo očekávaných výsledků. Ve 46 případech byly inovace 

spíše úspěšné a v 72 případech byly produktové inovace zcela úspěšné, viz. Tabulka č. 

41. 

 

Tab. 41 Četnosti produktových inovací   

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

určitě ano 72 22,4 22,4 22,4 

spíše ano 46 14,3 14,3 36,8 

spíše ne 25 7,8 7,8 44,5 

určitě ne 1 ,3 ,3 44,9 

nebyla zavedena 177 55,1 55,1 100,0 

Celkem 321 100,0 100,0  

Zdroj:vlastní zpracování  

Marketingové inovace podniky zaváděly také frekventovaně, a to ve 192 případech (v 

59,8 %). Ovšem marketingové inovace na trhu již tak úspěšné nebyly. Je možné to 

přisuzovat např. malými zkušenostmi s tímto typem inovací nebo silnou konkurencí či 

dynamicky se měnícím trhem a jiné. 
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Tab. 42 Četnosti marketingových inovací  

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

určitě ano 45 14,0 14,0 14,0 

spíše ano 90 28,0 28,0 42,1 

spíše ne 35 10,9 10,9 53,0 

určitě ne 22 6,9 6,9 59,8 

nebyla zavedena 129 40,2 40,2 100,0 

Celkem 321 100,0 100,0  

Zdroj:vlastní zpracování 

Inovace organizační struktury je poslední typ zkoumaných inovací. Podnikatelé je 

zavedli jen ve 115 případech (v 35,8 %). Celých 13 případů skončilo neúspěchem, 2 

případy měly také negativní výsledky. Ovšem zbylé inovace byly víceméně úspěšné a 

zcela pozitivní hodnocení získalo 71 případů inovací organizačních struktur. Jedná se 

tedy o pozitivní trend. 

 

Tab. 43 Četnosti inovace organizační struktury   

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

určitě ano 71 22,1 22,1 22,1 

spíše ano 29 9,0 9,0 31,2 

spíše ne 2 0,6 0,6 31,8 

určitě ne 13 4,0 4,0 35,8 

nebyla zavedena 206 64,2 64,2 100,0 

Celkem 321 100,0 100,0  

Zdroj:vlastní zpracování  

2) Faktory pro měření úspěšnosti inovací (dle Oslo Manuálu) 

 

Jak je uvedeno v přehledu teoretických poznatků, inovace, respektive jejich úspěšnost je 

možné měřit pomocí určitých atributů. Oslo manuál měří jak vstupy, tak i výstupy. 

Mezi výstupy Oslo manuál řadí například výsledky inovačního úsilí. Tyto výsledky 

mohou nabývat různých podob. Podnikatelé byli osloveni s dotazem, zda jsou jejich 

podniky držitelé některého z těchto výsledků inovačního úsilí. Odpovědi jsou 

zachyceny v tabulce četnost č. 44. 
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Tab. 44 Četnosti atributů sloužících pro hodnocení inovací  

 Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(v %) 

Validní 

procentuální 

vyjádření 

Kumulativní 

součet rel. 

četností 

 

ISO Normy 124 34,9 34,9 34,9 

Patentu 5 1,4 1,4 36,3 

Obchodní licence 10 2,8 2,8 39,1 

Ocenění v business 

sféře 
4 1,1 1,1 40,2 

Nic ze zmíněných 212 59,8 59,8 100,0 

 Celkem 355 100,0 100  

Zdroj:vlastní zpracování  

 

212 podniků není držitelem žádného „výsledku inovačního úsilí“ (patent, ISO norma, 

různé typy ocenění, obchodní licence). Nejvíce podniků má zavedeno ISO normu; 

obchodní licenci má 10 podniků a 5 podniků je držitelem patentu.. 

6.3 Souhrn výsledků výzkumu 

Pro disertační práci bylo stanoveno pět hypotéz a pět výzkumných otázek. Z rešerší 

odborné literatury vyplynulo, že tematika malých a středních podniků je velmi obsáhlá. 

Existuje několik teorií o růstu malých a středních podniků včetně teorií o faktorech 

determinujících růst MSP. Z těchto teorií je zřejmé, že inovace se podílí jako jeden 

z možných faktorů na růstu MSP. Jelikož však šlo především o studie konané 

v zahraničí, stala se problematika inovací působících na růst MSP stěžejním bodem 

disertační práce. V návaznosti na toto ústřední téma byly formulovány výzkumné 

otázky vytvořené na základě stanovených cílů.  

Ze stude rešerší dále vyplynul i fakt týkající se vztahu vzdělání na tvorbě inovací. Podle 

studií, čím vyšší dosažené vzdělání, tím více generovaných inovací. Ovšem dá se říci, 

že čím nižší stupeň vzdělání, tím úspěšnější a ziskovější inovace byly. Pitra (2006) ve 

své knize uvádí, že pro úspěšné inovační aktivity je nutné mít dostatečné vzdělání. 

Ovšem dále nerozebírá, o jaký druh vzdělání (znalostí) se jedná. Vzhledem k tomuto 

tvrzení disertační práce zkoumala vliv vzdělání (získaných informací) z oblasti 

managementu inovací na tvorbu úspěšných inovací. Podle výsledků je zde možné 

sledovat přímou souvislost. Lidé, mající teoretický přehled o managementu inovací, 
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jsou schopni nejen více tvořit inovace, ale zejména vytvářet více úspěšných inovací než 

ti, kteří tento přehled nemají. Tento vztah si podnikatelé jasně uvědomují a v oblasti 

inovací si sami aktivně hledají nové a nové informace. Většina podnikatelů z JMK 

znalosti získala samostudiem (155 podnikatelů). Někteří uvedli i přednášky a semináře, 

které absolvovali při svém studiu VOŠ a VŠ (89 podnikatelů). Jen pár z nich (5 

podnikatelů) vyhledalo specializovaný kurz. 

Další bod, o kterém pojednává disertační práce je participace podnikatelů na procesu 

tvorby inovací. Odborná literatury hovoří o tom, že hlavní slovo při zahajování procesu 

inovací mají podnikatelé (Valenta, 2000). Výsledky získané na VO4: Kdo v podniku 

rozhoduje o zahájení procesu tvorby inovací, potvrzují výsledky získané z rešerší. Pitra 

(2006) uvádí, že je nutné, aby se na tvorbě inovací podíleli všichni pracovníci podniku, 

vedení nevyjímaje. Primární výzkum disertační práce prokázal spojitost mezi participací 

podnikatelů na procesu tvorby inovací a tvorbou úspěšných inovací. Zároveň tak byla 

zodpovězena i VO3: Zapojují se podnikatelé do procesu tvorby inovací.  

Pokud jde o lidské zdroje při tvorbě inovací, autoři upozorňují na fakt, že existují tzv. 

znalostní pracovníci v podniku. Názory na ně se však liší ve vymezení okruhu, kdo do 

této skupiny spadá. Papadakis a Bourantas (1998) zastávají názor, že se jedná o vybrané 

pracovníky, ovšem Rosen (2011) říká, že do této skupiny patří každý pracovník ve 

firmě. Ovšem pracovníci tohoto typu, ať už se jedná o vymezenou skupinu nebo o 

všechny zaměstnance, potřebují správnou motivaci. Téma motivace při tvorbě inovací 

v literatuře není dostatečně prozkoumáno a opět zde vyvstal problém, a to, že výzkumy 

jsou konané především v zahraničí nikoli v naší republice. Proto jedna z hypotéz byla 

zaměřena na motivaci a používané motivační stimuly. Opět byl prokázán vztah mezi 

motivací zaměstnanců a tvorbou úspěšných inovací. Na otázku, zda jsou zaměstnanci 

v Jihomoravském kraji spokojeni s používanými motivačními stimuly, nelze 

jednoznačně odpovědět. Ale i náznak nespokojenosti zaměstnanců může vést k riziku, 

že vnikne averze vůči tvorbě inovací. Zaměstnanci z tohoto kraje by uvítali více dnů 

dovolené nebo tzv. „sick days“. Právě v tomto případě by bylo přínosné provést studii 

v každém kraji v České republice a zjistit, jaké požadavky a nároky na dovolenou navíc 

mají pracovníci v jiných krajích.  

