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Abstrakt 

Dizertačná práca sa venuje problematike tvorby strategických partnerstiev medzi malými 
a strednými podnikmi. Jej cieľom je skúmať postoje podnikov k strategickej spolupráci 
a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci strategických partnerstiev. 

Východiskom skúmania bol zber, triedenie a analýza sekundárnych zdrojov, v ktorých 
problematika strategickej spolupráce je síce rozpracovaná, ale chýba jednotný prístup 
a ucelené názvoslovie. Je to znakom toho, že sa jedná o relatívne novú,  a v podmienkach 
Českej republiky čoraz aktuálnejšiu problematiku. Jeden z čiastkových cieľov práce je 
prispievať k poznaniu v tejto oblasti vytvorením ucelenej teórie a vymedzením základných 
pojmov v spojení so strategickou spoluprácou.  

Predmetom skúmania sú malé a stredné podniky v rámci Juhomoravského kraja. Na to 
nadväzuje druhý čiastkový cieľ práce, a to analýza prostredia, so snahou poukázať na tradičné 
dominantné odvetvia a relatívne nové s vysokým potenciálom rastu, v rámci ktorých tvorba 
strategických partnerstiev môže byť z hľadiska budúceho rozvoja kľúčová. 

S cieľom oboznámiť sa s postojmi podnikateľských subjektov k strategickej spolupráci 
a odhaliť a charakterizovať strategické partnerské vzťahy medzi nimi, bol uskutočnený 
primárny výskum. Za účelom vytvorenia ucelenejšieho obrazu bola využitá metóda 
kvantitatívna aj kvalitatívna. Analýza výsledkov výskumu vyústila do testovania 
vymedzených hypotéz a formulovania odporučení a záverov v oblasti vytvorenia 
strategických partnerstiev. V rámci poslednej kapitoly dizertačnej práce je zdôraznený jej 
prínos pre teóriu, podnikateľskú prax a oblasť pedagogiky a sú uvádzané formy diseminácie 
jej výstupov. 
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Abstract 

This doctoral thesis focuses on creation of strategic partnerships between small and medium 
enterprises. The purpose of the thesis is to study the attitude of enterprises toward strategic 
cooperation and to characterize the cooperation of enterprises within strategic partnerships.  

The research started with collection, evaluation and analyze of secondary data on strategic 
cooperation. It has been found, that in spite of high number of publications, there is a lack of 
joint methodology and unified use of the basic notions. Strategic cooperation is becoming 
a more and more up to date topic in the Czech Republic these days. One of the partial 
objectives of this thesis is to enrich the knowledge in this field by creation a complex theory.  

Other part of the research focuses on small and medium enterprises in the South Moravian 
region. This is connected with the second partial objective which is the analyze of the 
environment the companies are embedded in.  In the framework if this, strong and relatively 
new, but fast developing branches of economy are distinguished. The creation of strategic 
partnerships within these branches can be a key issue in the short future. 

In order to get a more detailed view on attitudes of enterprises toward strategic partnerships 
and to find out the special features of these relations a primary research has been conducted. 
Both, qualitative and quantitative methods were applied with an aim to get a more complex 
overview on the topic. After the analyze of research data, the hypotheses were tested and 
conclusions and recommendations were formulated. The final part of the thesis emphasises its 
contribution to the theory, practice, as well as education. 
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Úvod 

Po roku 1989 sa začalo rozvíjať podnikanie aj v Českej republike. Odvtedy počet založených 
podnikov z roka na rok rastie a v roku 2007 prekročil hranicu jedného milióna. Najpočetnejšiu 
skupinu, s podielom 99,8 %, tvoria malé a stredné podniky (MSP), ktoré plnia významnú 
úlohu v oživení ekonomiky. V roku 2009 ich podiel na zamestnanosti predstavoval 62 % a na 
tvorbe HDP 36 %1. Formovaním konkurenčného prostredia, vytváraním nových pracovných 
príležitostí a zmiernením negatívnych dôsledkov štrukturálnych zmien, MSP napomáhajú 
rýchlejšiemu rozvoju regiónu (Kislingerová, 2005; Koráb, 2007). Napriek tomu mnohé z nich 
existujú v náročných podmienkach.  

Proces globalizácie prináša so sebou mnoho ohrození pre MSP. V prvom rade je to 
konkurenčné prostredie, v ktorom musia existovať spolu s vplyvnými multinacionálnymi 
spoločnosťami (Edwards et al., 2005; Kislingerová, 2005). Je ťažké konkurovať veľkým 
podnikom v oblasti tvorby HDP alebo produktivity práce. Sila MSP sa však skrýva v ich 
flexibilite rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu a v ich inovačnom 
potenciáli (Jáč et al., 2005). Tie výhody im však málokedy zabezpečia dlhodobú existenciu 
v rámci daného odvetvia. Jedno z množných riešení – hlavne na základe skúseností zo 
zahraničia – predstavujú strategické partnerstvá medzi MSP. Mnohonásobné vzťahy 
a prepojenia medzi týmito subjektmi v rámci určitého územného celku zabezpečia rozvoj 
nielen zúčastnených strán, ale aj celého regiónu (Mikoláš, 2005; Skokan, 2004).  

Tematika zoskupení MSP je spracovaná mnohými domácimi a zahraničnými autormi, hlavne 
z hľadiska foriem kooperácie (Sprenger, 2001; Dědina – Odcházel, 2007), spôsobu riadenia 
(Hoffmann, 2005; Grasenick et al., 2008), vzťahov medzi partnermi (Anderson et al., 1994; 
Ring – van de Ven, 1994), nákladov spolupráce (Brett, 1996; White 2005), regiónu 
(Hofman, 2004; Mikoláš, 2005; Skokan, 2004) a tvorby inovácií (Hämäläinen – Schienstock, 
2000; Christopherson – Clark, 2007) a znalostí (Laycock, 2005).  

V rámci prehľadu o súčasnom stave vedeckého poznania v tematike dizertačnej práce sa 
sústreďuje v prvom rade na vymedzenie strategického partnerstva v kontexte 
medzipodnikovej spolupráce a ďalších, úzko súvisiacich pojmov, na ktoré sa ďalej buduje 
v praktickej časti práce. Cieľom autorky práce je prejaviť podporu otvoreného prístupu voči 
strategickým partnerstvám, ako potenciálnym zdrojom rastu a rozvoja podnikov, a to nielen 
v ekonomickej oblasti. 

                                                 
1 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). 2009. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře 

v roce 2008.  
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1 Zdôvodnenie témy dizertačnej práce 

Názvom dizertačnej práce je Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne. Jej 
ústrednou témou sú strategické partnerské vzťahy malých a stredných podnikov 
v Juhomoravskom kraji. Práca sa zameriava na oblasť podnikania, ktorá je v odbornej 
literatúre síce rozpracovaná, ale chýba zatiaľ komplexný, systematický prístup (Kingsley – 
Malecki, 2004) a jednotné názvoslovie, napriek tomu, že počet strategických zoskupení 
podnikov z roka na rok rastie (Lewis, 1990; Vodáček – Vodáčková, 2009). Niektorí autori 
nazvali tento fenomén sieťovou ekonomikou (napr. de Man, 2006), synergickým podnikaním 
(Mikoláš, 2005; Vodáček – Vodáčková, 2009), iní zaradili siete pod moderný manažment 
(Dědina – Odcházel, 2007; Vodáček – Vodáčková, 2009) alebo manažment znalostí 
(Laycock, 2005).  

1.1 Relevantnosť témy  

Cudzí autori sa zaoberajú tematikou strategickej spolupráce hlavne v rámci strategického 
a znalostného manažmentu a manažmentu inovácií. Analyzujú ich na základe dôvodov 
založenia, spôsobov riadenia a rozdelenia moci. Iní autori skúmajú formy strategickej 
spolupráce a jej úlohu v rámci regiónov – hľadajú odpovede na zmiernenie regionálnych 
rozdielov pomocou kooperačných štruktúr. Práce zaoberajúce sa konkrétnymi strategickými 
partnerstvami v Českej republike, je relatívne málo. Tie, ktoré skúmajú zoskupenia firiem 
v jednotlivých regiónoch ČR, pre širokú verejnosť nie sú známe. 

Programové a strategické dokumenty Juhomoravského kraja (JMK) sústreďujú sa 
predovšetkým na podporu a rozširovanie spolupráce medzi podnikmi a inštitúciami 
vzdelávania, výskumu a vývoja. Týmto spoluprácam pripisujú veľkú dôležitosť. Napriek 
tomu, zatiaľ chýba dokument, ktorý by problematiku strategickej spolupráce spracoval na 
úrovni kraja a priblížil jej povahu v lokálnych podmienkach. Pritom sa jedná o zdroj 
konkurencieschopnosti, ktorý podobne, ako iné formy spolupráce, má svoje prínosy, ale aj 
negatíva, a preto je dôležité si vytvoriť ucelený obraz o strategickej spolupráci a využiť 
získané poznatky k tomu, aby naozaj prispeli k zvyšovaniu prospešnosti zainteresovaných 
strán. 

Zmapovanie postojov podnikov v Juhomoravskom kraji k tvorbe strategických partnerských 
vzťahov by malo odhaliť ochotu, schopnosť a pripravenosť malých a stredných podnikov 
vybudovať uvedené vzťahy. 

1.2 Aktuálnosť témy  

Európska únia a medzinárodné organizácie ako OECD, UNCTAD a UNESCO v mnohých 
dokumentoch zdôrazňujú dôležitosť malých a stredných podnikov a vytváranie rozmanitých 
sietí spolupráce (viď Zoznam použitej literatúry). Mnohí odborníci z univerzít a praxe 
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podporujú túto myšlienku na základe pozitívnych skúseností z Talianska, Rakúska, 
Holandska, Dánska, Nórska, Spojených štátov amerických a pod., kde sa vytvorili rôzne 
formy kooperácie založené na strategických partnerstvách (Johannisson – Monsted, 1997; 
Mytelka – Farinelli, 2000; Elfring – Hulsink, 2003). Skúsenosti – kladné či záporné – sa 
objavujú aj u nás, hlavne v prípade viazanejších foriem spolupráce, akými sú joint venture, 
franšíza, fúzia, akvizícia a klastre.  

Lewis (1990) a Vodáček – Vodáčková (2009) upozorňujú, že počet aliancií z roka na rok 
rastie. V tejto súvislosti poukazujú na potenciál strategickej spolupráce, ktorá je podporovaná 
a v značnej miere založená na moderných informačných a komunikačných technológiách. 
Vzhľadom k tomu, že táto oblasť sa naďalej rapídne rozvíja, považujem skúmanie tvorby 
strategických partnerstiev v danom regióne za veľmi dôležitú a aktuálnu tému. 
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2 Analýza súčasného stavu problematiky 

2.1 Malé a stredné podniky 

Malé a stredné podniky (MSP) v Českej republike predstavovali 99,8 % všetkých podnikov 
v roku 2009. Celkovo to znamenalo 1 035 521 podnikov. Ktoré podniky však spadajú do tejto 
kategórie?  

2.1.1 Vymedzenie MSP  

V Európskej únii od roku 2003 sa používa jednotné vymedzenie pre malých a stredných 
podnikov na základe počtu zamestnancov, ročného obratu a bilančnej sumy. V zmysle toho, 
za stredný podnik je považovaný taký podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 zamestnancov 
a jeho ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR alebo bilančná suma jeho súvahy nepresahuje 
43 mil. EUR. Malé podniky sú vymedzené ako podniky, ktoré zamestnajú menej ako 50 osôb 
a ich ročný obrat alebo bilančná suma nepresahuje 10 mil. EUR. Drobní podnikatelia 
(mikropodniky) zamestnajú menej ako 10 osôb a ich ročný obrat alebo bilančná suma 
nepresahuje 2 mil. EUR2. Napriek tomu určenie drobného, malého, stredného alebo veľkého 
podniku v praxi je náročné v prípadoch, keď podnik má majetkový podiel aj v inom podniku, 
resp. v iných podnikoch.  

2.1.2 Hlavné ukazovatele MSP  

Vývoj hlavných ukazovateľov MSP bol zistený z dát Českého štatistického úradu 
a znázorňuje ich tabuľka 1. Ďalšie údaje obsahuje Zpráva o vývoji malého a středního 
podnikání a jeho podpoře v roce 2009 vydaná Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej 
republiky.  

Malé a stredné podniky v roku 2009 zamestnali 62 % zamestnancov podnikateľskej sféry, 
vytvorili 56 % pridanej hodnoty a podieľali sa na tvorbe 36 % HDP. Ich priemerný podiel na 
celkovom počte podnikov počas posledných desať rokov kolísal tesne okolo hodnoty 99,8 %.  

V roku 2009 MSP zodpovedali za 53 % celkových výkonov, čo v porovnaní s rokom 2008 
znamená pokles o 13 %. V roku 2009 MSP vytvorili výkony celkom v hodnote 3 912 547 mil. 
Kč. Medziročný nárast v roku 2009 vykazovali výkony iba v sektore peňažníctva 
a poisťovníctva a informačných a komunikačných činností. Najväčší pokles zaznamenal 
priemysel, služby a stavebníctvo.  

V roku 2009 podiel MSP na celkovej pridanej hodnote predstavoval 56 %. Účtovnú pridanú 
hodnotu vytvorili vo výške 1 313 886 mil. Kč, čo bolo o takmer 6 % menej ako 
v predchádzajúcom roku. Podobne, ako v prípade ukazovateľa výkonov, došlo 
k medziročnému zvýšeniu pridanej hodnoty v sektore peňažníctva a poisťovníctva 
                                                 
2 Czechinvest. Definice malého a středního podnikatele (na základe Odporučenia Komisie (ES) č. 2003/361/EC 

a nariadenia č. 800/2008). 
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a informačných a komunikačných činností. Najväčší pokles bol zaznamenaný v službách, 
obchode a priemysle.  

Priemerná mesačná mzda v sektoru MSP dosiahla v roku 2009 hodnotu 20 368 Kč 
a medziročne vzrástla o 603 Kč, čo predstavuje zvýšenie o 3,05 %. Priemerné mzdy v sektore 
MSP boli v roku 2009 nižšie o 9,7 % ako celoštátny priemer podnikateľskej sféry, ktoré MPO 
vykazovalo vo výške 22 557 Kč. Celkové mzdové náklady MSP klesli oproti roku 2008 
o 0,79 %.  

Tabuľka 1: Podiel MSP na vybraných makroekonomických ukazovateľoch v % 
Zdroj: ČSÚ 

Rok Ukazovateľ 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet podnikov 99,78 99,80 99,71 99,81 99,85 99,81 99,84 99,85 99,84 99,83 99,88 99,83 
Počet 
zamestnancov 57,91 58,84 59,42 59,73 61,34 61,63 61,48 61,63 61,76 61,41 61,52 62,33 

Výkony 53,03 53,63 51,53 51,44 52,46 52,79 52,29 52,42 52,94 51,70 51,53 53,21 
Účtovná pridaná 
hodnota 52,25 53,17 51,93 51,33 52,98 54,46 53,02 53,68 55,12 53,69 54,57 55,87 

Mzdové náklady 
/bez OON/ 53,93 54,57 54,42 55,72 55,82 55,90 55,61 55,88 56,03 55,92 *** 56,28 

Investície 41,53 41,06 40,48 37,81 44,52 49,88 51,43 52,57 55,33 54,54 56 60,79 

Vývoz 36,25 36,54 36,15 35,74 34,16 34,0 34,3 40,7 45,2 44,8 46,04 50,7 

Dovoz 48,84 50,74 49,43 47,12 50,33 49,8 52,5 54,7 56,3 54,4 56,01 57,4 

HDP 1) 31,54 31,17 31,63 34,59 34,86 34,69 34,60 36,68 35,49 35,17 36,22 
*** údaje neboli k dispozícii 

Hodnota vývozu MSP v stálych cenách od roku 1998 nepretržite rastie. V roku 2009 dosiahla 
výšku 2 131 339 mil. Kč, čo oproti roku 2008 predstavovalo zníženie o takmer 6 %. Podiel 
MSP na celkovom objeme vývozu v roku 2009 činil 51 % a oproti roku 2008 vzrástol 
o 4 percentuálne body. Hodnota dovozu MSP v stálych cenách od roku 1998 – okrem roku 
2002 – tiež rastie. V roku 2009 dovoz predstavoval 1 979 342 mil. Kč. Podiel dovozu MSP na 
celkovom dovoze v roku 2009 predstavoval 57 % a oproti roku 2008 vzrástol 
o 1 percentuálny bod. Zahraničnoobchodná bilancia MSP je dlhodobo negatívna. Počas 
uplynulých dvanástich rokov dovoz stále prevyšoval vývoz. Vyšší podiel MSP v dovoze 
súvisí so zameraním obchodných podnikov tohto sektoru, ktoré zaisťujú dovozy i pre veľké 
podniky.  

Podiel MSP na HDP v rokoch 1999–2001 dosahoval v priemere 36 %. V roku 2002 oproti 
roku 2001 nastal nárast o takmer 3 %. V rokoch 2002–2005 podiel kolísal okolo priemeru 
34,7 % a od roku 2006 do súčasnosti okolo priemeru 35,9 %. 

Európska únia, štátne orgány a všeobecne aj odborná literatúra prejavuje voči malým 
a stredným podnikom pozitívny postoj. V niektorých usmerňujúcich dokumentoch EÚ sa 
stretávame s porovnaniami MSP ako „motor rastu ekonomiky“ alebo „chrbtica Európy“3. 
                                                 
3 Evropský portál o MSP. < http://ec.europa.eu/enterprise/sme/competitive_cs.htm> . 
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Autori odborných článkov vystihujú rolu MSP hlavne v oblasti inovácií a považujú ich za 
prvotný zdroj znalostného kapitálu, čo podnecuje ich veľký potenciál konkurencieschopnosti 
v podmienkach súčasnej ekonomiky (napr. Cooke – Wills, 1999; Cooke, 2002; Edwards et al., 
2005; Floyd – McManus, 2005; Jáč et al., 2005). Forma podnikania, akú predstavuje sektor 
MSP, umožňuje prácu aj takým ľuďom, ktorí by vo veľkých podnikoch nenašli zamestnanie. 
Týka sa to napríklad starších ľudí, mladých bez praxe, ľudí, ktorí bývajú relatívne ďaleko od 
veľkomiest a žien na materskej dovolenke (Barrett – Burgess, 2008). Samli (2006) vo svojej 
práci zdôrazňuje potrebu druhej vlny globalizácie pre zmiernenie existujúcej priepasti medzi 
super chudobnými a super bohatými vo svete. Základ tohto procesu by mali tvoriť práve 
miestne malé a stredné podniky a mnohonásobné prepojenia medzi nimi.  

2.2 Podnikateľské prostredie 

MSP svoju činnosť neuskutočňujú izolovane, ale fungujú v rámci určitého podnikateľského 
prostredia, na ktoré sú prepojené mnohonásobnými väzbami. Kvalita tohto prostredia preto 
priamo ovplyvňuje rozvoj podnikania MSP. Na druhej strane ale aj MSP vplývajú na svoje 
prostredie a ich rozvoj na rozvoj celého regiónu.  

Štúdia Európskej Komisie (viď Zoznam použitej literatúry) potvrdili, že silné a dobre 
fungujúce siete, ktoré pôsobia v určitej geografickej oblasti, predstavujú hnaciu silu 
ekonomického rozvoja regiónu a inovačnej aktivity podnikov (viď tiež Mikoláš, 2005). 
Analýze prostredia v ktorom MSP existujú sa venovali Hofman (2004), Lukeš – Stephan 
(2004), Slaný a kol. (2006), Adámek (2006) a. i. 

2.2.1  Charakteristika Juhomoravského kraja4 

Juhomoravský kraj podľa rozlohy a počtu obyvateľov patrí medzi najväčšie kraje Českej 
republiky5. Hrubý domáci produkt (HDP) kraja v roku 2009 predstavoval 330 145 Kč na 
obyvateľa, a tvoril 10,5 % z HDP celé republiky. Miera nezamestnanosti v roku 2009 dosiahla 
takmer 11 % a bola vyššia ako celoštátny priemer (9,6 %). Štatutárnym mestom a centrom 
kraja je Brno, druhé najväčšie mesto po Prahe s 370 592 obyvateľmi.  

V Juhomoravskom kraji v roku 2009, podobne ako v iných regiónoch Českej republiky, malé 
a stredné podniky predstavovali 99,8 % podiel na celkovom počte podnikov. Z toho podniky 
do 9 zamestnancov tvorili 94 %, podniky od 10 do 49 zamestnancov 4,8 % a podniky od 50 
do 249 zamestnancov 1 %. Podobné zloženie platí aj na celoštátnej úrovni.  

Čo sa týka zamerania činností ekonomických subjektov v JMK, najvyšší podiel na hrubej 
pridanej hodnote v porovnaní s ostatnými krajmi Českej republiky má odvetvie stavebníctva 
                                                 
4 Táto podkapitola bola spracovaná na základe publikácie autora s názvom Síťová spolupráce malých a středních 

firem v Jihomoravském kraji (2010, kapitola 3.1). 
5 Juhomoravský kraj podľa rozlohy (7 195 km2) i podľa počtu obyvateľov (1 130,2 tis. k 1.1.2001) je štvrtým 

najväčším krajom republiky. Zdrojom v tejto podkapitole uvedených údajov bola Stratégia rozvoja 
Juhomoravského kraja (Jihomoravské inovační centrum, 2006).  
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s 8,7 %, ďalej obchod a opravy spotrebného tovaru s 14,9 % a komerčné služby s 16,2 %. 
V oblasti verejných služieb významné miesto zastáva školstvo, na hrubej pridanej hodnote sa 
podieľa s 5,6 % a v rámci krajov sa nachádza na prvom mieste spoločne s krajom 
Olomouckým. 

V rámci JMK medzi nosné odvetvia, v poradí od najvyššieho podielu na hrubej pridanej 
hodnote, patria6: 

– spracovateľský priemysel (21,2 %) – CZ-NACE C, 
– komerčné služby (16,2 %) – CZ-NACE L, M, N 
– obchod, opravy spotrebného tovaru (14,9 %) – CZ-NACE G, 
– stavebníctvo (8,7 %) – CZ-NACE F, 
– doprava a skladovanie (8,3 %) – CZ-NACE H. 

Spracovateľský priemysel je dominantným odvetvím JMK. Na zamestnanosti sa podieľa 
s 29 %. Podľa Štatistickej ročenky kraja z roku 2009 najvýznamnejšie postavenie v regióne 
má strojárenstvo; predovšetkým energetika, strojné inžinierstvo a elektroinžinierstvo. Na 
druhom mieste sa nachádza elektronický priemysel; v rámci toho elektronika, informačné 
a telekomunikačné technológie, odvetvia, ktoré v poslednej dekáde zažili veľký rozmach 
vďaka výskumu a vývoju v tejto oblasti. Tretie miesto v poradí patrí textilnému priemyslu, 
ktorý je však dlhodobo v recesii. Ďalším odvetvím spracovateľského priemyslu, nie menej 
dôležitým, ale s menším vplyvom na ekonomické ukazovatele kraja, sú potravinársky, 
chemický a farmaceutický priemysel, sklo a keramické vlákna a drevospracujúci priemysel.  

Sektor služieb v JMK v priebehu posledných rokov sa významne posilnil. Kým v roku 2001 
tvoril 57,4, % na hrubej pridanej hodnote, v roku 2009 to bolo už 62,1 %. V rámci tohto 
sektoru komerčné služby poskytujú prácu 8,7 % z celkového počtu zamestnaných.  

Juhomoravský kraj sa medzi krajmi ČR vyznačuje i v oblasti dopravných sietí. Vďaka 
priaznivej geografickej polohe a postaveniu mesta Brna ako druhého najdôležitejšieho 
dopravného uzla v krajine. Oblasť telekomunikácií patrí medzi dynamické, najrýchlejšie sa 
rozvíjajúce odvetvia nielen v rámci technickej infraštruktúry, ale i z hľadiska ekonomiky 
kraja a celej republiky. Umožnil to rozvoj mobilných telefónnych systémov a elektronického 
prenosu dát a informácií.   

Ako už bolo zmienené, postavenie stavebníctva v JMK je významnejšie, ako v ostatných 
krajoch republiky. Dôvodom tohto vysokého podielu na hrubej pridanej hodnote je 
nadpriemerná developerská činnosť v Brne a jeho okolí7. Výsledok: 10 % pracujúcich je 
zamestnaný v tomto odvetví. 

                                                 
6 CZSO. Základní makroekonomické ukazovatele regionálních účtů. Dostupné z www 

<http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presmsocas>. 
7 Český statistický úřad. Statistický bulletin - Jihomoravský kraj za rok 2008. 
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Regionálna inovačná stratégia Juhomoravského kraja na obdobie 2009–2013 (RIS 3) obsahuje 
tiež hĺbkovú analýzu odvetví. Autori však uplatnili nový systém klasifikácie, ktorý umožnil 
zohľadniť v analýzach aj také odbory, ktoré sa nachádzajú na prieniku medzi dvomi alebo 
viacerými odvetviami. Jedná sa predovšetkým o biotechnológie a life-sciences. V rámci 
hodnotenia bol definovaný a použitý tzv. lokalizačný koeficient, pomocou ktorého boli 
vyčíslené relatívne hodnoty indikátorov v danom odvetví v regióne v pomeru k hodnotám 
v danom odvetví v ČR. Výsledky tak vyjadrujú relatívnu silu odvetvia v rámci ČR. 

Na základe hodnotenia bol zostavený nasledujúci zoznam najsilnejších odvetví. Tabuľka 2 
zobrazuje tie, ktoré dosiahli hodnotenie 1,3 a vyššie. 

Tabuľka 2: Prehľad najsilnejších odvetví JMK 
Zdroj: Firemný monitor Albertina, január 2008; výpočty autorov dokumentu; RIS 3, s. 10. 

Název odvetvia (podľa OKEČ) Počet 
firiem 

Počet zamest-
nancov 

Pridaná 
hodnota 

Produktivita 
práce obrat export kompozitné 

LQ 

„Life Sciences“ spojené se zdravotní péčí 0,84 0,76 1,40 1,71 2,38 5,89 2,61 
Textilní výroba 0,88 1,27 3,61 2,33 3,25 2,18 2,58 
Elektrické přístroje pro měření, testování 
a monitoring, vědecké a technické 
přístroje 

1,17 2,51 1,36 1,68 1,55 2,65 2,02 

Elektrické komponenty 1,33 1,22 1,38 1,67 3,22 2,16 1,99 
Činnosti v oblasti výpočetní techniky 1,00 1,86 1,65 0,63 1,34 2,94 1,95 
Výroba a opravy strojů 1,09 1,74 2,19 1,23 2,09 1,74 1,94 
Kovové obaly, nádrže a kotle 1,06 1,58 1,72 1,61 2,35 1,89 1,89 
Výroba pneumatik (protektorování) 0,95 2,33 2,02 1,16 2,88 0,17 1,85 
Odpady a odpadové technologie 1,04 1,24 1,58 1,22 1,89 1,69 1,60 
Výroba ostatních kovodělných výrobků 
(materiálů) 1,10 1,08 1,61 2,43 1,79 1,44 1,48 

Služby s vysokou přidanou hodnotou 1,16 0,67 1,27 0,56 1,13 2,82 1,47 
Výrobky a materiály pro stavebnictví 1,04 1,31 1,85 1,40 1,74 0,82 1,43 
Výroba vlaků a jejich součástí 1,04 0,79 0,81 1,43 1,18 2,92 1,42 
Věda a výzkum 1,49 1,49 0,78 1,63 1,34 1,59 1,30 

 

Z tohto zoznamu treba vyzdvihnúť nasledujúce odvetvia: 
– life sciences spojené so zdravotníckou starostlivosťou (LQ = 2,61), 
– textilnú výrobu (LQ = 2,58), 
– elektrické prístroje pre meranie, testovanie a monitoring; vedecké a technické 

prístroje (LQ = 2,02), 
– elektrické komponenty (LQ = 1,99), 
– činnosti v oblasti výpočtovej techniky (LQ = 1,95), 
– výrobu a opravy strojov (LQ = 1,94). 

RIS 3 sa konkrétne zameriava na štyri priemyslové odvetvia, a to: strojárenstvo, 
elektrotechnika, informačné a komunikačné technológie a life-sciences. Z nich prvé dve už 
boli vyššie charakterizované, preto na tomto mieste pozornosť bude venovaná nasledujúcim 
kategóriám.  

Odbor informačných technológií (IT) sa zaraďuje medzi mladé odbory. Je vnútorne veľmi 
heterogénny z hľadiska náročnosti aktivít, ktoré siahajú od relatívne nenáročných služieb 
(napr. internetové služby, správa podnikových sietí) po znalostne náročné aktivity, ako vývoj 
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špecializovaného softvéru. Odbor je ťažké presne zaradiť do kategórií ekonomických 
činností; väčšina aktivít spadá do Informačných a komunikačných činností (CZ-NACE J). 

Posledným predstaveným odborom sú life-sciences, ktorý je veľmi špecifický a heterogénny. 
Činnosti, ktoré je možné sem zaradiť majú nasledujúce spoločné charakteristiky8: 

– „vznik a rozvoj podnikov je obvykle motivovaný praktickou aplikáciou 
(komercializáciou výsledkov VaV aktivít v oblasti vied o živej prírode, 

– vysoká miera invencie a inovácie založená na úzkej prepojenosti so základným aj 
aplikovaným výskumom v danej oblasti, 

– odbory life-sciences sú relatívne mladé; ako podniky, tak trhy sa nachádzajú 
v prvých fázach životného cyklu“. 

Podniky v rámci daného odboru nefungujú izolovane, ale spolupracujú s podnikmi z iných 
odborov. Najviac medziodborových aktivít sa uskutočňuje na hranici strojárenstva 
a elektrotechniky, ďalej na hranici elektrotechniky a IT a medzi life-sciences a strojárenstva.  

RIS 3 obsahuje detailnú SWOT analýzu JMK (RIS 3, 2009, s. 31), z čoho na tomto mieste sú 
uvedené tie kľúčové silné a slabé stránky kraje, ktoré majú vplyv aj na spoluprácu malých 
a stredných podnikov (RIS 3, s. 32) . 

Vybrané silné stránky JMK: 
– Rastový potenciál regionálnej ekonomiky (silná priemyslová tradícia, zvyšujúci sa 

počet vysokoškolských študentov/absolventov, dobrá horizontálna geografická 
poloha). 

– Existencia kritického počtu podnikov v niektorých odvetviach (napr. strojárenstvo, 
elektrotechnika, ICT) a schopnosť regiónu generovať úspešné inovačné podniky. 

– Existencia rozvojových plôch pre investorov a dostatok kancelárskych priestorov. 
– Existujúca a rozvíjajúca sa verejná infraštruktúra pre podporu konkurencieschopnosti 

regiónu. 
– JMK má v rámci ČR imidž regiónu ako líder v oblasti podpory inovácií. 

Vybrané slabé stránky JMK: 
– Existencia malej skupiny ľudí s kompetenciami potrebnými pre založenie a rozvoj 

inovatívnych podnikov a riadenie inovačných procesov / projektov v existujúcich 
podnikoch. 

– Neexistencia transparentnej ponuky vedeckých kapacít pre iné vedecké pracoviská, 
resp. pre podnikovú sféru. 

– Prítomnosť relatívne malého množstva globálne konkurencieschopných podnikov. 
– Existujúca kapacita infraštruktúry pre podporu inovačného podnikania zatiaľ 

nedosahuje minima ustanoveného prechádzajúcimi štúdiami. 

                                                 
8 RIS 3, 2009, s. 25 
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– Nedostatočné finančné nástroje pre efektívnu podporu rozvoja inovatívnych 
spoločností. 

– Nerozvinutý systém podpory transferu technológii v regióne.  

Detailnejšie informácie o Juhomoravskom kraji sú obsiahnuté v plánoch, štúdiách, 
strategických a programových dokumentoch kraja (napr. v Stratégii rozvoja Juhomoravského 
kraja, Program rozvoje Juhomoravského kraje na obdobie 2010–2013, Stratégia rozvoja 
hospodárstva JMK) a v dokumentoch Českého štatistického úradu (Štatistický bulletin 
Juhomoravského kraja, Štatistická ročenka Juhomoravského kraja apod.)  

2.2.2 Podpora sietí v Českej republike a v Juhomoravskom kraji 

Európska únia (EU) v oblasti podpory spolupráce MSP vyvíja značné úsilie, ktoré spočíva 
predovšetkým v podpore spoločných projektov podnikov, vysokých škôl a výskumných 
inštitúcií. Priority EU v rámci Českej republiky sa premietli do Operačných programov (viď 
Operačný program Podnikanie a inovácie pre obdobie 2007–2013 v koordinácii Ministerstva 
priemyslu a obchodu ČR). 

Na úrovni Juhomoravského kraja sa jedná o strategické a programové dokumenty, ktoré 
vychádzajú z princípov EU a národných strategických dokumentov. Podpora spolupráce 
podnikov je obsiahnutá mimo inými v: 

• Stratégii rozvoja Juhomoravského kraja (pre roky 2006–2016): 
– Prioritná osa I: Hospodárstvo; Prioritný okruh A: Veda, výskum, inovácie; 

4. špecifický cieľ: „Podpora inovácií MSP prostredníctvom spojení medzi 
malými a strednými podnikmi, univerzitami a výskumnými a technologickými 
strediskami – vytváranie klastrov a podnikateľských sietí“ 

– Prioritná osa VI: Spolupráca; Prioritný okruh A: Územná a medziregionálna 
spolupráca; 4. špecifický cieľ: „Rozvoj všestrannej spolupráce medzi 
regionálnymi partnermi na území kraja pri uskutočňovaní prijatých 
rozvojových zámerov.“ 

• Regionálnej inovačnej stratégii Juhomoravského kraja (platná do roku 2013): 
– 11.4.4 Podopatrenie 4.4: Koncept prepojovania firiem v JMK a jeho realizácia 
– 11.4.7 Podopatrenie 4.7: Inicializácia spolupráce v rámci projektov 

s komerčnými partnermi 
– 11.5.5 Podopatrenie 5.5: Koncept pre nájdenie partnerov pre 

komercionalizáciu 
– 11.6.1 Podopatrenie 6.1: Koncept spolupráce s externými firmami 

Ďalším smerodajným dokumentom je aktualizovaný Program rozvoja Juhomoravského kraja 
na obdobie 2010–2013, a aktualizovaná Regionálna inovačná stratégia 3 (2009–2013). Na 
tvorbe týchto dokumentov sa podieľala aj Fakulta podnikatelská VUT v Brně.    
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2.3 Vymedzenie pojmu sieť 

„Siete sú živé systémy, ktoré sa neustále menia. Vzťahy sa môžu prehlbovať, ale môžu aj skončiť. Komunikačné 
kanály sa môžu rozširovať a diverzifikovať, ale môžu sa aj zrušiť. Počet partnerov sa časom môže značne zmeniť. 
Preto čas je osudný pre riadenie sietí.“ 

(Grasenick et al.) 

Pojem sieť používame a chápeme v každodennej praxi rôzne. V obchodnom živote to môže 
byť komunikačná sieť medzi obchodnými partnermi, sieť odberateľov, dodávateľov, 
partnerov a pod. Siete malých a stredných podnikov slúžia k zabezpečeniu niektorých výhod, 
s ktorými disponujú veľké podniky (napr. lepšia dostupnosť úverov, nižšie nákupné ceny 
kvôli väčším dodávkam, kvalitný marketing produktov). Prostredníctvom spojenia, MSP sa 
môžu uchádzať aj o také projekty, ktoré by sami nemohli zabezpečiť.  

2.3.1 Vymedzenie pojmu podnikateľská sieť 

Podnikateľská sieť v odbornej literatúre je najčastejšie vymedzená, ako forma spolupráce, 
ktorá každej strane prináša úžitok, v rámci nej podniky sa spoločne delia o riziko a pritom ich 
samostatnosť zostane zachovaná. Sprenger (2001) a Mikoláš (2005) uvádzajú, že sieť je 
účelné spojenie podnikov rôznych veľkostí umožňujúce vytvorenie ucelenejšieho výrobného 
programu, ktorú charakterizuje vzájomná dôvera a presvedčenie o spoločnom úžitku. Toto 
vymedzenie doplňuje definícia OECD (2000, s. 2), ktorá vníma sieť ako „skupinu podnikov, 
ktoré používajú združené zdroje na kooperáciu v rámci spoločných projektov“.  

Autori Dědina – Odcházel (2007, s. 166) používajú pojem „medzifiremné siete“ a vymedzujú 
ich ako inštitucionálnu formu „koordinácie a riadenia ekonomických výmenných vzťahov 
medzi zúčastnenými stranami“.  

Lednický a Vaněk (2005) uvádzajú, že podnikateľská sieť predstavuje dlhodobé alebo aj 
dočasné cieľavedomé dohody medzi vzájomne prepojenými organizáciami, ktorá im 
umožňuje získať a udržovať si konkurenčné výhody oproti podnikom, ktoré do tejto siete 
nepatria.  

De Man (2006) chápe sieť ako vybraný súbor mnohonásobne autonómnych organizácií, ktoré 
priamo či nepriamo spolupracujú na základe aliančných dohôd za účelom získania 
konkurenčnej výhody. Podľa autora základom sietí sú aliancie, ktoré sú vymedzené ako 
spolupráca medzi nezávislými podnikmi, ktoré sa snažia získať konkurenčnú výhodu.  
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2.3.1.1 Typológia sietí9 

Európska Komisia v programe ADAPT, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti v EÚ 
prostredníctvom podpory rôznych foriem regionálnych sietí, vymedzuje nasledujúce formy 
spolupráce medzi malými a strednými podnikmi, znázornené na obrázku 1. 

Obrázok 1: Sieťové formy spolupráce na základe Ifo Institute 
Zdroj: Ifo Institute 

 

Verejné a inštitucionálne siete nie sú  predmetom dizertačnej práce, preto ich výklad na tomto 
mieste sa neuvádza. 

Medzipodnikové siete  
O medzipodnikových sieťach hovoríme vtedy, ak ich členmi sú výhradne firmy. V rámci tejto 
skupiny sietí rozlišujeme:  

• strategické medzipodnikové siete,  
• siete malých a stredných podnikov,  
• dynamické siete (virtuálne organizácie).  

                                                 
9 Táto podkapitola bola spracovaná na základe publikácie autora s názvom Síťová spolupráce malých a středních 

firem v Jihomoravském kraji (2010, kapitola 2.2). 
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Strategické siete a siete MSP  
Obrázok 2: Siete MSP 
Zdroj: Ifo Institute 

 

V strategických sieťach malé a stredné podniky sú riadené dominantným (veľkým) podnikom. 
V sieťach MSP členské podniky sú hierarchicky na jednej úrovni a často z toho istého 
odvetvia (viď obrázok 2). Firmy sa špecializujú na určité časti hodnotového reťazca a svojimi 
kompetenciami sa navzájom dopĺňajú.  

Dynamické siete 
Špeciálnym príkladom regionálnych sietí MSP sú dynamické siete, ktoré sú často nazývané aj 
ako virtuálne. Prívlastok „dynamický“ si vyslúžili tým, že ich kľúčové kompetencie môžu byť 
flexibilne kombinované na základe požiadavky klienta, čo zabezpečí konkurencieschopnosť 
ich ponuky (viď obrázok 3). Koncept dynamických sietí je tvorený zložkou dlhodobou, ktoré 
sú samotné MSP a zložkou krátkodobou, ktorá je aktuálna kombinácia kompetencií pre daný 
kontrakt. Práve kontrakt alebo objednávka je činiteľom, ktorý dynamizuje pevnú sieť MSP. 

Obrázok 3: Dynamické siete 
Zdroj: Ifo Institute  

 

Dědina – Odcházel (2007) rozlišujú vnútrofiremné a medzifiremné siete. Kým prvé sa 
vytvárajú vo vnútri organizácie, tie druhé presahujú hranice jednotlivých firiem (viď tiež 
Vodáček – Vodáčková, 2009, s. 101). V ďalšom výklade pozornosť bude venovaná iba 
medzifiremným sieťam.  
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Podnikateľské siete MSP sa môžu vyskytovať v rôznych podobách, čo vyplýva z účelu ich 
založenia. Cooke (2002) rozlišuje: 

• Neformálne siete založené na neformálnych vzťahoch a formálne siete, ktoré sú 
účelne vytvorené. 

• Mäkké a tvrdé siete. Mäkké siete sú siete otvorené a vyznačujú sa relatívne 
neobmedzeným členstvom, veľkým počtom členských firiem a voľnou výmenou 
názorov a informácií. V druhom prípade sa jedná o menej otvorené typy sietí 
založené na zmluvných vzťahoch, ktoré sa orientujú na konkrétnu akciu 
v stanovenom časovom horizonte.   

• Vertikálne siete zamerané na dodávateľský reťazec a laterálne siete, tiež nazývané, 
ako medziodvetvové siete, majúce povahu formálnej alebo tvrdej siete, ktoré sa 
skladajú zo špecializovaných, často komplementárnych firiem podobnej veľkosti. 

Autori Dědina – Odcházel (2007, s. 167–170) rozlišujú dva základné typy sieťových 
organizácií10 a v rámci nich viac druhov podnikateľských sietí. 

Pre sieťovú organizáciu s jedným dominantným partnerom je charakteristická dominancia 
jediného partnera, ktorý komunikuje s ostatnými členmi siete, kým menší partneri spolu 
vzájomne komunikovať nemusia. Sem sú zaradené: 

• Integrovaná sieť, zoskupenie niekoľkých právne samostatných subjektov, ktoré 
tvoria jednu organizáciu a sú koordinované z jedného centra rozhodovania. Sieť ako 
celok pokrýva celý hodnotový reťazec, kde každý z členov zabezpečuje niektorú fázu 
reťazca. Medzi centrom rozhodovania a jednotlivými partnermi existujú stabilné 
vzťahy a dlhodobá spolupráca. Partneri však nie sú vzájomne prepojení, sieť svoje 
kompetencie rozvíja prostredníctvom centrály. 

• Kyvadlová sieť, ktorá vzniká vtedy, ak sa zamestnanci jedného právne samostatného 
podniku integrujú s odberateľmi, ktorí využívajú ich služby. Dochádza tak 
k vzájomnému doplňovaniu kompetencií medzi podnikmi. V rámci siete každý prvok 
je samostatným rozhodovacím centrom. Pracovníci oscilujú medzi podnikom, kde sú 
zamestnaní a podnikom, ktorý je odberateľom ich služieb. Jednotlivé podniky sú 
navzájom prepojené obchodnými zmluvami s rôznou dobou trvania. Vzájomné 
väzby medzi členmi siete však takmer neexistujú, väčšina aktivít sa realizuje vo 
vnútri odberateľských podnikov.   

• Federatívna sieť, ktorú tvorí centrálny podnik-koordinátor a jeho subdodávateľské 
podniky. Doplnením vlastných kompetencií o kompetencie subdodávateľov 
umožňuje centrálnemu podniku ovládať celý hodnotový reťazec. Vzťahy sú 
dlhodobé. Sily v rámci siete nie sú vyrovnané, dominantné postavenie má 
koordinátor, ktorého rozhodnutia sú smerodajné pre ostatné podniky v sieti. 

                                                 
10 Sieťové organizácie predstavujú organizácie tvorené podnikateľskými sieťami. 
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Pre sieťovú organizáciu s rovnocennými partnermi platí, že žiaden z partnerov nie je schopný 
sám o seba zmeniť činnosť a pravidlá fungovania siete. Patria sem: 

• Nukleová sieť, skladajúca sa z ústrednej firmy a partnerov. Kompetencie v rámci 
siete sa vzájomne dopĺňajú a žiadny z členov neovláda celý hodnotový reťazec. Sieť 
charakterizuje pohyblivosť a variabilita partnerských vzťahov podľa projektov, 
ktorých trvanie podmieňuje dobu trvania spolupráce medzi podnikmi. Interakcie 
medzi členmi sú veľmi dôležité, totiž tvorba hodnoty sa odohráva na úrovni celej 
siete, a platí že žiadny člen nie je schopný vyhovovať trhovým požiadavkám 
samostatne.  

• Konfederatívna sieť, zoskupenie konkurenčných firiem za účelom realizácie určitého 
projektu alebo za účelom preniknutia na určitý trh. Cieľom založenia siete je 
dosiahnutie úspor z rozsahu spoločným prevádzkovaním totožných aktivít. Vzťahy 
sú stabilné, sú stredno- až dlhodobé a spravidla ich zastrešuje špecifická právna 
forma. V rámci siete je rozdelenie moci symetrické, neexistuje centrálna firma, ktorá 
by činnosť siete riadila.  

2.3.2 Strategické partnerstvá 

Organizácia EFQM, ktorá sa zaoberá zabezpečením „udržateľnej excelencie11“, vymedzuje 
partnerstvo ako „pracovný vzťah medzi dvomi alebo viacerými stranami, ktorá produkuje 
pridanú hodnotu“12.  Ďalej organizácia vo svojom dokumente tvrdí, že excelentné organizácie 
budujú udržateľný vzťah so svojimi partnermi a dodávateľmi, založený na vzájomnej dôvere, 
rešpekte a otvorenosti.  

Nenadál (2006) v publikácii venovanej skúmaniu partnerstiev s dodávateľmi uvádza 
nasledujúce princípy, ktoré zvýšia úroveň vzťahov smerom k partnerstvu: 

– medzi odberateľom a dodávateľom existuje vzájomná dôvera; 
– odberatelia a dodávatelia sa spoločne podieľajú na dobrých skúsenostiach, ale aj 

rizikách a prínosoch vyplývajúcich z partnerstva; 
– odberateľ a dodávateľ, v záujme dosahovať čo najvyššieho prínosu, majú dostatok 

vôle a ochoty spolupracovať na spoločných projektoch a na odhaľovaní príležitostí 
k zlepšovaniu; 

– obe strany vkladajú do vzájomného vzťahu viac, ako povinné minimum, tzn. čo je 
stanovené zvyklosťami, stereotypmi, legislatívou a pod.);  

– obe strany majú z partnerstva pocit plného uspokojenia svojich ekonomických 
a iných záujmov (v súlade so stratégiou „win-win“). 

                                                 
11 tzv. sustainable excellence 
12 EFQM. 2010. My first step with EFQM Model 2010. 
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Autor ďalej tvrdí, že na budovaní partnerstva sa musí podieľať celá štruktúra a všetky úrovne 
manažmentu podniku, čím vlastne táto problematika získa celkom novú dimenziu (Nenadál, 
2006, s. 31). 

Ak sa združovanie zdrojov, resp. činností z hľadiska ďalšieho rastu a rozvoja podnikov 
dotýka dôležitých ekonomických oblastí (financie, výroba, obchod, výskum a vývoj) alebo 
funkcionálnych oblastí (deľba práce), vznikne spolupráca na strategickej úrovni. V oblasti 
spolupráce podnikov je možné vymedziť tzv. strategické partnerstvá. Na základe intenzity 
väzieb medzi spolupracujúcimi stranami Vodáček – Vodáčková (2002) vo svojej publikácii 
vymedzili nasledujúce formy strategických partnerstiev:  

– voľné formy, ktoré predstavujú príležitostnú spoluprácu a „tiché“ neformálne 
dohody, 

– strategické aliancie (v užšom poňatí), 
– joint ventures (strategické aliancie chápané v širšom poňatí), 
– „tesné“ formy, ktoré predstavujú fúzie a akvizície.  

Konkrétne formy strategického partnerstva nemajú jednoznačne vymedzené hranice, preto sa 
často prekrývajú. Ich vzájomnú “polohu“ znázorňuje obrázok 4. 

Obrázok 4: Základné formy strategického partnerstva 
Zdroj: Vodáček – Vodáčková, 2002, s. 13. 

 

2.3.2.1  „Voľné“ formy 

Podľa autorov Vodáček – Vodáčková (2002) „voľné“ formy sú v praxi málo viditeľné pre 
nezapojené strany. Niekedy môžu byť v rozpore s etikou podnikateľského chovania alebo aj 
so zákonom (napr. kartelové dohody). Do kategórie „voľných“ dohôd je možné zaradiť 
dohody o využívaní know-how podniku, ako napr. zdroje dát, počítačové programy, 
využívanie licencií a patentov. 

2.3.2.2 Strategická aliancia 

Gulati (2007, s. 1) v úvode svojej publikácie vymedzuje alianciu, ako množinu 
medzipodnikových vzťahov, ktoré predstavujú dobrovoľné a dlhodobé dohody medzi dvomi 
alebo viacerými podnikmi zahrňujúce výmenu, zdieľanie alebo spoločný vývoj výrobkov, 
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technológií, resp. služieb. Child (2005, s. 222) pod pojmom strategická aliancia chápe také 
stredno- až dlhodobé vzťahy medzi organizáciami – spravidla podnikmi –, ktoré sú založené 
na spolupráci. Uvádza, že „strategická“ v pomenovaní poukazuje na účel vytvorenia takýchto 
aliancií, ktoré by mali napomôcť k dosahovaniu strategických cieľov podniku 
prostredníctvom takých postupov, ktoré sa dajú realizovať výhodnejšie v spolupráci ako 
samostatne. Autor vystihuje, že kým v minulosti vytváranie aliancií sa považovalo skôr za 
okrajovú činnosť podnikov, v súčasnosti sa jedná o nástroj k dosahovaniu základných 
strategických cieľov, akými sú silná pozícia na trhu, získanie vzácnych znalostí a zníženie 
nákladov podniku. Autori Buzády – Tari (2005, s. 6) v rámci výskumu vymedzili strategické 
aliancie ako spolupracujúce podniky, ktoré v rámci spolupráce si zachovajú svoju 
samostatnosť, tak v oblasti rozhodovania ako na inštitucionálnej úrovni a v oblasti pôsobenia 
na trhu, okrem toho: 

– spolupráca trvá dlhšie ako jeden rok, 
– strany sa spoločne delia o riziko a zisk,  
– dôjde k integrácii činností v určitých ekonomických a funkcionálnych oblastiach. 

Autori Vodáček – Vodáčková (2002, s. 26–40) podľa poslania a aplikácie rozlišujú tri 
základné typy strategických aliancií: 

– strategické aliancie zamerané na zdieľanie zdrojov a činností. V rámci takejto 
spolupráce podniky dosahujú vytýčených strategických cieľov zdieľaním určitých 
zdrojov alebo činností v oblasti logistiky, zásobovania, výroby, obchodu, 
marketingu, financií, výskumu a vývoja, personalistiky a v ďalších oblastiach. 
Aliancia môže byť vytvorená tiež integráciou určitých funkcií – pracovných pozícií.  

– strategické aliancie zamerané na zoslabenie konkurenčných stretov. Jedná sa 
o moderné chápanie konkurencie, ktoré predstavuje náhradu „negatívnej kooperácie“ 
(boja, súperenia) jej protipólom, tj. „pozitívnou kooperáciou“ (spoluprácou, 
alianciou). Do tejto kategórie spadá aj spolupráca s tzv. potenciálnymi konkurentmi, 
ktorými sú podniky z totožného odvetvia, ktoré síce v súčasnosti nie sú priamymi 
konkurentmi podniku (kvôli veľkosti, zamerania, know-how a pod.), ale za zmenu 
určitých podmienok v budúcnosti môžu sa stať konkurentmi (Buzády – Tari, 2005, 
s. 11). 

– strategické aliancie zamerané na vznik, prenos a využitie znalostí. Tieto aliancie 
predstavujú spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, ktorá je spravidla finančne 
náročná a vyznačuje sa vysokým stupňom rizika. Vďaka spolupráce je možné 
urýchliť a podporiť inovačnú aktivitu podniku, využiť informačné kanály partnera 
pre získanie potrebných informácií, získať znalosti a skúsenosti od partnera a pod. 

Tieto tri základné zámery aliancií sa môžu v určitých oblastiach prekrývať.  

Child (2005, s. 223 – 225) uvádza, že najvyšším stupňom integrácie dvoch samostatných 
podnikov je fúzia. Túto formu spolupráce však nezahrňuje do strategických aliancií, lebo 
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podniky sú integrované do určitej organizačnej štruktúry a strácajú samostatnosť. Za 
strategickú alianciu nepovažuje ani franchising a spoluprácu na základe licencie. Miesto 
strategických aliancií v rámci medzipodnikových vzťahov, resp. kooperačných foriem 
znázorňuje obrázok 5. Autori Vodáček – Vodáčková (2009, s. 281) rozlišujú pojmy 
strategické partnerstvo a strategická aliancia. V prvom prípade sa jedná o širokú škálu 
rôznych foriem vzájomných vzťahov medzi organizačnou jednotkou a inými subjektmi, 
siahajúcej od príležitostnej komunikácie a náhodnej spolupráce až po fúzie a akvizície. 
Strategické aliancie vymedzujú ako podskupinu strategických partnerstiev.  

Glaister (1996) rozlišuje nasledujúce základné motívy vytvorenia strategických aliancií: 
rozloženie rizika, dosiahnutie úspor z rozsahu, transfer technológií, budovanie alebo ochrana 
konkurenčnej pozície, vertikálna integrácia a iné. Zineldin – Dodourova (2005) uvádzajú, že 
existuje veľa rôznych motívov vytvorenia aliancií, a tie rozdeľujú do nasledujúcich skupín:  

– finančné, napr. zníženie nákladov a zvýšenie rentability, 
– technologické, napr. zdieľanie technológií, spoločný vývoj, 
– manažerské, napr. vzájomné prepojenie spoločností, lojalita, 
– strategické: napr. vytvorenie, budovanie alebo upevnenie konkurenčnej pozície, 

upevnenie kľúčových kompetencií. 

Detailnejšie členenie motívov obsahuje práca autorov Van Gils – Zwart (2009).  

Význam strategických aliancií vo svete neustále rastie (Child, 2005, s. 223). Nie je výnimkou 
ani Česká republika, kde počet vytvorených aliancií sa z roka na rok zvyšuje (Vodáček – 
Vodáčková, 2009). Podľa Childa (2005, s. 223) sa nejedná o krátkodobý jav alebo „módny 
trend“, ale strategické aliancie predstavujú jeden z určujúcich foriem moderných sietí medzi 
podnikmi. Rastúca intenzita prepojovania podnikov a iných organizácií ako jeden 
z charakteristík globalizácie vedie k tomu, že značná časť dnešných strategických aliancií 
nemôže byť plne pochopená ako vzťah medzi dvomi alebo iba malým počtom partnerov. 
V dnešných podmienkach ucelenejším pomenovaním sú siete strategických aliancií, 
v zahraničnej odbornej literatúre nazývané ako “strategic networks” alebo “strategic 
alliances” (Vodáček – Vodáčková, 2002), ktoré vznikajú prepojením bilaterálnych 
obchodných vzťahov. 



 

Obrázok 5: Aliancie v rámci medzipodnikových vzťahov 
(Child, 2005, p. 224) 
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2.3.2.3  Joint venture 

Synek (2007, s. 386) uvádza, že joint venture je výsledok priamej investície dvoch či viac 
podnikov, ktoré za základe zmluvy založia právnickú osobu, ktorej kapitál vytvárajú spoločne 
a tiež spoločne sa podieľajú na jej riadení. Autor zaradí túto formu spolupráce do kategórie 
spoločného podnikania s kapitálovou spoluúčasťou. Vodáček – Vodáčková (2002, s. 14) vo 
svojej publikácii citujú Lyncha (1993, s. 7), ktorý vymedzil joint venture ako „spoločnú 
podnikateľskú činnosť, ktorú zaisťujú dve alebo viac samostatné organizácie a k tomuto 
strategickému účelu vytvárajú autonómnu podnikateľskú jednotku“.  

V odbornej literatúre sa joint venture (JV) veľmi často uvádza ako forma medzinárodnej 
kooperácie (Srsňová – Füzyová, 2003), ktorá umožňuje, resp. uľahčuje prenikanie na 
zahraničné trhy. Podľa autoriek v praxi sú najrozšírenejšie technologicko-výrobné a obchodné 
(marketingové) JV. 

Za hlavné ciele založenia joint venture je považované predovšetkým: 
– preniknutie na zahraničné trhy za účelom dosiahnutia vyššej rentability ako pri 

podnikaní v tuzemsku (Synek, 2007), 
– úspešne prežiť v novom ekonomickom prostredí (Srsňová – Füzyová, 2003), 
– združenie zdrojov za účelom dosiahnutia synergií (Srsňová – Füzyová, 2003), 
– transfer technológií (Srsňová – Füzyová, 2003), 
– znížiť riziko v podnikaní (Synek, 2007). 

Autori Vodáček – Vodáčková (2002) upozorňujú na veľmi úzku prepojenosť strategických 
aliancií a joint ventures. Vo svojej práci, ako už bolo uvedené rozlišujú strategické aliancie 
v užšom vymedzení, a strategické aliancie v širšom poňatí, do ktorého zaraďujú aj joint 
ventures. Rozdiel medzi skupinami je v tom, že v prvom prípade sa nepredpokladá vlastná 
organizačná forma.  

2.3.2.4  „Tesné“ formy 

Opakom „voľných“ foriem sú tesné formy, ktoré zahrňujú fúzie a akvizície. Fúzia má buď 
podobu zlúčenia, v procesu čoho dochádza k zániku jednej alebo viac spoločností a ich kapitál 
preberá jedna zo zúčastnených spoločností (nástupnická spoločnosť), alebo podobu splynutia, 
keď všetky spoločnosti zanikajú a vznikne nová spoločnosť ako výsledok fúzie (Hlaváč, 
2010). Akvizícia predstavuje prevzatie podniku prostredníctvom nákupu. Synek (2007) 
uvádza, že okrem bežnej akvizície podniky môžu byť preberané aj zadlženým výkupom, 
(Leveraged-Buy-Out – LBO). Pri tomto postupe značná časť nákupnej ceny spoločnosti je 
financovaná úverom. Ak zadlžený výkup realizuje vedenie podniku, je označený pojmom 
manažérsky výkup (management-Buy-Out – MBO). 

Kislingerová (2004, s. 581) uvádza nasledujúce možné podoby fúzií a akvizícií: 
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– horizontálnu, v prípade, že podniky sa pohybujú v totožnom odbore a na rovnakej 
úrovni; 

– vertikálnu – dôjde k tomu vtedy, ak jeden z podnikov je potenciálnym alebo 
skutočným dodávateľom výrobkov a služieb pre druhý podnik. Z hľadiska toho, či sa 
podnik rozširuje v smere k zdrojom alebo ku konečnému spotrebiteľovi je možné 
hovoriť o spätnej integrácii alebo o integrácii dopredu; 

– kongenerickú – v prípade spoločností z príbuzných odborov podnikania, ktoré 
nevyrábajú identický produkt; 

– konglomerátnu – v prípade že podniky nie sú spojené ani horizontálne, ani 
vertikálne, pochádzajú z celkom odlišných odborov podnikania. 

Podľa informácie E&J (2011) Česká republika je z hodnotených 175 krajín sveta 25. 
najatraktívnejšou krajinou pre fúzie a akvizície. Dosiahla tak najvyššieho hodnotenia medzi 
krajinami strednej a východnej Európy. Najviac bol hodnotený sociokultúrny aspekt krajiny 
a technológie. Slabú stránku vykazovala v oblasti finančných faktorov v oblasti dostupnosti 
financovania a nákladov podnikania, stavu rozvoja kapitálových a finančných trhov  
a nákladov na pracovnú silu. Podobne nízku hodnotu dosahovala v oblasti regulačných 
faktorov, ktoré vychádzali z podmienok pre podnikanie z procedurálneho hľadiska, dohľadu 
štátu nad súkromným sektorom a daňovým a legislatívnym aspektom pre zahraničné 
investície.    

2.3.3 Ostatné formy spolupráce 

2.3.3.1 Klastry 

Jedná sa o pojem relatívne rozšírený v českej terminológii a praxi. Existuje mnoho definícií 
na jeho vymedzenie. Skokan (2004) uvádza klaster, ako súhrn geograficky sústredených 
odvetví, ktoré využívajú danosti lokality v ktorej sa nachádzajú (infraštruktúru, spoluprácu 
s lokálnymi inštitúciami: univerzitami, výskumnými strediskami a pod.), sú prepojené 
vzájomnými väzbami a spoločne vytvárajú pridanú hodnotu. Ich jadrom môžu byť výrobné, 
výskumné a obchodné vzťahy, resp. siete medzi jednotlivými podnikmi. Autor uvádza 
niektoré rozdiely medzi sieťou a klastrom znázornené v tabuľke 3.  

Iní autori tie dva pojmy používajú skôr, ako synonymá (napr. Mallya, 2007). Autorka 
dizertačnej práce sa prikláňa k odlišnému vnímaniu siete a klastra.  
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Tabuľka 3: Siete podnikov a odvetvové klastry – hlavné rozdiely 
Zdroj: Rosenfeld (2001) v Skokan (2004, s. 104) 

Siete podnikov  Priemyslové klastry  
Umožňujú firmám prístup k 
špecializovaným službám  Priťahujú požadované špecializované služby do regiónu  

Majú obmedzené členstvo  Majú otvorené členstvo  
Sú často založené na zmluvných 
dohodách  

Sú postavené na spoločenských hodnotách, ktoré posilňujú 
dôveru a povzbudzujú reciprocitu  

Umožňujú firmám podieľať sa na 
zložitých výrobách  

Generujú dopyt pre viac firiem s podobnými alebo príbuznými 
schopnosťami  

Sú založené na kooperácii  Sú založené na kooperácii, ale aj na konkurencii  
Firmy majú spoločné podnikateľské ciele Firmy majú spoločné vízie  

2.3.3.2 Spolupráca na základe licencie 

Srsňová – Füzyová (2003, s. 64) uvádzajú, že v priemyselne vyspelých krajinách licencie 
predstavujú jednu z foriem ako získať alebo poskytnúť vedecko-technické poznatky. Licencia 
je vlastne zmluva prostredníctvom čoho poskytovateľ dáva právo nadobúdateľovi využívať 
predmet licenčnej zmluvy. Jedná sa predovšetkým o patenty, priemyselné vzory, ochranné 
známky a značky, utajované výrobné skúsenosti atď. 

2.3.3.3 Franchising 

Franchising podľa autoriek Srsňová – Füzyová (2003, s. 73) je odbytový systém, 
prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo technológie, v rámci ktorého 
poskytovateľ franchisy (franchisor) uzaviera zmluvu s príjemcom franchisy (franchisantom), 
že za určitú vstupnú platbu a priebežné platby poskytne svoje meno, obchodnú ideu 
a komplexný servis. 

2.3.3.4 Outsourcing 

Synek (2007, s. 96) vymedzuje outsourcing, ako vyčleňovanie činností, a to základných alebo 
vedľajších, mimo podnik s cieľom dosiahnuť úspory nákladov alebo zvýšenia kvality. 
Lednický – Vaněk (2004, s. 90) uvádzajú, že outsourcing predstavuje systém „úmyselného 
a cieľavedomého vyčleňovania a predávania (delegovania) činnosti externému partnerovi“, čo 
má za následok nákup týchto produktov alebo služieb od iných podnikov namiesto 
zabezpečenia týchto činností vo vlastnej réžii. 

Autori rozlišujú tradičný a strategický outsourcing, ktorých hlavné črty uvádza tabuľka 4. 
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Tabuľka 4: Hlavné rozdiely medzi tradičným a strategickým outsourcingom 
Zdroj: Lednický – Vaněk (2004, s. 93) 

Tradičný outsourcing Strategický outsourcing 
dominantný cieľ vzájomného vzťahu sledovanie spoločných dlhodobých stratégií 

pevne popísané výsledky transakcie obojstranné spektrum úloh týkajúcich sa hlavnej 
činnosti podniku 

úzko definované úlohy (uprednostnené sú oblasti 
pomocných a obslužných procesov) pružné väzby 

nemenné, zmluvne zaistené dohody obchodný vzťah podobný partnerstva 

rešpekt a vzájomná dôvera v obchodných vzťahoch význam kritických faktorov úspechu systému 
manažmentu 

malé vybavenie kompetenciami rozšírená základňa znalostí požadovaných od 
poskytovateľa 

formálne mechanizmy zodpovednosti  posilnené neformálne mechanizmy zodpovednosti 

obmedzená výmena informácií zvýšená miera dôvery medzi partnermi, vedomie 
vzájomnej závislosti a výmena dôverných informácií 

2.3.4 Faktory strategickej spolupráce 

Na základe odbornej literatúry boli zvlášť vymedzené niektoré faktory strategickej 
spolupráce, ktoré boli ďalej skúmané v rámci primárneho výskumu. 

2.3.4.1 Dôvera a spolupráca 

Ring – Van de Ven (1994, s. 110) uvádzajú, že dôvera je „kumulovaným výsledkom 
opakovaných interakcií z minulosti“, v priebehu ktorých strany sa vzájomne spoznajú, čo 
vedie k pochopeniu vzájomných potrieb.  

Podľa Srpovej (2003, cit. v Lednický – Vaněk 2005, s. 73) nutnou podmienkou existencie 
a stability siete je vzájomná dôvera, ako aj vzájomná podpora a ochota účastníkov zriecť sa 
vlastnej výhody v záujmu spoločného rozvoja.  

S predchádzajúcimi korešpondujú aj rôzne ďalšie vymedzenia dôvery, zjednotené v publikácii 
Ginevičius (2010), ktorý vyzdvihuje, že dôvera je často spojená s predchádzajúcou 
skúsenosťou. Jej vybudovanie trvá dlho a keď je porušená, vzťah sa musí vybudovať znova 
od začiatku. 

2.3.4.2 Prínosy spolupráce 

Grasenick et al. (2008) v rámci svojho výskumu poukázali na nasledujúce príležitosti v oblasti 
strategickej spolupráce: 

– sieť predstavuje sociálny kapitál, 
– možnosť zvýšenia efektivity prostredníctvom spoločných činností, ako: 

o zdieľanie zdrojov, 
o vytvorenie zdrojov pre spoluprácu, 
o efekt učenia sa, 
o zmena určitých praktík vďaka vzájomného učenia sa. 
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Lednický a Vaněk (2001, cit. v Lednický – Vaněk 2005, s. 72-73.) uvádzajú, že za prínosy 
spolupráce vo všeobecnosti sa dá považovať: 

– zvýšenie finančného potenciálu podniku, zvýšenie nákupnej sily a tým zlepšenie 
pozície pri zjednaní s dodávateľmi a odberateľmi, 

– ľahšie preniknutie na zahraničné trhy a napojenie sa na existujúce európske 
podnikateľské štruktúry, 

– vznik nových distribučných kanálov, možnosť centrálneho nákupu a marketingu, 
– vytvorenie spoločnej komunikačnej siete a dátovej základne. 

Prehľad o prínosoch spolupráce obsahujú aj práce autorov (Mikoláš, 2005; Vodáček – 
Vodáčková, 2002; Dědina – Odcházel, 2007; Ring – Van de Ven, 1994). 

2.3.4.3 Právny rámec spolupráce 

Ring – Van de Ven (1994) uvádzajú, že v závislosti od rizika obchodu a toho, do akej miery si 
partneri pripúšťajú závislosť, mnohé vzťahy sú založené iba na podaní ruky. Na druhej strane, 
aby sa predchádzalo prekážkam v dôsledku nedorozumení, odlišnej interpretácie dohodnutých 
pravidiel, vytvorenia neprimeraného tlaku a pod., partnerské vzťahy sú často podložené 
písomnou zmluvou. Zelený (2011) však tvrdí, že písomné zmluvy sú prejavom nedôvery 
medzi partnermi. Tento pohľad bude zvažovaný pri detailnejšom hodnotení výsledkov 
primárneho výskumu.  

2.3.4.4 Dôvody k vytvoreniu strategickej spolupráce 

Mikoláš (2005) tvrdí, že hlavným motívom vytvorenia podnikateľských sietí je dosahovanie 
synergických efektov a eliminácia ohrození z okolia. Siete sa vytvárajú najmä v oblasti výroby 
a obchodu (napr. Brněnka, Hruška, Flop, Teta drogerie, Droxi drogerie). Užšiu spoluprácu 
často podnecuje pokrok v oblasti technológií a silnejúci vplyv veľkých nadnárodných 
spoločností.  

Koráb (2007) uvádza výmenu informácií, lepšie rozpoznanie podnikateľských príležitostí 
a nastolenie udržateľného rozvoja, ako faktory podnecujúce spoluprácu. Mallya (2007) 
zdôrazňuje, že cieľom sieťového podnikania je predovšetkým zvýšenie konkurenčnej 
schopnosti, a to prostredníctvom znižovania nákladov pri uzatváraní transakcií, znižovania 
výrobných nákladov, rozširovania prístupu k moderným technológiám a informáciám, 
spoločného vytvárania nových informačných databáz, rýchlejšieho zavádzania noviniek, 
získavania možnosti vstupovať na nové trhy a rozdeľovania rizika medzi členmi siete.  

Podľa Lednického a Vaněka (2001, cit. v Lednický – Vaněk 2005, s. 72) základnými 
príčinami vzniku strategickej spolupráce je predovšetkým: potreba spojiť hlavne finančné 
zdroje a rozložiť podnikateľské riziko; potreba čeliť konkurencii a pomocou spolupráce 
posilniť alebo zachovať získanú pozíciu na trhu; potreba zabezpečiť chýbajúce vedomosti 
a znalosti alebo nové technológie a zlepšenie dobrého mena podniku.  
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2.3.4.5 Kritické faktory úspešnosti partnerstva 

Synek et al. (2007) uvádzajú, že pre úspešnosť pôsobenia strategických aliancií platí tzv. 
„tretinové pravidlo“. V zmysle toho, tretina aliancií skončí po niekoľkých poradách alebo 
pokusoch o naviazaní spolupráce, tretina aliancií ukončí svoju činnosť do troch rokov a iba 
tretina „prežije“ a prináša očakávané výsledky.  

Ginevičius (2010) tvrdí, že existuje iba málo analýz v odbornej literatúre na zistenie 
kritických podmienok spolupráce podnikov. Medzi najčastejšie zdôraznené predpoklady 
patria osobné kontakty medzi potenciálnymi partnermi, vzájomná dôvera, lojalita a splnenie 
záväzkov. Podľa neho tie štyri predpoklady sú vzájomne prepojené a tvoria základ dlhodobej 
spolupráce. Osobné kontakty autor považuje za vzťahy založené na priateľstve, ktoré sa 
vytvárajú počas spoločnej práce a spoločne stráveného voľného času. Lojalita zosilňuje 
vzťahy, zvyšuje vzájomnú dôveru a splnenie záväzkov, vyplývajúcich zo spolupráce. To 
posledné na druhej strane je prejavom vzájomnej lojality partnerov. Kontinuálne splnenie 
záväzkov znamená, že partneri pokračujú, a tým aj postupujú v spolupráci.   