Požadavek volna navíc a „sick days“ může reflektovat vyčerpání pracovníků, které 

může vést k menšímu množství úspěšných inovací, následně ke zpomalení růstu firmy 

nebo jeho zastavení a dalším problémům. Pozitivní bylo zjištění, že na otázku, jako 
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motivační stimuly jsou ve firmě používány, odpovídali podnikatelé i zaměstnanci téměř 

stejně. Došlo zde jen k relativně malým rozporům, což může vypovídat o „férovém“ 

chování podnikatelů při poskytování informací. 

Poslední hypotéza, která byla opět stanovena na základě výsledků sekundárního 

výzkumu a předvýzkumu, měla zjistit, zda úspěšnost inovací je závislá na velikosti 

podniku. Odborníci na tuto problematiku se nemohou shodnout, zda velikost podniku 

ovlivňuje tvorbu úspěšných inovací. Na jednu stranu je tu přesvědčení, že velké firmy 

jsou lépe připraveni na tvorbu inovací lépe, protože mohou mít své vlastní oddělení 

vědy a výzkumu, zaměstnanci mohou lépe a efektivně sdílet svoje znalosti (Schumpeter, 

2004; Breschi 1999; Antonelli, Cladrini, 1999) a větší finanční zázemí. Na druhou 

stranu malé a střední podniky konkurují velkým firmám svoji flexibilitou, adaptací na 

nové tržní situace, vyšší motivací a následnou spokojeností zaměstnanců (Damanpour, 

1992; Kufmann, Tödtling, 2002). Ani primární výzkum proveden v rámci zpracování 

disertační práce nepotvrdil závislost mezi velikostí podniku a úspěšností inovací. Níže 

je přiložena tabulka poskytující přehled přijatých a zamítnutých hypotéz a k ní je 

připojen stručný komentář získaných výsledků ze statistických analýz.  

 

Stručný přehled statistického šetření 

 

Do výzkumu bylo zapojeno 321 malých a středních podnikatelů a 322 zaměstnanců 

těchto podnikatelů. Bylo položeno 5 hypotéz, které byly páteří výzkumu. Na hypotézy 

byly navázány výzkumné otázky. Výzkum poskytl odpovědi na tyto otázky a výsledky 

buď potvrdili, anebo zamítly dané hypotézy. 
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Tab. 45 Přehled hypotéz   

  Potvrzené hypotézy 

H1 Inovace vedou k růstu malých a středních podniků 

H2 Motivace zaměstnanců vede ke generování úspěšných inovací 

H3 

Zapojení podnikatelů do procesu tvorby inovací v podniku vede ke generování úspěšných 

inovací 

H4 

Podnikatelé s vyšším dosaženým vzděláním v oblasti inovací vytvářejí úspěšnější inovace než 

podnikatelé s nižším dosaženým vzděláním v oblasti inovací. 

  Zamítnuté hypotézy 

H5 Úspěšnost inovací je závislá na velikosti podniku 

Zdroj:vlastní zpracování 

Doplňujícími statistickými analýzami bylo zjištěno, že některé z oslovených podniků 

v Jihomoravském kraji jsou držiteli patentů (5 podniků), obchodních licencí (10 

podniků) a 4 z nich jsou držiteli nějakého typu business ocenění. 124 z nich má 

zavedený určitý typ ISO normy. Pomocí těchto atributů se hodnotí úspěšnost inovací. 

Zde uvedené počty tedy odráží úspěšnost inovací podnikatelů z Jihomoravského kraje. 

Nejvíce byly v Jihomoravském kraji zaváděny inovace marketingové a procesní. 

Nejméně pak inovace organizační struktury.  

Na tvorbě inovací se účastní jak běžní zaměstnanci a management, tak i sám podnikatel. 

Tento efekt vede k větším úspěchům na poli inovací. Příčinou toho může být 

skutečnost, že v drtivé většině podniků o zahájení procesu tvorby inovací rozhoduje 

právě podnikatel.  Jeho účast na samotném procesu tvorby inovací iniciuje plnění plánů 

a kontrolu stanovených cílů. K úspěšným inovacím podle průzkumu přispívají také 

znalosti, které mají podnikatelé v oblasti řízení inovací. Tento závěr podporuje 

myšlenku Pitry (2006), který přikládá tomuto typu vědomostí značný význam.  

K tomu, aby v podniku byla zajištěna plynulá kontinuita procesu tvorby inovací, je 

zapotřebí lidský faktor. Podnikatelé si to uvědomují, a proto se snaží k této činnosti 
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svoje zaměstnance motivovat. Používají širokou škálu motivačních stimulů, ovšem ne 

vždy jsou s nimi zaměstnanci spokojeni. Často si zaměstnanci přejí více uznání, 

dovolenou navíc a finanční odměny. Mohou se tedy cítit podceňováni či mít dojem, že 

jejich stoprocentní nasazení se nedočká přiměřené odměny. Lidské zdroje v podniku 

jsou důležitým prvkem a jen správná práce s lidmi, jejich organizování, vedení, 

motivace a kontrola vede ke kýženým výsledkům.  

Z odborné literatury je patrné, že mikro a malé podniky mají jisté limity při tvorbě 

inovací. Mikro a malé podniky obecně inovují méně, a to z důvodu nedostatku financí, 

času, lidských zdrojů a jiných. Ovšem úspěšnost inovací nemá na velikosti podniku 

vliv. Mohli bychom tak říci, že velké a některé střední podniky vygenerují větší 

množství inovací než mikro a malé podniky, ale jejich úspěšnost není prokazatelně 

vyšší.  

K tomu, aby podnik produkoval na trhu úspěšné inovace, se jeví jako vhodné používat 

správnou motivaci zaměstnanců s ohledem na jejich potřeby a přání. Dále se jeví 

potřebné získávání znalosti v oboru managementu inovací (formou samostudia, e-

learningu, kurzů aj.).V neposlední řadě si zaslouží pozornost zapojení co nejvíce 

zaměstnanců do celého procesu tvorby inovace, podnikatelem počínaje.  

6.4 Limity výzkumu a podněty pro další výzkum 

Disertační práce se soustředí na výzkumné otázky a hypotézy, ovšem při jejím 

zpracování je nutné počítat s omezujícími faktory, které mohou výzkum ovlivnit.  

6.4.1 Možné limity výzkumu 

Mezi hlavní bariéry výzkumu patří neochota podnikatelů ke spolupráci na výzkumu, 

stejně tak jako nedostupnost, popřípadě neúplnost některých veřejně dostupných dat 

(ČSÚ, Eurostat, aj.). Dále je nutné počítat s možností, že někteří podnikatelé mají 

tendenci cíleně „vylepšovat“ svoji situaci a chování. Naopak u zaměstnanců se mohlo 

projevit záměrné „zhoršování“ odpovědí.  

Mezi další limitující faktory se řadí například zvolené výzkumné metody. Zajímavé by 

bylo využít metody pozorování pracovníků při práci na tvorbě inovací. Ovšem tato 

metoda nebyla realizována kvůli omezenému množství času, financí a etických 

hledisek. Pozorování by se dalo uskutečnit i pomocí kamer, které by sledovaly činnost 
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pracovníků. Tato varianta by se opět potýkala nejen s finančními problémy, ale i 

s problémy etickými a neochotou pracovníků. 

Samozřejmě, že další reálné limity vyplývají ze zvoleného výzkumného vzorku a jeho 

následném zobecnění výsledků disertační práce, popř. i ze zvoleného statistického 

programu který byl použit pro analýzu. 

 

6.4.2 Podněty pro další výzkum 

Podnětem pro další výzkum v oblasti inovačních faktorů působících na růst MSP může 

být rozšíření výzkumu do jednotlivých krajů. Každý kraj by se podrobil samostatnému  

výzkumu a teprve poté by byly výsledky zanalyzovány a zobecněny na území celé 

republiky. A to z toho důvodu, že každý kraj má jiné postavení v podnikatelských 

aktivitách, jiný přístup ke vzdělání, k finančním zdrojům a je také charakterizován svojí 

historií. Například zaměstnanci by mohli poskytnout jiné pohledy na poskytované 

motivační stimuly, na spokojenost s nimi, aj.  
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7 Metodická doporučení pro růst malých a středních podniků 
 

V této části práce jsou představeny a popsány metodologické kroky, které podnikatelům 

pomohou ve zvyšování efektivnosti a především úspěšnosti při zavádění nových inovací 

na trh. Metodologické kroky jsou výsledkem primárního i sekundárního výzkumu. 