Nenadál (2006, s. 44-45.) vo svojej publikácii uvádza nasledujúce predpoklady a vstupné 
podmienky úspešnosti partnerstva. Podľa neho na začiatku vytvorenia partnerského vzťahu 
nemôže stáť nič iného ako ochota a vôľa spolupracovať, čo považuje za najzásadnejšiu 
podmienku. Ďalšími nutnými predpokladmi sú:  

– aby strany harmonizovali svoje strategické zámery, ciele a hodnoty na základe 
spoločných diskusií, podieľaním sa na skúsenostiach, analýzou vývoja na trhu kde 
pôsobia a pod.; 

– ochota vzájomne pomáhať pri riešení problémov, ktoré by mohli ohroziť výkonnosť 
jedného alebo druhého partnera; 

– plné pochopenie princípu partnerstva – spolupracujúce podniky sú ekonomicky silne 
závislé a problémy jedného podniku sa môžu veľmi rýchlo prenášať aj na druhého 
partnera – práve pochopenie tejto závislosti môže byť veľmi silným motívom, ktorá 
vedie k premene tradičných vzťahov na vzťahy partnerstva; 

– aspoň približná úroveň  technológií oboch partnerov, ktorá sa prejavuje aj na ich 
ekonomickej výkonnosti; 

– plné pochopenie všetkých základných princípov partnerstva, a to všetkými 
vrcholovými manažérmi. 

Autor vyzdvihuje, že od princípov a existujúcej vôle spolupracovať ku skutočne fungujúcej 
partnerskej spolupráce vedie dlhá cesta. Zvládnutie tejto cesty nevidí však v prekonaní bariér  
v oblasti zdrojov a technológií, ale v prvom rade rozmýšľaní ľudí. 

2.3.4.6 Bariéry v spolupráci 

Napriek výhodám, ktoré strategická spolupráca ponúka, sú podniky, ktoré sa vyhýbajú 
vybudovaniu bližších obchodných vzťahov. Na druhej strane sú podniky, ktoré majú vôľu 
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vytvoriť takú spoluprácu, ale narážajú na určité bariéry pri samotnom pokuse o realizáciu. 
Lednický a Vaněk (2001, cit. v Lednický – Vaněk, 2004, s. 72) uvádzajú, že medzi 
najčastejšie bariéry vo vytvorení spolupráce patria  problémy v nasledujúcich oblastiach: 

– definovanie vlastnej roly a vlastného prínosu v plánovanej spolupráci, 
– otázka uchovania vlastnej podnikovej identity, 
– pokrytie strát v prípade rozpadu spolupráce tak, aby podnik prežil, 
– otázka samostatnosti v strategickom rozhodovaní. 

Nenadál (2006) uvádza, že sústredenia sa na seba samého13, nedostatok pokory a stereotypy 
v jednaní predstavujú pravdepodobne najväčšie bariéry, ktoré je nutné prekonať. 

2.3.4.7 Ohrozenia v spolupráci 

Aj napriek najlepším počiatočným úmyslom môže sa stať, že spolupráca nebude prinášať 
očakávané prínosy a obchodní partneri nebudú spokojní s jej fungovaním. V súvislosti s tým 
Ring – Van de Ven (1994) upozorňujú na potenciálne hrozby vo forme mylných interpretácií, 
nátlaku zo strany partnera, čo v krajnom prípade môže ohroziť aj existenciu podniku. Tie 
„nedostatky“ sa prejavujú žiaľ, až časom. 

Grasenick et al. (2008, s. 300) určili nasledujúce základné faktory skolabovania spolupráce: 
– veľkosť siete – množstvom partnerov rastie pravdepodobnosť výskytu konfliktov 

a zvýši sa náročnosť riadenia spoločných aktivít; 
– sústredenie sa na krátkodobé prínosy spolupráce – môže byť ohrozením v prípade, že 

krátkodobé ciele jedincov sú uprednostnené na úkor dlhodobých; 
– zvýšenie efektivity verzus flexibilita – ohrozenie, ktoré vyplýva z neformálnych 

vzťahov, ktoré ťažko umožňujú reorganizáciu zdrojov a sily medzi partnermi;  
– spolupráca verzus konflikt -  základom ohrozenia tohto typu je nadmerná adaptabilita 

a neúmerné uprednostnenie myšlienok, ktoré vznikajú v rámci siete na úkor 
myšlienok prichádzajúc z okolia. 

Autori ďalej poukázali na nestabilitu siete, ťažkú kontrolovateľnosť „vynášania“ znalostí 
a kompetencií, bariéry v komunikácii, ako zdroje rizík a ohrození. 

2.3.4.8 Sieťová identita 

Koncept sieťovej identity bol v odbornej literatúre predstavený Andersonom v roku 1994, 
ktorý ju vymedzil ako stupeň toho, ako podnik hodnotí seba ako potenciálneho partnera pre 
ostatné podniky na trhu, čo je založené na kvalite vzťahov daného podniku s kľúčovými 
sieťovými partnermi a kvalite celej siete (Bonner et al. 2004, s. 1373). Bonner et al. (2004) 
v rámci svojho výskumu pozorovali vplyv sieťovej identity na úspešnosť podniku na trhu 
a našli evidenciu na pozitívny vzťah medzi nimi.  

                                                 
13 Tento pojem sa používa v anglickej odbornej literatúre ako self-centredness. 
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Podľa názoru autorky práce sieťová identita je dôležitým parametrom strategickej spolupráce. 
Pretože tento špecifický tematický okruh v odbornej literatúre nie je ešte ani zďaleka 
rozpracovaný, bolo koncipované vlastné vymedzenie tohto pojmu na základe skúmania 
sekundárnych dát a výstupov vlastného predvýskumu. Sieťová identita autorkou je chápaná 
ako miera stotožnenia sa daného podniku so sieťou svojich obchodných partnerov, čo má 
nasledujúce charakteristické črty: 

– podnik jednoznačne uprednostňuje prínos spolupráce pre každú zapojenú stranu pred 
vlastným úžitkom, 

– pociťuje veľmi vysokú mieru vzájomnej dôvery v rámci spolupráce,  
– spolupráca pre podnik je veľmi dôležitá, 
– spolupráca má veľmi silný vplyv na rast a rozvoj podniku. 

Toto vymedzenie je možné potom ďalej spresniť iba na oblasť strategickej spolupráce. 

Prejavom sieťovej identity môže byť zaradenie strategickej spolupráce do podnikovej stratégii 
obchodných partnerov. V súvislosti s tým Nenadál (2006) uvádza, že už v poslaní, vízii 
a deklarovaných hodnôt organizácie, ktoré sú východiskom celkovej politiky a stratégie 
podniku, mali by byť položené aj základy politiky a stratégie obchodných vzťahov.   

2.3.5 Zvláštne teórie sietí a spolupráce 

Business ecosystems - podnikové  ekosystémy 
Jedným z predstaviteľov tohto konceptu je J. F. Moore14. Detailne charakterizuje ekonomický 
systém v ktorom podniky existujú a možnosti ako prispievať k jeho fungovaniu. Zdôrazňuje, 
že v konštantne sa meniacej ekonomike to čo firma robí je druhoradé, dôležité je to, aby 
schopnosti firmy súviseli s tým, ako ostatné podniky konajú. Tvorenie stratégie podľa Moora 
znamená poznať ten “veľký obraz” a nájsť si cestu ako zohrať rolu v ňom. Tento jednoduchý 
koncept sa stane zložitejším keď uvažujeme sieťovú ekonomiku, keďže poznanie “veľkého 
obrazu” bude od nás vyžadovať pochopenie toho, ako systém funguje, jeho dynamiku a tie 
mechanizmy ktoré sú príčinou dynamiky systému. Podľa autorov H. Hakansson a I. Shenota15 
okolie podniku v dnešných podmienkach nemôžeme vnímať ako niečo, čo je bez tváre, 
pozostávajúce z atómov a je mimo vplyvu organizácie, opak je pravdou.  

Odborníci z tejto oblasti sa delia na dve skupiny: jedna, ktorá vníma podnikový ekosystém iba 
ako metaforu dôležitú k pochopeniu určitých mechanizmov, ktoré sa odohrávajú v okolí firmy 
a druhá, ktorá vníma to ako celkom nový koncept.   

                                                 
14 Moore, J. F. 1996. The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystem. 

John Wiley & Sons, Ltd. 
Moore, J., F. 2006. Business ecosystems and the view from the firm. Antitrust Bulletin 51(1): 31. 

15 Hakansson, H. and I. Snehota. 2006. No business is an island: The network concept of business strategy. 
Scandinavian Journal of Management 22(3): 256-270. 
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Teória chaosu a poriadku – systémy “chaord” 
Zvláštne pomenovanie “chaord” vzniklo zlúčením dvoch anglických slov: chaos a order. 
Učinil to bankár Dee Hock, keď riešil problém spojený s komplexnosťou v bankovom 
sektore16. Inšpirovala ho štúdia Sante Fe inštitútu v New Mexiku, USA, ktorá uvádzala, že 
“zdravé, adaptabilné systémy nosia v sebe dynamické napätie medzi chaosom a poriadkom. 
”Chaos vytvárajú prvky súťaživosti a iniciatívy, kým poriadok mechanizmy budujúce 
spoluprácu. Dee Hock pod pojmom “chaordický systém” chápe “sebaorganizujúcu, 
adaptabilnú, nelineárnu, komplexnú komunitu alebo systém, nezávisle od toho či je fyzický, 
biologický alebo sociálny, hlavné je, aby vykazoval prvky poriadku a chaosu – jednoduchšie, 
aby bol chaoticky usporiadaným komplexom. 

Podniková sieť vs. sieť podnikov -  firm-network vs. network of firms 
F. Kern a F. Munier17 rozlišujú pojmy podniková sieť a sieť podnikov. Kým prvý pojem 
predstavuje globalizovanú firmu, v rámci ktorej informačné a vedomostné toky sú vertikálne, 
druhý predstavuje firmy, ktoré majú podobnú pozíciu z hľadiska konkurencie. V tomto 
systéme informácie a znalosti sú distribuované horizontálne cez interakciu firiem. Autori 
matematicky potvrdili hypotézu, že decentralizované siete, v ktorých dôjde k interakcii firiem 
sú efektívnejšie ako centralizované siete (podnikové siete). 

Business net 
Autori K. Möller a A. Rajala18 rozlišujú pojem “business net” od pojmu “business network”. 
Business net chápu ako zámerne vytvorenú podnikovú sieť, ktorá zabezpečuje oveľa viac 
výhod pre firmu ako je to v prípade individuálnej firmy. Túto sieť charakterizuje jej 
hodnotový reťazec, ktorý čím lepšie poznáme, tým menší nárok kladieme na jeho manažment. 
Skúmaný typ siete môže byť vertikálny ako aj horizontálny, kým autori dodajú: “horizontálne 
siete sú zriedkakedy horizontálne”, totiž so subdodávateľmi a distribútormi ich spoja 
vertikálne vzťahy. 

2.3.6 Súhrn základných pojmov, ktoré budú použité v rámci primárneho výskumu 

Ako už bolo uvedené, odborná literatúra nepoužíva jednotné názvoslovie pre vymedzenie 
niektorých foriem spolupráce. Autorka práce preto považuje za dôležité vymedziť jednotlivé, 
frekventovane sa vyskytujúce pojmy a spôsob ich chápania v ďalšej časti práci. 

Podnikateľská sieť 
V priebehu výskumu a interpretácie jeho výsledkov pod pojmom „podnikateľská sieť“ budú 
chápané účelné, opakované interakcie predovšetkým medzi malými a strednými podnikmi, 

                                                 
16 Munnecke, Tom. 1998. A Chaordic perspective of the Veteran´s Health Administration.  
17 Kern, F. – Munier, F. 1999. The knowledge creation in network: a comparison between firm-network and 

network of firms.  
18 Möller, K. – Rajala, A. 2006. Business nets: classification and management mechanism.  
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ktoré prinášajú úžitok pre všetky zúčastnené strany, sú zdrojom konkurenčnej výhody 
a vyznačujú sa vysokou mierou dôvery medzi partnermi. 

Pokiaľ nebude uvedené inak, nasledujúce výrazy v práci budú použité ako synonymá pojmu 
„podnikateľská sieť“: siete MSP, medzipodnikové siete, (sieťová) spolupráca podnikov.  

Strategické partnerstvo 
V rámci podnikateľských sietí je vymedzené strategické partnerstvo ako forma spolupráce, 
ktorá sa vytvára na dobrovoľnej báze, každej strane prinášajúci úžitok, zabezpečuje spoločný 
podiel na riziku a spája podniky v strategických oblastiach. Na úrovni medzipodnikových 
väzieb, ako synonymum bude používaný pojem strategické partnerské vzťahy. 

Strategická spolupráca 
Spolupráca spájajúca podniky v strategických oblastiach. V práci pojem strategická 
spolupráca bude chápaná ako synonymum strategického partnerstva.  

Strategická aliancia 
Strategická aliancia v ďalšej časti práce bude chápaná ako podskupina strategických 
partnerstiev v súlade s vymedzením pre strategickú alianciu v užšom poňatí v publikácii 
Vodáček – Vodáčková (2002, s. 14) 

V spojení so spoluprácou v práci bude uprednostnený pojem „tvorba“ pred pojmom 
„založenie“, aby sa vystihla dôležitosť vlastnej iniciatívy podnikov a postupného formovania 
medzipodnikových vzťahov. 

Ďalšie pojmy: 
– Synergický efekt – bude chápaný v pozitívnom zmysle ako prínos získaný 

spoluprácou. 
– Predpoklady tvorby strategických partnerstiev – predpoklady, ktoré vychádzajú z: 

o predpokladov regiónu pre tvorbu podnikateľských sietí,  
o postojov podnikateľských subjektov a  
o zo skúseností členov podnikateľských sietí.  

– Udržateľnosť siete bude chápaná ako schopnosť zabezpečenia ochrany kompetencií 
jednotlivých podnikov v rámci siete.  

– Sieťová identita – miera stotožnenia sa daného podniku so sieťou svojich 
strategických obchodných partnerov, čo môže mať nasledujúce charakteristické črty: 

o podnik jednoznačne uprednostňuje prínos spolupráce pre každú zapojenú 
stranu pred vlastným úžitkom, 

o pociťuje veľmi vysokú mieru vzájomnej dôvery v rámci spolupráce,  
o spolupráca pre podnik je veľmi dôležitá, 
o spolupráca má veľmi silný vplyv na rast a rozvoj podniku. 
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3 Formulácia cieľa a hypotéz dizertačnej práce 

Dizertačná práca sa zaoberá problematikou tvorby strategických partnerstiev 
v Juhomoravskom kraji. Zámerom autorky je obohatiť existujúcu teóriu o nové poznatky 
a všestranné zužitkovať v praxi znalosti, ktoré boli získané počas spracovania problematiky. 
Z tohto zámeru sa vychádzalo pri formulovaní hlavného cieľa a čiastkových cieľov 
dizertačnej práce.  

3.1 Cieľ dizertačnej práce 

Hlavným cieľom dizertačnej práce je skúmanie postojov podnikov k strategickej spolupráci 
a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci strategických partnerstiev. Chápanie týchto 
pojmov bude v súlade s vymedzením v podkapitole 2.3.6. 

3.1.1 Čiastkové ciele 

Pre dosiahnutie hlavného cieľa práce boli vytýčené nasledujúce čiastkové ciele: 
I. Koncipovať prehľad o súčasnom stave poznatkov z oblasti spolupráce podnikov, tzn. 

vytvoriť ucelený systematický prehľad o existujúcich poznatkoch, o strategickom 
partnerstve a súvisiacich pojmov prostredníctvom zberu, triedení a analýzy 
sekundárnych dát. 

II. Analyzovať Juhomoravský kraj z hľadiska predpokladov strategickej spolupráce, tzn. 
uskutočniť analýzu kraja predovšetkým na základe odvetvovej štruktúry so 
zameraním na tie odvetvia, ktorých podiel na hrubej pridanej hodnote 
a zamestnanosti je vysoký a majú potenciál udržať doterajšie vytvorené hodnoty 
alebo ich tvorbu v budúcnosti ďalej zvyšovať 

III. Skúmať postoje podnikateľských subjektov k spolupráci, tzn. vytvoriť obraz 
o podnikateľskom prostredí zo zorného uhla malých a stredných podnikov, ďalej 
zistiť podnety MSP k strategickej spolupráci a bariéry vo vytvorení takýchto 
partnerských vzťahov. 

IV. Charakterizovať strategické partnerské vzťahy podnikov v Juhomoravskom kraji, 
tzn. oboznámiť sa s princípom fungovania niekoľkých strategických partnerských 
vzťahov v JMK, zistiť predpoklady ich vytvorenia, stupeň náročnosti ich udržania 
a ďalšie charakteristiky. Forma a spôsob spolupráce majú v sebe zabudované prvky 
kultúry a zvyklostí danej krajiny, preto poskytujú veľmi dôležité informácie.  

V. Formulovať závery a odporučenia v oblasti vytvorenia strategických partnerstiev, 
tzn. vytvoriť záverov a odporučení na základe sekundárnych a predovšetkým 
primárnych dát, ktoré môžu byť prínosom ako pre teóriu, tak pre prax a pedagogickú 
činnosť.  
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3.2 Formulácia hypotéz 

Na základe poznatkov z odbornej literatúry boli formulované nasledujúce hypotézy: 
Hypotéza Ia (H1a): „Podnikov od spolupráce odrádza ochrana vlastnej know-how.“ 
Hypotéza Ib (H1b): „Podniky by viac spolupracovali, keby mali viac (teoretických) 

informácií o spolupráci19.  
Hypotéza II (H2): V oblasti strategickej spolupráce prevažujú zmluvné vzťahy, spoločne 

založené podniky a výmena majetkových podielov nie je charakteristická 
Hypotéza IIIa (H3a): Podniky považujú spoluprácu za dôležitý prostriedok rastu a rozvoja 

podniku 
Hypotéza IIIb (H3b): „Podniky sa nedokážu stotožniť so sieťou (majú slabú sieťovú 

identitu).“  
Hypotéza IV: Hlavným predpokladom pre vytvorenie strategickej spolupráce je dôvera.  
Hypotéza V (H5): V oblasti strategickej spolupráce prevažujú voľnejšie zmluvy. 

                                                 
19 Jedná sa napríklad o dosiahnuteľné výsledky spoluprácou, možné rôzne formy spolupráce, právne 

zabezpečenie spolupráce. 
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4 Použitá metodológia a metódy použité v priebehu výskumu 

Pri koncipovaní metodiky dizertačnej práce sa vychádzalo predovšetkým z publikácie 
Saunders et al., Research methods for business students (2003), Collis et al., Business 
Research (2003) a Synek et al. Jak psát diplomové práce (2002). Zvolené metódy sú 
rozdelené na metódy získavania a zhromažďovania informácií a na metódy spracovania 
informácií a riešenia problému. 

Saunders et al. (2003, s. 2) vymedzujú metódy, ako „nástroje a techniky získavania 
a analyzovania dát“. Autorka práce sa usiluje pomocou týchto metód o skúmanie postojov 
podnikov k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci 
strategických partnerstvách v Juhomoravskom kraji.  

 K riešeniu problematiky bol využívaný široký metodický aparát, v rámci ktorého jednotlivé 
metódy riešenia je možné rozlíšiť podľa:  

• časového hľadiska, 
• metód zberu dát, 
• účelu, 
• výskumnej stratégie, 
• metód skúmania. 

V nasledujúcom prehľade sú uvedené autorom využívané metódy podľa jednotlivých vyššie 
uvedených kategórií. 

4.1 Metódy získavania a zhromažďovania informácií  

Dizertačná práca obsahuje dve rozsiahle, na seba nadväzujúce časti: teoretickú a praktickú-
analytickú časť (Synek et al., 2002). Každá z týchto častí vyžaduje spracovanie odlišného 
typu dát z hľadiska metódy ich zberu. Jedná sa o sekundárne a primárne dáta. 

4.1.1 Sekundárne dáta 

V teoretickej časti práce snahou autora je čo najdôkladnejšia analýza problematiky 
strategickej spolupráce podnikov pomocou odbornej literatúry, z čoho následne plynú ciele 
dizertačnej práce a hypotézy. Z hľadiska metódy zberu dát autorka pracuje so sekundárnymi 
dátami. Hlavnými zdrojmi týchto dát boli tlačené a elektronické publikácie domácich 
a zahraničných odborníkov20. Získané údaje boli priebežne spracované, aktualizované 
a v určitých časových intervaloch i publikované (viď Zoznam publikácií). 

                                                 
20 Literatúra pre analýzu problematiky bola získavaná z: 

elektronických databáz zahraničných odborných časopisov (prístup z portálu Fakulty podnikatelskej VUT 
v Brně a zahraničných univerzít, resp. knižníc k databázam, ako: EBSCO, Emerald, ProQuest 5000, Science 
Direct – hľadanie najaktuálnejších publikácií; 
knižníc (univerzitné knižnice a Moravská zemská knihovna v Brne, knižnice v zahraničí) – najmä monografie, 
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Proces zberu odborných dát bol zahájený už v roku 2007 a počas neho došlo k výberu 
nasledujúcich smerodajných autorov21:  

• českí autori: Dědina, J. – Odcházel, J.; Koráb, K.; Mallya, T.; Mikoláš, Z.; Skokan, 
K.; Vodáček, L. – Vodáčková, O.; Zelený, M. 

• zahraniční autori: Cooke, P.; de Man, A. P.; Håkånson, H. – Snehota, I.; Hämäläinen, 
T. J.; Johannison, B.; Gulati, R.; Ring, P. S. – van de Ven, A. H.; Samli, A. C.; 
Sprenger, R. U.; White, S. 

Informácie získané z vyššie uvedených zdrojov boli ďalej doplňované konzultáciou 
a diskusiou s odborníkmi v danej oblasti na pôde VUT v Brně a v zahraničí.  

4.1.2 Primárne dáta 

Praktická – analytická časť dizertačnej práce spracuje primárne dáta získané v rámci vlastnej 
výskumnej aktivity. Ich analýza vedie k riešeniu problematiky a tvorbe záverov práce. Ring – 
Van de Ven (1994) argumentujú, že skúmanie medzipodnikových vzťahov musí byť 
uskutočnené ako na úrovni organizácií, tak na úrovni jedincov. Primárne dáta boli získané 
nasledujúcimi spôsobmi: 

I. dotazníkovým prieskumom (rok 2010); 
II. štrukturalizovaným rozhovorom s predstaviteľmi malých a stredných podnikov 

(členov aj nečlenov siete; roky 2010–2011); 
III. štrukturalizovaným rozhovorom v rámci malej vzorky odborníkov z organizácií 

podporujúce podnikanie (roky 2008–2011). 

Z hľadiska výskumnej stratégie, ako najvhodnejšie pre skúmanie predpokladov vytvorenia a 
udržateľnosti spolupráce MSP boli vybrané prieskum a metóda prípadových štúdií. Je nutné 
podotknúť, že účelom výberu dvoch výskumných stratégií bolo ich prepojenie (tzv. 
triangulácia metód) za účelom zvýšenia kvality výstupov výskumu overením a doplnením 
výsledkov z prieskumu na základe štúdií činností konkrétnych podnikov. Prieskum je 
založený na štúdii výskumnej vzorky, ktorá je súčasťou populácie a jeho účelom je 
vyvodzovať závery pre celú populáciu za základe zistení o výskumnej vzorke (Collis et al., 
2003). Prieskum umožňuje zber veľkého množstva dát z početnej populácie, a to relatívne 
hospodárnou formou, za relatívne krátke časové obdobie (Saunders et al., 2003). Tie 
argumenty boli hlavným dôvodom výberu tejto stratégie. V rámci prieskumu bola uplatnená 
metóda dotazníkového šetrenia a štrukturalizovaného rozhovoru. V nadväznosti na vybrané 
štrukturalizované rozhovory boli vypracované prípadové štúdie, ktoré umožňujú skúmanie 
problematiky v reálnom kontexte. Účelom štúdií bolo vniknúť do hĺbky problematiky a zistiť 

                                                                                                                                                         
odborné periodiká, konferenčné zborníky; 
webových stránok Juhomoravského kraja, Ministerstva obchodu a priemyslu ČR, Czechinvestu, Českého 
štatistického úradu, Asociácie inovačného podnikania, Asociácie malých a stredných podnikov 
a živnostníkov, Európskej únie, OECD a pod. 

21 Autori sú uvedení v abecednom poradí a nie z hľadiska miery ich vplyvu. 
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jej špecifiká v konkrétnych podnikateľských subjektoch, ako aj overiť niektoré výsledky 
dotazníkového výskumu (Saunders et al., 2003). 

Z časového hľadiska výskum k dizertačnej práci je prierezový, t.j. skúma fenomén 
spolupráce v aktuálnom časovom horizonte, nezaoberá sa analýzou vývoja za určité časové 
obdobie. 

V dizertačnej práci sú ďalej využívané výsledky prác autora plynúce z riešenia projektov 
špecifického vysokoškolského výskumu z rokov 2008, 2009 a 2010 (viď Príloha 2). V rámci 
týchto krátkodobých projektov boli uskutočnené predvýskumy, ktoré slúžili smerodajnými 
informáciami k plánovaniu a pripraveniu primárneho výskumu. 

4.2 Metódy spracovania informácií a riešenia problému  

Zhromaždené informácie zo sekundárnych a primárnych zdrojov vyžadovali postupné 
spracovanie a analýzu, ktoré zahŕňali nasledujúce metódy:  

– kvantitatívne metódy,  
– kvalitatívne metódy, 
– logické metódy, 
– matematicko-štatistické metódy. 

4.2.1 Kvantitatívne metódy 

Predstavujú objektívny prístup a zamierujú sa na meranie určitého javu. Táto metóda 
vyžaduje zber dát a ich následné triedenie a analýzu. Bola uplatnená v rámci dotazníkového 
výskumu.  

4.2.2 Kvalitatívne metódy 

Súbor interpretačných techník, pomocou ktorých sa uplatňuje popis a dekódovanie významu 
určitého javu. V rámci výskumu kvalitatívne metódy sa uplatnili pri rozhovoroch 
s predstaviteľmi vybraných podnikov a s odborníkmi z organizácií podporujúce rozvoj 
podnikania.  

4.2.3 Logické metódy 

Logické metódy slúžia k určeniu smeru spracovania informácií a prepojeniu a interpretácii 
jednotlivých výskumných výstupov. V práci sú uplatnené nasledujúce metódy: 

• Dedukcia vychádza zo všeobecných poznatkov a testuje ich na konkrétnej vzorke, 
populácii. Zo spracovaného teoretického základu sú odvodené hypotézy, ktoré sú 
potom overené, resp. vyvrátené v rámci výskumu. Výstupy môžu potvrdiť existujúce 
teoretické poznatky alebo ich doplniť. Saunders et al. (2003) uvádzajú, že dedukcia 
je vhodná v prípade, že predmet výskumu je dostatočne opublikovaný a 
rozpracovaný v odbornej literatúre. Toto tvrdenie je sčasti platné pre problematiku 
dizertačnej práce (viď 1. kapitola), preto autorka používa tento prístup. Dedukcia 
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vyžaduje zber kvantitatívnych dát, ich kontrolu a nezávislé spracovanie (Saunders et 
al., 2003). Vyhodnotením dát z výskumu, autorka vyvodzuje závery, ktoré sú platné 
na danú populáciu (viď kapitola 6.) 

• Indukcia predstavuje prístup, ktorý je opakom dedukcie. Vychádza zo skúmania 
individuálnych častí, subjektov a jeho účelom je hlbšie pochopenie kontextu 
výskumu a zistenie určitých zákonitostí, všeobecne platných pravidiel, vzorov a pod. 
(Collis et al., 2003). Indukcie je vhodnou metódou, ak problematika výskumu nie je 
v odbornej literatúre rozpracovaná. Využíva kvalitatívne dáta. Tento prístup bol 
uplatnený pri analýze konkrétnych sietí a pri skúmaní predpokladov ich udržateľnosti 
(jedná sa o špecifické témy, ktoré zatiaľ nie sú v Českej republike dostatočne 
spracované).  

• Porozumenie a evalvácia – o tieto metódy sa oprelo hlavne pri práci s odbornou 
literatúrou. Evalvácia zahŕňala ďalej triedenie informácií a ich kritické hodnotenie. 

• Analýza predstavuje rozklad dát na menšie jednotky za účelom objasnenia ich 
podstaty a vzťahov medzi nimi. V rámci analýzy došlo k triedeniu, vzájomnému 
porovnaniu a kritickému zhodnoteniu pozbieraných informácií a k ich následnej 
interpretácii. 

• Aplikácia zahrňuje schopnosť uplatnenia jednotlivých princípov a pravidiel 
v určitých situáciách. 

• Syntéza predstavuje tvorbu názorov a záverov na základe zoradenia a usporiadania 
informácií, ktoré boli získané vo výskumu. Predstavuje postup od časti k celku a bola 
využitá pri koncipovaní záverov výskumu. 

4.2.4 Matematicko-štatistické metódy 

Slúžia k triedeniu, meraniu a exaktnému vyjadreniu závislostí medzi jednotlivými veličinami. 
Uplatňovali sa v rámci kvantitatívneho výskumu pri spracovaní dát a v následnej analýze: 

– stanovenie veľkosti výberového súboru podľa Saundersa (2003), 
– popisné charakteristiky a testovanie štatistických hypotéz podľa Řezankovej (2010). 

4.2.5 Charakter výsledkov výskumu na základe účelu jednotlivých zistení 

Výsledky výskumu v závislosti od toho, ku ktorému čiastkovému cieľu sa viažu, majú 
prieskumný (exploračný), popisný, príčinný (explanačný, kauzálny) a predikčný charakter 
(Collis et al., 2003).  

V prípade zmapovania súčasného stavu poznania v oblasti podnikateľských sietí účelom, 
výskumu je predovšetkým získanie prehľadu o aktuálnej situácii. V rámci výskumu bol to 
zber relevantnej literatúry a konzultácia témy dizertačnej práce tak na pôde VUT, ako na 
konferenciách a počas odborných stáží v zahraničí. Jedná sa o exploráciu a jej účelom je 
pripraviť pôdu pre nasledujúce náročnejšie skúmanie. Viaže sa na prvý a druhý čiastkový 
cieľ.  
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Úlohou popisného výskumu je charakterizovať určitý jav – podať reálny obraz o ňom. Tento 
prístup bol uplatnený pomocou charakteristiky dát z dotazníkového šetrenia a je spojený 
s tretím čiastkovým cieľom.  

Pokračovaním popisu je vyvodenie záverov zo zistení – explanácia. Predstavuje hľadanie 
odpovedí na otázok „prečo“ a „ako“ a jej účelom je pochopenie javov odhalením príčinných 
vzťahov medzi nimi. Štatistická analýza dát z dotazníkového šetrenia a rozhovory 
s predstaviteľmi firiem zo sietí, ako aj s odborníkmi z organizácií podporujúce podnikanie 
majú explanačný charakter. Prispievajú k štvrtému čiastkovému cieľu.  

Predikcia siaha od toho prístupu ešte ďalej, jej účelom je zovšeobecnenie na základe analýzy 
určitého javu. Je spojená so splnením piateho čiastkového cieľa. 

4.3 Triangulácia  

Triangulácia oproti aplikácie iba jednej výskumnej metódy predstavuje využívanie rôznych 
vedeckých prístupov, metód a techník v rámci jedného výskumu a slúži k vyradeniu 
predsudkov a zaujatosti výskumníka pri vyhodnotení výsledkov a zabezpečuje skúmanie 
problematiky z viacerých zorných uhlov (Collis et al., 2003).  

Obrázok 6: Znázornenie triangulácie vo výskume 
Zdroj: autorka 

 

Pri plánovaní výskumu veľký dôraz bol kladený na to, aby sa zabezpečilo overenie a kontrola 
relevantnosti zbieraných informácií. V rámci výskumu bola využívaná triangulácia v oblasti 
zberu dát a metodiky. Výskumom získané primárne dáta boli pri vyhodnotení výsledkov práce 
porovnané so sekundárnymi dátami (výsledkami iných výskumov). V oblasti metodiky 
trianguláciu zabezpečilo súčasné používanie kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu. 
Čiastkovým cieľom kvalitatívnej metódy bola kontrola pravdivosti jednotlivých tvrdení 
v dotazníku. Postavenie výskumu na viacerých metódach zabezpečuje konfrontáciu 
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informácií z viacerých zdrojov tak, aby sa minimalizovala chyba v interpretácii získaných 
výsledkov a vytvoril sa ucelený obraz o problematike (viď obrázok 6). 

4.4 Limity a obmedzenia výskumu 

Napriek dôkladnej príprave, primárny výskum má svoje limity a obmedzenia, za ktoré sú 
považované nasledujúce: 

– výberový súbor y hľadiska odvetvovej štruktúry nekopíruje základný súbor, 
– i napriek snahe o čo jednoznačnejšiu formuláciu otázok v dotazníku, je možné, že 

respondenti niektoré otázky chápali odlišne, 
– dotazníkový výskum v porovnaní s osobným rozhovorom nemôže prinášať také 

presné a detailné informácie, 
– výsledky dotazníkového výskumu sa týkajú základného súboru, ktorý bol tvorený 

630 podnikmi uvádzajúcich v predmete podnikania výskum a vývoj ako hlavnú alebo 
vedľajšiu činnosť.  

Tabuľka 5: Priebeh výskumu 
Zdroj: autorka 

2007 2008 2009 2010 2011 
Výber témy 

dizertačnej práce     

Zber relevantnej 
literatúry 

Revízia a doplnenie 
literatúry 

Revízia a doplnenie 
literatúry 

Revízia a doplnenie 
literatúry 

Revízia a doplnenie 
literatúry 

 Projekt špecifického 
výskumu (IGA) 

Projekt špecifického 
výskumu (IGA) 

Projekt špecifického 
výskumu (IGA)  

 Odborná stáž Odborné stáže 

Vymedzenie cieľa 
dizertačnej práce; 

vymedzenie metód a 
formulácia hypotéz 

 

   

ŠDZ a obhajoba 
Pojednania o 

dizertačnej práci 
(júl) 

 

   
Príprava primárneho 

výskumu 
(júl–september) 

 

   

Uskutočnenie 
dotazníkového 

šetrenia 
(október–december) 

Uskutočnenie 
dotazníkového 

šetrenia 
(január) 

   
Rozhovory 

s vybranými firmami 
(december) 

Rozhovory 
s vybranými firmami 

(január–február) 

    
Konzultácia 

výsledkov výskumu 
(apríl) 

    Napísanie dizertačnej 
práce (január–máj) 

4.5 Postup riešenia dizertačnej práce 

Výskum je systematická činnosť, ktorá má jasný účel: zistiť (niečo). Je to proces, ktorý sa 
skladá z viacerých, na sebe nadväzujúcich úrovní: vymedzenie témy výskumu, prehľad 
relevantnej literatúry, výber výskumnej stratégie, zber dát, analýza dát a napísanie výskumnej 
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správy. Pritom samotná výskumná činnosť má málokedy lineárny charakter, jedná sa skôr 
o neustálu revíziu prechádzajúcich úrovní z hľadiska výskumného cieľa (Saunders et al., 
2003). Výskum v rámci dizertačnej práci sa realizoval v rokoch 2007 – 2011 a mal 
nasledujúci postup (viď tabuľka 5)  

4.6 Spresnenie základných pojmov pre účely výskumu a interpretácie výsledkov 

Výsledky predvýskumu poukázali na nutnosť ďalej spresniť vymedzenie strategického 
partnerstva uvedeného v kapitole 2.3.6, aby bolo možné získať merateľných výsledkov.   

Na základe toho v rámci primárneho výskumu sa hľadali také formy strategického 
partnerstva, ktoré je možné popísať nasledovne: 

– medzi podnikmi dôjde k integrácii takých ekonomických alebo funkčných oblastí, 
ktoré značne ovplyvňujú rast a rozvoj podnikov.  

– strategická spolupráca sa bude určovať na základe existencie spolupráce medzi 
podnikmi aspoň v jednom z troch hlavných oblastí, ktorými sú (na základe 
Vodáček – Vodáčková, 2002, s. 26): 

o zdieľanie zdrojov a činností, 
o spolupráca zameraná na zmiernenie konkurenčného boja,  
o vznik, prenos a využitie znalostí. 