 

1. Zapojení všech pracovníků do procesu tvorby inovací 

Z výsledků výzkumů vyplývá, že do procesu tvorby inovací v podniku nejsou vždy 

zahrnuty všechny kompetentní osoby v podniku. Ve velkých podnicích se buduje 

oddělení vědy a výzkumu, které zaměstnává několik pracovníků z různých vědních 

oborů. Znalosti se tak dají jednoduše a efektivně sdílet. Bohužel drtivá většina MSP trpí 

tím, že nemá dostatek financí, prostoru, ani času, aby takové oddělení vybudovala. 

V MSP funkci inovatéra většinou zastává jeden nebo několik málo pracovníků. Z toho 

důvodu nemůže docházet k efektivnímu sdílení znalostí (názorů a informací) z různých 

vědních oborů.  

Pro zvýšení úspěchu inovací na trhu je žádané, aby se na vývoji a tvorbě inovací 

podílelo co nejvíce zaměstnanců v podniku. 

Může se jednat o aktivní formu (přímé zasahování zaměstnanců do procesu tvorby 

inovací) nebo o pasivní formu (sdílení názorů, rad a připomínek ostatními 

zaměstnanci).  

Pasivní forma může představovat vhodnou variantu, jak získat co nejvíce nápadů a 

připomínek za co nejkratší dobu a nejmenší finanční náklady. Stačí jen vyzvat svoje 

pracovníky, aby se k danému projektu vyjádřili. Postřehy nezainteresovaných lidí 

v blízkém okolí mohou vést k efektivnější tvorbě inovací a k úspěšnému startu na trhu. 

Zejména tehdy, jedná-li se o produktovou inovaci nebo inovaci služeb.  

 

2. Zapojení podnikatele do procesu tvorby inovací 

Je všeobecně přijímaným „axiomem“, že o zahájení procesu tvorby inovace v podniku 

rozhoduje podnikatel, který v případě MSP vystupuje v podniku v roli majitele. Ovšem 

mnohdy se stává, že tady jeho úloha končí. Tento fakt vede k tomu, že inovace je 

v rámci procesu své tvorby zcela změněna. Často ztrácí svůj původní záměr, jsou 
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předělány a nedodrženy pokyny a nemůže tak logicky dojít k naplnění cíle a vytvoření 

úspěšné inovace.  

Je přirozené, že v průběhu tvorby inovací může docházet k žádaným změnám. Na tyto 

změny je však potřeba dohlížet a hlídat celistvost daného projektu. Tuto roli by měl 

zastávat právě podnikatel. Měl by tedy sloužit jako konzultant a kontrolor celého 

procesu tvorby inovací v MSP. Jeho funkce lze popsat následovně: 

- Podnikatel diskutuje se svými pracovníky o problémech, které se na 

projektu vyskytly nebo mohou vyskytnout. 

- Radí při řešení problémů. 

- Konzultuje nové kroky. 

- Je kolegou a partnerem pro ostatní. 

 

3. Správná motivace zaměstnanců 

„Motivuji své zaměstnance správně a včas“, tak by měla znít odpověď podnikatelů na 

otázku, zda motivují svoje zaměstnance k tvorbě inovací v podniku. 

Problematika inovací je značně obsáhlá, jak vypovídají statistické analýzy a odborné 

rešerše. Správná a včasná motivace dokáže významně ovlivnit úspěch inovací. Správně 

motivovaní zaměstnanci dokážou odvést lepší práci. Problém tkví v tom, jak a čím 

zaměstnance ohodnotit a za jakých podmínek. Podnikatelé by měli postupovat dle 

následujících kroků: 

- Stanovení kritérií, jejichž splněním dosáhne pracovník na danou 

odměnu. 

- Motivování pracovníků včas (ještě před zahájením projektu, nikoliv až 

po zahájení nebo při jeho konci). 

- Používání správných motivačních stimulů jako odměn pro pracovníky 

(zeptat se zainteresovaných pracovníků, o jaký typ odměny by měli 

zájem; zjistit si jejich potřeby nebo zájmy). 

- Tvorba motivačních stimulů (například motivačních balíčků) pro 

všechny zúčastněné pracovníky, nikoliv jen pro vybranou skupinu
27

.  

- Dodržení slíbených motivačních odměn. 

                                                 
27

 Zlepší se tak nálada v pracovním kolektivu a pracovníci nebudou demotivováni závistí. 
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- V případě trvání projektu po dlouhou dobu může podnikatel rozdělit 

odměny do několika etap. Pokud dojde k porušení pravidel nebo projekt 

nebude dokončen, je možné požadovat vrácení odměn, nastavit 

penalizaci aj.  

 

4. Vzdělávání v oblasti znalostí o inovacích 

Teoretické znalosti o inovacích podporují úspěšnost celého projektu. Tedy jak proces 

zahájení, tak i proces tvorby a stejně tak i proces zavedení inovace na trh. Podnikatelé si 

často sami zajišťují informace o inovacích, o jejich tvorbě a řízení. Zvyšuje to jejich 

povědomí o tomto procesu a zároveň jej příznivě ovlivňuje. Ti podnikatelé, kteří mají 

znalosti o řízení inovací, dosahují na trhu lepších výsledků. Z toho důvodu je vhodné, 

aby se podnikatelé zaměřili na vyhledávání a studium znalostí o inovacích a jejich 

řízení. Mohou využít placené kurzy, které nabízí různé agentury. Tyto kurzy mohou být 

buď individuální, nebo skupinové, případně lze využít formu e-learningu. 

V případě, že se v okolí podniku nenachází taková agentura, může podnikatel studovat 

sám pomocí dostupných tištěných i elektronických materiálů. Proces vzdělání by měl 

být rozdělen do následujících kroků: 

- Stanovení si cíle vzdělání (jaká oblast z inovací podnikatele zajímá). 

- Nalezení vhodné formy výuky (agentura, e-learning, samostudium, CŽV, 

MBA studium a jiné). 

- Ohodnocení získaných znalostí a jejich uplatnitelnosti v praxi. 

- Po absolvování vzdělání si udržovat a obnovovat znalosti pomocí 

aktuálních informací (dají se získat z odborných monografií, tematicky 

zaměřených časopisů, z relevantních internetových stránek nebo v rámci 

půldenních až jednodenních seminářů). 

Získané znalosti je vhodné předávat i svým spolupracovníkům neboli všem 

zainteresovaným osobám ve firmě.  

Pokud je to žádoucí, je možné zaplatit i vzdělávací kurzy pro některé vybrané 

pracovníky. O vhodnosti těchto kurzů rozhoduje každý podnikatel sám na základě 

zkušeností s uplatňováním nabytých znalostí při procesu zahájení, tvorby a zavádění 

inovací na trh. 
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8 Přínosy disertační práce 
 

Výstupem disertační práce jsou přínosy, které se třídí do tří kategorií: 

 přínosy pro vědu a výzkum, 

 přínosy pro praxi, 

 přínosy pro pedagogiku. 

Přínosy disertační práce jsou podmíněné zveřejněním výstupů, aby se s nimi mohla 

seznámit jak odborná, tak i laická veřejnost. Proto publikování výsledků považuje 

autorka za velmi důležité. 

 

8.1 Přínosy pro vědu a výzkum 

Ačkoliv je v odborné literatuře věnováno dost pozornosti jak růstu malým a středním 

podnikům tak i inovacím, spojení těchto dvou atributů je relativně vzácné. 

Přínosy disertační práce pro vědu a výzkum jsou proto následující: 

1) disertační práce shrnuje vše, co se týká růstu malých a středních podniků a 

inovací a poskytuje kritické zhodnocení této problematiky, 

2) disertační práce analyzuje a hodnotí chování podnikatelů při tvorbě inovací ve 

vztahu k růstu malým a středním podnikům, 

3) disertační práce přináší ucelený komplexní pohled na problematiku růstu malých 

a středních podniků jak ze strany podnikatele, tak i za strany zaměstnance, 

4) v neposlední řadě disertační práce poskytuje metodická doporučení pro řízení 

inovací ve vztahu k růstu MSP. 

8.2 Přínosy pro praxi 

Disertační práce přináší kromě teorie, která je samozřejmě vhodná i pro praxi, neboť 

pomůže podnikatelům rozšířit si podvědomí o problematice růstu malých a středních 

podniků a k němu vztažených inovací, také metodiku. Tato metodika se vztahuje 

k procesu tvorby úspěšných inovací, které napomáhají právě růstu malých a středních 

podniků. Podnikatelé tak získají přehled o vhodných krocích směřujících k růstu. Mimo 

to disertační práce nabízí popis JMK, přehled o vývoji MSP jak v ČR, tak i v EU a dále 

informace o inovačních aktivitách v ČR.   
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8.3 Přínosy pro pedagogickou činnost 

Získané poznatky z disertační práce (jak teoretické znalosti, tak i prakticky využitelné 

informace) budou uplatňovány ve výuce vztahující se k problematice malých a 

středních podniků. Studenti získají cenné informace využitelné v praxi, které si mohou 

osvojit již při teoretické výuce. Nezanedbatelný přínos budou mít výstupy disertační 

práce při zpracovávání bakalářských a diplomových prací. Poskytnou nejen teoretický 

podklad, ale umožní studentům lépe pochopit zkoumanou realitu, do které budou 

někteří z nich po dokončení studia vstupovat. Každý začínající podnikatel by měl znát 

všechny možnosti a hlavně úskalí, které jej mohou v průběhu profesního života potkat. 

Teoretické znalosti získané vzděláním představují pokrok ve všech disciplínách lidské 

činnosti, tedy podnikání nevyjímaje (Vojík, 2010). 

Výstupy disertační práce mohou být uplatněny při výuce na Fakultě podnikatelské VUT 

v Brně v předmětech týkajících se podnikání a inovací. Jmenovitě se jedná o předměty 

Založení a řízení podniku a Drobné podnikání a případně Inovace v podniku. Všechny 

uvedené předměty jsou vyučovány na magisterském studiu. 
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Závěr 
 

Disertační práce je zaměřena na inovační faktory ovlivňující růst malých a středních 

podniků. S ohledem na územní rozdělení České republiky výzkum probíhal 

v Jihomoravském kraji. 

Růst malých a středních podniků je téma, kterým se zabývají odborníci jak v České 

republice tak především v zahraničí. Ovšem spojení působení inovačních faktorů na růst 

malých a středních podniků není oblast, která by podléhala častým výzkumům. Z toho 

důvodu bylo toto téma vybráno pro zpracování disertační práce. Samotná disertační 

práce je členěna do několika ucelených kapitol, které na sebe logicky navazují.  

V první části je uvedena odborná literární rešerše, která se týká jednak růstu malých a 

středních podniků a jednak inovací. Byly sepsány a použity ty poznatky, které se 

bezprostředně pojí s výzkumným tématem. Druhá část je analytická. Zahrnuje analýzu 

prostředí. Třetí část se věnuje použitým metodám pro vypracování výzkumu. Na ni 

navazují statistické analýzy. Dále, po provedení statistických analýz, jsou uvedeny 

metodologické kroky pro podnikatele směřující k růstu podniku. Poslední část obsahuje 

přínosy disertační práce.  

Jádrem disertační práce bylo stanovení hlavních a vedlejších cílů. Stanovené cíle se 

staly podkladem pro formulaci pěti hypotéz. 

První hlavní cíl práce „Vymezení působení inovací na růst malých a středních podniků 

v České republice“ byl naplněn prostřednictvím k němu se vztahujících dílčích cílů. 

Například analytická část obsahující údaje o růstu MSP za posledních deset let v ČR je 

uvedena v kapitole 4. Kromě statistických údajů kapitola obsahuje i informace o 

inovační politice a inovační výkonnosti podniků u nás a v Evropě. Díky tomu lze 

porovnat postavení ČR s ostatními státy nejen v EU, ale i ve zbytku zkoumané Evropy. 

Další dílčí cíl se zabýval prokázáním vztahu ekonomického vzdělávání a úspěšného 

růstu MSP. Tento cíl byl naplněn pomocí statistické analýzy na základě stanovené 

hypotézy H4.  

Druhý hlavní cíl „Analýza determinantů určujících vnitřní prostředí podniku generující 

inovace v podniku“ byl naplněn díky analýze a deskripci chování podnikatelů při 

procesu zahájení a tvorby inovací a dále pomocí analýzy a deskripce teoretických 
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znalostí v oblasti managementu inovací. Díky těmto poznatkům byly také stanoveny 

metodologické kroky pro podnikatele, které vedou k tvorbě úspěšných inovací.  

 

V disertační práci byl použit sekundární i primární výzkum. Sekundární výzkum se 

týkal zejména rešerší odborné literatury, statistických a jiných údajů o MSP a inovacích 

jak v  České republice, tak i v Evropě.  

Provedení primárního výzkumu probíhalo pomocí kvalitativní metody (předvýzkum) a 

kvantitativní metody (primární výzkum disertační práce). Z kvalitatitvních metod byla 

vybrána případová studie. Konala se na jaře roku 2010 a podílelo se na ní celkem 23 

spolupracujících podniků. Na základě jejích výsledků proběhla užší specializace 

disertační práce a byly sestaveny dotazníky. Dotazníky byly zvoleny jako nejvhodnější 

kvantitativní metoda. Pro potřeby primárního výzkumu musely být sestaveny dva typy 

dotazníků. Jeden typ byl směřován k podnikatelům a druhý typ k jejich zaměstnancům. 

Celkem bylo osloveno na dva tisíce subjektů v Jihomoravském kraji. Výběr probíhal z 

údajů získaných od Českého statistického úřadu. Vrátilo se 322 odpovědí od 

zaměstnanců a 321 odpovědí od podnikatelů. Výstupy získané z dotazníkového šetření 

byly podrobeny statistickým analýzám, které pomohly potvrdit, případně vyvrátit 

stanovené hypotézy a naplnit hlavní cíle disertační práce. Z pěti hypotéz se čtyři 

potvrdily a jedna vyvrátila. Nebyla tak potvrzena závislost úspěšnosti inovací na 

velikosti podniku. Toto zjištění koresponduje s výsledky výzkumů provedených 

v zahraničí. 

Na výsledky primárního, ale i sekundárního výzkumu, navazovala formulace 

metodických kroků pro malé a střední podnikatele, jejichž cílem je zabezpečení 

bezproblémového růstu firmy.  

V závěru byly posouzeny přínosy disertační práce. Přínosy se člení do tří základních 

oblastí. Jedná se o přínosy pro praxi, vědu a výzkum a pro pedagogiku. Ve všech třech 

oblastech jsou zaznamenány významné přínosy disertační práce. 

 

Malé a střední podniky jsou významným činitelem ve všech národních hospodářstvích a 

jejich význam by mohl růst díky podpoře jednotlivých vlád a Evropské unie. Díky tomu 

by mohlo dojít k upevnění jejich výsadního postavení v hospodářství. Proto by měly být 

i nadále vhodnými metodami zkoumán jejich růst, úspěch, životní cyklus a mnoho 
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dalšího. Výsledky by se měly stávat důležitou součástí teoretického poznání nejen pro 

vědeckou obec, ale i pro širokou odbornou veřejnost, např. formou publikací výsledků 

nebo vzděláváním podnikatelů a zájemců o tuto problematiku.  
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Příloha 1: Program OOPI 

Globální cíl OPPI Specifický cíl prioritní osy Prioritní osa Oblast podpory Program podpory 

„Zvýšit do konce 
programovacího 

období 
konkurenceschopnost 

české ekonomiky a 
přiblížit inovační 

výkonnost sektoru 
průmyslu a služeb 
úrovni předních 

průmyslových zemí 
Evropy“ 

Zvyšovat motivaci k zahájení 
podnikání, zintenzivnit aktivitu 
malých a středních podniků a 
vytvářet podmínky pro využití 
nových finančních nástrojů pro 

zahájení podnikání 

1. Vznik firem 

1.1 Podpora 
začínajícím 

podnikatelům 
START 

1.2 Využití nových 
finančních nástrojů 

SEED FOND/ VC 
FOND 

Zvýšit konkurenceschopnost 
podniků zaváděním nových 

výrobních technologií, zintenzivnit 
rozvoj informačních a 

komunikačních technologií a služeb 
pro podnikání 

2. Rozvoj 
firem 

2.1 Bankovní nástroje 
podpory MSP 

PROGRES 

ZÁRUKA 

SEED FOND/ VC 
FOND 

2.2 Podpora nových 
výrobních technologií, 

ICT a vybraných 
strategických služeb 

ROZVOJ 

ICT A STRATEGICKÉ 
SLUŽBY 

ICT V PODNICÍCH 

Zvýšit účinnost užití energií v 
průmyslu a využití obnovitelných, 

případně i druhotných zdrojů 
energie (vyjma podpory spaloven) 