K tomu, aby hľadaná forma strategického partnerstva mohla byť čo najjednoduchšie 
identifikovateľná, je potrebné vymedziť, aké formy spolupráce nebudú považované za 
strategické partnerstvo. V tejto oblasti sa opieralo o prácu Buzády – Tari (2005), ktorí pri 
skúmaní strategickej spolupráce vylúčili všetky tie medzipodnikové vzťahy, ktoré sa 
nevyznačovali dlhodobým strategickým zámerom. Jednalo sa konkrétne o príležitostné 
kúpno-predajné zmluvy, dlhodobé rámcové zmluvy o dodávkach, jednorazové spojenia 
podnikov za účelom realizácie jednej zákazky, licenčné dohody a franšízu, klasické 
dodávateľsko-subdodávateľské vzťahy, kde subdodávateľ nemal vlastný výskum a vývoj, 
ďalej vylúčili akvizície a fúzie. Z okruhu skúmania bola ďalej vylúčená spolupráca podnikov 
s inštitúciami vyššieho vzdelávania, výskumnými a vývojovými strediskami. 
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5 Výsledky dizertačnej práce 

5.1 Predvýskum 

Predvýskum k primárnemu výskumu bol uskutočnený v roku 2010 v rámci Špecifického 
vysokoškolského výskumu č. 20913 s názvom Siete malých a stredných firiem 
v Juhomoravskom kraji. Medzi hlavné výstupy výskumu patria nasledujúce: 

– zber relevantnej literatúry, 
– príprava pilotného dotazníkového výskumu, 
– realizácia pilotného dotazníkového výskumu, 
– závery a odporučenia pre primárny výskum. 

5.2 Kvantitatívny výskum 

Kvantitatívny výskum tvorí významnú časť výskumu k dizertačnej práci. K jeho uskutočneniu 
predchádzala príprava vo forme štúdia relevantnej literatúry a odbornej konzultácie. 

5.2.1 Cieľ kvantitatívneho výskumu 

Cieľom kvantitatívneho výskumu bolo zistiť postoje malých a stredných podnikov 
k strategickej spolupráci a získať podrobnejšie informácie o realizovanej strategickej 
spolupráci. Medzi čiastkové ciele a s tým súvisiace hlavné tematické okruhy výskumu boli: 
odhalenie strategických obchodných vzťahov: 

• miera spolupráce s podnikmi z totožného odboru, konkurentmi, resp. potenciálnymi 
konkurentmi; 

– miera spolupráce s odberateľmi a dodávateľmi; 
– základné charakteristiky strategickej spolupráce 

• právne zabezpečenie strategickej spolupráce 
• predpoklady vytvorenia a udržania spolupráce 
• prečo niektoré podniky nespolupracujú na strategickej úrovni 

5.2.2 Zber primárnych dát 

Zber primárnych dát bol uskutočnený formou dotazníkového výskumu, ktorý bol realizovaný 
v období od novembra 2010 do januára 2011. Dotazovanie bolo písomné a telefonické 
s podporou počítača. Osloveniu podnikov predchádzalo zber e-mailových adries a telefónnych 
čísel so snahou získať kontakt na osobu, ktorá by mohla byť najviac kompetentnou pre 
odpovedanie otázok (konateľa, riaditeľa, výkonného riaditeľa, generálneho riaditeľa a pod.). 
Dôležitá bola aj formulácia sprievodného listu, ktorý mal presvedčiť potenciálneho 
respondenta o vyplnení dotazníka. List mimo iných stručne informoval o ciele a prínose 
výskumu a o termíne vyplnenia dotazníka. Zhruba štvrtina podnikov bola skontaktovaná 
najprv telefonicky. Telefonické oslovenie podnikov malo viac účelov: získať kontakt na 
vedúceho zamestnanca, umožniť respondentovi vyplniť dotazník interaktívnou formou 
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a informovať o dotazníku a presvedčiť o vyplnení. Väčšina podnikov bola oslovená e-mailom, 
ktorý obsahoval sprievodný list a elektronický odkaz na dotazník. Po uplynutí stanoveného 
termínu podniky boli informované o možnosti vyplnenia dotazníka do konca predĺženého 
termínu, čo znamenalo, že väčšina podnikov bola skontaktovaná dvakrát. Vďaka tejto 
frekvencie a kombinácii písomného a telefonického dotazovania, bola dosiahnutá relatívne 
vysoká návratnosť vo výške 33 %. Detailnejší prehľad zobrazuje tabuľka 6. 

Tabuľka 6: Návratnosť dotazníkov 

 Počet oslovených 
podnikov 

Počet vyplnených 
dotazníkov Návratnosť (v %) 

Telefonické dotazovanie 105 40 38 
Písomné dotazovanie 296 92 31 
Celkom 401 132 33 

S ohľadom na reprezentatívnosť bola veľkosť výberového súboru stanovená na 129 podnikov, 
čo predstavuje 21 % základného súboru (viď metodika). Podniky sa zaradili do výberového 
súboru samovýberom, tzn. že boli akceptované všetky dotazníky, ktoré boli úplné. 

5.2.2.1 Časový priebeh dotazníkového výskumu 

Dotazníkový výskum sa realizoval v časovom rozmedzí od júna 2010 do marca 2011. Časový 
priebeh výskumu zobrazuje tabuľka 7. 

Tabuľka 7: Časový priebeh dotazníkového výskumu 
Činnosť Obdobie 

Príprava dotazníka jún – september 2010 
Testovanie dotazníka – predvýskum október 2010 
Úprava dotazníka november 2010 
Dotazníkový výskum november 2010 – január 2011 
Vyhodnotenie a analýza výsledkov január 2011 – marec 2011 

5.2.3 Charakteristika základného a výberového súboru 

Pre uskutočnenie kvantitatívneho výskumu bolo dôležité vymedziť základný súbor a následne 
si určiť výberový súbor. 

5.2.3.1 Rámcové vymedzenie základného súboru 

Základný súbor je tvorený malými a strednými podnikmi (MSP), ktoré v predmete činnosti 
uvádzajú výskum a vývoj, ako hlavnú alebo vedľajšiu činnosť a majú sídlo v Juhomoravskom 
kraji. Základný súbor bol stanovený s očakávaním, že kvôli špeciálnej povahe výskumu 
a vývoja (činnosť náročná na financie a znalosti), výskyt strategických partnerských vzťahov 
u týchto podnikov bude vyšší, čo umožňuje ich podrobnejšie skúmanie. 

Databáza podnikov bola získaná od Českého štatistického úradu formou výpisu z RES 
a obsahovala celkom 637 podnikov. Informácie zahrnuli obchodnú firmu, IČ, kategóriu 
obratu, kategóriu počtu zamestnancov, rok založenia, hlavnú činnosť podľa CZ NACE rev. 2. 
a adresu podnikov. Pri hľadaní kontaktov u siedmich podnikov bolo zistené, že sú 
v insolventnom konaní, preto boli vylúčené. Základný súbor obsahoval 630 podnikov. 
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5.2.3.2 Porovnanie základného a výberového súboru 

Nižšie sa nachádza porovnanie počtu podnikov vo výberovom a základnom súbore a počet 
oslovených podnikov (viď tabuľka 8) Snahou bolo osloviť všetky podniky v databáze, ale 
tento zámer nebolo možné splniť kvôli nedostupnosti niektorých podnikov v dôsledku toho, 
že: 

– nebolo možné získať e-mailový kontakt na podnik, 
– nebolo možné získať telefónny kontakt na podnik. 

Po vyradení týchto podnikov bolo oslovených celkom 401 podnikov. Dotazník vrátilo celkom 
135 podnikov, z čoho bolo nutné vylúčiť pre neúplnosť 3 dotazníky. Počet podnikov vo 
výberovom súbore je tak 132 (viď tabuľka 9). 

Tabuľka 8: Počet podnikov vo výberovom a základnom súbore a počet oslovených podnikov 
Súbor Počet podnikov 

Výberový  132 
Základný 630 
Oslovené podniky 401 

Tabuľka 9: Oslovené podniky podľa veľkosti 
Počet podnikov Absolútna početnosť Relatívna početnosť 

Drobné podniky 134 33 
Malé podniky 138 35 
Stredné podniky 56 14 
Nedá sa určiť 73 18 
Celkom 401 100 

Detailnejšie porovnanie základného a výberového súboru obsahujú výsledky dotazníkového 
výskumu. 

5.2.4 Základné charakteristiky dotazníka 

Dotazník mal elektronickú formu a bol vytvorený pomocou aplikácie Google Apps, 
Dokumenty Google, ktorá je voľne prístupná. 

Postup získania informácií v dotazníku bol nasledujúci: 

I. zistiť, či podniky spolupracujú s ďalšími podnikmi z odboru, konkurentmi, resp. 
potenciálnymi konkurentmi; 

II. zistiť, či podniky spolupracujú s odberateľmi a/ alebo s dodávateľmi 
III. zistiť, či sa jedná o strategickú spoluprácu 
IV. zistiť charakteristiky strategickej spolupráce 
V. zistiť, čo odrádza podniky od strategickej spolupráce (strategicky nespolupracujúce 

podniky) 
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5.2.5 Výsledky dotazníkového výskumu 

5.2.5.1 Úvod – porovnanie základného a výberového súboru 

Cieľom úvodných otázok bolo získať základné informácie o respondentoch, ktoré umožňujú 
bližšie popísať výberový súbor. Medzi tie otázky patrilo zistenie: 

– právnej formy,  
– základného charakteru,  
– oblasti pôsobenia,  
– veľkosti,  
– zámer v podnikaní  

oslovených podnikov. Okrem otázky ohľadne oblasti pôsobenia, všetky ostatné umožnili 
výber iba jednej odpovede. Veľkosť podnikov bola stanovená v súlade s klasifikáciou EU. 
Bola zistená pomocou dvoch informácií: počet zamestnancov a ročný obrat podnikov22. 

O 1: Aká je právna forma Vášho podniku? 

Cieľ otázky 
Zistiť právnu formu podnikov. Nakoľko výberový súbor obsahoval iba akciové spoločnosti 
a spoločnosti s ručením obmedzeným, vyhodnotenie otázky dáva odpoveď o miere zastúpenia 
týchto dvoch najrozšírenejších foriem obchodných spoločností v rámci výberového súboru. 
Prehľad odpovedí obsahuje tabuľka 10 a znázorňuje graf 1. 

Charakteristika odpovedí 
U dotazovaných podnikoch prevládali spoločnosti s ručením obmedzeným, a tvorili celkom 
72 %. Podiel akciových spoločností činil 28 %. Z tabuľky a grafu je zrejmé, že existuje 
značná miera zhody medzi základným a výberovým súborom, čo pozitívne ovplyvňuje 
reprezentatívnosť výberového súboru. 

Tabuľka 10: Právna forma podnikov – výberový a základný súbor23 
Výberový súbor Základný súbor 

Právna forma Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) 95 72 512 80 
Akciová spoločnosť (a.s.) 37 28 125 20 
Celkom 132 100 637 100 

                                                 
22 Klasifikácia prebehla bez skúmaní majetkových podielov podnikov v iných podnikoch. 
23 Tabuľky a grafy v tejto kapitole sú vlastnou prácou autorky, preto sa zdroj pri každom nich zvlášť neuvádza. 
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Graf 1: Právna forma podnikov – výberový súbor 

 

O 2: Aký je základný charakter Vášho podniku? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť, či dotazovaný podnik je výrobný podnik alebo podnik poskytujúci 
služby, resp. či zabezpečuje obidve základné činnosti súčinne. Odpovede obsahuje tabuľka 12 
a znázorňuje graf 2. 

Charakteristika odpovedí 
Väčšina dotazovaných podnikov pôsobí v oblasti poskytovania služieb (celkom 44 %). 
O málo menší je počet výrobných podnikov (41 %). 8 % podnikov pôsobí tak v oblasti 
služieb ako aj výroby. 7 % respondentov vybralo odpoveď iné zameranie. Nakoľko 
o základnom súbore neboli k dispozícii informácie, je možné analyzovať iba výberový súbor. 

Tabuľka 11: Základný charakter podnikov – výberový súbor 
Základný charakter podniku Absolútna početnosť Relatívna početnosť 

Výrobný podnik 54 41 
Podnik poskytujúci služby 58 44 
Výroba aj služby 11 8 
Iné zameranie 9 7 
Celkom 132 100 

Graf 2: Základný charakter podnikov – výberový súbor 

 

72%

28% 

s.r.o. 
a.s.
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O 3: V ktorej oblasti pôsobí Váš podnik? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť oblasť pôsobenia podnikov podľa CZ-NACE Rev. 224. V ďalšej 
analýze jednotlivé oblasti boli skúmané z hľadiska potenciálu (viď kapitola 2.2.) a rozdelili sa 
na silné odvetvia v súčasnosti, slabé v budúcnosti a na slabšie odvetvia v súčasnosti, silné 
v budúcnosti. Odpovede obsahuje tabuľka 12 a znázorňuje graf 3. 

Charakteristika odpovedí 
Podniky si vybrali charakteristickú oblasť činnosti z uvedeného zoznamu. Mohli označiť viac 
charakteristických ekonomických činností. 

Tabuľka 12: Charakteristika podnikov podľa ekonomickej činnosti – výberový a základný súbor 
Výberový súbor Základný súbor 

Ekonomické činnosti podľa 
CZ-NACE Rev. 2 

Absolútna 
početnosť 

jednotl. kat. 

Relatívna 
početnosť 
jedntl. kat. 

z počtu 
odpovedí 

Relatívna 
početnosť 

jednotl. kat.  
z počtu 
respond. 

Absolútna 
početnosť 

jednotl. kat. 

Relatívna 
početnosť 

jednotl. kat. 

A – Poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a rybolov 5 3 4 10 1,6 

B – Ťažba a dobývanie 0 0 0 2 0,3 
C – Spracovateľský priemysel 99 60 75 175 27,5 
D – Výroba a rozvod elektriny, 
plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu 

0 0 0 1 0,2 

E – Zásobovanie vodou 0 0 0 7 1,1 
F – Stavebníctvo 30 18 23 22 3,5 
G – Veľkoobchod a 
maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidiel  

5 3 4 121 18,9 

H – Doprava a skladovanie 5 3 4 4 0,6 
J – Informačné a komunikačné 
činnosti 17 10 13 67 10,5 

L – Činnosti v oblasti 
nemovitostí 0 0 0 27 4,3 

M – Profesné, vedecké a 
technické činnosti 5 3 4 175 27,5 

N – Administratívne a podporné 
činnosti 0 0 0 4 0,6 

P – Vzdelávanie 0 0 0 6 1,0 
Q – Zdravotná a sociálna 
starostlivosť 0 0 0 10 1,6 

R – Kultúrne, zábavné a 
rekreačné činnosti 0 0 0 4 0,6 

S – Ostatné činnosti 0 0 0 2 0,3 
Nedá sa určiť 0 0 0 0 1,6 
Celkom 166* 100 127 630 100 

* Respondenti si mohli označiť viac charakteristických odpovedí 

Podľa výsledkov, viac ako polovica dotazovaných podnikov pôsobí v oblasti 
spracovateľského priemyslu (59 %). V rámci toho na prvom mieste bola Výroba strojov 
                                                 
24 Platné od 1.1.2009 
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a zariadení (C-28; 35 odpovedí), nasledovala ho Výroba počítačov, elektronických 
a optických prístrojov a zariadení (C-26) a Výroba elektrických zariadení (C-27; celkom 21 
odpovedí). Na treťom mieste boli Biotechnológie (14 odpovedí), ktoré netvoria osobitnú 
činnosť v rámci CZ-NACE, pretože predstavujú spojenie viac vedecko-technických disciplín. 
Jedná sa však prevažne o činnosti v oblasti potravinárstva, farmácie a priemyselnej výroby 
chemických látok, preto boli zaradené do kategórie C. Biotechnológie sú perspektívnou 
oblasťou, ich význam neustále rastie. V rámci tejto kategórie je dôležité ešte spomenúť 
výrobu chemických látok (C-20) a farmaceutických výrobkov (C-21; celkom 9 odpovedí), 
ktoré predstavujú tiež dôležité odvetvia z hľadiska  budúcich trendov. 

Druhá najväčšia skupina podnikov pracuje v oblasti stavebníctva (30 odpovedí). Je to jeden 
z najsilnejších odvetví Juhomoravského kraja. V celorepublikovom porovnaní má najväčší 
podiel práve v JMK.  

Na treťom mieste v rámci hlavných kategórií ekonomických činností sú Informačné 
a komunikačné technológie s podskupinou Činnosti v oblasti informačných technológií (J-
62). Jedná sa o rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť. 

Medzi respondentmi boli ešte zastúpené štyri ďalšie kategórie, kategória A, G, H a M, a to 
rovnomerne.  

Graf 3: Charakteristika podnikov podľa ekonomickej činnosti – výberový súbor 

 

V prípade tejto otázky reprezentatívnosť výberového súboru nie je možné posúdiť 
porovnaním početnosti jednotlivých kategórií ekonomických činností so základným súborom. 
Je tomu tak, lebo väčšina respondentov označila viac charakteristických odvetví, v ktorom 
pôsobí. To má za následok aj to, že absolútna početnosť niektorých odvetví vo výberovom 
súbore je vyššia ako v základnom súbore. Percentuálne zastúpenie odvetví vo výberovom 
súbore oproti základnému súboru je výrazne vyššie v prípade spracovateľského priemyslu 
a stavebníctva, a je výrazne nižšie v prípade kategórie G (veľkoobchod a maloobchod; opravy 
a údržba motorových vozidiel) a M (profesné, vedecké a technické činnosti). V ďalšom 
postupe výsledky výskumu nebudú analyzované z hľadiska jednotlivých odvetví. 
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O 4: Zistenie veľkosti podnikov – počet zamestnancov a ročný obrat podniku 

Cieľ otázky 
Veľkosť podnikov bola zistená pomocou dvoch otázok: na základe počtu zamestnancov 
a ročného obratu. Cieľom otázok bolo zaradiť podniky do troch základných veľkostných 
kategórií v rámci MSP: drobné, malé a stredné podniky a zároveň kontrolovať, či všetci 
respondenti patria do tejto skupiny. Odpovede obsahuje tabuľka 13 a znázorňuje graf 4. 

Charakteristika odpovedí 
Medzi respondentmi prevažovali malé podniky, predstavovali celkom 57 %. Nasledovali ich 
drobné podniky, ich podiel činil 23 %. Zvyšných 20 % tvorili stredné podniky.  

Porovnanie výberového a základného súboru ani v tomto prípade neumožní vyvodiť 
jednoznačné úsudky. V základnom súbore je totiž až 33 % podiel podnikov, u ktorých chýba 
informácia ohľadne počtu zamestnancov alebo obratu, resp. obidve. Vo výberovom súbore 
dominujú malé podniky a podiel stredných podnikov je tiež vyšší ako v prípade základného 
súboru. Relatívne malý podiel drobných podnikov prezrádza o menšej vôle tejto skupiny 
zúčastniť sa výskumu. Ďalej je zrejmé, že spolupracujú s menším počtom podnikov (oproti 
malým a stredným podnikom), a preto je možné, že výskum o spolupráci mnohých z nich 
neoslovil. Napriek tomu sú medzi nimi aj také podniky, ktoré – ako vyplynulo z výskumu – 
majú strategických partnerov a táto spolupráca im umožňuje ďalší rast a rozvoj (viď kapitola 
5.3.) 

Tabuľka 13: Veľkosť podnikov – výberový a základný súbor 
Výberový súbor Základný súbor 

Charakteristika Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Počet podnikov 132 100 630 100 
Drobné podniky 30 23 195 31 
Malé podniky 75 57 158 25 
Stredné podniky 27 20 69 11 
Nedá sa určiť 0 0 208 33 

Graf 4: Veľkosť podnikov – výberový súbor 
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O 5: Aký je zámer Vášho podniku v nasledujúcich 1 až 3 rokoch? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť zámer podnikov v nasledujúcich 1 až 3 rokoch ohľadne rastu 
podniku. Bolo možné si vybrať zo štyroch odpovedí: rast, zachovanie súčasného stavu, 
ukončenie podnikania alebo iné. Účelom položenia otázky bolo vyselektovať podniky, ktoré 
nepredpokladajú pozitívne vyhliadky do budúcnosti, a preto je málo pravdepodobné, že by sa 
zaujímali o strategickú spoluprácu. Odpovede obsahuje tabuľka 14 a znázorňuje graf 5. 

Charakteristika odpovedí 
Viac ako 70 % podnikov tvrdilo, že ich zámerom v nasledujúcich 1 až 3 rokoch je docieliť 
rastu, čo je možné hodnotiť veľmi pozitívne. U tejto skupiny je reálne predpokladať, že 
s veľkou pravdepodobnosťou budú medzi nimi podniky, ktoré majú strategických partnerov. 
23 % podnikov označilo zámer zachovať si súčasný stav. S prihliadnutím na nedávnu 
hospodársku krízu, ktorá sa dotýkala hlavne podnikov spracovateľského priemyslu, ktoré 
tvoria viac ako polovicu respondentov, odpovede nevyjadrujú nutne neutrálny prístup, skôr 
opatrnosť a snahu o stabilizáciu a zároveň prípravu podniku pre prípad výskytu podobnej 
situácie. Žiadny z dotazovaných podnikov neuviedol zámer ukončiť podnikanie, čo je možné 
hodnotiť pozitívne. Odpovede „Iné“ si vybrali podniky, ktoré nechceli odpovedať na túto 
otázku alebo ich odpoveď bola viac špecifická (napr. zachovanie súčasného stavu je na prvom 
mieste, a v prípade, že to pôjde, tak následne zabezpečiť mierny rast). 

Tabuľka 14: Zámer podnikov v nasledujúcich 1 až 3 rokoch – výberový súbor 
Výberový súbor Zámer podniku 

Absolútna početnosť Relatívna početnosť 
Rast 94 71 
Zachovanie súčasného stavu 34 26 
Ukončenie podnikania 0 0 
Iné 4 3 
Celkom  132 100 

Graf 5: Zámer podnikov v nasledujúcich 1 až 3 rokoch – výberový súbor 
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5.2.5.2 Telo dotazníka 

Telo dotazníka sa skladá z otázok slúžiacich k odhaleniu strategických obchodných vzťahov, 
základných charakteristík strategickej spolupráce, určeniu predpokladov vytvorenia 
a udržania spolupráce a dôvodov, prečo iné podniky nemajú strategických obchodných 
partnerov. 

5.2.5.2.1 Odhalenie strategických partnerských vzťahov 

Otázky O6 až O11 mali za hlavný účel odhaliť existenciu strategických obchodných vzťahov 
medzi podnikmi. Otázka, či podnik má strategického partnera, nebola položená priamo, ale 
pomocou otázky, či podnik spolupracuje s niekým za účelom zdieľania zdrojov, činností, 
alebo vzniku, prenosu a tvorby znalostí. Otázka vychádza z definície strategickej aliancie od 
Vodáčka (2002, s. 14). V prípade, že podnik označil aspoň jeden z týchto možností, bolo 
posúdené, že má aspoň jedného strategického partnera, a následne boli mu položené ďalšie 
otázky za účelom charakterizovať strategickú spoluprácu.  

O 6: S ktorou skupinou podnikov je spolupráca Vášho podniku najsilnejšia? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť, s ktorou skupinou podnikov (odberateľov, dodávateľov, 
konkurentov alebo potenciálnych konkurentov) majú respondenti najužší vzťah. 
Predpokladalo sa, že ak podnik má strategického partnera, ten bude patriť do skupiny, u ktorej 
bol označený úzky vzťah.   

Charakteristika odpovedí 
Z výsledkov vyplýva, že podniky najtesnejšie spolupracujú so svojimi odberateľmi, tj, 
so zákazníkmi. Až 78 % respondentov označilo túto odpoveď. Okrem toho, mnohí z nich 
pestujú úzke vzťahy aj s dodávateľmi – presne polovica opýtaných podnikov. Spolupráca 
s konkurenciou, resp. potenciálnou konkurenciou je v porovnaní s predchádzajúcimi 
skupinami menej silná. Iba 5 %, resp. 8 % podnikov označilo tieto skupiny. Neznamená to, že 
podnik ktorý neoznačil túto odpoveď, nemôže mať strategického obchodného partnera z tejto 
skupiny. Odpovede uvádza tabuľka 15 a znázorňuje graf 6.  

Tabuľka 15: Spolupráca s rôznymi skupinami podnikov – výberový súbor 
Výberový súbor 

Odpovede Spolupráca 
Absolútna početnosť Relatívna  početnosť 

Relatívna  početnosť 
(počet respondentov) 

Odberatelia 104 55 78 
Dodávatelia 66 35 50 
Konkurenti 6 3 5 
Potenciálni konkurenti 11 5 8 
Iná 3 2 2 
Celkom  189 100 143 
Počet respondentov 132   
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Graf 6: Spolupráca s rôznymi skupinami podnikov – výberový súbor 

 

O 7: Spolupracuje Váš podnik s podnikmi z Vášho odboru, resp. s konkurentmi alebo 
potenciálnymi konkurentmi? 

Cieľ otázky 
Zistenie výskytu strategickej spolupráce s podnikmi z odboru, konkurentmi alebo 
potenciálnymi konkurentmi. Jedná sa o spoluprácu so skupinou podnikov, ktorých predmet 
činnosti a okruh zákazníkov v porovnaní so skúmaným podnikom je podobný, veľmi podobný 
alebo totožný. Preto strategická spolupráca s touto skupinou podnikov môže predstavovať 
značné riziko, ale aj veľké príležitosti na získanie konkurenčnej výhody oproti ostatným 
podnikom. 

Charakteristika odpovedí 
Až 39 % respondentov tvrdilo, že pravidelne spolupracuje s podnikmi z odboru, konkurentmi 
alebo potenciálnymi konkurentmi. Predstavuje to celkom 51 podnikov, u ktorých môžeme 
ďalej predpokladať aj existenciu strategického partnera z tejto skupiny. Tretina podnikov 
označila odpoveď, že občas spolupracuje s touto skupinou podnikov a 28 % respondentov 
tvrdilo, že spolupracuje iba zriedka alebo vôbec nespolupracuje. Odpovede uvádza tabuľka 16 
a znázorňuje graf 7. 

Tabuľka 16: Spolupráca s podnikmi z totožného odboru, konkurentmi, resp. s potenciálnymi 
konkurentmi – výberový súbor 

Výberový súbor 
Spolupráca Absolútna 

početnosť 
Relatívna početnosť 

(%) 
Relatívna početnosť 

– valid (%) 
Pravidelne 51 39 39 
Občas 42 32 33 
Zriedka alebo vôbec nie 36 27 28 
Nechcem odpovedať 3 2 – 
Celkom  132 100 100 

Graf 7: Spolupráca s podnikmi z totožného odboru, konkurentmi, resp. s potenciálnymi konkurentmi – 
výberový súbor 
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Respondentom, ktorí pravidelne spolupracujú s podnikmi z totožného odboru, konkurentmi, 
resp. s potenciálnymi konkurentmi boli položené ďalšie otázky za účelom bližšie spoznať 
špecifiká tohto druhu spolupráce. 

O 8: Spolupracujete aspoň s jedným podnikom za účelom zdieľania zdrojov, zdieľania 
činností, zmiernenia konkurenčného boja alebo vzniku, prenosu a využitia znalostí? 

Cieľ otázky 
Odhaliť strategickú spoluprácu s podnikmi z toho istého odboru, konkurentmi, resp. 
s potenciálnymi konkurentmi. Otázka bola položená iba tým respondentom, ktorí označili, že 
spolupracujú s uvedenou skupinou podnikov pravidelne. 

Charakteristika odpovedí 
Každý respondent, ktorí tvrdil, že udržuje pravidelnú spoluprácu s uvedenou skupinou 
podnikov označil odpoveď, že aspoň s jedným z nich spolupracuje za účelom zdieľania 
zdrojov; zdieľania činností, zmiernenia konkurenčného boja alebo za účelom vzniku, prenosu 
a využitia znalostí. Na základe toho boli zaradené do kategórie podnikov, ktoré majú 
strategických partnerov. Výsledky uvádza tabuľka 17 a znázorňuje graf 8. 

Tabuľka 17: Strategická spolupráca s podnikmi z totožného odboru, konkurentmi, resp. s potenciálnymi 
konkurentmi 

Výberový súbor 

Strategická spolupráca 
Absolútna početnosť Relatívna 

početnosť (n=51) 

Relatívna početnosť 
odpovede „áno“ 

(n=132) 
Áno 50 98 38 
Nie 1 2 62 
Celkom 51 100 100 
Veľkosť výberového súboru 132   

Graf 8: Strategická spolupráca s podnikmi z totožného odboru, konkurentmi, resp. s potenciálnymi 
konkurentmi – výberový súbor 

 

O 9: Spolupracuje Váš podnik za účelom zdieľania zdrojov a činností, resp. v oblasti výskumu 
a vývoja najmenej s jedným z Vašich odberateľov alebo dodávateľov? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo odhaliť strategickú spoluprácu s odberateľmi a dodávateľmi. Jedná sa 
o spoluprácu na vertikálnej úrovni, ktorá dokáže spojiť niekedy aj celý hodnotový reťazec. 
Respondenti na túto otázku mohli vybrať jeden z nasledujúcich odpovedí: áno; nie; neviem. 
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Charakteristika odpovedí 
Z výsledkov vyplýva, že takmer dve tretiny podnikov spolupracujú na strategickej úrovni 
aspoň s jedným zo svojich dodávateľov alebo odberateľov. Na druhej strane 38 % 
respondentov nespolupracuje. Prehľad početností uvádza tabuľka 18 a znázorňuje graf 9. 

Tabuľka 18: Strategická spolupráca s dodávateľmi a odberateľmi – výberový súbor 
Výberový súbor 

Strategická spolupráca Absolútna 
početnosť Relatívna početnosť Relatívna poč. 

(skut.) 
Áno 80 61 62,5 
Nie 48 36 37,5 
Neviem 4 3  
Celkom 132 100 100 

Graf 9: Strategická spolupráca s dodávateľmi a odberateľmi – výberový súbor 

 

Súhrn odpovedí na otázky O8 a O9 – podniky, ktoré majú strategických partnerov. 

Tabuľka 19 znázorňuje súhrn odpovedí na otázky, s ktorou skupinou obchodných partnerov 
podniky spolupracujú na strategickej úrovni. 72 % podnikov odpovedalo, že má strategického 
partnera, s ktorým realizuje v rámci spolupráce aspoň jeden z nasledujúcich činností: 
zdieľanie zdrojov, zdieľanie činností, zmiernenie konkurenčného boja alebo spolupráca 
v oblasti výskumu a vývoja. Uvedený podiel je relatívne vysoký. Dôvodom môže byť 
zameranie podnikov v základnom súbore – v rámci hlavnej alebo vedľajšej činnosti – na 
výskum a vývoj. Tieto činnosti sú spravidla náročné na financie a znalosti, a na základe toho 
sa predpokladá, že táto skupina podnikov je viac „nútená“ užšie spolupracovať s ďalšími 
podnikmi.  

Z päťdesiatich podnikov, ktoré spolupracujú na strategickej úrovni aspoň s jedným podnikom 
v rámci svojho odboru, resp. z rady (potenciálnej) konkurencie, 35 (69 %) potvrdil existenciu 
strategickej spolupráce aj s minimálne jedným dodávateľom alebo odberateľom. 80 (62 %) 
podnikov má aspoň jedného dodávateľa alebo odberateľa, ktorý je jeho strategickým 
partnerom. Z toho 45 (56 %) podnikov má strategického partnera iba rady odberateľov alebo 
dodávateľov, tzn. že podnikov nespája odbor činnosti a nie sú ani (potenciálnymi) 
konkurentmi. 

Predchádzajúce otázky rozdelili respondentov do dvoch skupín. Tí, ktorí označili, že 
spolupracujú aspoň s jedným obchodným partnerom za účelom zdieľania zdrojov alebo 
činností, v rámci výskumu alebo vývoja alebo za účelom zmiernenia konkurenčného boja 
v súvislosti s III. a IV. čiastkovým cieľom dizertačnej práce dostali ďalšie otázky ohľadne 
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základných charakteristík spolupráce, predpokladov jej vytvorenia a udržania, právneho 
zabezpečenia spolupráce; okrem toho hodnotili vybrané aspekty spolupráce pomocou 
päťbodovej stupnice. 

Tabuľka 19: Prehľad odpovedí podnikov na otázku, či majú strategických partnerov - súhrn údajov za 
celý výberový súbor 

Strategická spolupráca s podnikmi z 
toho istého odboru, s konkurentmi, 
resp. potenciálnymi konkurentmi 

Strategická spolupráca s odberateľmi 
a dodávateľmi Celkom 

Áno Nie Neviem   Abs. % 
Abs. % Abs. % Abs.  % 

Abs. % 

Áno  50 38 35 69 16 31 0 0 51 100 
Nie 82 62 45 55 32 40 4 5 81 100 
Neviem 0 0 – – – – – – – – 
Celkom 132 100 80 – 48 – 4 – 132 100 
Celkový počet podnikov so strateg. 
partnerom 95 (72 %) 

5.2.5.2.2 Základné charakteristiky strategickej spolupráce 

Účelom nasledujúcich otázok bolo získať informácie, pomocou ktorých je možné strategickú 
spoluprácu bližšie charakterizovať. Skúmal sa počet podnikov v rámci jednej aliancie, účel 
spolupráce, právne zabezpečenie spolupráce a pod. Otázky 10–14 umožňujú nahliadnuť do 
týchto oblastí.  

O 10: S koľkými podnikmi spolupracuje Váš podnik v rámci jednej aliancie? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť typickú veľkosť aliancií. Dôraz bol kladený na rozlíšenie 
početnosti dvoj-, troj- a štvor- resp. viacčlenných aliancií.  

Charakteristika odpovedí 
40 % projektov tvoria také, v rámci ktorých spolupracujú tri podniky alebo ešte viac 
podnikov. 34 % tvoria partnerstvá s jedným podnikom, partnerstvá s dvomi podnikmi sú 
zastúpené s najmenším podielom (26 %). 

Tabuľka 20: Počet spolupracujúcich podnikov so skúmaným podnikom v rámci jednej aliancie (projektu) 
Výberový súbor 

Odpovede 
Počet 

Absolútna 
početnosť 

Relatívna  
početnosť 

Relatívna  
početnosť 

(počet 
respondentov) 

Kumulatívna 
relatívna 
početnosť 

1 31 33 34 34 
2 23 24 25 59 
3 a viac 37 39 41 100 
Neodpovedal 4 4 – – 
Celkom  95 100 100 – 
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Relatívna početnosť vzťahovaná k počtu respondentov, ktorí na danú otázku odpovedali 
znázorňuje tabuľka 20. 

Popisné charakteristiky 
Popisné charakteristiky pre kvantitatívnu premennú poskytujú podrobnejšie informácie 
o súbore. Výsledkov uvádza tabuľka 21. 

Tabuľka 21: popisné charakteristiky – počet partnerov v jednej aliancii 
Popisné charakteristiky 

Miery polohy 
Aritmetický priemer 2,07 
Modus 3 
Medián 2 
Miery variability 
Výberová smerodajná odchýlka 1,056 
Výberový rozptyl 1,114 
Miery koncentrácie  
Koeficient šikmosti -0,219 
Koeficient špicatosti -1,757 

Aritmetický priemer počtu podnikov, s ktorými daný podnik spolupracuje v rámci jednej 
aliancie je 2,07. Najviac podnikov odpovedalo, že v rámci jednej aliancie (projektu) 
spolupracuje s tromi a viac podnikmi (početnosť 37, resp. 41 %). Prostrednou hodnotou 
súboru je 2. Pre súbor je tiež charakteristická vysoká miera variability, pretože prvá a druhá 
najväčšia početnosť je u prvej a poslednej kategórie; na to poukazuje aj takmer rovnomerné 
zastúpenie jednotlivých kategórií.  