3. Efektivní 
energie 

3.1 Úspory energie a 
obnovitelné zdroje 

energie 
EKO-ENERGIE 

Posílit inovační aktivity podniků 
(zavádění inovací technologií, 

výrobků a služeb) 
4. Inovace 

4.1 Zvyšování inovační 
výkonnosti podniků 

INOVACE 

4.2 Kapacity pro 
průmyslový výzkum a 

vývoj 
POTENCIÁL 

Povzbudit spolupráci sektoru 
průmyslu se subjekty z oblasti 
výzkumu a vývoje, zkvalitnit 

infrastrukturu pro průmyslový 
výzkum, technologický vývoj a 

inovace, zefektivnit využití lidského 
potenciálu v průmyslu a zkvalitnit 

podnikatelskou infrastrukturu 

5. Prostředí 
pro podnikání 

a inovace 

5.1 Platformy 
spolupráce 

SPOLUPRÁCE 

PROSPERITA 

5.2 Infrastruktura pro 
rozvoj lidských zdrojů 

ŠKOLICÍ STŘEDISKA 

5.3 Infrastruktura pro 
podnikání 

NEMOVITOSTI 

Zintenzivnit rozvoj poradenských a 
informačních služeb pro podnikání 

6. Služby pro 
rozvoj 

podnikání 

6.1 Podpora 
poradenských služeb 

PORADENSTVÍ 

6.2 Podpora 
marketingových 

služeb 
MARKETING 

Zdroj: Programový dokument OPPI z listopadu 2011, MPO 2012 
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Příloha 2: Výdaje ze státního rozpočtu na Vědu a Výzkum v procentním vyjádření 

k HDP z roku 2011 

 

Zdroj: Eurostat  
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Příloha 3: Výdaje podniků na VaV v milionech EUR a rozdělení podílu na výdajích dle 

velikosti podniků 

 

Zdroj: Eurostat 
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Příloha 4: Patentové přihlášky k EPO – celkový počet, přihlášky připadající na jeden 

milion obyvatel a průměrný růst (pokles) v období 2005-2010 

 

Zdroj: Eurostat 
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Příloha 5: Patentové přihlášky podané soukromou sférou (podniky) v procentuálním 

vyjádřením k celkovému počtu podaných patentových přihlášek (stav z roku 2009) 

 

 

Zdroj: Eurostat 
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Příloha 6: Inovující podniky podle typu inovací 

 

Zdroj: Eurostat 
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Příloha 7: Inovující podniky v letech 2008 – 2010 ( % inovující podniků k celkovému 

počtu podniků v zemi) 

 

Zdroj: Eurostat 
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Příloha 8: Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů 
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Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (tis. Kč) 

2005 291,6  609,0  268,4  262,6  275,2  219,6  236,8  244,4  255,5  240,2  247,1  265,3  221,0  235,3  246,8  

2006 313,9  659,8  296,6  281,7  296,5  225,3  255,1  255,1  266,3  263,4  264,4  287,5  232,6  255,7  261,3  

2007 342,5  736,0  321,0  294,2  315,1  243,8  271,4  264,0  291,4  286,6  288,1  314,8  254,1  279,9  288,6  

2008 353,7  756,9  326,0  298,1  300,6  243,9  283,9  257,6  295,8  294,2  277,9  344,1  266,3  299,6  305,5  

2009 345,6  761,6  317,2  298,1  299,8  233,6  275,7  240,1  291,2  286,5  270,7  330,1  260,5  287,0  281,6  

2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 
Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele (tis. Kč) 

2005 72,5  173,8  76,8  74,4  57,8  57,8  48,5  56,7  46,5  45,0  59,9  80,4  46,7  45,2  50,1  

2006 77,6  204,0  74,9  60,5  97,9  50,1  53,8  49,8  44,7  42,1  50,9  76,1  46,7  51,9  60,8  

2007 86,2  250,2  71,1  59,7  84,5  50,2  73,3  53,3  48,1  53,8  64,9  84,1  50,2  53,2  61,3  

2008 84,7  251,5  62,7  58,1  63,5  56,5  65,4  63,7  45,9  57,9  48,0  85,2  49,5  49,6  70,3  

2009 77,6  209,5  63,2  55,5  77,7  50,4  65,4  49,2  49,4  46,8  49,1  76,6  66,9  44,5  55,6  

2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

  Míra zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let (%) 

2005 70,7  76,9  72,8  73,4  74,6  71,2  65,6  71,0  72,2  71,8  71,0  69,8  67,9  68,2  65,1  

2006 71,2  77,2  73,5  73,4  73,8  70,6  66,2  69,6  73,3  72,3  72,7  69,2  69,6  71,0  65,4  

2007 72,0  76,9  74,0  74,7  73,8  71,9  66,4  69,4  73,7  72,8  74,1  71,0  70,3  72,7  67,2  

2008 72,4  76,6  74,6  75,0  74,8  71,4  67,2  68,8  73,1  73,3  73,7  71,0  70,1  73,3  69,1  

2009 70,9  76,5  73,4  73,3  72,1  69,3  65,9  67,5  69,9  71,1  71,4  69,9  70,0  70,0  67,8  

2010 70,4  76,0  72,8  71,7  72,1  70,4  65,6  69,2  70,5  70,2  71,0  70,3  66,8  68,6  66,7  

 
Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele (tis. Kč) 

2005 143,8  194,3  152,8  139,1  144,3  129,0  126,8  135,0  140,1  136,6  134,9  140,4  130,3  134,4  130,9  

2006 155,2  212,8  165,9  151,5  153,7  138,2  137,9  144,7  150,5  146,1  146,5  147,9  141,9  149,0  138,3  

2007 169,2  229,3  181,1  163,1  168,8  149,5  146,9  156,3  163,2  159,4  160,9  165,2  155,1  161,9  152,1  

2008 181,6  238,1  189,1  178,5  180,2  160,8  160,6  166,5  174,9  173,7  172,9  179,7  166,6  172,3  168,8  

2009 179,9  232,3  187,4  178,2  179,7  162,3  163,3  167,5  173,0  171,7  169,9  176,3  166,2  168,4  167,6  

2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 
Medián mezd (Kč) (MPSV, MF) 

2005 18 589  23 188  18 956  17 284  18 500  16 541  17 749  17 535  17 287  16 880  16 960  17 557  17 088  17 423  18 077  

2006 19 512  24 941  20 086  17 950  19 555  18 025  18 947  18 622  17 912  17 620  17 971  18 628  18 518  17 909  18 933  

2007 20 908  26 090  21 891  19 312  20 921  19 380  20 211  20 521  19 327  18 927  19 737  19 969  19 992  19 238  20 365  

2008 22 217  27 900  23 133  20 259  22 154  20 103  21 156  21 730  20 637  20 486  20 961  21 287  21 345  20 280  21 564  

2009 22 229  28 386  23 158  19 984  22 191  19 875  21 487  21 855  20 670  20 828  20 435  21 621  21 296  20 017  21 144  

2010 22 608  28 392  23 386  20 479  22 634  20 110  21 860  22 289  21 174  20 721  21 059  22 139  21 423  20 666  21 883  

 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Příloha 9: Makroekonomické ukazatele JMK 

Ukazatel 
Měřící 

jednotka Období 
Hodnota 
ukazatele 

Růst (pokles) v 
% 

Datum 
poslední 

aktualizace 

Počet obyvatel 
  k 31.3.2013 1 168 748 0 31.6.2013 

Regionální HDP 
mil Kč rok 2011 396 083  o plus 2,4 30.11.2012 

Tvorba hrubého 
fixního kapitálu 

na obyvatele 

Kč rok 2011 79 499 o plus 0,6 1.7.2013 

Disponibilní 
důchod 

domácnosti na 
obyvatele 

Kč rok 2011 185 617 o mínus 2,4 1.7.2013 

Průměrná hrubá 
mzda 

Kč 
1. čtvrtletí 

2013 
23 042 o plus 0,7 5.6.2013 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 

% k30.6.2013 7,79 o mínus 0,12 10.7.2013 

Míra 
nezaměstnanosti 

% 
4 čtvrtletí 

2012 
8 o plus 0,1 2.4.2013 

Počet 
ekonomických 

subjektů 

  k 30.6.2013 291 604   9.7.2013 

Mzda v průmyslu 
Kč 

1.čtvrtletí 
2013 

24 360 o plus 0,7 10.6.2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Český statistický úřad 
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Příloha 10: Dotazník pro majitele podniku 

Dotazník pro podnikatele - Inovační faktory působící na růst MSP v ČR 

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, 

dovoluji si Vás požádat o pomoc při šetření v oblasti studii inovací v malých a středních podnicích v 

České republice.  

Na úvod bych ráda uvedla několik informací o sobě. Jmenuji se Petra Koudelková a jsem studentkou 

doktorského studia na Fakultě podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně. Disertační práce je 

zpracovávána na téma Inovační faktory ovlivňující růst malých a středních podniků. Cílem práce je 

vymezení působnosti inovací na růst malých a středních podniků a analýza determinantů určujících 

vnitřní prostředí podniku generující inovace v podniku.  

Veškeré Vámi poskytnuté informace jsou anonymní, budou sloužit pouze pro účely disertační práce a 

nebudou poskytnuty třetí osobě. Výstupy z dotazníků jsou důležitou součástí vědecké studie a poskytnou 

mi cenné informace pro zpracování.  

Děkuji za vyplnění. Petra Koudelková 

*Povinné pole 

Počet zaměstnanců ve Vašem podniku * 

 1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 249 

Sídlo Vašeho podniku 

(Vyplňte prosím oficiální sídlo společnosti) 

 

Hlavní předmět Vašeho podnikání je podle NACE v sekci: 

             

Věnovali jste se za poslední tři roky (2010 – 2013) tématu vytváření inovací * 

 Ano, ve velké míře 

 Ano, ale pouze v malé míře 

 Ne, vůbec 

Pokud jste se inovacím v posledních třech letech nevěnovali, z jakého to bylo důvodu? 

___________________________________________________________________ 

Pokud ano, který druh inovací jste zavedli v podniku za poslední tři roky (2010 -2013) 

můžete zatrhnout i více variant 
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 Procesní inovace 

 Produktové inovace 

 Marketingové inovace 

 Inovace organizační struktury 

 Jiné:  

Bylo zavedení této inovace úspěšné? * 

 Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne 
Nebyla 

zavedena 

Procesní inovace 
     

Produktové inovace 
     

Marketingové inovace 
     

Inovace organizační 

struktury      

Pokud nebyla zavedená inovace úspěšná na trhu, proč tomu tak bylo? 

_______________________________________________________________ 

V případě, že byla zavedená inovace neúspěšná, dalo se neúspěchu nějak předejít? 

Pokud ne, napište "ne" a důvod, proč si myslíte, že tou nešlo předejí. Pokud víte, že se 

neúspěchu dalo předejít, napište "ano" a uveďte možnou variantu, která by podle Vás případně 

mohla neúspěchu předejít. 

_____________________________________________________________ 

Zaváděli jste již dříve v minulosti ve Vašem podniku inovace? * 

V minulosti, tedy dříve než před třemi roky. 

 Ano, často 

 Ano, ale zřídka (1x - 4x v průběhu existence podniku) 

 Ne, nikdy 

Pokud jste inovace v podniku nezaváděli již v minulosi, proč tomu tak bylo? 

V minulosti, tedy dříve než před třemi roky. 

____________________________________________________________________ 

Přispívají zaváděné inovace k růstu Vašeho podniku? * 
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Myslí se inovace zaváděné ve Vašem podniku. Odpovídejte, prosím, podle Vaší vlastní 

zkušenosti 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Jak se zavedené inovaci promítli do dílčích aspektů podniku? * 

u každé změny zatrhněte, zda na ni měly zavedené inovace pozitivní nebo negativní vliv, 

případně, pokud nedošlo k žádné změně,vyberte kolonku „neutrální“) 

 Pozitivní Negativní Žádný (neutrální) 

Změna počtu zaměstnanců 
   

Změna obratu podniku  
   

Změna spokojenosti 

zaměstnanců    

Změna spokojenosti 

klientů    

Změna výše aktiv 
   

Změna ve velikosti 

podniku    

Změna ve velikosti 

tržního podílu    

Máte samostatné oddělení VaV? 

 Ano, máme 

 Ne, nemáme 

 Má pouze dceřiná společnost 

 Má pouze mateřská společnost 
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Na jaké úrovni v organizační struktuře podniku se rozhoduje o zahájení procesu tvorby 

inovací? * 

 majitel  (nejužší vedení) 

 management (vedoucí jednotlivých oddělení) 

 administrativní pracovníci 

 ostatní 

 nikdo, nezavádíme 

Na jaké úrovni v organizační struktuře podniku se inovace vytvářejí? * 

Kdo z podniku pracuje na inovacích (aktivně se podílí na procesu tvorby) 

 majitel  (nejužší vedení) 

 management (vedoucí jednotlivých oddělení) 

 administrativní pracovníci 

 ostatní 

 nikdo, nezavádíme 

Jak často zaměstnanci podílející se na tvorbě inovací vyhledávají vaše rady coby 

podnikatele 

 Nikdy 

 Zřídka kdy (1x - 2x při jednom procesu tvorby inovací) 

 Občas (3x - 4x při jednom procesu tvorby inovací) 

 Často (5x a více při jednom procesu tvorby inovací) 

Jaký je Váš přístup k inovacím? * 

 Určitě pozitivní 

 Spíše pozitivní 

 Spíše negativní 

 Určitě negativní 

Pokud jste uvedli, že máte negativní přístup k inovacím, co je toho příčina? 

(proč se k inovacím stavíte negativně) 

 Negativní zkušenosti z minulého podnikání/zaměstnání 

 Nepřesvědčivé výsledky konkurence 

 Nevíte, jak byste mohli inovace zavést do svého podniku 

 Nemáte dostatek praktických zkušeností s inovacemi 
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 Nemáte dostatek teoretických znalostí o inovacích a jejich zavádění do podniku 

 Jiné:  

Máte vy, jako podnikatel znalosti v oblasti inovací? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Tyto znalosti o inovacích jste získal při: 

(Můžete zatrhnout více možností) 

 Studiu na VŠ 

 Samostudiu 

 E-learningem 

 Placeným kurzem 

 Jiné:  

Jak byste posoudil svůj stupeň znalostí v oblasti inovací? * 

(Ohodnoťte stupeň znalostí jako ve škole od 1 do 5) 

 1 2 3 4 5  

 
     

 

Mají vaši zaměstnanci znalosti v oblasti inovací 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Tyto znalosti Vaši zaměstnanci získali: 

(Pouze pokud jste odpověděli určitě ano či spíše ano) 

 Studiem na VŠ 

 Studiem na VOŠ či SŠ 

 E-learningem 

 Samostudiem 
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 Při placeném kurzu 

 Jiné:  

Myslíte si, že momentální úroveň znalostí vašich zaměstnanců v této oblasti je pro možnost 

růstu Vašeho podnik dostatečná? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Motivujete svoje zaměstnance k tvorbě inovací? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Ne 

Myslíte si, že poskytujete zaměstnancům dostatečnou motivaci k vytváření inovací? 

 Ano, plně souhlasím 

 Spíše souhlasím 

 Spíše nesouhlasím 

 Ne, nesouhlasím 

Jaké stimuly k motivaci zaměstnanců k tvorbě inovací používáte? 

(Můžete zatrhnout i více možností) 

 pochvala uznání 

 finanční odměny 

 benefity v podobě příspěvku na volnočasové aktivity 

 benefity v podobě příspěvku na zdraví 

 benefity v podobě příspěvku na vzdělání 

 žádné 

 Jiné:  

Myslíte si, že motivace přispívá ke generování úspěšnějších inovací? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 
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 Spíše ne 

 Určitě ne 

Jsou Vámi zaváděné inovace úspěšné na trhu? 

 Ano, více jak v 90 %  

 Ano, často (od 55 - 90 %) 

 Úspěšnost se pohybuje v rámci 45-55 % 

 Téměř vůbec (od 20 do 45 %) 

 Ne, méně než ve 20% 

Myslíte si, že použité stimuly jsou pro Vaše zaměstnance dostatečně motivující? * 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Je Vaše firma držitelem: 

(můžete uvést i více odpovědí) 

 ISO normy 

 Patentu 

 Licence 

 ocenění v business sféře 

 Jiné 
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Příloha 11: Dotazník pro zaměstnance podniku 

Dotazník zaměstnanci - Inovační faktory působící na růst MSP v ČR 

Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás požádat o pomoc při šetření v oblasti studii inovací v malých a středních podnicích v 

České republice.  