Záporná hodnota koeficientu šikmosti vyjadruje koncentráciu vyšších hodnôt ako priemer na 
jeho pravej strane. Absolútna hodnota koeficientu je blízka nule, čo poukazuje na veľmi nízku 
mieru zošikmenia doľava. Koeficient špicatosti má tiež zápornú hodnotu, čo vyjadruje 
plochšie rozdelenie. Popísané charakteristiky znázorňuje graf 10. 

Graf 10: Počet partnerských podnikov v rámci jedného projektu 

 

O 11: Z geografického hľadiska aké sú s Vami spolupracujúce podniky? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť mieru spolupráce podnikov so zahraničnými a domácimi partnermi. 
Respondenti mohli označiť jeden z nasledujúcich odpovedí: spolupráca s domácim, 
zahraničným, domácim aj zahraničným podnikom. 
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Charakteristika odpovedí 
Z výsledkov vyplýva, že až 88 % podnikov spolupracuje s domácimi podnikmi. Podiel 
podnikov, ktoré spolupracujú so zahraničnými podnikmi je 54 %. Skoro polovica podnikov 
má obchodného partnera iba z radu domácich podnikov. Na druhej strane 12 % podnikov 
spolupracuje iba so zahraničnou spoločnosťou. Prehľad početností uvádza tabuľka 22 
a znázorňuje graf 11. 

Tabuľka 22: Spolupracujúce podniky z geografického hľadiska 
Výberový súbor 

Obchodný partner Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Domáce podniky 39 41,1 
Zahraničné podniky 12 12,6 
Domáce aj zahraničné podniky 44 46,3 
Celkom 95 100 

Graf 11: Spolupracujúce podniky z geografického hľadiska 

 

O 12: Ktoré oblasti sú najviac charakteristické pre strategickú spoluprácu Vášho podniku? 

Cieľ otázky 
Zistiť najviac charakteristické oblasti strategickej spolupráce medzi podnikmi z kategórií: 
financovanie; marketing a obchod; služby; výroba; výskum a vývoj; zásobovanie a iná oblasť. 

Charakteristika odpovedí 
Z výsledkov vyplýva, že každý druhý skúmaný podnik spolupracuje so svojimi strategickými 
partnermi v oblasti výskumu a vývoja. Jedná sa o najpočetnejšiu kategóriu v rámci 
skúmaných oblastí. Tento relatívne vysoký podiel spolupráce môže byť zapríčinený 
špecifickým zameraním týchto podnikov na túto oblasť v rámci hlavnej alebo vedľajšej 
činnosti. Na túto oblasť úzko nadväzuje druhá najrozšírenejšia kategória strategickej 
spolupráce – výroba. Uvádzalo ju až 38 % respondentov. Pre štvrtinu podnikov je 
charakteristická aj strategická spolupráca v oblasti služieb, a takmer podobný je podiel 
podnikov, ktoré spolupracujú v oblasti marketingu a obchodu (viď tabuľka 23). 

Bližšie informácie o danom nominálnom súbore poskytujú popisné charakteristiky 
v tabuľke 24. 

Z porovnania normalizovaných charakteristík vyplýva, že vychádzali podobné hodnoty pre 
normalizovaný rozptyl a entropiu: 0,92 a 0,86. Čísla sú blízke jednej – maximálnej možnej 
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hodnote, čo poukáže na relatívne vysokú mieru variability súboru. Popísané charakteristiky 
znázorňuje graf 12. 

Tabuľka 23: Oblasti spolupráce strategických partnerov 
Výberový súbor 

Odpovede Oblasť spolupráce 
Absolútna početnosť Relatívna  početnosť 

Relatívna  početnosť  
(počet respondentov) 

Výskum a vývoj 48 32 51 
Výroba 36 24 38 
Služby 24 16 25 
Marketing a obchod 21 14 22 
Zásobovanie a logistika 14 9 14 
Financovanie 3 2 3 
Iná oblasť 5 3 5 
Celkom 150 100 158 

Tabuľka 24: Popisné charakteristiky 
Popisné charakteristiky - oblasť spolupráce 

Miery polohy 
modálna kategória výskum a vývoj (48; 32 %) 
Miery variability 
variačný pomer (v)  0,680 
nominálny rozptyl (nomvar, Giniho koeficient) 0,785 
entropia (H) 1,676 
normalizovaný normálny rozptyl (norm. nomvar) 0,916 
normalizovaná entropia (H*) 0,861 

Graf 12: Oblasti spolupráce strategických partnerov 

 

O 13: Ktoré sú najviac charakteristické účely strategickej spolupráce? 

Cieľ otázky 
Zistiť za akým účelom podniky najčastejšie vytvárajú strategické partnerské vzťahy. 
Respondenti si mohli vybrať maximálne 5 odpovedí z 15 kategórií, ďalej mali možnosť 
uvádzať vlastnú odpoveď. 
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Charakteristika odpovedí 
Viac ako polovica podnikov označil vývoj a inováciu za účel spolupráce so strategickým 
partnerom. Z odpovedí vyplýva aj to, že tie podniky inovujú a podiel inovujúcich podnikov 
v rámci výberového súboru je značne vyšší ako priemer v ČR (38 %25). Táto aktivita úzko 
súvisí so zameraním podnikov v rámci hlavnej alebo vedľajšej činnosti na výskum a vývoj. 
Na druhom a treťom mieste sú dve, podobne početné kategórie odpovedí: získanie 
komplexných zákaziek a optimalizácia (výroby, postupov). Najmenej typickým účelom 
strategickej spolupráce je získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov ako EU. Prehľad 
uvádza tabuľka 25.  

Tabuľka 25: Účel strategickej spolupráce 
Výberový súbor 

Odpovede  
Účel spolupráce 

Absolútna 
početnosť 

Relatívna  
početnosť 

Relatívna  
početnosť  

(počet 
respondentov) 

Zoskupenie 
účelov podľa 
preferencií 

Vývoj / inovácia výrobku (služby) 50 14,9 53,7 1.  
Získanie komplexných zákaziek 39 11,8 42,6 
Optimalizácia (výroba, postupy, 
procesy) 38 11,4 41,1 2. 
Rozšírenie sortimentu  33 10,1 36,3 
Zvýšenie trh. podielu (v tuzemsku) 32 9,6 34,7 3. 
Zvýšenie objemu výroby 25 7,5 26,8 
Zvýšenie obratu 23 7,0 25,3 
Využitie obch. vzťahov a kom. kanálov 22 6,6 23,7 4. 
Expanzia na zahraničné trhy 15 4,4 15,8 
Zvýšenie trh. podielu (zahraničie) 13 3,9 14,2 
Reklama, výskum trhu 12 3,5 12,6 
Získanie finanč. prostriedkov (z EU) 12 3,5 12,6 5. 
Rozloženie rizika 9 2,6 9,5 
Zníženie konk. stretov 7 2,2 7,9 
Získanie fin. prostr. (iné zd. ako EU) 3 0,9 3,2 6. 
Celkom 333 100 360  

Bližšie informácie o danom nominálnom súbore poskytujú popisné charakteristiky 
v tabuľke 26. 

Tabuľka 26: Popisné charakteristiky – účel spolupráce 
Popisné charakteristiky - účel spolupráce 

Miery polohy 
modálna kategória vývoj / inovácia (50; 15 %) 
Miery variability 
variačný pomer (v)  0,850 
nominálny rozptyl (nomvar, Giniho koeficient) 0,909 
entropia (H) 2,521 
normalizovaný normálny rozptyl (norm. nomvar) 0,974 
normalizovaná entropia (H*) 0,931 

                                                 
25 www.czso.cz 
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Z porovnania normalizovaných charakteristík vyplýva, že hodnoty pre normalizovaný rozptyl 
a entropiu sú veľmi blízke: 0,97 a 0,93. Čísla sú blízke jednej – maximálnej možnej hodnote, 
čo poukáže na vysokú mieru variability súboru (viď ďalej príloha 1). Popísané charakteristiky 
znázorňuje graf 13. 

Graf 13: Účel strategickej spolupráce 

 

O 14: V rámci strategickej spolupráce v akej pozícii sa nachádza  najčastejšie Váš podnik? 

Cieľ otázky 
Zistiť pozíciu daného podniku v rámci spolupráce, tj. či daný podnik je rovnocenným 
partnerom, dominantným partnerom alebo je partner iba s menším vplyvom na rozhodovanie.  

Charakteristika odpovedí 
Až 74 % podnikov tvrdilo, že v rámci strategickej spolupráce je v pozícii rovnocenného 
partnera. Táto informácia je veľmi významná, totiž pomôže oddeliť od zistených 
strategických partnerských vzťahov tie, ktoré sú založené na rovnocennosti strán. Výrazne 
menší je podiel podnikov, ktoré sú v rámci strategickej spolupráce v pozícii dominantného 
partnera (20 %). Takmer podobný je podiel aj tých podnikov, ktoré uvádzali, že v prípade 
niektorých vzťahov sú v pozícii partnera s menším vplyvom na rozhodovanie (17 %). Prehľad 
početností odpovedí uvádza tabuľka 27. 

Pomocou popisných charakteristík bola ďalej zistená nižšia heterogenita odpovedí 
v porovnaní s odpoveďami na predchádzajúce dve otázky. Je tomu tak, kvôli silnej 
preferencie varianty „Rovnocenný partner“, ktorá dosahuje nadpolovičný podiel, 
a predstavuje majoritnú kategóriou. Hodnoty pre normalizovaný rozptyl a entropiu vychádzali 
na 0,75 a 0,79. Prehľad o popisných charakteristikách je uvedený v prílohe1, popísané 
charakteristiky znázorňuje graf 14. 
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Tabuľka 27: Pozícia podnikov v rámci strategickej spolupráce 
Výberový súbor 

Odpovede Pozícia podnikov 
Absolútna početnosť Relatívna  početnosť 

Relatívna  početnosť  
(počet respondentov) 

Rovnocenný partner 70 67 74 
Dominantný partner 19 18 20 
Partner iba s menším vplyvom 
na rozhodovanie 16 15 17 
Celkom 105 100 111 

Graf 14: Pozícia podnikov v rámci strategickej spolupráce 

 

5.2.5.2.3 Právne zabezpečenie strategickej spolupráce 

Neoddeliteľnou súčasťou strategickej spolupráce je jej právna dimenzia. Podľa odborných 
publikácií strategickú spoluprácu charakterizujú voľne vymedzené vzťahy medzi podnikmi.  
Účelom nasledujúcich štyroch otázok bolo zistiť, aká je najbežnejšia forma právneho 
zabezpečenia strategických obchodných vzťahov, v prípade, že spolupráca sa realizuje na 
základe zmluvy, v akej miere sú podniky viazané zmluvou a aké sú skúsenosti podnikov 
s ochranou duševného vlastníctva. 

O 15: Čo tvorí právny základ strategickej spolupráce? 

Cieľ otázky 
Zistiť, nakoľko sú podniky v rámci strategickej spolupráce právne viazané, tj. či dominuje 
voľnejší základ spolupráce (ústne dohody, zmluvy) alebo tesnejšie vzťahy (vlastníctvo 
majetkového podielu v spoločnom alebo partnerskom podniku). Respondenti si mohli označiť 
viac charakteristických odpovedí.  

Charakteristika odpovedí 
Z výsledkov jednoznačne vyplýva dominancia zmluvných vzťahov v porovnaní s ostatnými 
formami právneho zabezpečenia spolupráce. Používa ju 84 % podnikov. Takmer tretina 
respondentov uviedla, že základom spolupráce je ústna dohoda. Iba v prípade malého podielu 
podnikov sú charakteristické „tesnejšie“ vzťahy formou majetkového podielu (6-7 %).  

Z výsledkov ďalej vyplýva, že 16 %, tj. 15 podnikov vôbec neaplikuje písomnú zmluvu. Tieto 
podniky s výnimkou dvoch majú ústne uzatvorené dohody so svojimi strategickými 
partnermi. Početnosti uvádza tabuľka 28 a znázorňuje graf 15 znázorňuje percentuálny podiel 
početnosti jednotlivých kategórií z počtu respondentov. 
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Tabuľka 28: Právne zabezpečenie spolupráce 
Výberový súbor 

Odpovede 
Právny základ 

Absolútna 
početnosť 

Relatívna  
početnosť 

Relatívna  
početnosť  

(počet 
respondentov) 

Ústna dohoda 29 23,8 30,5 
Písomná zmluva 80 65,6 84,2 
Spoločne založený podnik (joint venture) 6 4,9 6,3 
Majetkový podiel v partnerskej 
spoločnosti alebo majetkový podiel 
partnerskej spoločnosti v danom podniku 7 5,7 7,4 
Celkom 122 100 128,4 
Počet respondentov 95 

 
Graf 15: Právne zabezpečenie spolupráce 

 

 

O 16: V prípade, že základom spolupráce je zmluva, uveďte prosím typ zmluvy (typy zmlúv), 
ktoré sa používajú. 

Cieľ otázky 
Zistiť, ktoré sú najviac využívané zmluvy v strategických obchodných vzťahoch. Podniky si 
mohli vybrať z ponúkaných možností aj viac typických odpovedí, resp. uviesť vlastnú 
odpoveď. 

Charakteristika odpovedí 
Z odpovedí respondentov vyplýva, že väčšina z nich (77 %) aplikuje zmluvu o spolupráci 
v rámci strategického partnerského vzťahu. Druhou najrozšírenejšou formou je zmluva 
o diele, používa ju 48 % podnikov. Podiel podnikov, ktoré spolupracujú s partnerom na 
základe licenčnej zmluvy a zmluvy o sprostredkovaní je v porovnaní s predchádzajúcimi 
kategóriami relatívne nízky, 16 % až  5 %. Početnosť odpovedí uvádza tabuľka 29 
a znázorňuje graf 16. 

Podniky, ktoré uvádzali aj kategóriu „Iná“, spolupracujú na základe zmluvy o vývoj software 
(2 podniky), rámcovej  zmluvy a kúpnej zmluvy. 
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Tabuľka 29: Najviac využívané zmluvy – prehľad 
Výberový súbor 

Odpovede 
Typ zmluvy 

Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť  

(počet 
respondentov) 

Zmluva o spolupráci 63 49,2 78,8 
Zmluva o diele 39 30,5 48,8 
Zmluva o sprostredkovaní 9 7,0 11,3 
Licenčná zmluva 13 10,2 16,3 
Iná 4 3,1 5,0 
Celkom 128 100 160 
Počet respondentov 80 

Graf 16: Najviac využívané zmluvy – prehľad 

 

O 17: V prípade, že spolupráca sa realizuje na základe zmluvy, uveďte prosím mieru 
viazanosti zmluvou. 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť, nakoľko sú podniky zmluvou viazané v rámci strategickej 
spolupráce, tj. či dominuje voľné vymedzenie práv a povinností v zmluve alebo naopak, 
presné vymedzenie, ošetrujúce aj prípady porušenia zmluvných povinností. Respondenti 
mohli vybrať jeden alebo viac charakteristických odpovedí z nasledujúcich možností: 

• Zmluva voľne vymedzuje práva a povinnosti obchodných partnerov 
• Zmluva presne vymedzuje práva a povinnosti obchodných partnerov 
• Zmluva presne vymedzuje práva a povinnosti obchodných partnerov a pre prípad 

porušenia zmluvnej povinnosti je dohodnutá zmluvná pokuta 

Charakteristika odpovedí 
Z hľadiska miery viazanosti dominujú zmluvy, ktoré presne vymedzujú práva a povinnosti 
partnerov. Využíva ich až 93 % podnikov. Takmer polovica respondentov uviedla, že zmluvy 
obsahujú aj dohodnutú zmluvnú pokutu. Jedná sa o 45 % z celkového počtu uvedených typov 
zmlúv. 16 % podnikov používa voľne konštruované zmluvy, a okrem toho iné typy zmlúv ani 
neaplikuje.  

Počet podnikov, ktoré majú dohodnuté v zmluvách zmluvné pokuty, a  naviac ten je jediný 
typ zmluvy, ktorý používajú, je 34 (43 % z 80 podnikov, ktoré využívajú zmluvu 
v strategických partnerských vzťahoch). Vysoká miera zmlúv s dohodnutou pokutou môže 
byť odrazom tak plošne aplikovaných štandardných postupov v podniku, ako aj nedôvery 
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medzi partnermi. Prehľad o použitých zmluvách uvádza tabuľka 30, početnosti znázorňuje 
graf 17. 

Tabuľka 30: Kategórie zmlúv podľa miery viazanosti partnerov 
Výberový súbor 

Odpovede 
Typ zmluvy 

Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť  

(počet 
respondentov) 

Voľné vymedzenie 13 14,9 16,3 
Presné vymedzenie 35 40,2 43,8 
Presné vymedzenie s pokutou 39 44,8 48,8 
Celkom 87 100,0 108,75 
Počet respondentov 80 

Graf 17: Kategórie zmlúv podľa miery viazanosti partnerov 

 

O 18: Chránite duševné vlastníctvo Vášho podniku formou patentov, úžitkových vzorov, 
priemyselných vzorov a ochranných známok? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť, do akej miery kladú dotazované podniky dôraz na ochranu práv 
duševného vlastníctva formou patentov, úžitkových vzorov, priemyselných vzorov 
a ochranných známok. Ochrana duševného vlastníctva je dôležitou súčasťou ochrany know-
how podniku a môže zohrávať významnú úlohu v ich vzťahoch.   

Charakteristika odpovedí 
Takmer dve tretiny podnikov potvrdili ochranu duševného vlastníctva aspoň jedným 
spôsobom z uvedených možností. Jedná sa o relatívne vysoký podiel, čo môže byť v dôsledku 
zamerania skúmaných podnikov na výskum a vývoj. V jednotlivých podnikoch sa nezisťoval 
presný typ ochrany duševného vlastníctva. Na základe štatistických informácií z vestníku 
Úřadu průmyslového vlastnictví a online národnej databázy je možné predpokladať, že sa 
jedná väčšinou o patenty a úžitkové vzory, ktoré na celoštátnej úrovni predstavujú takmer 
70 % z celkového počtu položiek uvedených v databáze. Početnosti uvádza tabuľka 31 a 
znázorňuje graf 18. 

Tabuľka 31: Ochrana duševného vlastníctva 
Existencia ochrany duševného 

vlastníctva Absolútna početnosť Relatívna početnosť 

Áno 60 63 
Nie 35 37 
Celkom 95 100 
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Graf 18: Ochrana duševného vlastníctva 

 

5.2.5.2.4 Predpoklady vytvorenia a udržania strategickej spolupráce 

Medzi strategickou spoluprácou a klasickým zmluvným vzťahom je často iba malý rozdiel, 
ktorý je na jednej strane tvorený zameraním strategickej spolupráce na špecifické oblasti, ako 
už bolo vymedzené. Na strane druhej podniky sú nútené do väčších detailov zvažovať určité 
kritériá a brať do úvahy aj také, ktoré v prípade klasického obchodného vzťahu neprichádzajú 
do úvahy, alebo sa zaoberá s nimi iba okrajovo. 

V rámci výskumu bola skúmaná preferencia vybraných kritérií z hľadiska vytvorenia 
a udržania spolupráce. Jedná sa dve batérie otázok, kde respondenti mali ohodnotiť dôležitosť 
jednotlivých uvedených kritérií od 1 (vôbec nie je dôležité) do 5 (veľmi dôležité). Okrem toho 
mali možnosť uviesť aj vlastné kritérium.  

O 19: Aké sú predpoklady vytvorenia strategickej spolupráce? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť dôležitosť niektorých vybraných predpokladov vytvorenia 
strategickej spolupráce pre podnik. Respondenti si mohli hodnotiť od 1 (vôbec nie je dôležité) 
do 5 (veľmi dôležité) nasledujúce kritériá: Dôvera (P1); Spoločné vízie a ciele (P2); Spoločné 
záujmy v oblasti výroby (poskytovania služieb, P3); Existencia koordinátora, ktorý je 
spojovacím článkom medzi podnikmi (P4); Možnosť úspory nákladov vďaka spolupráce (P5); 
Pozitívne skúsenosti iných podnikov z okolia podniku (P6); Kvalitné právne zabezpečenie 
spolupráce (P7). 

Charakteristika odpovedí 
Silu preferencie jednotlivých kritérií vytvorenia strategickej spolupráce uvádzajú tabuľky 32 
až 34. 

Tabuľka 32: Dôvera a spoločné vízie a ciele ako predpoklady vytvorenia strategickej spolupráce 
Dôvera (P1) Spoločné vízie a ciele (P2) 

Odpovede Odpovede Kategórie odpovedí 
Abs. % 

Valid. 
% 

Kum. 
% Abs. % 

Valid. 
% 

Kum. 
% 

1 – vôbec nie je dôležitá 0 0 0 0 6 6,3 6,5 6,5 
2 – nie je moc dôležitá 1 1,1 1,1 1,1 13 13,7 14,1 20,7 
3 – ani dôležitá, ani nedôležitá 3 3,2 3,2 4,2 22 23,2 23,9 44,6 
4 – celkom dôležitá 21 22,1 22,1 26,3 31 32,6 33,7 78,3 
5 – veľmi dôležitá 70 73,7 73,7 100 20 21,1 21,7 100 
Neviem 0 0 – – 3 3,2 – – 
Celkom 95 100 100 – 95 100 100 – 
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Tabuľka 33: Spoločné záujmy a existencia koordinátora ako predpoklady vytvorenia strategickej 
spolupráce 

Spoločné záujmy (P3) Existencia koordinátora (P4) 
Odpovede Odpovede Kategórie odpovedí 

Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% 
1 – vôbec nie je dôležitá 5 5,3 5,4 5,4 29 30,5 32,6 32,6 
2 – nie je moc dôležitá 10 10,5 10,9 16,3 15 15,8 16,9 49,4 
3 – ani dôležitá, ani nedôležitá 29 30,5 31,5 47,8 20 21,1 22,5 71,9 
4 – celkom dôležitá 26 27,4 28,3 76,1 16 16,8 18,0 89,9 
5 – veľmi dôležitá 22 23,2 23,9 100,0 9 9,5 10,1 100,0 
Neviem 3 5,3 – – 6 30,5 – – 
Celkom 95 100 100 – 95 100 100 – 

Tabuľka 34: Úspora nákladov, pozitívne skúsenosti iných a právne zabezpečenie ako predpoklady 
vytvorenia strategickej spolupráce  

Úspora nákladov (P5) Pozitívne skúsenosti iných 
(P6) Právne zabezpečenie (P7) 

Odpovede Odpovede Odpovede 
Kateg. 
odp. 

Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% 

1 1 1,1 1,2 1,2 4 4,2 4,3 4,3 3 3,2 3,3 3,3 
2 12 12,6 14,6 15,9 25 26,3 27,2 31,5 19 20,0 20,9 24,2 
3 32 33,7 39,0 54,9 28 29,5 30,4 62,0 29 30,5 31,9 56,0 
4 19 20,0 23,2 78,0 22 23,2 23,9 85,9 19 20,0 20,9 76,9 
5 18 18,9 22,0 100 13 13,7 14,1 100 21 22,1 23,1 100,0 
Neviem 13 13,7 – – 3 3,2 – – 4 4,2 – – 
Celkom 95 100 100 – 95  100 – 95 3,2 100 – 

Z hodnotenia odpovedí vychádza, že hlavným predpokladom vytvorenia strategickej 
spolupráce je dôvera. Pomocou popisných štatistických charakteristík bolo zistené, že táto 
kategória má jednoznačne najnižšiu variabilitu, čo poukáže na silnú preferenciu hodnotenia 5 
– veľmi dôležitá, takmer u tri štvrtiny respondentov. 

Druhým najviac ohodnoteným predpokladom sú spoločné vízie a ciele (P3). Preferencia tejto 
kategórie však v porovnaní s  nasledujúcou kategóriou P3 (spoločné záujmy v oblasti výroby, 
resp. poskytovania služieb) už nie ja taká výrazné. Popisné charakteristiky odpovedí sa líšia 
modusom a mierou variability.  

Pozícia štvrtej a piatej kategórie podľa preferencií, tj. P5 a P7 je tiež veľmi blízka. Jedná sa 
o možnosť úspory nákladov vďaka spolupráce a kvalitného právneho zabezpečenia. Popisné 
charakteristiky odpovedí odhalili takmer totožnú polohu rozdelenia odpovedí, líšia sa iba 
mierou variability, ktorá je v prípade P5 nižšia, čo vyjadruje jednoznačnejšiu preferenciu.  

Najmenej dôležitým predpokladom vytvorenia strategickej spolupráce, podľa hodnotového 
rebríčka respondentov je kategória P6 a P4, tj. pozitívne skúsenosti iných podnikov 
a existencia koordinátora, ktorý je spojovacím článkom medzi podnikmi. Popisné 
charakteristiky odhalili odlišnosť vo variačnom rozpätí, ktoré je nižšie v prípade P6.  
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Poradie predpokladov vytvorenia strategickej spolupráce z hľadiska významu pre podnikov je 
nasledujúce: 

1. dôvera; 
2. spoločné vízie a ciele; 
3. spoločné záujmy v oblasti výroby (poskytovania služieb); 
4. možnosť úspory nákladov; 
5. kvalitné právne zabezpečenie spolupráce; 
6. existencia pozitívnych skúseností iných podnikov; 
7. existencia koordinátora. 

Rozdelenie jednotlivých odpovedí z hľadiska sily preferencie znázorňujú grafy 19 až 25. 

Graf 19: Dôvera 

 

Graf 20: Spoločné vízie a ciele 

 
 

Graf 21: Spoločné záujmy v oblasti výroby  

 

Graf 22: Existencia koordinátora 

 
 

Graf 23: Úspora nákladov 

 

Graf 24: Pozitívne skúsenosti iných  
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Graf 25: Právne zabezpečenie spolupráce 

 

O 20: Aké sú predpoklady udržania strategickej spolupráce? 

Cieľ otázky 
Spolupráca v rámci strategického partnerstva nie vždy naplňuje očakávania strán. Aj napriek 
tomu, že predpoklady vytvorenia spolupráce boli splnené, môže dôjsť k zmenám, ktoré vedú 
k nefunkčnosti spolupráce, ktorá skôr či neskôr je potom ukončená. Cieľom otázky bolo zistiť 
preferencie vybraných kritérií udržania spolupráce podnikmi. Respondenti hodnotili od 1 (nie 
je dôležité) do 5 (veľmi dôležité) dôležitosť nasledujúcich aspektov: Dôvera (U1); Spolupráca 
prináša každej strane úžitok (U2); Trvalá existencia spoločných záujmov (U3); Trvalá 
existencia výhod zo spolupráce pre Váš podnik (U4); Kvalitné právne zabezpečenie 
spolupráce (U5). Ďalej podniky mali možnosť doplniť a ohodnotiť vlastnú variantu odpovede. 

Charakteristika odpovedí 
Silu preferencie jednotlivých kritérií udržania strategickej spolupráce uvádzajú tabuľky 35 
a 36. 

Tabuľka 35: Predpoklady udržania strategickej spolupráce – preferencia kritérií U1 a U2 

Dôvera (U1) 
Spolupráca prináša každej strane 

úžitok (U2) 
Odpovede Odpovede Kategórie odpovedí 

Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% 
1 – vôbec nie je dôležitá 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
2 – nie je moc dôležitá 1 1,1 1,1 1,1 0 0,0 0,0 0,0 
3 – ani dôležitá, ani nedôležitá 3 3,2 3,2 4,2 16 16,8 17,4 17,4 
4 – celkom dôležitá 19 20,0 20,0 24,2 20 21,1 21,7 39,1 
5 – veľmi dôležitá 72 75,8 75,8 100 56 58,9 60,9 100 
Neviem 0 0 – – 3 3,2 – – 
Celkom 95 100 100 – 95 100 100 – 

Z analýzy popisných charakteristík vyplýva, že najvýznamnejším predpokladom udržania 
strategickej spolupráce je trvalá existencia dôvery medzi partnermi (U1). V rámci tejto 
kategórie variabilita odpovedí – v porovnaní s ostatnými štyrmi kategóriami – bola najnižšia. 
Až 75 % respondentov hodnotilo dôveru za „veľmi dôležitá“ (5). 

Nasledujúcim, tiež vysoko hodnotením aspektom bolo to, aby spolupráca trvalo prinášala 
úžitok pre každú zapojenú stranu (U2). U tejto otázky treba obzvlášť zdôrazniť slovo „každá“. 
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Opakom tohto tvrdenia je kritérium U4 (Trvalá existencia výhod zo spolupráce pre daný 
podnik), ktoré sa umiestnilo na treťom mieste. To znamená, že podniky pred vlastným 
úžitkom uprednostňujú spoločný úžitok zo spolupráce. 

Tabuľka 36: Predpoklady udržania strategickej spolupráce – preferencia kritérií U3–U5. 
Trvalá existencia spoločných 

záujmov (U3) 
Trvalá existencia výhod pre 

Váš podnik (U4) 
Kvalitné právne zabezpečenie 

spolupráce (U5) 
Odpovede Odpovede Odpovede 

Kateg. 
odp. 

Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% 

1 2 2,1 2,2 2,2 0 0,0 0,0 0,0 3 3,2 3,3 3,3 
2 8 8,4 8,8 11,0 9 9,5 9,8 9,8 16 16,8 17,8 21,1 
3 22 23,2 24,2 35,2 13 13,7 14,1 23,9 28 29,5 31,1 52,2 
4 38 40,0 41,8 76,9 41 43,2 44,6 68,5 25 26,3 27,8 80,0 
5 21 22,1 23,1 100 29 30,5 31,5 100 18 18,9 20,0 100 
Neviem 4 4,2 – – 3 3,2 – – 5 5,3 – – 
Celkom 95 100 100 – 95 100 100 – 95 100 100 – 

Predposledným aspektom z hľadiska preferencií je trvalá existencia spoločných záujmov 
(U4). Relatívne nízke hodnotenie tohto kritéria môže byť odrazom „slobody“ 
spolupracujúcich partnerov, určitej voľnosti v spolupráci. Najnižšie hodnotenie dostalo 
kvalitné právne zabezpečenie spolupráce (U5). Je tomu tak preto, lebo ak dôjde k prehĺbeniu 
dôvery medzi partnermi, spravidla odpadá značná časť právnej administratívy – a preto stráca 
na význame.  

Grafy 26 až 30 znázorňujú vyššie uvedené charakteristiky. 

Graf 26: Dôvera 

 

Graf 27: Spolupráca prináša každej strane úžitok  

 

Graf 28: Trvalá existencia spoločných záujmov 

 

Graf 29: Trvalá existencia výhod pre daný podnik 
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Graf 30: Kvalitné právne zabezpečenie 

 

5.2.5.2.5 Vnímanie vybraných aspektov strategickej spolupráce 

V súvislosti s čiastkovým cieľom IV. podniky, ktoré majú strategických partnerov boli ďalej 
dotazované za účelom bližšie charakterizovať spoluprácu a jej vplyv na daný subjekt. 
Respondenti mali ohodnotiť pomocou päťbodovej škály vnímanie nasledujúcich aspektov: 

– náročnosť udržania spolupráce; 
– vnímaná dôvera medzi partnermi; 
– vplyv strategickej spolupráce na rast a rozvoj podniku; 
– dôležitosť strategickej spolupráce pre podnik. 

O 21: Ako vnímate udržanie spolupráce s partnermi z hľadiska náročnosti? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť ako vnímajú podniky náročnosť udržania už vybudovanej 
strategickej spolupráce. Respondenti mohli hodnotiť od 1 – nenáročné do 5 – veľmi náročné. 

Charakteristika odpovedí 
Najviac podnikov hodnotilo náročnosť udržania spolupráce stupňom 4 (38 %), čo je možné 
interpretovať, ako celkom náročné. Zhruba pätina podnikov vnímala udržanie spolupráce o to 
ešte viac náročnú (5) a 40 % menej náročnú. Základné údaje o odpovediach uvádza 
tabuľka 37 a znázorňuje graf 31 

Tabuľka 37: Náročnosť udržania spolupráce  
Odpovede Kateg. 

odp. Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% 
1 3 3,1 3,2 3,2 
2 4 4,7 4,8 8,0 
3 30 31,2 31,9 39,9 
4 36 37,5 38,3 78,2 
5 21 21,9 22,3 100 
Neviem 2 0 – – 
Celkom 95 100 100 – 

Graf 31: Náročnosť udržania spolupráce 
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O 22: Ako by ste charakterizovali dôveru v rámci Vašej spolupráce? 

Cieľ otázky 
Pri hodnotení jednotlivých kritérií vytvorenia a udržania spolupráce podniky za 
najdôležitejšie uvádzali jednoznačne dôveru. Cieľom tejto otázky bolo zistiť skutočnú úroveň 
dôvery medzi strategickými partnermi, tú, ktorú podniky vnímajú v rámci spolupráce. 

Charakteristika odpovedí 
Rozdelenie početnosti odpovedí uvádza tabuľka 38 a znázorňuje graf 32. Skoro polovica 
podnikov (45 %) charakterizovala dôveru medzi strategickými partnermi ako celkom silnú. Je 
vysoký podiel aj respondentov, ktorí pociťujú veľmi vysokú mieru dôvery (30 %). Zvyšných 
25 % podnikov hodnotilo silu dôvery v rozmedzí 1–3 (veľmi slabá až ani slabá, ani silná).   

Interpretácia výsledkov – dôvera 
Pri celkovom hodnotení otázky dôvery, treba si zvažovať výsledky odpovedí na niektoré 
z predchádzajúcich otázok. Zatiaľ boli zistené nasledujúce informácie: 

    ad1) miera zmluvne podložených strategických vzťahov (zmluvy obsahujú často aj 
dohodnutú zmluvnú pokutu) je vysoká – ako už bolo skonštatované, vysoká miera 
zmlúv, ktoré presne vymedzujú jednotlivé aspekty spolupráce poukazujú na 
relatívne vysokú mieru nedôvery medzi partnermi 

    ad2) preferencia dôvery pri vytvorení a udržovaní spolupráce je veľmi silná – výsledky 
týchto dvoch otázok poukázali na to, že základným predpokladom vytvorenia aj 
udržania spolupráce je dôvera. Podniky vo svojich odpovediach prejavili veľmi 
silnú preferenciu. Maximálna dôvera je však vo väčšine prípadov skôr túžbou, ako 
skutočnosťou, preto výsledky odpovedí na tie dve otázky odrážajú určitý 
požadovaný, očakávaný, ideálny stav – vytýčený cieľ, čo však nemusí byť 
(nemôže byť) dosiahnutý. 

    ad3) podniky vnímajú dôveru medzi partnermi navzájom v skutočnosti ako celkom 
silnú. Výsledky hodnotenia odpovedí na túto otázku však do istej miery protirečia 
výsledkom otázky v ad1), ak predpokladáme, že zmluvy sú znakom nedôvery 
medzi podnikmi. 

Čo môže byť vysvetlením na ten nesúlad? Na základe výrokov opýtaných podnikateľov 
a názoru autora, je to kvôli rôznorodosti strategických partnerských vzťahov. Podniky 
spolupracujú s viacerými partnermi, a tie vzťahy okrem iných sa môžu líšiť aj stupňom 
dôvery medzi partnermi. V rámci strategických partnerov spravidla dominuje jeden alebo 
malý počet takých, s ktorými podniky udržiavajú nadštandardné vzťahy, ktoré sú založené na 
dlhoročných osobných kontaktoch. Podniky boli dotazované na vnímanie dôvery všeobecne, 
v zmysle toho, čo je najviac charakteristické pre ich strategické partnerské vzťahy. Existencia 
takého nadštandardného vzťahu má pre daný subjekt bez pochybnosti najväčšiu váhu, čo 
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môže značne ovplyvniť ich celkové vnímanie dôvery. Autorka práce sa domnieva, že 
v dôsledku toho dôvera v rámci „štandardných“ vzťahoch môže byť mierne nadhodnotená. 