Na úvod bych ráda uvedla několik informací o sobě. Jmenuji se Petra Koudelková a jsem studentkou 

doktorského studia na Fakultě podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně. Disertační práce je 

zpracovávána na téma Inovační faktory ovlivňující růst malých a středních podniků. Cílem práce je 

vymezení působnosti inovací na růst malých a středních podniků a analýza determinantů určujících 

vnitřní prostředí podniku generující inovace v podniku.  

Veškeré Vámi poskytnuté informace jsou anonymní, budou sloužit pouze pro účely disertační práce a 

nebudou poskytnuty třetí osobě. Výstupy z dotazníků jsou důležitou součástí vědecké studie a poskytnou 

mi cenné informace pro zpracování.  

Děkuji za vyplnění. Petra Koudelková 

*Povinné pole 

Počet zaměstnanců v podniku kde pracujete je: * 

  1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 249 

Sídlo podniku ve kterém pracujete je: 

 

Hlavní předmět podnikání firmy ve které pracujete je: 

 

Název firmy 

není povinný údaj 

 

Jsou u vás v podniku vytvářeny inovace? 

Inovace mohou být několikero druhů. Obecně za ně považujeme vylepšení nabízeného výrobku 

nebo služby, zlepšení výrobního procesu, ekonomických, právních a sociálních vztahů podniku 

atd. 

 Ano, ve velké míře 

 Ano, občas 

 Ne, neinovujeme vůbec 
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Podílíte se Vy jako zaměstnance/zaměstnankyně podniku osobně na tvorbě inovací? * 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Jste motivováni ze strany vedení podniku ke tvorbě inovací * 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Jaké stimuly (odměny) používá vedení k tomu, aby Vás motivovali k tvorbě inovací ? * 

(Můžete zatrhnout i více možností) 

 pochvala, uznání 

 finanční benefity 

 benefity v podobě příspěvku na volnočasové aktivity 

 benefity v podobě příspěvku na zdraví 

 benefity v podobě příspěvku na vzdělání 

 žádné 

 Jiné:  

Jste s těmito motivačními stimuly (odměnami) spokojen/a? * 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Kdybyste měla možnost a zájem tyto stimuly (odměny) rozšířit o další položky, které by to 

byly? 

(Které další benefity a jiná ocenění jsou pro Vás důležité, můžete uvést více tipů) 

______________________________________________________________ 

Když víte, že Vás čekají odměny za úspěch zavedené inovace, tak: 

 Pracuji svědomitěji 

 Pracuji kvalitněji 
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 Pracuji stále stejně, nevnímám odměny, protože jsou zanedbatelné 

 Pracuji stále stejně, protože nedostáváme odměny 

 Pracuji stále stejně, protože výkon na 130% odvádím pořád 

 Pracuji méně a pomaleji, protože je to pro mě práce navíc a nejsem za ni hodnocen(a) 

Myslíte si, že správná motivace zaměstnanců zvyšuje možnost úspěchu při zavádění 

inovací? * 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Pociťujete ze své strany dostatek teoretických znalostí v oblasti inovací, které byste 

mohl(a) v podniku využít? * 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Měl(a) byste zájem získávat nové/další teoretické znalosti z oboru inovací? * 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Myslíte si, že teoretické znalosti ovlivňují úspěch inovací? * 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Vnímáte vztah mezi tvorbou inovací a růstem podniku? * 

Myslí se inovace vytvářené ve vašem podniku a růst vašeho podniku. 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 



xx 

 

 Určitě ne 
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Příloha 12: Analýza přínosů podpory MSP pro regiony z OPPI ze zprávy MPO 

(zkrácená verze, MPO, 2012) 

 

Jihočeský kraj  

Ačkoliv je Jihočeský kraj z historického hlediska převážně zemědělský, místní 

podnikatelé si uvědomují nutnost inovace výrobních procesů z hlediska 

konkurenceschopnosti, proto jedním z nejvíce poptávaných programů v Jihočeském 

kraji byl program Inovace – Inovační projekt. Dalším z hojně poptávaných programů je 

též program Školicí střediska, který v rámci vybudování infrastruktury pro školení 

a vzdělávání umožňuje firmám vlastními silami vytvářet kvalitně vzdělané odborníky, 

V neposlední řadě firmy v Jihočeském kraji využívají také programy směřující do ICT, 

možnosti podpory účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí – program Marketing, 

a také program Poradenství, díky kterému je možné čerpat dotace na služby poradců.  

Jihomoravský kraj  

Jihomoravský kraj poskytuje v rámci České republiky druhé největší zázemí pro 

vzdělání. Kvalitní přípravu na budoucí povolání nabízí hned 14 univerzit zhruba 85 000 

studentům. Do sektorů zpracovatelského průmyslu a oblasti strategických služeb proudí 

vysoce kvalifikovaná pracovní síla zejména z Vysokého učení technického v Brně 

a Masarykovy univerzity v Brně.  

O inovačním potenciálu regionu svědčí mimo jiné působení 6 klastrů podpořených 

z Operačního programu Podnikání a inovace, které přispívají svou činností k vytvoření 

kvalitní základy průmyslově aplikovatelného výzkumu. 

Karlovarský kraj  

V Karlovarském kraji je velký podíl strojírenských firem, a tak ze všech programů 

OPPI je nejžádanější Rozvoj, který bohužel nebyl v roce 2011 otevřen. V prvenství ho 

tedy vystřídal program Inovace - Inovační projekt, prostřednictvím kterého je 

stimulován růst inovačního potenciálu podnikatelského sektoru. Snahu o boji 

s konkurencí dokazuje i zájem o program ICT v Podnicích.Společnosti investují značné 

částky také do rozvoje svých zaměstnanců, a to za pomoci programu Školicí střediska. 

Ovšem v rámci programu Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví 

nebyla podána ani jedna žádost.  

Kraj Vysočina  

Jedním z nejvíce poptávaných programů v Kraji Vysočina v roce 2011 byl program 

Inovace – Inovační projekt. Opět Kraj Vysočina je z historického hlediska zaměřen 

spíše na zemědělství, přesto chce díky zvolenému programu uspět v těžké konkurenci. 
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K tomu využívá i další program: Školicí střediska. V neposlední řadě firmy v Kraji 

Vysočina hojně využívaly také programy směřující do ICT, možnosti podpory účasti 

na veletrzích a výstavách v zahraničí – program Marketing, a také program Poradenství, 

díky kterému je možné čerpat dotace na služby poradců. S rozvojem firem a přílivem 

investic úzce souvisí infrastruktura pro vědu a výzkum. Ta není na Vysočině zcela 

dostatečná. V kraji funguje Podnikatelský a inovační park Havlíčkův Brod pod 

Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě. Důležitou úlohu zastupuje 

síť podnikatelských inkubátorů provozovaných v okrese Třebíč. Jejich cílem je podpořit 

inkubaci malých výrobních či řemeslných firem.  

Královéhradecký kraj  

V rámci jednotlivých programů je dosahováno nadprůměrných výsledků v programech: 

Inovace – Inovační projekt, ICT v podnicích a v programu Spolupráce – Klastry. Velké 

využití a obliba programu Inovace – Inovační projekt je způsobeno zejména kvalitním 

podnikatelským zázemím a možností realizace nákladnějších a sofistikovanějších 

projektů s vyšší přidanou hodnotou. Priorita inovací a rozvoje kraje je zachycena 

v rámci zpracované Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje, přičemž 

tento dokument určuje hlavní směry rozvoje kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 

Obecně lze tento kraj charakterizovat jako oblast s velice významným potenciálem 

v oblasti vědy, výzkumu a inovací, s existencí vysokých škol a intenzivní spoluprací 

různých podnikatelských subjektů. Jako příklad úspěšné spolupráce firem je často 

prezentován Klastr OMNIPACK, který je zaměřen na kooperaci společností v oblasti 

obalů a obalové techniky.  

Liberecký kraj  

Liberecký kraj stále patří mezi ekonomicky slabší kraje. Hlavním zaměřením kraje je 

stále automobilový průmysl a strojírenství. Přes 80 % všech výrobních podniků je 

zaměřeno právě do této oblasti. V oblasti inovací a výzkumu patří Liberecký kraj spíše 

k průměru, přesto zde vzniklo a vzniká několik zajímavých projektů. Mezi 

nejvýznamnější oblast výzkumu a vývoje patří oblast nano-vláken. V rámci spolupráce 

podniků a univerzity dochází k většímu počtu patentů, zlepšování inovačních procesů 

a novému zaměření Libereckého kraje. Této spolupráci pomáhá i program Potenciál 

a Inovace. Liberecký kraj zatím bohužel zaostává v oblasti budování klastrů, 

vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů atd.  