Tabuľka 38: Sila dôvery v rámci spolupráce 
Odpovede Kateg. 

odp. Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% 
1 0 0,0 0,0 0,0 
2 9 9,5 9,5 9,5 
3 15 15,8 15,8 25,3 
4 43 45,3 45,3 70,5 
5 28 29,5 29,5 100,0 
Neviem 0 0,0 – – 
Celkom 95 100 100 – 

Graf 32: Sila dôvery v rámci spolupráce 

O 23: Ako by ste charakterizovali vplyv spolupráce na rast a rozvoj Vášho podniku? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť, aký prínos má strategická spolupráca pre dotazovaných podnikov 
z hľadiska rastu a rozvoja. Respondenti mohli hodnotiť vplyv spolupráce od 1 (negatívny 
vplyv) do 5 (veľmi pozitívny vplyv).  

Charakteristika odpovedí 
Rozdelenie početnosti odpovedí uvádza tabuľka 39 a znázorňuje graf 33. Viac ako polovica 
podnikov (45 %) charakterizovala vplyv strategickej spolupráce na rast a rozvoj podniku ako 
celkom silnú. Vysoký je podiel aj respondentov, ktorí pociťujú veľmi vysokú mieru dôvery 
(28 %). Zvyšných 20 % podnikov hodnotilo vplyv spolupráce v rozmedzí 1–3 (veľmi slabá až 
ani slabá, ani silná). Rozdelenie početností odpovedí je veľmi podobné rozdeleniu 
v predchádzajúcej otázke. 

Tabuľka 39: Vplyv spolupráce na rast a rozvoj 
Odpovede Kateg. 

odp. Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% 

1 0 0,0 0,0 0,0 
2 2 2,1 2,1 2,1 
3 16 16,8 16,8 18,9 
4 50 52,6 52,6 71,6 
5 27 28,4 28,4 100,0 
Neviem 0 0,0 – – 
Celkom 95 100 100 – 

Graf 33: Vplyv spolupráce na rast a rozvoj 

O 24: Aká dôležitá je spolupráca s ďalšími podnikmi pre Váš podnik? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť, nakoľko je dôležitá spolupráca pre daný podnik a ako vníma 
podnik svoju samostatnosť. Je schopný ďalej sa rozvíjať aj bez intenzívnej spolupráce alebo 
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spolupráca je pre neho až existenčne dôležitá? Odpovede dávajú signál o prístupu podnikov 
s strategickej spolupráci. 

Tabuľka 40: Dôležitosť spolupráce pre podnik 
Odpovede Kateg. 

odp. Abs. % 
Valid. 

% 
Kum. 

% 

1 1 1,5 1,5 1,5 
2 13 13,8 13,8 15,4 
3 26 27,7 27,7 43,1 
4 28 29,2 29,2 72,3 
5 26 27,7 27,7 100,0 
Neviem 0 0,0  – – 
Celkom 95 100 100 – 

Graf 34: Dôležitosť spolupráce pre podnik 

Charakteristika odpovedí 
Odpovede v porovnaní s predchádzajúcimi tromi otázkami mali najvyššiu mieru variability. 
85 % odpovedí je takmer rovnomerne rozdelené medzi hodnotou 3–5. 28 % respondentov 
uviedlo, že strategická spolupráca je pre nich až existenčne dôležitá. Podobný je podiel 
podnikov, pre ktoré spolupráca je veľmi dôležitá, a tiež podnikov, pre ktoré spolupráca je 
dôležitá. 15 % podnikov uviedlo, že strategická spolupráca je pre nich málo alebo vôbec nie je 
dôležitá. Prehľad o početnostiach jednotlivých odpovedí obsahuje tabuľka 40 a znázorňuje 
graf 34. 

O 25: Aká je stratégia Vášho podniku v oblasti spolupráce v nasledujúcich 1–3 rokoch? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť stratégiu podnikov v oblasti spolupráce. Táto otázka odhaľuje 
spokojnosť podnikov s existujúcou úrovňou spolupráce a tendenciu k ďalšiemu rozvoju, aj 
vďaka spolupráce. Podniky mohli označiť jednu odpoveď z nasledujúcich: 

– Ďalšie rozširovanie spolupráce 
– Zachovanie počtu obchodných partnerov v súčasnom stave 
– Zníženie počtu obchodných partnerov 
– Nechcem odpovedať 
– Celkom  

Charakteristika odpovedí 
60 % podnikov uviedlo, že v nasledujúcich 1–3 rokoch plánuje ďalšie rozširovanie 
strategickej spolupráce, čo je možné považovať za relatívne vysoký podiel. Prezrádza to 
aktívny prístup k budovaniu spolupráce s podnikmi. 34 % respondentov označilo zachovanie 
počtu obchodných partnerov v súčasnom stave, čo je možné charakterizovať ako znak 
spokojnosti s existujúcou úrovňou, intenzitou a rozsahom spolupráce. Prehľad početností 
uvádza tabuľka 41 a znázorňuje graf 35. 
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Tabuľka 41: Stratégia podnikov v oblasti spolupráce v nasledujúcich 1–3 rokoch 
Výberový súbor Stratégia 

Absolútna početnosť Relatívna početnosť 
Ďalšie rozširovanie spolupráce 55 57,9 
Zachovanie počtu obchodných partnerov 
v súčasnom stave 32 33,7 
Zníženie počtu obchodných partnerov 2 2,1 
Nechcem odpovedať 6 6,3 
Celkom  95 100 

Graf 35: Stratégia podnikov v oblasti spolupráce v nasledujúcich 1–3 rokoch 

 

5.2.5.2.6 Dôvody pre klasické obchodné vzťahy bez strategických partnerov 

Tie podniky, ktoré v dotazníku označili, že nemajú strategického partnera, boli ďalej 
dotazované na to, čo je dôvodom toho, že zatiaľ nevytvorili strategický partnerský vzťah so 
žiadnym z obchodných partnerov. 

O 26: Prečo Váš podnik zatiaľ nevytvoril strategickú spoluprácu, resp. čo ho od strategickej 
spolupráce odradzuje? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky je zistiť hlavné dôvody podnikov na preferenciu klasických obchodných 
vzťahov bez strategických partnerov.  

Charakteristika odpovedí 
Viac ako polovica podnikov označila, že ochrana know-how je jeden z dôvodov, prečo zatiaľ 
nevytvorili strategickú spoluprácu ani jedným obchodným partnerom. Veľmi podobný je 
podiel respondentov, ktorí tvrdili, že spolupráca na súčasnej úrovni im plne vyhovuje. 
Poslednou z najviac uprednostnených odpovedí je preferencia robiť veci vlastnými silami. 

Takmer štvrtina podnikov sa obáva rizika, že partner nebude splniť svoje záväzky. 13 % 
podnikov uvádzalo, že má málo informácií o strategickej spolupráci a 10 % odradzuje právne 
zabezpečenie spolupráce. Prehľad početností uvádza tabuľka 42 a znázorňuje graf 36. 

V rámci testovania štatistických hypotéz sa testovala zhoda preferencie troch najpočetnejších 
odpovedí. Test nepotvrdil štatisticky významný rozdiel medzi ochranou know-how, 
spokojnosťou so súčasnou úrovňou spolupráce a preferenciou robiť veci vlastnými silami 
(výpočet viď kapitola 6.1). 
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Tabuľka 42: Bariéry vo vytvorení strategickej spolupráce 
Výberový súbor 

Odpovede Dôvody podnikov 
Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Relatívna početnosť  
(počet respondentov) 

Chránime si know-how (A) 16 27,6 51,6 
Spolupráca s partnermi na súčasnej úrovni 
nám plne vyhovuje (B) 15 25,9 48,4 
Preferujeme robiť veci vlastnými silami (C) 13 22,4 41,9 
Obávame sa rizika, že partner nebude plniť 
svoje záväzky (D) 7 12,1 22,6 
Máme málo informácií (E) 4 6,9 12,9 
Právne zabezpečenie spolupráce vnímame 
ako náročnú záležitosť (F) 3 5,2 9,7 
Celkom 58 100 187 
Počet respondentov 31 

Graf 36: Bariéry vo vytvorení strategickej spolupráce 

 

5.2.5.3 Záver 

Záver dotazníka obsahoval dve otázky, ktoré hľadali odpoveď na otázky, či sa dá podnikov 
stimulovať, aby vytvorili (ďalšie) strategické partnerské vzťahy a ak áno, aké sú informačné 
kanály, ktorým podniky dôverujú. Tieto otázky dostal každý z respondentov.  

O 27: Motivovala by Vás informačná kampaň formou semináre, letákov alebo brožúry 
o možných formách spolupráce s inými podnikmi k vytvoreniu ďalších strategických 
partnerstiev? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť, či väčšia informovanosť podnikov motivovala by ich k vytvoreniu 
(ďalších) strategických partnerstiev. Respondenti mohli vybrať medzi nasledujúcimi 
odpoveďami: rozhodne áno, pravdepodobne áno, rozhodne nie, pravdepodobne nie, neviem. 

Charakteristika odpovedí 
Z prehľadu početnosti odpovedí (viď tabuľka 43 a graf 37) vyplýva, že podiel „rozhodne áno“ 
a „rozhodne nie“ je veľmi podobný. Ak však skúmame podiel odpovedí „pravdepodobne áno“ 
a „pravdepodobne nie“, zistíme, že je medzi nimi 1,5-násobok rozdielu v prospech negatívnej 
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odpovedi. 15 % podnikov uviedol nerozhodný odpoveď, ktorá bola v ďalšom kole vylúčená 
pri počítaní relatívnych početností.  

Pre jednoduchšie vyhodnotenie získaných hodnôt odpovede „áno“ a „rozhodne áno“, ako aj 
odpovede „nie“ a „rozhodne nie“ boli zoskupené a skúmala sa štatistická významnosť 
rozdielu medzi nimi (výsledky viď v kapitole 6.1). 

Tabuľka 43: Vplyv informačnej kampane - frekvenčná tabuľka odpovedí 
Výberový súbor 

Odpovede Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť (valid) Skupiny odpovedí

Rozhodne áno 10 7,6 8,9 
Pravdepodobne áno 36 27,3 32,1 41,1 
Rozhodne nie 12 9,1 10,7 
Pravdepodobne nie 54 40,9 48,2 58,9 
Neviem 20 15,2 – – 
Celkom 132 100 100 100 

Graf 37: Vplyv informačnej kampane 

 

Informačná kampaň môže byť úspešná iba v prípade, že informácie pochádzajú od subjektov, 
ktorým podniky dôverujú. Posledná otázka dotazníka sa venovala tejto oblasti. 

O 28: V prípade, že potrebujete odbornú radu všeobecne, na koho sa obrátite? 

Cieľ otázky 
Cieľom otázky bolo zistiť, ktoré sú informačné kanály, ktoré podniky využívajú v prípade, že 
potrebujú odbornú radu. Respondenti si mohli vybrať z nasledujúcich odpovedí: 

– Univerzita (vysoká škola) 
– Odborná literatúra 
– Iný podnik 
– Obchodní partneri 
– Odborná poradenská firma 
– Združenie alebo asociácia 
– Orgán JMK alebo mesta Brna 

Respondenti mohli označiť viac charakteristických odpovedí. 

Charakteristika odpovedí 
Na základe odpovedí najviac uprednostnenými informačnými kanálmi dotazovaných 
podnikov sú univerzity a odborná literatúra. Takmer 40 % respondentov označilo súčasne tie 
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dve odpovede. 34 % podnikov ďalej uvádzalo, že pre odbornú radu by sa obrátilo na iného 
podniku, resp. obchodného partnera. Odbornú poradenskú firmu by vybralo 27 % podnikov. 
Relatívne nízka, 14 – 13 % je preferencia posledných dvoch kategórií, kam patria združenia, 
asociácie, orgány JMK a orgány mesta Brna. Prehľad početností odpovedí uvádza tabuľka 44 
a graf 38. 

Z výsledkov treba si vyzdvihnúť vysoký podiel podnikov, ktoré označili, že v prípade potreby 
odbornej rady, obrátili by sa na univerzitu. Oproti tomu stojí často diskutovaná téma 
o nedostatočnej miere spolupráce univerzít a podnikov. Vo výskumnej vzorke sa však jedná 
o podniky, ktoré sa venujú výskumu a vývoju v rámci hlavnej alebo vedľajšej činnosti, a síce 
nebolo dotazníkom overené, ale dá sa predpokladať, že mnohé z týchto podnikov 
spolupracujú s univerzitami tak v oblasti zadania bakalárskych a diplomových prác, ako 
v rámci výskumných projektov. Na druhej strane je možné predpokladať určitú deformáciu 
odpovedí v dôsledku toho, že respondenti boli vedomí toho, že sa zúčastnia vysokoškolského 
výskumu.  

Druhým zaujímavým údajom je prekvapujúco nízky podiel podnikov, ktoré by sa obrátili na 
niektorý orgán JMK alebo mesta Brna. Môže to vyjadriť nedôveru v týchto orgánoch, ktoré 
na druhej strane sa usilujú o podporu podnikania. Vysoká miera nedôvery môže negatívne 
vplývať na úspešnosť niektorých projektov v tejto oblasti.   

Tabuľka 44: Získanie odbornej rady – výberový súbor 
Výberový súbor 

Odpovede Subjekty 
Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Relatívna početnosť 
(počet 

respondentov) 
Univerzita (vysoká škola) 53 23,1 40,2 
Odborná literatúra 50 21,8 37,9 
Iný podnik, resp. obchodný partner 45 19,7 34,1 
Odborná poradenská firma 36 15,7 27,3 
Združenie alebo asociácia 18 7,9 13,6 

Orgán JMK alebo mesta Brna 17 7,4 12,9 

Iné 10 4,4 7,6 

Celkom 229 100,0 173,5 
Počet respondentov 132 

Graf 38: Získanie odbornej rady – výberový súbor 
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5.2.6 Súhrn a diskusia výsledkov kvantitatívneho výskumu 

Úvodom do diskusie výsledkov je potrebné rekapitulovať, že cieľom kvantitatívneho 
výskumu bolo zistiť postoje malých a stredných podnikov k strategickej spolupráci a získať 
podrobnejšie informácie o realizovanej strategickej spolupráci. Základný súbor tvorili malé 
a stredné podniky z Juhomoravského kraja, ktoré v predmete podnikania uvádzajú výskum 
a vývoj ako hlavnú alebo vedľajšiu činnosť.  

Prvý z vytýčených čiastkových cieľov bolo odhaliť strategické obchodné vzťahy. V prvom 
kroku bolo zistené, že podniky najužšiu spoluprácu realizujú so svojimi dodávateľmi 
a odberateľmi. Konkrétne, 78 % respondentov tvrdilo, že najužšiu spoluprácu realizuje 
s odberateľmi, 40 % respondentov s dodávateľmi, pričom niektorí úzko spolupracujú 
s obidvoma skupinami. Spolupráca s konkurentmi, resp. potenciálnymi konkurentmi, na 
najužšej úrovni je málo charakteristická. Napriek tomu 39 % podnikov pravidelne 
spolupracuje s podnikmi z totožného odboru, konkurentmi, resp. potenciálnymi konkurentmi.  

V ďalšom kroku sa zisťovalo, či podniky spolupracujú aspoň s jedným zo svojich obchodných 
partnerov za účelom zdieľania zdrojov, činností, zmiernenia konkurenčného boja alebo 
v oblasti výskumu a vývoja. Jedná sa o účely typické pre strategickú spoluprácu, preto 
podniky, ktoré označili aspoň jeden z týchto účelov boli zaradené do skupiny tých, ktorí 
s veľkou pravdepodobnosťou majú strategického partnera. Podľa toho 38 % respondentov 
spolupracuje na strategickej úrovni s podnikmi z odboru, konkurentmi, resp. potenciálnymi 
konkurentmi a 63 % je podiel tých, ktorí spolupracujú s odberateľmi a dodávateľmi. Prvú 
formu je možné nazývať horizontálnou a druhú vertikálnou strategickou spoluprácou. 
Z hľadiska účelu je spolupráce prevažne zameraná na tvorbu, prenos a využitie poznatkov, 
zdieľanie zdrojov a zdieľanie činností. Strategická spolupráca vytvorená za účelom 
zmiernenia konkurenčného boja je málo charakteristická, uvádzala ju iba 8 % podnikov. 

Po celkovom vyhodnotení otázok zamerané na odhalenie strategických partnerstiev, je možné 
konštatovať, že v súlade so stanovenými kritériami, 72 % podnikov spolupracuje aspoň 
s jedným obchodným partnerom na strategickej úrovni. Jedná sa celkom o 95 podnikov. Jeden 
z dôvodov – ako už bolo uvedené – môže byť zameranie skúmaných podnikov na výskum 
a vývoj, čo predstavuje spravidla finančne náročnú záležitosť, ktorá „núti“ podnikov k užšej 
spolupráci. Skúmanie ostatných dôvodov umožňuje získanie detailnejších informácií o tejto 
skupine. 

Dotazované podniky najčastejšie spolupracujú v rámci štvor- a viacčlenných zoskupení (40%) 
alebo v dvojčlenných alianciách (33 %). Z geografického hľadiska obchodní partneri sú 
najčastejšie domáce podniky (88 %). Takmer polovica podnikov spolupracuje nielen 
s domácimi, ale aj  so zahraničnými podnikmi (46 %). Treba poznamenať, že „zahraničie“ 
v mnohých prípadoch predstavuje Slovenská republika. Okrem geografickej blízkosti 
obchodných partnerov spája aj história a kultúra národov. 
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Najviac charakteristickými oblasťami strategickej spolupráce sú výskum a vývoj (každý 
druhý podnik uvádzal túto oblasť), výroba (38 % podnikov) a služby (25 % podnikov). 
Účelom strategickej spolupráce  v 54 % prípadoch je vývoj alebo inovácia výrobku. Druhým 
a tretím najčastejšie uvádzaným účelom bolo získanie komplexných zákaziek (43 %) 
a optimalizácia výroby, postupov a procesov (41 %). Na druhej strane relatívne malý podiel 
respondentov uvádzalo rozloženie rizika (10 %), zmiernenie konkurenčného boja (8 %) 
a získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov ako EU (3 %), ako účel spolupráce. 

V rámci skupiny podnikov, u ktorých boli zistené znaky strategickej spolupráce, boli ďalej 
skúmané nasledujúce vybrané charakteristiky:  

• rovnocennosť partnerov: v prípade 74 % podnikov platí, že aspoň v rámci jedného 
strategického partnerského vzťahu sú s obchodnými partnermi v rovnocennej pozícii, 
to znamená, že majú totožný vplyv na rozhodovanie v rámci spolupráce. 15 % 
podnikov má skúsenosť so strategickou spoluprácou, kde je v pozícii dominantného 
partnera a podobný je podiel aj prípadov, kde podnik je v pozícii partnera s menším 
vplyvom. Z tohto hľadiska je možné podniky rozdeliť do dvoch skupín: A a B. 
„A“ zahrňuje rovnocenné partnerstvá a „B“ nerovnocenné partnerstvá. Do skupiny 
A je možné zaradiť 74 % (70) podnikov. Tie podniky aspoň v jednom prípade 
spolupracujú v rámci rovnocenného obchodného vzťahu. Pre strategické partnerstvá 
podnikov zo skupiny B sú charakteristické iba asymetrické vzťahy, čo platí v prípade 
26 % (25) podnikov. 

• právne zabezpečenie spolupráce: v rámci tejto otázky respondenti vybrali jeden alebo 
viac charakteristických foriem právneho zabezpečenia spolupráce z nasledujúcich 
možností: ústna dohoda, písomná zmluva, menšinový majetkový podiel v inom 
podniku a spoločný podnik. Podniky, ktoré spolupracujú na základe zmluvy ďalej 
mali možnosť uviesť mieru viazanosti zmluvou (voľné vymedzenie; presné 
vymedzenie; presné vymedzenie so zjednanou zmluvnou pokutou). Na základe toho 
je možné zaradiť podnikov znova do kategórií: A zahrňuje voľnú spoluprácu (tzn. 
spoluprácu na základe ústnej dohody a voľne konštruovanej zmluvy), B zahrňuje 
viazanejšiu formu spolupráce (presne vymedzené zmluvy a zjednané zmluvné 
pokuty) a C zahrňuje spoluprácu, kde podnikov spojí majetkový podiel. Do kategórie 
A spadá 44 % (42) podnikov, ktoré aspoň v jednom prípade realizujú voľnú 
spoluprácu. Do kategórie B je možné zaradiť 78 % (74) podnikov a do poslednej 
kategórie 14 % (13) podnikov. Treba si poznamenať, že medzi jednotlivými 
kategóriami existuje prelínanie, pretože mnohé podniky uplatňujú viac foriem 
právneho zabezpečenia. 

• sila dôvery medzi partnermi: podniky okrem toho, že uvádzali očakávanú mieru 
dôvery, hodnotili aj silu dôvery, ktorú pociťujú. Na stupnici od 1 (slabá) do 5 (veľmi 
silná) priemer hodnotenia vyšiel na 3,95. Oproti tomu stojí výsledok hodnotenia 



77 

očakávanej miery dôvery respondentmi s priemerom 4,7. Na základe sily dôvery, 
ktorú podnik pociťuje je možné zaradiť skúmaných subjektov do troch kategórií, a to 
A , B a C, kde:  

– A je charakterizovaná najsilnejšou mierou vnímanej dôvery (hodnotenia 5) – 
celkom 29 % (28) podnikov,  

– B je kategória s hodnotením vnímanej dôvery ako „celkom silná“ (hodnotenia 
4) – celkom 45 % (43) podnikov 

– kategória C zahrňuje podniky ktoré hodnotili silu vnímanej dôvery od 1 do 3 – 
25 % (24) podnikov. 

• dôležitosť spolupráce pre podnik: v rámci charakterizovania strategickej spolupráce 
respondenti hodnotili aj jej dôležitosť pre podnik od 1 (vôbec nie je dôležitá) do 5 (je 
veľmi dôležitá; až existenčne dôležitá). Podniky boli zaradené do kategórií podobne, 
ako v prípade hodnotenia dôvery, kde: 

– do kategórie A sú zaradené podniky, pre ktoré spolupráca je najviac dôležitá  
(hodnotenia 5) – celkom 27 % (26) podnikov,  

– do kategórie B sú zaradené podniky, pre ktoré spolupráca je celkom dôležitá 
(hodnotenia 4) – celkom 29 % (28) podnikov 

– do kategórie C sú zaradené podniky, pre ktorých spolupráca je stredne, až málo 
dôležitá, tj. hodnotenia od 1 do 3 – 42 % (40) podnikov. 

Z hodnotenia výsledkov vyplýva relatívne nízky podiel podnikov, ktoré hodnotili 
dôležitosť spolupráce ako „celkom dôležitú“. Tomuto odporujú výsledky odpovedí 
na nasledujúcu otázku. 

• vplyv spolupráce na rast a rozvoj podniku: poslednou hodnotiacou otázkou v rámci 
charakteristík spolupráce bolo vyjadrenie sily vplyvu spolupráce na rast a rozvoj 
podniku na päťbodovej stupnici. Podobne, ako v prípade predchádzajúcich otázok je 
možné vytvoriť tri kategórie, ktoré sú nasledujúce:  

– A – podniky, ktoré uvádzali, že strategická spolupráca má veľmi silný vplyv na 
ich rast a rozvoj (hodnotenia 5) – 28 % (27) podnikov; 

– B – podniky, ktoré uvádzali, že strategická spolupráca má celkom silný vplyv 
na rast a rozvoj (hodnotenia 4) – 53 % (50) podnikov; 

– C – podniky, ktoré uvádzali, že strategická spolupráca má stredný až slabý 
vplyv na ich rast a rozvoj (hodnotenia 3 a menej) – 19 % (18) podnikov. 

Porovnaním odpovedí s predchádzajúcou otázkou je možné zbadať nesúlad v prípade 
kategórií B a C. Kým vyše 50 % podnikov uvádzalo, že spolupráca má celkom silný 
vplyv na ich rast a rozvoj, iba 29 % podnikov tvrdilo, že spolupráca je pre nich 
celkom dôležitá a až pre 42 % podnikov je spolupráca stredne až málo dôležitá. 
Vysvetlením môže byť slabšia sieťová identita týchto podnikov, ktorá bola testovaná 
v rámci hypotéz (viď kapitola 6.1). 
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Okrem charakteristík spolupráce, medzi vytýčenými čiastkovými cieľmi bolo zistenie 
hlavných predpokladov vytvorenia a udržania spolupráce. Podniky hodnotili na päťbodovej 
stupnici vybrané kritéria. Pomocou štatistickej analýzy výsledkov určilo sa nasledujúce 
poradie predpokladov: na prvom mieste skončila dôvera s veľmi silnou mierou preferencie. 
Nasledovali ju spoločné vízie a ciele a spoločné záujmy v oblasti výroby (poskytovania 
služieb). Podniky ďalej hodnotili na päťbodovej stupnici predpokladov udržania spolupráce. 
Z uvedených kritérií na prvom mieste skončila znova dôvera s veľmi silnou mierou 
preferencie. Druhým najdôležitejším kritériom je, aby spolupráca prinášala každej strane 
úžitok. Na toto vyjadrenie nadväzuje očakávanie, že spolupráca zabezpečuje trvalé výhody 
pre daný podnik. V rámci testovania hypotéz bolo ďalej zisťované, či existuje významný 
rozdiel medzi preferenciou druhého a tretieho kritéria, čo poskytuje informáciu o miere 
stotožnenia sa podniku so sieťou (viď kapitola 6.1). 

Tí respondenti, ktorí podľa uvedených odpovedí nevykazujú známky existencie strategického 
partnerstva, boli dotazované, prečo zatiaľ nevytvorili spoluprácu na strategickej úrovni, resp. 
čo ich od strategickej spolupráce odradzuje. Tri najfrekventovanejšie odpovede boli 
nasledujúce: ochrana know-how (52 % podnikov), spolupráca s partnermi na súčasnej úrovni 
vyhovuje (48 %) a preferencia robiť veci vlastnými silami (42 %). V rámci testovania hypotéz 
bolo ďalej skúmané, či existuje štatisticky významný rozdiel medzi pomermi týchto odpovedí, 
resp. či je možné prehlásiť, že jeden z najčastejších dôvodov, prečo podniky nevytvárajú 
strategické partnerstvá, je ochrana know-how (viď kapitola 6.1). 
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5.3 Kvalitatívny výskum 

Kvalitatívny výskum predstavuje druhú, avšak nemenej cennú časť výskumu dizertačnej 
práce. Hlavným účelom jeho uskutočnenia v rámci primárneho výskumu bolo previesť 
trianguláciu, tzn. kombináciu dátových typov a metód tak, aby bolo možné skúmať danú 
problematiku z rôznych uhlov pohľadu a docieliť tak získanie ucelenejšieho obrazu o nej 
(viď. kapitola 4.2.2). 

5.3.1 Cieľ kvalitatívneho výskumu 

Kvalitatívny výskum v rôznych fázach riešenia mal rôznu funkciu, čo ovplyvnilo jeho ciele. 
V prípravnej fáze výskumu bolo jeho účelom získať informácie o formách spolupráce 
podnikov pomocou osobných a telefónnych rozhovorov. Boli oslovené podniky, ako aj 
odborníci z oblasti podnikania. Najdôležitejšími výstupmi v prípravnej fáze boli: zistenie 
dôležitosti sieťovej spolupráce26, testovanie dotazníka, získanie odporučení ohľadne 
uskutočnenia dotazníkového prieskumu a prípadová štúdia podniku, ktorý aktívne buduje sieť 
obchodných partnerov. Tieto poznatky boli určujúce v ďalšej fáze – pri príprave 
a uskutočnení primárneho výskumu. 

Kvalitatívny výskum v rámci primárneho výskumu – pri sledovaní hlavného cieľa získať 
komplexnejší prehľad o problematike – mal vytýčené nasledujúce čiastkové ciele: 

– predstaviť fungovanie strategickej spolupráce na konkrétnych príkladoch podnikov, 
– otestovať pravdivosť niektorých informácií získaných z dotazníkového výskumu, 
– doplniť a obohatiť niektoré informácie získané z dotazníkového prieskumu, 
– vysvetliť niektoré informácie získané z dotazníkového prieskumu. 

K splneniu vytýčených cieľov bolo potrebné si určiť vhodné metódy zberu informácií 
a uskutočniť zber maximálnou pozornosťou a ohľaduplnosťou voči respondentom kvôli 
citlivej povahe informácií.  

5.3.2 Metódy zberu informácií 

Kvalitatívny výskum z hľadiska respondentov a uplatnenej metódy sa delí na dve časti: na 
prípadové štúdie podnikov a na rozhovory s odborníkmi z praxe. V prvom prípade boli 
oslovené podniky, ktoré v rámci dotazníkového prieskumu označili také charakteristiky, na 
základe ktorých bolo možné posúdiť, že spolupracujú s niektorým obchodným partnerom na 
strategickej úrovni. Ďalej boli oslovené podniky, ktoré nemali strategických obchodných 
partnerov. Pri prvom skontaktovaní podnikov (e-mailom a telefonicky) sa zisťoval ich záujem 
zúčastniť sa osobného rozhovoru a ochota poskytnúť dodatočné informácie (e-mail v každom 
prípade obsahoval informácie o dĺžke rozhovoru a plán otázok). Z desiatich podnikov kladne 
zareagovali štyri. Osobné rozhovory sa uskutočnili s vedúcimi zamestnancami (riaditeľmi 
                                                 
26 V prípravnej fáze výskumu sa pracovalo ešte s pojmom „sieť“, ktorý bol postupne zúžený na strategickú 

spoluprácu, resp. alianciu. 
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a jednateľmi) v podnikoch, resp. v jednom prípade na pôde Fakulty podnikateľskej VUT 
v Brne. Rozhovory boli štruktúrované, s priemernou dĺžkou hodinu a pätnásť minút. Počas 
interview bol zostavený písomný záznam, v niektorých prípadoch doplnený aj zvukovým 
záznamom. Ďalej boli čerpané informácie z webových stránok podnikov. Spracované 
prípadové štúdie boli potom poslané respondentom k pripomienkovaniu. Až po schválení 
a dohode na stupni anonymity boli zahrnuté do výsledkov dizertačnej práce.  

5.3.3 Časový priebeh kvalitatívneho výskumu 

Kvalitatívny výskum ako súčasť prípravnej fáze výskumu bol realizovaný v rokoch 2008 –
2010 v rámci projektu špecifického vysokoškolského výskumu. Na to nadväzoval primárny 
výskum. Rozhovory s predstaviteľmi vybraných podnikov boli pripravené v období december 
2010 – marec 2011 a rozhovory s predstaviteľmi organizácií podporujúcich podnikanie boli 
realizované v marci 2011.  

5.3.4 Prípadové štúdie 

Terénny výskum v oblasti spolupráce podnikov mal svoje špecifiká. Prvou prekážkou bola 
mlčanlivosť podnikov o obchodných záležitostiach. Zúčastniť sa výskumu formou rozhovoru 
v mnohých podnikoch nebolo vítané. Ďalej, rôzne podniky vnímajú niektoré formy 
spolupráce odlišne. Napríklad outsourcing pre jedného manažéra môže znamenať zaplatenie 
služby „inému podniku“, pre druhého spoluprácu s vývojovým „partnerom“. V nasledujúcich 
podkapitolách sú uvádzané prípadové štúdie celkom piatich podnikov, ktoré prezentujú ich 
skúsenosti v oblasti strategickej spolupráce. Základné informácie zhrňuje tabuľka 46. 

Tabuľka 45: Základné informácie o spoločnosti IT, s.r.o. 
Zdroj: autorka na základe informácii od respondenta 

Spoločnosť IT, s.r.o. 
Rok založenia podniku 1993 
Sídlo Brno 
Odbor pôsobenia informačné a komunikačné technológie - služby 
Počet zamestnancov 45 
Veľkosť podniku27 malý 
Predmet činnosti (hlavné činnosti) vývoj identifikačných systémov, plánovanie ľudských zdrojov 
Zameranie strategickej spolupráce obchod, odbyt 
Spolupráca s konkurenciou, resp. 
potenciálnou konkurenciou nie  

Povaha spolupráce klasický zmluvný vzťah, v závislosti od typu obchodného partnera 
krátkodobá až dlhodobá 

Právny základ bilaterálne obchodné vzťahy 
Charakter spolupráce dodávateľsko-odberateľské vzťahy 
Hľadanie partnerov pre spoluprácu na základe osobných kontaktov alebo odporučenia 

Prvá prípadová štúdia bola pripravená ešte v priebehu prípravnej fáze výskumu ako súčasť 
predvýskumu. Predstavuje podnik budujúci rozsiahlu sieť obchodných partnerov, s ktorými 
spolupracuje ako na horizontálnej tak na vertikálnej úrovni. Druhá prípadová štúdia 
                                                 
27 Podľa klasifikácie EU 
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prezentuje drobný podnik, ktorého stratégia rastu a rozvoja je založená na strategickej 
spolupráci. Nasledujúca prípadová štúdia uvádza skúsenosti obchodného podniku s rôznymi 
formami strategickej spolupráce od výmeny informácií po spoločný podnik. Štvrtá prípadová 
štúdia predstavuje podnik, ktorý je súčasťou koncernu a okrem obchodu v rámci tohto 
zoskupenia aktívne spolupracuje aj s externými podnikmi. Posledná prípadová štúdia 
spracováva prípad podniku, ktorý spolupracuje so svojimi obchodnými partnermi v rámci 
klasického zmluvného vzťahu (viď tabuľka 45). 

 



 

Tabuľka 46: Prehľad základných charakteristík skúmaných podnikov 
Zdroj: autorka na základe informácii od respondentov 

                                                 
28 Podľa klasifikácie EU 

Spoločnosť ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. iNexia, s.r.o. Wirpo, s.r.o. DC Concept, a.s. 
Rok založenia podniku 1999 2006 1996 2000 
Sídlo Brno Brno Brno Brno 

Odbor pôsobenia strojárenstvo – výroba a služby informačné a komunikačné 
technológie - služby strojárenstvo – služby informačné a komunikačné 

technológie - služby 
Počet zamestnancov 20 4 15 27 
Veľkosť podniku28 malý drobný malý malý 

Predmet činnosti 
(hlavné činnosti) 

výskum, vývoj, výroba 
a distribúcia valivých ložísk, 
výroba špeciálnych ložísk 
a komponentov pre železničný 
a automobilový priemysel 

správa počítačových sietí 
a serverov, vývoj softwarových 
aplikácií, konzultačné služby, 
výskum a vývoj v oblasti 
prírodných vied 

obchodná spoločnosť so 
zameraním na prídavné 
materiály, technológie pre 
zváranie a naváranie, žiarové 
striekanie, riadený predohrev 
a pod. 

vývoj podnikového informačného 
systému 

Zameranie strategickej 
spolupráce 

zdieľanie zdrojov, činností, 
zdieľanie informácií, výskum a 
vývoj 

zdieľanie zdrojov a informácií, 
výskum a vývoj 

zdieľanie činností, zdieľanie 
informácií 

zdieľanie činností, zdieľanie 
informácií, výskum a vývoj 

Spolupráca 
s konkurenciou, resp. 
potenciálnou 
konkurenciou 

áno áno áno áno 

Povaha spolupráce dlhodobá dlhodobá dlhodobá dlhodobá 
Počet partnerov 
v jednej aliancii 2 alebo 3 2, výnimočne 3 2, výnimočne 3  

Účel spolupráce 

podpora zvýšenia objemu výroby, 
rozšírenie výrobného sortimentu, 
podpora expanzie na zahraničné 
trhy, vývoj nového výrobku, resp. 
inovácia výrobku 

poskytnutie komplexných služieb 
zákazníkom, rozloženie rizika, 
optimalizácia určitých postupov, 
vývoj a inovácia 

využitie obchodných vzťahov 
partnera a jeho komunikačných 
kanálov 

spolupráca na vývoji softwaru, 
spolupráca s obchodnými 
zástupcami 

Hľadanie partnerov pre 
spoluprácu 

na základe osobných kontaktov 
alebo odporučenia 

na základe osobných kontaktov 
alebo odporučenia 

na základe osobných kontaktov 
alebo odporučenia 

na základe osobných kontaktov 
alebo odporučenia; systém 
zapojenia záujemcov  

Celkový prínos 
spolupráce veľmi pozitívny vplyv  veľmi pozitívny vplyv  veľmi pozitívny vplyv veľmi pozitívny vplyv 
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5.3.4.1 Komplexná analýza podnikových partnerských vzťahov - prípadová štúdia podniku 
DC Concept, a.s. 

Nižšie je predstavený podnik DC Concept, a.s., výrobca podnikového softwaru, ktorý vníma 
spoluprácu s ďalšími podnikmi ako partnerstvo budované na dôvere29. 

Podnik so sídlom v Brne bol založený v roku 2000 a v súčasnosti má 27 zamestnancov. Jeho 
hlavným produktom je podnikový informačný systém s integrovaným nástrojom, ktorý 
umožňuje vývoj a prispôsobenie aplikácií rôznorodým požiadavkám podnikov. Software 
s názvom „QI - Prvý elastický informačný systém“ (ďalej informačný systém) v súčasnosti 
využíva viac ako 500 firiem z oblasti výroby, služieb, maloobchodu, veľkoobchodu 
a distribúcie. Okrem činností z oblasti obchodu a služieb sa venuje tiež výskumu a vývoju 
v oblasti ICT30. 

Sieť strategických partnerov podniku DC Concept, a.s. 
Podniková stratégia je založená na princípe, že firma DC Concept, a.s., ako tvorca 
informačného systému, priamo nepredáva koncovým zákazníkom. Zákazky sú predané 
k realizácii partnerom, a tak je vylúčené, aby podnik konkuroval svojej sieti. Táto partnerská 
sieť je tvorená najrôznejšími špecialistami. Jedná sa o medziodborovú spoluprácu 
predovšetkým s malými a strednými podnikmi. Vďaka týmto partnerstvám podnik môže 
osloviť svojou ponukou širokú škálu podnikov – ako v obchodnej tak vo verejnej sfére –, od 
automobilového priemyslu po potravinárstvo a zdravotníctvo, od projektovej činnosti po 
účtovné služby. 

Cieľom skúmanej spoločnosti je vybudovanie siete vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorá 
je postavená na pevných vzťahoch medzi partnermi a založená na vzájomnej dôvere.  

Partneri sa v rámci siete rozlišujú podľa oblasti činností a tesnosti spolupráce: 
– Sprostredkovatelia získavajú nové kontakty na potenciálnych klientov. Jedná sa 

o voľnejšiu spoluprácu. Podnik nevymedzuje odbor, v ktorom sprostredkovateľ musí 
pôsobiť, ani počet kontaktov, ktorý majú získať. 

– Obchodní partneri skontaktujú potenciálnych klientov a sprostredkujú predaj. 
– Implementační partneri sa zameriavajú na zavádzanie informačného systému 

u koncových zákazníkoch a na následnú podporu. Jedná sa o najpevnejšiu formu 
spolupráce budovanej na dôvere a profesionalite.  

                                                 
29 Prípadová štúdia bola publikovaná v rámci príspevku s názvom Síťová spolupráce malých a středních firem v 

Jihomoravském kraji v Acta Universitatis (2010). 
30 Informácie z dotazníku boli doplnené informáciami z webových stránok www.dcconcept.cz 

a www.qipartner.cz. 
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– Vývojoví partneri sa podieľajú na distribuovanom vývoji systému QI31 alebo na 
vývoji zákazkových riešení pre koncových zákazníkov. 

– Strediská podpory spolupracujú predovšetkým s implementačnými partnermi 
a zabezpečujú pre nich obchodnú a technickú podporu v určitom regióne. 

– Lokalizační partneri zaisťujú jazykové prispôsobenie informačného systému pre 
konkrétny štát. 

Z právneho hľadiska sa jedná o zmluvné vzťahy, v rámci ktorých sa uplatňujú najčastejšie 
nasledujúce typy zmlúv:  

– zmluva o zaisťovaní klientely a poskytovaní servisnej podpory,  
– zmluva o sprostredkovaní,   
– zmluva o spolupráci pri vývoji,  
– zmluva o diele, 
– licenčná zmluva o poskytnutí práv užiť programové vybavenie,  
– zmluva o spolupráci pri jazykovej a legislatívnej lokalizácii. 

Odmeňovanie partnerov 
V oblasti odmeňovania partnerov podnik uplatňuje systém provízií. Implementační partneri, 
s ktorými je spolupráca najpevnejšia, majú nárok na najvyššie podiely provízie. Podľa výšky 
dosiahnutých tržieb sa rozlišujú tzv. „golden“, „silver“ a „DCC“ partneri. Obchodní partneri 
po uzavretí zmluvy so zákazníkom získavajú províziu z daného obchodného prípadu, ako aj 
stály príjem z následných licenčných poplatkov. Keďže sa jedná o najdôležitejšie dve 
kategórie partnerov, podnik im ďalej ponúka vlastný produkt zadarmo a podporu vo forme: 

– podporných služieb na využitie informačného systému, 
– marketingovej podpory na niekoľkých úrovniach, 
– workshopov a stretnutí k nadviazaniu vzťahov a zdieľanie know-how v rámci siete, 
– školení a certifikácie partnerov. 

Sprostredkovatelia sú odmenení jednorázovou províziou, ktorej výška sa odvíja od 
následného obchodu. Vývojoví partneri získavajú poplatky za certifikáciu novovytvorených 
aplikácií informačného systému a percentá z každého odovzdaného riešenia, ktoré obsahuje 
nimi vyvinutú funkcionalitu. Za symbolickú cenu majú k dispozícii softvér podniku, ďalej 
odborné školenia a technickú podporu. 

Ďalšie typy partnerstiev 
Mimo podnikov z partnerskej siete, DC Concept, a.s. komunikuje príležitostne i s ďalšími 
podnikmi, hlavne za účelom: 

                                                 
31 Princíp distribuovaného vývoja predstavuje formu vývoja softwaru, v ktorom sa sprístupní zdrojový kód 

informačného systému  a za dodržanie určitých podmienok partneri kód môžu upravovať. 
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– získania partnerov pre spoluprácu,  
– propagácie podniku a šírenia jeho dobrého mena,  
– udržovania dobrých vzťahov, 
– spolupráce na menších zákazkách, resp. projektoch.  

Vytvorenie spolupráce 
Navzdory tomu, že firma má vybudovanú sieť partnerov, naďalej aktívne hľadá ďalších, a to 
na seminároch, školeniach a workshopoch, ktoré sama organizuje, prostredníctvom vlastných 
webových stránok, ďalej na seminároch, školeniach a workshopoch iných spoločností, 
výstavách a veľtrhoch a členstvom v záujmových združeniach. Podnik pri nadviazaní 
spolupráce preferuje partnera s podobným predmetom činnosti, podľa veľkosti drobný, malý 
alebo stredný podnik a otvorenosť k dlhodobej spolupráci.  

Ako riziko vníma nedodržanie dohodnutých úloh zo strany partnera. Na druhej strane 
najsilnejšími motivačnými faktormi pre vytvorenie spolupráce sú: 

– rozdelenie činností,  
– získanie odborných kapacít,  
– doplnenie know-how,  
– zabezpečenie spoločného výskumu a vývoja, 
– úspora nákladov.  

Spolupráca s partnermi je všeobecne dlhodobá, ale záleží aj na type projektu: u niektorých 
projektoch spolupráca trvá iba týždne, u iných mesiace i roky.  

Diskusia  
Podnik DC Concept, a.s. je príkladom sieťovej organizácie, ktorej činnosti jednotlivých 
členov siete sú jasne vymedzené. Samotný podnik „iba“ vyrába a vyvíja software a podporuje 
sieť partnerov. V rámci obchodu sprostredkovatelia poskytujú kontakty na potenciálnych 
klientov, ktorí sú oslovení obchodnými partnermi. V prípade záujmu je informačný systém 
dodaný implementačným partnerom, ktorí realizujú i následnú podporu. Samotný software 
predstavuje produkt, ktorý sa ďalej rozvíja podľa požiadaviek širšieho prostredia: trhu, 
(miestnej) legislatívy a ekonomických trendov, prispôsobuje sa podnikovým procesom 
v rôznych, od seba odlišných odboroch. Vývojoví partneri sa podieľajú na týchto úpravách 
spoločne so skúmaným podnikom. Strediská podpory a lokalizační partneri plnia dvojitú 
úlohu – poskytujú podporu vývojovým partnerom, ako aj implementačným partnerom (viď 
obrázok 7).  

Skúmaním vzťahov podniku DC Concept, a.s. s partnerskými podnikmi môžeme 
identifikovať viac druhov sietí. V prípade spolupráce so sprostredkovateľmi, obchodnými 
a implementačnými partnermi podnik ovláda celý hodnotový reťazec, jedná sa tak 
o vertikálnu spoluprácu. Vývojoví partneri pochádzajú z komplementárnych odvetví 
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a podieľajú sa na vývoji produktu, predstavujú horizontálnu úroveň partnerstva. Z právneho 
aspektu najviac „viazaní“ zmluvou sú obchodní a implementační partneri. Z tohto hľadiska sa 
jedná o tvrdú sieť. V prípade vývojových partnerov a sprostredkovateľov sa jedná skôr 
o voľnejšiu formu spolupráce, o mäkkú sieť (viď obrázok 8).   

Obrázok 7: Schéma fungovania partnerskej siete podniku DC Concept, a.s. 
Zdroj: autorka 

 

Obrázok 8: Horizontálna a vertikálna spolupráca v rámci siete podniku DC Concept, a.s. 
Zdroj: autorka 
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Spolupráca podnikov v rámci siete zabezpečuje výhody pre obe strany a prispieva ku 
konkurencieschopnosti, najmä v prípade užších vzťahov. Napríklad implementační partneri si 
môžu rozšíriť svoje existujúce produktové portfólio o kvalitný softvér, čím zároveň znižujú 
trhové riziko. Ďalej môžu využívať podporu spoločnosti DC Concept, a.s. ako na technickej 
úrovni k informačnému systému, tak aj v oblasti marketingu, vzdelávania a nadväzovania 
kontaktov s ďalšími podnikmi. Na druhej strane môže skúmaný podnik pomocou partnerskej 
siete prispôsobiť svoj produkt rozličným požiadavkám širokého okruhu zákazníkov, a to 
naraz, čo by iba pomocou vlastných zdrojov nemohol uskutočniť. 

5.3.4.2 Strategická aliancia ako súčasť podnikovej stratégie - prípadová štúdia podniku 
iNexia, s.r.o. 

 „Prvým predpokladom vytvorenia strategickej spolupráce je dôvera. Buduje sa dlho. Čokoľvek ďalšieho sa dá 
zabezpečiť: zdroje, ľudí, myšlienky, produkty – to všetko sa dá kúpiť, zaplatiť, zistiť. Ale bez dôvery to nejde.“ 

(majiteľ spoločnosti) 

Podnik iNexia, s.r.o. bol založený v roku 2006. Podľa počtu zamestnancov a ročného obratu 
spadá do kategórie drobných podnikov. Jeho jediným vlastníkom a riaditeľom je Ing. Jiří 
Brázda, ktorý umožnil bližšie spoznať pôsobenie podniku v oblasti vytvárania strategických 
aliancií.  

Skúmaný podnik poskytuje služby v troch kategóriách v oblasti informačných 
a komunikačných technológií: 

– správa počítačových sietí a serverov,  
– vývoj softwarových aplikácií a  
– konzultačné služby. 

V rámci každej kategórie predstavuje rozsah ponúkaných služieb komplexné riešenie pre 
zákazníka. V tomto bode vstupuje spolupráca do pozornosti. Keďže podnik je príliš malý na 
to, aby dokázal sám uspokojiť rôznorodé a rozsiahle požiadavky klientov, pričom preferuje 
hlbšie zameranie sa iba na určitú oblasť v rámci IT (vývoj a implementáciu softwaru), musí 
ostatné služby zabezpečiť v spolupráci s obchodnými partnermi. Uprednostňujú sa dlhodobé 
vzťahy, ktoré prinášajú obidvom stranám výhody. Podnik má v súčasnosti okolo desať 
strategických partnerov. Spolupráca je spravidla založená na zdieľaní zdrojov alebo 
informácií. Jedná sa o strategické aliancie medzi dvomi, resp. tromi podnikmi. Každý 
z podnikov je v rámci jednotlivých projektov zameraný na inú oblasť zákazky. 

Postavenie podniku v spolupráci 
Strategickú spoluprácu bližšie charakterizuje pozícia daného podniku (dodávateľ, odberateľ) 
a jeho vplyv na rozhodovanie. Príkladmi môžu byť nasledujúce typy strategickej spolupráce 
podniku s ďalšími podnikmi: 
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• skúmaný podnik v pozícii odberateľa (zadávateľ, zákazník) 
Takéto rozdelenie funkcií sa uplatňuje v oblasti spoločného vývoja informačného 
systému (IS). Tieto projekty sú realizované formou: 

– strategickej aliancie dvoch podnikov 
Strategický partner vystupuje ako analyzátor (tzn. vypracuje návrh štruktúry 
IS, konzultuje s klientom jeho požiadavky a zabuduje ich do návrhu IS). 
Skúmaný podnik je implementátorom, ktorý podľa navrhnutej štruktúry 
naprogramuje a implementuje IS u zákazníka.  

– strategickej aliancie troch podnikov 
Strategickí partneri sú dodávateľmi jednotlivých komponentov IS, pričom 
skúmaný podnik vystupuje ako integrátor a obchodne zastupuje alianciu. 

• skúmaný podnik v pozícii dodávateľa 
Jedná sa o konkrétnu situáciu, kedy strategickým partnerom je veľký podnik, ktorý 
spolupracuje s viacerými dodávateľmi naraz v rámci jedného projektu.   

V oblasti rozhodovania všeobecne platí, že ak podnik spolupracuje s podobne veľkým 
podnikom, majú partneri rovnaký vplyv na rozhodovanie. V prípade, že strategickým 
obchodným partnerom je veľký podnik, má tento podnik dominantnú pozíciu v spolupráci.  

Účel spolupráce 
Podnik vytvára strategické aliancie predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja, a to výhradne 
s domácimi podnikmi. V súvislosti s neustále rastúcimi nárokmi zákazníkov je jedným 
z hlavných účelov strategickej spolupráce schopnosť zabezpečiť komplexné služby pre 
klienta, čo často zahŕňa vývoj novej služby alebo inováciu doterajšej. V prípade drobného 
podniku predstavuje takáto zákazka do značnej miery riziko, preto je ďalším z dôležitých 
motívov spolupráce práve rozloženie rizika medzi partnermi pri vývoji a implementácii 
služieb. Vďaka rozdeleniu úloh medzi strategickými partnermi dôjde k optimalizácii týchto 
postupov. Cieľom a súčasne očakávaním podnikov od spolupráce je aj zvýšenie trhového 
podielu na domácom trhu. Riaditeľ podniku tvrdí, že medzi malými podnikmi je deľba práce 
veľmi dôležitá z hľadiska zabezpečenia konkurencieschopnosti voči veľkým podnikom. 

Predpoklady vytvorenia spolupráce 
Najdôležitejším predpokladom pre vytvorenie spolupráce je dôvera. Ako vysvetľoval riaditeľ 
podniku, pri nadväzovaní strategickej spolupráce je podnik vystavený veľkému riziku. 
Partneri musia odhaliť svoje karty, hlavne keď sa jedná o nový projekt, a tým hrozí 
zneužitie myšlienok druhým podnikom. Preto sú referencie, odporučenia blízkych osôb alebo 
osobné skúsenosti v takýchto prípadoch veľmi dôležité. Podnik však často spolupracuje 
s podnikmi aj z takého odboru, kde predtým nemal skúsenosti, a v týchto prípadoch je otázka 
dôvery naozaj kľúčová. Ako je uvedené v citácii na začiatku kapitoly, dôvera sa buduje dlho 
a je najvzácnejšia, pretože ostatné veci, potrebné k spolupráci, sa dajú ľahšie zabezpečiť 
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(kúpiť, prenajať, požičať, zaplatiť, zistiť a pod.) Ďalšími predpokladmi pre vytvorenie 
strategickej spolupráce v skúmanom podniku sú spoločné záujmy v oblasti obchodu, možnosť 
úspory nákladov vďaka spolupráci a existencia pozitívnych skúseností iných spolupracujúcich 
podnikov z okolia. 

Budovanie strategickej spolupráce je nepretržitý proces. Ak podniky na prvých schôdzkach 
vzájomne prejavili záujem, vymedzujú predmet a účel spolupráce. Následne na to podpíšu 
strany zmluvu a zahajujú prácu na technickom riešení. Postupne sa vybuduje rámec 
spolupráce, v ktorom má každá strana svoju vlastnú rolu. Bez týchto predpokladov podnik 
nepovažuje spoluprácu za strategické partnerstvo, a vníma to ako riskantnú záležitosť. 

Právne zabezpečenie strategickej spolupráce 
Z právneho hľadiska tvorí základ strategických aliancií skúmaného podniku s partnerskými 
podnikmi zmluva. Jej najčastejšími druhmi sú zmluva o diele a zmluva o sprostredkovaní. 
V každom prípade podniky dbajú o to, aby zmluva presne vymedzila práva a povinnosti 
obchodných partnerov. Pre prípady porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy je 
zjednaná pokuta. Podľa slov majiteľa podniku stačí pre strategickú spoluprácu jednoduchá 
zmluva, ktorá rieši najdôležitejšie problémy v prípade konfliktu medzi partnermi a zabezpečí, 
aby spolupráca mohla byť ukončená korektne. 

Udržanie strategickej spolupráce 
Udržanie strategickej spolupráce predstavuje schopnosť dlhodobo zabezpečiť ochranu 
kompetencií jednotlivých podnikov v rámci siete. Má povahu dlhodobého obchodného vzťahu 
medzi partnermi, ktorý je založený na dôvere a každej strane prináša úžitok. 

Udržanie spolupráce riaditeľ podniku vníma ako výnimočne náročnú činnosť, napriek tomu, 
že dôveru v rámci spolupráce hodnotil ako veľmi silnú. Na otázku, prečo je tomu tak 
odpovedal, že budovanie strategického partnerstva sa nikdy neskončí. V jeho chápaní je to 
nepretržitá činnosť, ktorej treba venovať dostatočný čas a pozornosť. Ak sa podnik o to 
prestane starať, spolupráca skôr či neskôr upadne.  

Na otázku, čo je predpokladom udržania strategickej spolupráce, hodnotil riaditeľ podniku, 
ako veľmi dôležitú, dôveru medzi partnermi. Ďalej, za rovnako dôležité považoval aj to, aby 
spolupráca prinášala úžitok každej strane a aby trvalo prinášala výhody. Trvalú existenciu 
spoločných záujmov strategických partnerov hodnotil tiež za maximálne dôležitú, kým 
kvalitnému právnemu zabezpečeniu spolupráce prisúdil o stupeň nižší význam. Prečo je tomu 
tak? – odpoveď nájdeme v nasledujúcej podkapitole.  

Celkový prínos strategickej spolupráce 
Napriek tomu, že sa môže zdať, že vytvorenie strategických aliancií je záležitosťou väčších 
podnikov, tzn. podnikov s počtom zamestnancov 50 a viac a ročným obratom 250 mil. Kč 
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a viac, príklad podniku iNexia, s.r.o. poukázal na dôležitosť a prínos takýchto obchodných 
vzťahov aj pre menšie podniky (čo do počtu zamestnancov a ročného obratu v porovnaní 
s vyššie uvedenými hodnotami). Majiteľ spoločnosti uviedol, že strategická spolupráca 
s obchodnými partnermi má veľmi pozitívny vplyv na rast a rozvoj podniku, a preto je takáto 
spolupráca rozhodne dôležitá. Na otázku, či sa podnik nebojí rizika z neúspechu spolupráce, 
na čo kvôli veľkosti môže byť veľmi citlivý, citoval majiteľ podniku výrok predstaviteľa 
IBM, ktorý tvrdí, že k dosiahnutiu skutočných úspechov musíme zdvojnásobiť svoje 
neúspechy. Riziko krachu aj zdanlivo precízne zabezpečeného obchodného vzťahu je stále 
prítomné, a preto si riaditeľ podniku tak vysoko cení tie obchodné vzťahy, ktoré fungujú 
dobre. Verí, že iba tie vzťahy môžu podnik posunúť dopredu.  

5.3.4.3 Skúsenosti podniku Wirpo, s.r.o. s rôznymi formami strategickej spolupráce 

Podnik Wirpo, s.r.o. bol založený v roku 1996. Podľa počtu zamestnancov a ročného obratu 
spadá do kategórie malých podnikov. Rozhovor bol uskutočnený s riaditeľom spoločnosti, 
s p. Martinom Milecom. 

Wirpo, s.r.o. je obchodná spoločnosť pôsobiaca v odvetví strojárenstva. Špecializuje sa na: 
– zváranie, navarovanie – predovšetkým nerezových materiálov obtiažne zvárateľných, 

zváranie liatin a pod.; 
– žiarové striekanie a riadené predohrevy – materiály a technológie pre tieto procesy 

tvoria podstatnú časť sortimentu a podnik je jedným z predných českých 
a slovenských dodávateľov v tejto oblasti; 

– predaj materiálu; 
– poradenskú činnosť. 

Obchodno-výrobná skupina podniku 
Skúmaný podnik v roku 2004 založil dcérsku spoločnosť, Wirpo Engineering, s.r.o., ktorá 
zabezpečuje maloobchodný predaj zváracích materiálov na Slovensku. Okrem toho vlastní 
dva spoločné podniky (joint ventures).  

Podnik R+W Ferra, s.r.o. vznikol v roku 2007 ako spoločný podnik Wirpo, s.r.o. a rapid trade, 
s.r.o.32 Majetkový podiel podnikov je 50-50 %. Spoločnosť rapid trade, s.r.o. bola založená 
v roku 1997 v Brne a zameriava sa na poskytovanie služieb v oblasti materiálového 
zásobovania. Spoločne založený podnik sídli v priestoroch rapid trade, s.r.o. 

Podnik Weldotherm Czech, s.r.o. bol založený ako spoločný podnik Weldotherm GmbH 
Essen a Wirpo, s.r.o. začiatkom roka 2011. Jedná sa o spojenectvo s predným svetovým 
výrobcom zariadení na tepelné spracovanie s dlhou tradíciou, ktorá siaha do roku 1973. 
Majetkový podiel sa delí na 51 % a 49 % v prospech zahraničného partnera. Ťažiskovou 

                                                 
32 Obchodná firma podniku je zaregistrovaná s malým začiatočným písmenom v obchodnom registri. 
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službou Weldotherm Czech, s.r.o. je mobilné žíhanie. Spoločnosť sídli v priestoroch Wirpo, 
s.r.o.  

Vytvorenie strategickej spolupráce 
Wirpo, s.r.o. vytvára strategické aliancie so zahraničnými aj domácimi podnikmi. Pritom 
strategickou alianciou je riaditeľom podniku chápaná spolupráca v oblasti výskumu a vývoja, 
obranné zoskupenie, alebo spolupráca za účelom preniknutia na zahraničný trh. Partnerstvo je 
založené na osobných vzťahoch a za účelom obojstranného úžitku – na princípe niečo za 
niečo. Predpokladom pre vytvorenie spolupráce je v prvom rade serióznosť partnera. Pod tým 
riaditeľ podniku nechápe iba osobné vlastnosti, ale aj stabilitu podniku, ktorú posudzuje 
podľa jeho veľkosti a finančného zázemia. V neposlednom rade je zvažovaný aj potenciálny 
prínos partnera pre podnik. Pritom pod pojmom partner je chápaná vždy osoba a nie podnik, 
pretože vzťahy sa vytvárajú medzi konkrétnymi osobami, ktoré môžu spojiť činnosti svojich 
podnikov. 

Osobné vzťahy a overená serióznosť partnera v prípade dodávateľov má až takú váhu, že 
odberateľsko-dodávateľské vzťahy medzi podnikmi fungujú bez zmluvy, „na čestné slovo“.  
Súhlasí s tým vysoké hodnotenie vnímanej miery dôvery v rámci spolupráce v dotazníku (8 
bodov z 10).   

Konkrétne formy strategickej spolupráce sú nasledujúce: 
– spoločný podnik  (viď obrázok 9) 
– spolupráca s dodávateľmi: jedná sa o spoluprácu so zahraničnými podnikmi. Wirpo, 

s.r.o. zastupuje renomované zahraničné podniky na českom trhu. Partnerstvá sú 
dvojčlenné, rovnocenné. Ich účelom je zabezpečenie špičkových materiálov 
a technológií na českom trhu (viď obrázok 11)  

– spolupráca v zahraničí: za účelom preniknutia na zahraničný trh, spolupracuje podnik 
so strategickým partnerom, ktorý sprostredkováva činnosť skúmaného podniku (viď 
obrázok 12) 

– spolupráca založená na výmene informácií: skúmaný podnik ako strategické hodnotí 
aj niektoré osobné vzťahy, ktoré vybudoval v rámci ČR a sú založené skoro 
výhradne na výmene informácií (viď obrázok 10) 

– spolupráca v oblasti VaV: podnik je v oblasti výskumu a vývoja zapojený do troch 
projektov  

Právne zabezpečenie spolupráce 
Právne zabezpečenie obchodných vzťahov je veľmi rôznorodé, počínajúc od ústnych dohôd 
cez zmluvný vzťah, až po spoločne založený podnik. Ústna dohoda je uplatnená v rámci 
spolupráce so zahraničnými dodávateľmi. V ostatných prípadoch sa jedná o zmluvný vzťah, 
najčastejšie o zmluvu o spolupráci, ktorá presne vymedzuje práva a povinnosti obchodných 
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strán, ale neobsahuje zjednanú pokutu pre prípad porušenia zmluvných povinností. Okrem 
toho podnik vlastní majetkový podiel v dvoch podnikateľských subjektoch založených 
spoločne s partnerom (v prvom prípade s domácou a v druhom prípade so zahraničnou 
spoločnosťou).  

Udržanie spolupráce 
Najdôležitejšou podmienkou udržateľnosti spolupráce je chuť a ochota partnera 
spolupracovať. Takáto spolupráca má potom najväčší prínos – podľa slov riaditeľa – v rovine 
osobných vzťahov a až v druhom rade v oblasti financií. Konkrétnym prínosom spolupráce 
v niektorých prípadoch môže byť eliminácia konkurencie a posilnenie pozície na trhu. 
V rámci dotazníka boli trvalá existencia dôvery a obojstranný úžitok zo spolupráce rovnako 
vysoko hodnoteným faktorom udržania spolupráce. Pritom udržanie spolupráce riaditeľ 
podniku vníma ako stredne náročnú záležitosť.    

Celkový prínos spolupráce 
Riaditeľ podniku hodnotil celkový prínos spolupráce na rast a rozvoj podniku veľmi pozitívne 
(8 bodov z 10). S tým súvisí aj hodnotenie dôležitosti spolupráce pre podnik relatívne 
vysokou hodnotou (7 bodov z 10).  

Vďaka strategickým partnerstvám realizoval skúmaný podnik v roku 2008 zákazky v hodnote 
nad 140 mil. Kč a disponuje takým sortimentom renovačných technológií a materiálov, ktorý 
patrí v Českej republike medzi výnimočné. Je tomu tak vďaka úzkej spolupráce so 
zahraničnými partnermi – renomovanými spoločnosťami –, ktoré dodávajú výrobky a služby 
veľmi vysokej kvality, ako aj výrobky a služby špecifické, na českom trhu ťažko dostupné. 
Vďaka tomu je možné uspokojiť oveľa širší okruh zákazníkov, vrátane najnáročnejších33.  

Obrázok 9: Spoločný podnik (joint venture) ako forma strategickej spolupráce 
Zdroj: autorka 

 

                                                 
33 Predmet strategickej spolupráce s jednotlivými zahraničnými podnikmi viď na webových stránkach podniku: 

www.wirpo.cz 
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Obrázok 10: Strategické partnerstvo založené na výmene informácií 
Zdroj: autor 

Obrázok 11: Strategické aliancie so 
zahraničnými partnermi – dodávateľmi 
(aliancia dvoch podnikov) 
Zdroj: autor 

 

Obrázok 12: Strategická aliancia založená za 
účelom preniknutia na zahraničný trh 
Zdroj: autor 
 

 
5.3.4.4 Strategické partnerské vzťahy podniku - člena koncernu – ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. 

Akciová spoločnosť ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. (ZKL VaV) bola založená v roku 1999. Je 
dcérskou spoločnosťou ZKL, a.s., najväčšieho výrobcu súdkových, veľkorozmerných, 
špeciálnych a delených ložísk v strednej Európe. V súčasnosti má 20 zamestnancov. V rámci 
svojej činnosti sa zaoberá výskumom a vývojom ložísk, zabezpečuje skúšky, technickú 
diagnostiku, analýzy, výrobu, overovanie kvality a poradenstvo. Skúšobňa spoločnosti je 
v Českej republike unikátna, slúži na overovanie technických parametrov štandardných 
výrobkov a pri vývoji nových špeciálnych ložísk, materiálov a príslušenstva ložísk. Rozhovor 
bol uskutočnený s Ing. Vladimírom Zikmundom, hlavným projektovým manažérom 
spoločnosti a členom predstavenstva.  

Krátka história  
História ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. je dlhšia ako história koncernu ZKL, a.s. – datuje sa od 
roku 1953, kedy bol založený „Výzkumný ústav pro valivá ložiska“ v Brne. Neustála potreba 
nových druhov ložísk a zvyšujúce sa požiadavky na technickú úroveň v oblasti technológie, 
konštrukcie a kvality dali podnet k vybudovaniu tohto výskumného ústavu – predchodcu ZKL 
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– Výzkum a vývoj, a.s34. V spolupráci s výskumným ústavom boli v terajšom Československu 
a neskôr v Českej republike zavedené do výroby nové typy ložísk, ako ložiská atypických 
rozmerov pre koľajové vozidlá, stavebné stroje, ďalej ložiská pre hutnícky a banícky 
priemysel a veľkorozmerné ložiská. Už v roku 1954 bola registrovaná ochranná známka 
„ZKL“, ktorá existuje v súčasnosti v 53 krajinách sveta. Oprávnenie k užívaniu známky ZKL 
majú akciové spoločnosti koncernu ZKL. Za účelom združovať všetkých rozhodujúcich 
výrobcov ložísk v Českej republike došlo v roku 1999 k založeniu koncernu ZKL, a.s.  

Organizačná štruktúra  
Súčasná organizačná štruktúra koncernu je vytvorená tak, aby umožnila efektívny rozvoj 
a posilnenie konkurencieschopnosti v porovnaní s prednými svetovými výrobcami ložísk. 
Disponuje konštrukčno-vývojovou základňou, dostatočnými výrobnými kapacitami, 
kvalifikovanou zamestnaneckou bázou a dynamicky sa rozvíjajúcou predajnou sieťou na 
vybraných národných trhoch, hlavne však v oblasti energetiky, ťažobného, metalurgického, 
spracovateľského priemyslu a dopravy.  

Obrázok 13: Organizačná štruktúra ZKL, a.s. (2009) 
Zdroj: Výročná správa spoločnosti, s. 435 

 

                                                 
34 História koncernu ZKL <http://www.zkl.cz/cs/o-nas/historie-koncernu-zkl> 
35 ZKL, a.s. Výroční zpráva 2009 [online] [cit. 10.3.2011]. Dostupné z www 

<http://www.zkl.cz/sites/default/files/media/Annual_report_2009_UP_CZ_ENG.pdf> 
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Manažment koncernu stanovuje koncepciu spoločnosti v oblasti inovácií, výroby 
a financovania. V rámci toho určuje portfólio projektov na daný rok – zastáva tým úlohu 
plánovacieho centra. Vyhodnotenie projektov prebieha v rámci oponentského konania. 
Schvaľujú sa projekty v súvislosti s prioritami koncernu. Spoločnosti koncernu úzko 
spolupracujú. Táto spolupráca má dlhodobý charakter a je založená na zmluvnom vzťahu. 
Jedná sa o zmluvy o spolupráci, ktoré sa každý rok obnovujú – doplňujú sa o dodatok 
v súvislosti s plánovanou činnosťou spoločnosti v danom roku. Organizačnú štruktúru 
koncernu ZKL, a.s. znázorňuje obrázok 13. 

Spolupráca podniku ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. s ďalšími podnikmi 
ZKL VaV má vybudovaných niekoľko partnerských vzťahov, ktoré sú pre spoločnosť veľmi 
významné a nie sú nutne založené na finančnej báze. Okrem spolupráce s podnikmi v rámci 
koncernu poskytuje služby aj pre externé podniky. Pomer medzi internými a externými 
zákazkami je asi 80:20. Jedná sa o nasledujúce strategické partnerské vzťahy: 

– dokumentačná činnosť, garancia kvality, 
– spolupráca na vývoji výrobkov, 
– spolupráca na báze zákaziek – ZKL VaV zabezpečuje hodnotenie kvality. Táto 

forma spolupráce je zdrojom strategických informácií pre podnik. 
– dotačné programy – spolupráca s podnikmi z koncernu a s podnikmi mimo koncernu 

– projekty MPO – podpora VaV,  
– spolupráca s distribučnou spoločnosťou na základe zmluvy o poskytovaní 

poradenstva a kapacity. Distribučná spoločnosť môže používať skúšobňu. 
– spolupráca v rámci koncernu: technologický rozvoj, vývoj, predaj v rámci koncernu. 

Vytváranie strategickej spolupráce mimo koncernu sa realizuje v oblasti výskumu, vývoja, 
výroby a služieb. Externé podniky najčastejšie využívajú skúšobňu, výrobnú a analytickú 
činnosť skúmaného podniku. Účelom spolupráce je zvýšenie objemu výroby, rozšírenie 
výrobného sortimentu, expanzia na zahraničné trhy a vývoj, resp. inovácia výrobku.  

Vytvorenie strategickej spolupráce 
Hlavným predpokladom pre vytvorenie spolupráce je podľa predstaviteľa podniku 
dôveryhodnosť partnera. Znamená to vytvorenie predbežného obrazu o partnerovi na základe 
overených referencií a vieru v to, že druhá strana nezneužije informácie, ku ktorým získa 
prístup v rámci spolupráce. Preto zohrávajú osobné kontakty veľmi významnú rolu, ako 
v prípade „overenia“ potenciálneho partnera, tak aj pri hľadaní partnera pre spoluprácu. 
Skutočná sila dôvery medzi obchodnými partnermi je respondentom vnímaná ako silná.  
Ďalším rovnako dôležitým aspektom vytvorenia spolupráce je existencia úžitku zo spolupráce 
vo forme úspory nákladov alebo formou získaných informácií o trhu a nových výrobkoch. 
Inou dôležitou podmienkou je zdieľanie spoločných vízií, cieľov a záujmov v oblasti 
spolupráce.  
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Z legislatívneho hľadiska je základom spolupráce zmluva. Najčastejšie je to zmluva 
o spolupráci. V každom prípade sú práva a povinnosti strán presne vymedzené a je zjednaná 
aj pokuta pre prípady porušenia povinností.  