Moravskoslezský kraj  

Moravskoslezský kraj patří mezi lídry v počtu schválených projektů v OPPI a stejně tak 

mezi nejlepší kraje ve výši proplacených dotací V posledním roce výrazně přibylo 
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projektů také v „inovačních“ programech OPPI (Inovace, Potenciál, ICT a Strategické 

služby), proto se kraj stává také domovem investic vyššího řádu. V kraji rozvíjí svou 

činnost několik klastrových iniciativ, které díky přispění finanční podpory z OPPI dále 

rozvíjí své projekty. Mezi ty nejvýznamnější určitě patří IT Cluster, Moravskoslezský 

automobilový klastr, družstvo Envicrack, Moravskoslezský dřevařský klastr a Národní 

strojírenský klastr. Rozrůstá se i síť vědeckotechnologických parků a podnikatelských 

inkubátorů 

Olomoucký kraj  

Olomoucký kraj se stejně jako další regiony v České republice snaží rozvíjet znalostní 

ekonomiku, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu 

technologií. Realizace aktivit inovační strategie přispěje ke zvýšení regionální 

konkurenceschopnosti Olomouckého kraje na základě propojování činností akademické 

a podnikatelské sféry. K růstu inovačního potenciálu přispívá i činnost klastrů: 

Olomoucký klastr inovací, Český nano-technologický klastr, Moravskoslezský 

dřevařský klastr a MedChemBio. Mostem mezi vědeckým a  podnikatelským světem 

je v kraji Vědeckotechnický park Univerzity Palackého. Zapojit nanotechnologie do 

každodenního života firem v Olomouckém kraji plánuje Regionální centrum 

pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. 

Pardubický kraj  

Pardubický kraj je regionem s tradičně silnou průmyslovou základnou, který má nízkou 

míru nezaměstnanosti. Za tento fakt kraj vděčí zejména masivnímu přílivu přímých 

zahraničních investic v uplynulých letech. Základ ekonomiky regionu tvoří výroba 

elektrických a optických přístrojů a zařízení, výroba strojů a dopravních prostředků, 

textilní a potravinářská výroba. Z hlediska výše přislíbené dotace v Pardubickém kraji 

vede program Inovace. Zájem firem o spolupráci s Univerzitou Pardubice (a to zejména 

s Fakultou elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakultou Jana Pernera) ukazuje na 

potenciál regionu do budoucna.  

Plzeňský kraj  

Příliv velkých investic byl v roce 2011, kdy bylo přijato 6 záměrů investičních pobídek 

v Plzeňském kraji. Žadatelé o dotace do operačního programu OPPI jevili velký zájem 

o programy Školicí střediska, Nemovitosti, Inovace, Marketing, ICT a strategické 

služby a Potenciál. V roce 2011 se realizovala druhá etapa Vědeckotechnického parku 

v Plzni na Borských polích dotovaná z programu Prosperita..  
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Praha + Středočeský kraj  

Středočeský kraj patří mezi regiony s vyšší podnikatelskou aktivitou týkající se projektů 

v rámci OPPI. Nejoblíbenějším programem ve Středočeském kraji je stále program 

Inovace-Inovační projekt a program Potenciál. Důvodem je výrazná koncentrace firem 

zaměřených na strojírenství, zejména pak automobilový průmysl, popřípadě společnosti 

navázané na toto dynamické odvětví, které je závislé na intenzivním výzkumu a vývoji 

a inovativnosti produkce v zájmu zachování konkurenceschopnosti. Dalším velice 

využívaným programem je program Nemovitosti, který lze využít především na 

rekonstrukci nevyužívaných a zchátralých budov.  

Ústecký kraj  

Ústecký kraj se řadí mezi regiony s vysokou podporou státu, a vyšší mírou 

nezaměstnanosti, z čehož vyplývá vyšší zájem expandujících investorů o čerpání 

investičních pobídek, a to jak zahraničních, tak tuzemských firem. Nejvíce bylo čerpáno 

z programu Rozvoje.  

Zlínský kraj  

Zlínský kraj lze podle MPO charakterizovat jako region s rostoucím inovačním 

potenciálem. Region se vyznačuje dobrou vybaveností a rozvojem institucí inovační 

infrastruktury veřejného i neveřejného charakteru, podporujících inovace, což se 

promítá do zájmu o finanční prostředky z programu Prosperita. Region je nadprůměrný 

také výskytem počtu subjektů provádějících výzkum a vývoj, které v převážné většině 

působí v podnikatelském sektoru. Je to zapříčiněno jistě přítomností rozvíjející se 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. S ohledem na snahu rozšířit příležitosti pro 

podnikatele, a tím podpořit růst rozvoje regionu, pracovních příležitosti a také zlepšit 

životní prostředí v rámci revitalizace postižených oblastí, realizuje Úřad Zlínského kraje 

Strategii využití brownfieldů ve Zlínském kraji (MPO, 2O12). 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu – Zpráva o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 

2011  
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Příloha 13: Grafy četností  

A - Četnost v grafickém vyjádření – Hypotéza H2 

 

 

B – Četnost spokojenosti s používanými motivačními stimuly 
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C – Četnost odpovědí k VO4  

 

D – Sloupcový graf k hypotéze H4 

 

E – sloupcový graf k hypotéze H5 
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Všechny uvedené grafy jsou zpracovány programem IBM SPSS STATISTICS  
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Příloha 15: Životopis autorky  

 

CURIRICULUM  VITAE 

Jméno:                          Ing Petra Koudelková 

Kontakt:                     pet.koudelkova@post.cz 

Datum narození:          2. duben 1985 

Rodinný stav :     svobodná 

      Vzdělání 

2009 - dosud Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Podnikatelská  

   Doktorské studium, květen 2012 SDZ 

2007 - 2009 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Podnikatelská  

obor Řízení a ekonomika podniku, SZZ – titul Ing. 

2004 - 2007  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Podnikatelská  

obor Manažerská informatika,  SZZ – titul Bc. 

Certifikace a školení 

24. 2. 2008  ICV VUT v Brně Stress management 

   Certifikát 

2006 – 2007  CŽV MZLU Anglický jazyk (roční kurz) 

   Certifikát 

2005 - 2006      CŽV MZLU Anglický jazyk (roční kurz) 

            Certifikát 

______________________________________________________________________ 

Pracovní zkušenosti 

  Září 2012              VOŠ a SPŠD PRAHA pedagog (FIN, PRN, EK) 

  Září 2010 –  srpen 2012       SSŠPM, o.p.s. – pedagog (Ekonomika podniku, 

Účetnictví a  FiFi) Pokladní školy – leden – srpen 2012 

Leden 2010 – září 2010        Manpower – personální konzultantka (práce na 

projektech, zpracování reportů a analýz aj.) 

Květen 2008 – květen 2009 Elektronický obchod Zabezpečovačky (fakturace, tvorba 

nabídek a objednávek, ekonomická činnost, propagace) 

Září 2007 -  květen 2008 Referentka v ubytovací agentuře Gema v Brně  

______________________________________________________________________ 
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Jazyky 

Anglický    pokročilý  

Německý   pokročilý  

Italský, Francouzský  začátečník – pasivní znalost 

     Znalosti a dovednosti 

PC  MS Office (Word, Excel – i kontingenční tabulky, Power Point, 

Access, a další), PS Pad, Adobe Acrobat, Základy práce s SQL, 

Oracle databáze, práce s internetem aj. 

Ostatní Analytické myšlení, psaní všemi deseti, obchodní korespondence, 

znalost podvojného účetnictví a daňové evidence, základní 

orientace v právních  

Příspěvky do odborných a školních časopisů (lékařské – Metabolík; ze školního 

prostředí – VUT Události; obchodní – Brno Business; vědecké 

aj.) 

Řidičský průkaz skupiny B 

Krátkodobé studijní a pracovní zahraniční stáže 

 Říjen, 2009  - Krátkodobá studijní stáž - Universidad de Léon, Španělsko 

 Listopad 2010 - Krátkodobá studijní stáž – TAMK, Finsko 

 Říjen 2011 - Krátkodobá studijní stáž – Sofia University St. Kliment Ohridsky, 

Bulharsko 

 Pracovní stáže: Euroweek 2010 v Lille, 2011 v Coimbře, 2012 v Groningenu a 

2013 v Rize 

 