Udržanie strategickej spolupráce 
Podmienkou udržania strategickej spolupráce je zachovanie dôvery medzi stranami 
a existencia úžitku plynúceho zo spolupráce pre obe strany. „Úžitok“ má podobu konkrétnych 
výstupov: je to buď finančný výnos alebo informácia. Bez toho nie je spolupráca pre 
spoločnosť žiaduca. Ďalšími predpokladmi udržania spolupráce je trvalá existencia 
spoločných záujmov partnerov, ako aj existencia výhod zo spolupráce pre skúmaný podnik. 
Udržanie dlhodobej spolupráce je vnímané ako veľmi náročná činnosť. Na druhej strane má 
spolupráca pre rast a rozvoj značne pozitívny vplyv a pre podnik je veľmi dôležitá. 

Konkrétne formy strategickej spolupráce 
Konkrétne formy strategickej spolupráce podniku s externými partnermi sú nasledujúce: 

• certifikácia, nezávislé overenie technických parametrov a kvality, 
• spoločný vývoj, 
• spolupráca v oblasti podpory predaja výrobku 

Obrázok 14: Strategická spolupráca v oblasti certifikácie, overovania technických parametrov a kvality 
Zdroj: autor 

 

1 – Výrobný podnik koncernu ZKL (odberateľ služby ZKL VaV) 
2 – ZKL VaV ako dodávateľ konštrukčného riešenia (vývoj) a koordinátor v rámci externej partnerskej 

spolupráce 
3 – Externý podnik (výskumný ústav, vysoká škola, výrobca) ako dodávateľ v rámci spoločného vývoja  
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Obrázok 15: Strategická spolupráca v oblasti spoločného vývoja výrobku 
Zdroj: autorka 

 

Obrázok 16: Strategická spolupráca v oblasti podpory predaja výrobku 
Zdroj: autorka 

 

5.3.4.5 Spolupráca založená na klasickom zmluvnom vzťahu – prípadová štúdia podniku IT, 
s.r.o. 

Spolupráca založená na klasickom zmluvnom vzťahu sa nevyznačuje snahou užšie prepojiť 
dodávateľov a odberateľov, tzn. plnením nad rámec zmluvne stanovených povinností 
o dodávke tovaru (služby) a platby za ňu. Medzi dodávateľom a odberateľom nedôjde 
k zdieľaniu činností, zdrojov alebo informácií, strany sa spoločne nepodieľajú na výskume 
a vývoji, a tiež sa nejedná o snahu o zníženie konkurenčného boja medzi stranami 
prostredníctvom spolupráce. Nasledujúca prípadová štúdia predstavuje prístup takéhoto 
podniku k spolupráci a v rámci toho aj k strategickej aliancii. 

Prípadová štúdia bola spracovaná na základe osobného rozhovoru s výkonným riaditeľom, 
Ing. Jiřím Petříkom, podniku, ktorého názov na jeho požiadanie neuvádzame. Budeme 
používať fiktívnu firmu: IT, s.r.o. Skúmaný podnik bol založený v roku 1993 v Brne, podľa 
právnej formy sa jedná o spoločnosť s ručením obmedzeným. Podľa počtu zamestnancov 
a ročného obratu ju môžeme zaradiť do kategórie malých podnikov. IT, s.r.o. v rámci svojej 
činnosti poskytuje komplexné služby v oblasti identifikačných systémov. Zameriava sa 
predovšetkým na dochádzkové systémy, stravovacie systémy, systémy kontroly vstupu, 
zákazkové systémy, systémy na plánovanie ľudských zdrojov a elektronické vrátnice. 
Cieľovou skupinou podniku sú predovšetkým stredné a veľké podniky, ktorým majú 
navrhované služby napomôcť k spriehľadneniu podnikových procesov a touto cestou 
i k zvyšovaniu efektivity a produktivity práce. 
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IT, s.r.o. uspokojuje dopyt v oblasti identifikačných systémov vlastnými silami, pritom však 
buduje aj distribučnú sieť autorizovaných partnerov. Má pobočku v Prahe a dcérsku 
spoločnosť v Slovenskej republike. 

Postavenie podniku IT, s.r.o. v obchodných vzťahoch 
Podnik spoluprácu realizuje na vertikálnej úrovni, tj. so svojimi dodávateľmi a odberateľmi. 
V prípade spolupráce s dodávateľmi je účelom podniku získanie komplexných zákaziek. 
Pritom tieto obchodné vzťahy nemôžeme považovať za strategické aliancie, lebo nedochádza 
k zdieľaniu zdrojov, informácií, resp. činností a podniky nespolupracujú ani v oblasti 
výskumu a vývoja. Právny základ týchto obchodných vzťahov tvorí vždy zmluva. Spolupráca 
podniku s konkurentmi, resp. potenciálnymi konkurentmi sa realizuje iba zriedka, nie je 
charakteristická. 

Odbyt podnik na jednej strane rieši vlastnými silami, buduje pritom aj distribučnú sieť 
autorizovaných partnerov. Spolupráca s distribučnými partnermi sa realizuje vždy na základe 
zmluvy o autorizovanom predaji produktov spoločnosti IT, s.r.o. V zmluve je vymedzený 
rozsah jednotlivých požadovaných výkonov obchodného partnera. Podmienkou spolupráce je 
opakovaný predaj. IT, s.r.o. sa na druhej strane zaväzuje zabezpečiť podporu partnera počas 
spolupráce.  

Dôvody skúmaného podniku pre udržanie existujúcej formy spolupráce 
Napriek tomu, že podnik považuje spoluprácu s dodávateľmi za kľúčovú oblasť, 
nespolupracuje so žiadnym z dodávateľov na strategickej úrovni. Dodávateľov k zákazke si 
vyberá vždy podľa konkrétnej ponuky a na základe ich spoľahlivosti (pozitívnych 
predchádzajúcich skúseností, referencií). Na otázku, prečo podnik zatiaľ nevytvoril 
strategickú alianciu s dodávateľmi, výkonný riaditeľ ako hlavný dôvod uvádzal, že 
vybudovanie takéhoto partnerského vzťahu nie je pre podnik prioritou. Napriek tomu, že 
pripustil, že spolupráca v oblasti vývoja informačných systémov by mohla znížiť náklady 
podniku na vývoj, nebola dovtedy uskutočnená kalkulácia, ktorá by vyčíslila a porovnala 
celkové náklady vlastnej výroby, náklady výroby u partnera, resp. náklady spoločného 
vývoja36. Pri praktických úvahách o strategickej spolupráci sa objavujú okrem toho aj ďalšie 
otázky. Jedna zo zásadných je spoľahlivosť partnera, čo robí výber veľmi náročnou 
záležitosťou. Pritom výkonný riaditeľ potenciál v strategickej spolupráci vidí a pripúšťa to 
ako možné riešenie. 

Podnik síce v súčasnosti nespolupracuje v rámci strategickej aliancie, neznamená to ale, že sa 
o jej vytvorenie nepokúsil v minulosti. Jedná sa o skúsenosti so spoluprácou s (potenciálne) 

                                                 
36 K porovnaniu viď Nenadál, 2006, s. 289: „Zkušenosti ukazují, že mnohé odběratelské organizace např. zatím 

v praxi vůbec neřešily základní otázku efektivnosti nakupování, spočívající v rozhodovací úloze, zde určité 
produkty nakupovat, resp. je produkovat ve vlastní režii.“ 



99 

konkurenčným podnikom, ktorá sa napriek dlhodobej príprave nakoniec nerealizovala, resp. 
nefungovala ako strategická aliancia. Táto skúsenosť poukazuje na dôležitý znak malých 
podnikov – na ich zraniteľnosť. V tomto zmysle má najvyššiu prioritu riešenie problémov, 
ktoré sa týkajú vlastného podniku, lebo ich zanedbávanie môže stáť ich existenciu. 

5.3.5 Súhrn/ diskusia výsledkov prípadových štúdií 

V rámci jednotlivých prípadových štúdií boli predstavené skúsenosti vybraných podnikov so 
strategickou spoluprácou. Napriek jednotlivým odlišnostiam je možné nájsť aj mnoho 
spoločných znakov medzi podnikmi. 

Jedným z nich je existencia strategickej spolupráce s konkurenciou alebo potenciálnou 
konkurenciou. Ako bolo pri osobných rozhovoroch zistené, jedná sa skoro bez výnimky 
o alianciu s potenciálnymi konkurentmi, čo znamená, že riziko súperenia medzi podnikmi je 
minimálne. Táto informácia prispieva k doplneniu 7. otázky z dotazníkového prieskumu, a na 
základe nej môžeme predpokladať, že to bude pravdepodobne charakteristické pre väčšinu 
zistených prípadov. 

U opýtaných podnikoch sú pre vytvorené strategické aliancie najviac charakteristické 
dvojčlenné, maximálne trojčlenné vzťahy. Zistenie je v súlade s výsledkami kvantitatívneho 
výskumu.  

Podniky mali aj jednotný názor na prínos strategickej spolupráce pre rast a rozvoj podniku, 
keď to hodnotili veľmi pozitívne. Aj toto je v súlade s výsledkami dotazníkového prieskumu. 

Nižšie je prezentovaný prehľad o ďalších aspektoch strategickej spolupráce, ktorými sú: 
– účel strategickej spolupráce; 
– predpoklady vytvorenia strategickej spolupráce; 
– otázka dôvery v spolupráci; 
– právne zabezpečenie strategickej spolupráce; 
– predpoklady udržania strategickej spolupráce; 
– konkrétne formy strategickej spolupráce. 

5.3.5.1 Účel spolupráce 

Účel spolupráce vyjadruje, prečo sa daný typ spolupráce realizuje. Pretože podniky väčšinou 
od spolupráce očakávajú splnenie viacerých účelov naraz, je možné uvedené odpovede 
rozdeliť do nasledujúcich hlavných oblastí: výroba (služby), personálna oblasť, výskum 
a vývoj a stratégia. Do poslednej patrí spolupráca za účelom rozloženia rizika, obrana pred 
konkurenciou  a expanzia, ako na domácom tak na zahraničnom trhu. Prehľad odpovedí 
uvádza tabuľka 47.  
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Tabuľka 47: Hlavné ciele strategickej spolupráce, zistené v jednotlivých podnikoch 
Zdroj: autorka na základe výrokov respondentov 

Podnik Účel spolupráce37  Oblasť spolupráce 
rozdelenie činností,  
úspora nákladov, výroba (služby) 

získanie odborných kapacít,  
doplnenie know-how,  personálna oblasť DC Concept, a.s. 

zabezpečenie spoločného výskumu a vývoja, výskum a vývoj 

schopnosť zabezpečiť komplexné služby pre 
klienta, 
optimalizácia postupov, 

výroba (služby) 
iNexia, s.r.o. 

rozloženie rizika, 
zvýšenie trhového podielu na domácom trhu stratégia 

zabezpečenie spoločného výskumu a vývoja, výskum a vývoj 
Wirpo, s.r.o. obranné zoskupenie,  

expanzia na zahraničný trh stratégia 

zvýšenie objemu výroby,  
rozšírenie výrobného sortimentu,  výroba (služby) 

zabezpečenie spoločného vývoja, resp. inovácie 
výrobku, výskum a vývoj ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. 

expanzia na zahraničný trh stratégia 

Najčastejšie uvedeným účelom spolupráce skúmaných podnikov (troch zo štyroch) je 
spoločné zabezpečenie výskumu a vývoja a expanzia. Expanzia zahrňuje nielen zvýšenie 
trhového podielu na domácom trhu (iNexia, s.r.o.), ale aj preniknutie na trhy v zahraničí 
(Wirpo, s.r.o., ZKL VaV). Z hľadiska štyroch základných oblastí spolupráce je najmenej 
charakteristická spolupráca s účelom v personálnej oblasti. 

5.3.5.2 Vytvorenie strategickej spolupráce 

Popri účeloch musí existovať niečo navyše, čo má koniec koncov za následok, že vybudovaná 
spolupráca presiahne hranice klasického zmluvného vzťahu a vykazuje znaky strategickej 
spolupráce, tzn. že dôjde k zdieľaniu zdrojov alebo činností; vzniku, prenosu a využitiu 
znalostí, alebo sa utvára zoskupenie za účelom zmiernenia konkurenčných stretov. 
Tabuľka 48 obsahuje hlavné predpoklady vytvorenia strategickej spolupráce skúmaných 
podnikov. 

Najviac charakteristickým predpokladom vytvorenia spolupráce je dôvera, dôveryhodnosť, 
resp. serióznosť partnera. Pretože sa jedná na prvý pohľad o jednoduchý, avšak z hľadiska 
významu o veľmi zložitý pojem, respondenti boli požiadaní o vysvetlenie, ako a čo presne 
pod týmto výrazom chápu. Odpovede uvádza tabuľka 49. 

                                                 
37 Jednotlivé položky odpovedí sú zoradené podľa oblastí spolupráce: výroba, personálna oblasť, výskum a 

vývoj, stratégia (rozloženie rizika, obrana, expanzia). 
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Tabuľka 48: Predpoklady vytvorenia strategickej spolupráce skúmaných podnikov 
Zdroj: autorka na základe výrokov respondentov 

Podnik Predpoklady vytvorenia spolupráce38  

DC Concept, a.s. 

1. podobný predmet činnosti,  
presvedčenie o kvalifikácii, 
otvorenosť k dlhodobej spolupráci, 
z hľadiska veľkosti drobný, malý alebo stredný podnik 

iNexia, s.r.o. 

1. dôvera, 
2. spoločné záujmy v oblasti obchodu,  
možnosť úspory nákladov vďaka spolupráce,  
existencia pozitívnych skúseností iných spolupracujúcich 
podnikov z okolia 

Wirpo, s.r.o. serióznosť partnera 

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. 

1. dôveryhodnosť partnera a existencia úžitku zo 
spolupráce, 
2. zdieľanie spoločných vízií a cieľov v oblasti 
spolupráce, 
spoločné záujmy v oblasti výroby 

Tabuľka 49: Chápanie pojmu dôvera predstaviteľmi skúmaných podnikov 
Zdroj: autorka na základe výrokov respondentov 

Podnik Dôvera v poňatí respondenta 

DC Concept, a.s. presvedčenie o odbornosti partnera, splnení dohodnutých úloh 
partnerom a o dlhodobom charakteru formujúcej sa spolupráce   

iNexia, s.r.o. presvedčenie o tom, že ak sa otvoria karty pri spolupráci, nedôjde 
k zneužitiu myšlienok druhým podnikom 

Wirpo, s.r.o. osobné vzťahy a overená serióznosť 

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. 
vytvorenie predbežného obrazu o partnerovi na základe overených 
referencií a viera v to, že druhá strana nezneužije informácie, ku ktorým 
získa prístup v rámci spolupráce 

Z uvedených výrokov je možné usúdiť, že dôvera znamená pre respondentov určité pozitívne 
presvedčenie, resp. vieru, ktorá vyplýva z overených informácií o partnerovi a jeho zámeroch 
v oblasti spolupráce. Pritom sa nejedná iba o osobné vlastnosti, ako spoľahlivosť, diskrétnosť, 
odbornosť, otvorenosť k spolupráci a zdieľaniu informácií, atd., ale aj o finančnú situáciu 
daného podniku a jeho stabilitu.  

5.3.5.3 Právne zabezpečenie spolupráce 

Z právneho hľadiska môže byť strategická spolupráca založená na ústnej dohode, ďalej na 
zmluvnom vzťahu (pomocou zmlúv, ktoré sú vymedzené v obchodnom zákonníku39), alebo 
na majetkovom podiele. V prípade majetkového podielu platí, že aby spolupráca splnila 
podmienky strategickej spolupráce a nepresahovala jej hranice, môže sa jednať o výmenu 
menšinového majetkového podielu medzi podnikmi alebo o spoločne založený podnik. 
Cieľom tejto otázky bolo, okrem zistenia výskytu troch základných typov právneho 
zabezpečenia spolupráce, získať prehľad o tom, ktoré sú najčastejšie využívané zmluvy 
v týchto vzťahoch (viď tabuľka 50) 

                                                 
38 Jednotlivé položky odpovedí sú zoradené podľa preferencií podnikov 
39 odkaz na obchodný zákonník 
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Tabuľka 50: Právne zabezpečenie strategickej spolupráce na základe skúseností respondentov 
Zdroj: autorka na základe výrokov respondentov 

Podnik Právne zabezpečenie strategickej spolupráce 

DC Concept, a.s. 

zmluva o diele, 
zmluva o sprostredkovaní,  
zmluva o spolupráci pri vývoji,  
zmluva o spolupráci pri jazykovej a legislatívnej 
lokalizácii,  
zmluva o zaisťovaní klientely a poskytovaní servisnej 
podpory 

iNexia, s.r.o. zmluva o sprostredkovaní, 
zmluva o diele 

Wirpo, s.r.o. 
ústna dohoda,  
zmluva o spolupráci,  
majetkový podiel v druhom podniku (joint venture) 

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. zmluva o spolupráci 

Najviac charakteristickými zmluvami v strategických partnerských vzťahoch skúmaných 
podnikov sú: zmluva o spolupráci, zmluva o sprostredkovaní a zmluva o diele. Ostatné 
uvedené typy zmlúv sú špecifické pre daný predmet spolupráce (DC Concept, a.s.). Podobne, 
ako bolo zistené v rámci kvantitatívneho výskumu, je zastúpenie ústnej dohody a vzťahov 
založených na majetkovom podiele minimálne. Na druhej strane, je možné si aj v prípade 
tejto malej vzorky všimnúť silnú dominanciu zmluvných vzťahov.  

5.3.5.4 Udržanie strategickej spolupráce 

Vytvorenie strategickej spolupráce by malo byť nasledované dlhodobou spoluprácou 
obchodných partnerov. Ako bolo uvedené v prehľade o súčasnom stave problematiky v 2. 
kapitole, nie je tomu tak v každom prípade, spolupráca často skončí ešte pred splnením 
vytýčeného cieľa. Cieľom tejto otázky bolo doplniť informácie z kvantitatívneho výskumu 
konkrétnymi skúsenosťami podnikov. Odpovede uvádza tabuľka 51. 

Tabuľka 51: Predpoklady udržania strategickej spolupráce skúmaných podnikov 
Zdroj: autorka na základe výrokov respondentov 

Podnik Udržanie spolupráce 

DC Concept, a.s. 1. plnenie dohodnutých úloh,  
pravidelné stretnutia obchodných partnerov 

iNexia, s.r.o. 

1. dôvera, obojstranný úžitok zo spolupráce, 
spolupráca trvalo prináša výhody pre podnik, 
trvalá existencia spoločných záujmov, 
2. kvalitné právne zabezpečenie spolupráce 

Wirpo, s.r.o. 
1. chuť a ochota partnera spolupracovať, 
trvalá existencia dôvery 
2. obojstranný úžitok zo spolupráce 

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. 

1. zachovanie dôvery medzi stranami a existencia úžitku 
plynúceho zo spolupráce, 
2. trvalá existencia spoločných záujmov partnerov, ako aj 
existencia výhod zo spolupráce pre skúmaný podnik 

Najviac charakteristickým predpokladom udržania spolupráce je zachovanie dôvery medzi 
partnermi, chuť a ochota spolupracovať a trvalý úžitok plynúci zo spolupráce pre partnerov. 
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Podniky ďalej vyzdvihli kvalitné právne zabezpečenie, trvalú existenciu spoločných záujmov 
partnerov a výhody spolupráce pre podnik (oproti obojstrannému úžitku). V porovnaní 
s odpoveďami z kvantitatívneho výskumu, aj v prípade tej malej vzorky je možné posúdiť, že 
dôvera je na prvom mieste aj v prípade udržania spolupráce. Podniky však považovali za 
rovnako dôležité aj iné aspekty, hlavne existenciu úžitku a fungovanie spolupráce (chuť 
spolupracovať a plnenie dohodnutých úloh).  

5.3.5.5 Konkrétne formy strategickej spolupráce 

Strategická spolupráca môže mať mnoho foriem. Účelom tejto otázky bolo uvádzať konkrétne 
príklady z praxe a získať tým ucelenejší prehľad. Pretože dotazník by neumožnil získať 
podrobnejšiu odpoveď na túto otázku, bola položená pri osobných rozhovoroch, pri ktorých  
boli predstavitelia vybraných podnikov požiadaní aj o náčrt daného typu spolupráce formou 
jednoduchej schémy. Súhrn odpovedí uvádza tabuľka 52, obrázky sú prezentované v rámci 
jednotlivých prípadových štúdií. Podrobnejší popis foriem spolupráce obsahujú tiež jednotlivé 
prípadové štúdie. 

Tabuľka 52: Najviac charakteristické formy strategickej spolupráce skúmaných podnikov 
Zdroj: autorka na základe výrokov respondentov 

Podnik Najcharakteristickejšie formy strategickej spolupráce 

DC Concept, a.s. spolupráca v oblasti obchodu, predaja a servisu, 
spoločný vývoj informačného systému, 

iNexia, s.r.o. spoločný vývoj informačného systému, 

Wirpo, s.r.o. 

spolupráca založená na výmene informácií, 
spolupráca s dodávateľmi – zastupovanie zahraničnej 
spoločnosti na českom trhu, 
spolupráca v oblasti výskumu a vývoja, 
spolupráca za účelom preniknutia na zahraničný trh, 
spoločný podnik, 

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. 
spolupráca v oblasti poskytovania služieb, 
spolupráca v oblasti podpory predaja výrobku,  
spoločný vývoj výrobku. 

V rámci malej vzorky skúmaných podnikov je najviac rozšírená spolupráca v oblasti vývoja. 
V dvoch prípadoch sa jedná o vývoj informačného systému (DC Concept, a.s., iNexia, s.r.o.) 
a v dvoch prípadoch o vývoj výrobku v oblasti strojárenstva (Wirpo, s.r.o., ZKL VaV). 
Spolupráca v oblasti obchodu má formu predaja produktu skúmaného podniku 
prostredníctvom obchodných partnerov (DC Concept, a.s. a jej sieť implementačných 
a obchodných partnerov), predaja produktu obchodného partnera prostredníctvom skúmaného 
podniku (Wirpo, s.r.o. – zastúpenie zahraničnej spoločnosti na domácom trhu), spolupráce 
v oblasti poskytovania služieb (ZKL VaV) alebo formu podpory predaja výrobku 
prostredníctvom skúmaného podniku (ZKL VaV – certifikácia a overenie kvality výrobkov 
obchodného partnera). Ďalšími príkladmi sú strategická spolupráca v oblasti poskytovania 
servisu (DC Concept, a.s. – poskytovanie servisu zákazníkom prostredníctvom partnerov), 
spolupráca založená na výmene informácií (Wirpo, s.r.o. – dlhodobé obchodné vzťahy 
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založené na výmene informácií), spolupráca za účelom preniknutia na zahraničný trh (Wirpo, 
s.r.o.) a spoločný podnik (Wirpo, s.r.o.). 

5.3.5.6 Strategická spolupráca verzus klasický zmluvný vzťah 

V rámci prípadových štúdií bol predstavený podnik, ktorý všetky dôležité činnosti realizuje 
vlastnými silami alebo prostredníctvom klasických zmlúv. Jej výkonný riaditeľ v rámci 
rozhovoru uvádzal, že vybudovanie strategického partnerského vzťahu nie je v súčasnosti 
medzi prioritami podniku. Síce pripustil, že spolupráca v oblasti vývoja informačných 
systémov by mohla znížiť náklady podniku, presné kalkulácie avšak neboli do tej doby 
uskutočnené. Pri konkrétnejších úvahách o strategickej spolupráci sa objavujú mnohé ďalšie 
otázky, ktoré vyžadujú čas na premyslenie a zistenie informácií a nemalo by sa zabúdať ani 
na náročnosť samotnej realizácie strategickej spolupráce. Pritom výkonný riaditeľ tohto 
podniku vidí v spolupráci potenciál a pripúšťa ju ako možné riešenie.  

Prípadová štúdia mimo iné poukazuje na hlavnú rolu vedenia podniku pri rozhodovaní 
o strategickej spolupráci. Ďalším dôležitým aspektom je situácia, v ktorom sa daný malý 
alebo stredný podnik aktuálne nachádza. V prípade, že rieši otázky svojej existencie, je málo 
pravdepodobné, že sa bude zaujímať o budovanie strategickej spolupráce s obchodným 
partnerom. Poukazuje to, ako bolo už uvedené, na zraniteľnosť malých a stredných podnikov 
(MSP). Keď sa podniku darí, postupne rozširuje svoje záujmy a venuje sa aj takým otázkam, 
akými sú vzťahy s okolím – kam spadá aj strategická spolupráca. 

IT, s.r.o. napriek tomu, že v súčasnosti nemá strategického obchodného partnera, skúsenosti 
s vytvorením aliancie má. Napriek dlhodobej príprave však spolupráca nakoniec nesplnila 
očakávania a nefungovala ako strategická aliancia. Z toho vyplýva ponaučenie, ktoré bolo 
zistené aj v prípade ostatných štyroch podnikov, že otázka vzájomnej dôvery medzi 
strategickými partnermi je kľúčová.  

5.3.5.7 Vyhodnotenie kvalitatívneho výskumu 

Výsledky kvalitatívneho výskumu závisia od splnenia jeho jednotlivých čiastkových cieľov, 
ktoré boli vymedzené v podkapitole 3.1.1. Pre lepšiu prehľadnosť sú na tomto mieste znova 
uvádzané spoločne s vyhodnotením ich naplnenia. 

I. Predstavenie fungovania strategickej spolupráce na konkrétnych príkladoch 
podnikov 

V rámci prípadových štúdií sú prezentované skúsenosti piatych podnikov 
z Juhomoravského kraja. Okrem základných informácií o podnikoch tieto štúdie 
obsahujú mimo iné informácie ohľadne účelu spolupráce, vytvorenia a udržania 
spolupráce, právneho rámca spolupráce, ďalej sú popísané a graficky znázornené 
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konkrétne formy spolupráce. Preto je tento čiastkový cieľ autorom považovaný za 
splnený 

II. Otestovanie pravdivosti niektorých informácií získaných z dotazníkového prieskumu 

Pomocou osobných rozhovorov sa v prvom kroku zisťovalo, či podnik, ktorý označil 
v dotazníku znaky, ktoré vypovedajú o existencii strategickej spolupráce, naozaj má 
strategického partnera. Ani v jednom prípade sa nezistil nesúlad medzi odpoveďami 
v dotazníku a vyjadreniami v rámci osobného rozhovoru, čo je možné hodnotiť 
pozitívne.  

Pravdivosť informácií bola testovaná aj v prípade otázky predpokladov vytvorenia 
spolupráce. Hľadali sa odlišnosti medzi výstupmi kvantitatívneho výskumu 
a osobných rozhovorov. Odpovede malej vzorky v rámci kvalitatívneho výskumu 
kopírovali odpovede ostatných podnikov. Podobne to platí aj v prípade otázky 
predpokladov udržania spolupráce. Čiastkový cieľ je autorom považovaný za 
splnený. 

III. Doplnenie a obohatenie niektorých informácií získaných z dotazníkového prieskumu 

Jedná sa predovšetkým o uvádzanie konkrétnych príkladov na strategickú spoluprácu 
respondentmi a jej grafické znázornenie.  

Zaujímavé bolo tiež pri rozhovore zistiť, že kým podniky v dotazníku bez výnimky 
označili možnosť „spolupráca s konkurenciou a potenciálnou konkurenciou“, 
spolupracujú prakticky iba s poslednou skupinou. 

Ďalej bolo vďaka osobným rozhovorom možné získať detailnejší obraz o tom, čo sa 
chápe pod pojmom dôvera, ktorá bola označená ako v prípade kvantitatívneho, tak aj 
v rámci kvalitatívneho výskumu za základnú podmienku vytvorenia, ale aj udržania 
spolupráce. Bolo zistené, že je tento pojem chápaný jednotlivými respondentmi 
trošku odlišne. Niektorí vymedzili dôveru ako presvedčenie alebo vieru v pozitívne 
osobné vlastnosti obchodného partnera, napr. spoľahlivosť, diskrétnosť, odbornosť, 
iní okrem toho chápali pod týmto pojmom aj finančné zdravie a stabilitu 
partnerského podniku. 

Dôležité sú aj vyjadrenia predstaviteľov podnikov k predpokladom vytvorenia 
a udržania spolupráce, a síce nebol zistený väčší rozdiel medzi ich odpoveďami 
a výsledkami kvantitatívneho výskumu. Keďže respondenti v kvantitatívnom 
výskume málokedy využili možnosť doplniť uvedené možné odpovede o vlastnú 
verziu, výroky skúmaných podnikov v rámci kvalitatívneho výskumu doplňujú tento 
nedostatok aj o také predpoklady spolupráce, ako odborná spôsobilosť obchodného 
partnera v prípade vytvorenia spolupráce a ochota a chuť spolupracovať v prípade 
udržania spolupráce. 
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V rámci osobných rozhovorov respondenti poskytli informácie aj o právnom 
zabezpečení strategickej spolupráce. Uvádzali konkrétne typy zmlúv, ktoré 
využívajú, a tým doplnili 16. otázku z kvalitatívneho výskumu o právnom 
zabezpečení spolupráce. Čiastkový cieľ je autorom považovaný za splnený. 

IV. Vysvetlenie niektorých informácií získaných z dotazníkového prieskumu 

V prípade otázok predpokladov vytvorenia a predpokladov udržania spolupráce bolo 
zistené, že dôvera je na prvom mieste. Okrem toho, že v rámci osobných rozhovorov 
respondenti vysvetlili, čo pre nich tento pojem znamená, jeden z nich dal nepriamu 
odpoveď aj na to, prečo asi došlo k takému vysokému hodnoteniu dôvery na úkor 
ostatných možných predpokladov. Na základe výroku majiteľa podniku iNexia, 
s.r.o., sa jedná o veľmi vzácnu vec, a kým ostatné veci, potrebné k spolupráci sa dajú 
zabezpečiť za peniaze, jedine táto sa nedá.  

Prípadová štúdia podniku, ktorý spolupracuje s obchodnými partnermi na základe 
„klasického“ zmluvného vzťahu zas poukazuje na spôsob uvažovania alebo možnú 
situáciu v podnikoch, ktoré nemajú strategických partnerov. Prispieva k lepšiemu 
pochopeniu toho, čo všetko musí byť splnené, aby strategická spolupráca mohla byť 
realizovaná. Cieľom výskumu nebolo zistiť, ktorá forma spolupráce – strategická 
alebo klasický zmluvný vzťah – je „lepšia“. Budovanie strategickej spolupráce 
formou aliancie je nepretržitý proces, čomu je potrebné venovať dostatok času 
a energie. I napriek tomu existuje riziko, že spolupráca nebude spĺňať očakávania. 
V prípade, že opak je pravdou, spoločné pôsobenie podnikov môže mať špeciálny 
pridaný účinok – synergický efekt, z čoho profitujú všetky zapojené strany, čo je 
„odmenou“, ktorú rámec klasických zmluvných vzťahov výrazne limituje. Čiastkový 
cieľ je autorom považovaný za splnený. 

Napriek tomu, že kvalitatívny výskum nebol ani zďaleka vyčerpávajúci, prispieva mnohými 
špecifickými informáciami k celkovým znalostiam o strategickej spolupráci. Umožňuje tým 
vytvorenie ucelenejšieho obrazu, čím spĺňa svoj hlavný účel. 
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6 Závery výskumu 

6.1 Vyhodnotenie výskumu z hľadiska hypotéz 

 Hypotéza Ia (H1a): Podnikov od spolupráce odrádza ochrana vlastnej know-how. 

Overenie pravdivosti tejto hypotézy je spojené s analýzou najpočetnejších odpovedí na otázku 
„Prečo Váš podnik doteraz nevytvoril strategickú spoluprácu?“ 

Pre lepší prehľad tabuľka 53 uvádza absolútne početnosti najviac preferovaných odpovedí. 

Tabuľka 53: Hlavné bariéry v oblasti vytvorenia strategickej spolupráce 
Prečo Váš podnik zatiaľ nevytvoril strategickú spoluprácu, resp. čo odradzuje ho od strategickej spolupráce? 
Chránime si know-how (N1) 16 
Spolupráca s partnermi na súčasnej úrovni nám plne vyhovuje (N2) 15 
Preferujeme robiť veci vlastnými silami (N3) 13 
Celkový počet odpovedí* 31 

* Respondenti mohli označiť viac charakteristických odpovedí. 

Absolútne hodnoty jednotlivých odpovedí sú veľmi blízke, a preto bolo dôležité pomocou 
testovacej štatistiky overiť, či existuje medzi nimi štatisticky významný rozdiel.  

V prípade, že existuje, ochrana know-how je najčastejším dôvodom, prečo niektoré podniky 
nevytvárajú strategické partnerské vzťahy. Pre jednoduchšiu orientáciu kategórie odpovedí 
boli označené s kódmi N1–N3. Najprv sa testovala zhoda početnosti odpovedí N1 a N2, 
potom N2 a N3, s tým, že platí: N1=N2 a N2=N3, potom N1=N3. 

Testovanie bolo prevedené pomocou chí-kvadrát štatistiky. 

Testovanie zhody početnosti N1 a N2: 
H0´: Medzi početnosťami uvedených dvoch kategórií neexistuje štatisticky významný 

rozdiel. 
H1´: Medzi početnosťami uvedených dvoch kategórií existuje štatisticky významný 

rozdiel. 

Výpočet χ2 pomocou vzorca (
2

1 22

1 2

( 1)n n
n n

χ
− −

=
+

) 

Výsledok výpočtu: χ2 = 0 

Výsledok vyjadruje, že medzi početnosťou odpovedí na otázky N1 a N2 neexistuje štatisticky 
významný rozdiel. To znamená, že rozdiel nameraný vo vzorke môže byť iba náhodný. 
Nulovú hypotéza teda sa nezamieta, a je možno skonštatovať, že nie je dostatočné množstvo 
dôkazov na to, aby nulovú hypotéza mohla byť zamietnutá.  

Testovanie zhody početnosti N2 a N3 
H0: Medzi početnosťami uvedených dvoch kategórií neexistuje štatisticky významný 

rozdiel. 



108 

H1: Medzi početnosťami uvedených dvoch kategórií existuje štatisticky významný 
rozdiel. 

Výpočet χ2 pomocou vzorca (viď vyššie): 

χ2 = 0,0357 

K tejto hodnote pri stupni voľnosti 1 zodpovedá α´ = 0,999. Overenie platnosti hypotézy: 
– na hladine významnosti 5 %: 0,999 > 0,950; hypotéz sa nezamieta 
– na hladine významnosti 1 %: 0,999 > 0,990; hypotéza sa nezamieta 

Výsledok vyjadruje, že medzi početnosťou odpovedí na otázky N2 a N3 neexistuje štatisticky 
významný rozdiel. To znamená, že rozdiel nameraný vo vzorke môže byť iba náhodný. 
Nulovú hypotéza sa teda nezamieta.  

Testy nepotvrdili štatisticky významný rozdiel medzi početnosťami odpovedí na otázky N1 – 
N3. To znamená, že nie je dostatočné množstvo dôkazov na to, aby bolo možné označiť jeden 
hlavný dôvod, prečo niektoré podniky nemajú strategických partnerov. Je možné však 
vyzdvihnúť tie tri dôvody, ako najčastejšie v prípade skúmaného súboru. Hypotéza H1a je 
potvrdená čiastočne. 

 Hypotéza Ib (H1b): Podniky by viac spolupracovali, keby mali viac (teoretických) 
informácií o spolupráci40. 

Hodnotili sa odpovede na otázku: Motivovala by Vás informačná kampaň? 

H0´: Podiely odpovedí „áno“ a „nie“ sa zhodujú. 
H1´: Podiely odpovedí „áno“ a „nie“ sa nezhodujú. 

Jedná sa o obojstrannú alternatívnu hypotézu. Hladina významnosti sa vypočítala pomocou 
náhodnej veličiny Z, ktorá má normované normálne rozdelenie.  

Z=-1,795 

Jedná sa o kvantil u0,03593. Minimálna hladina významnosti, od ktorej zamietame hypotézu H0 
je α´ = 0,07186, čo znamená, že nulovú hypotézu o zhode podielov odpovedí nezamietame. 

Podľa výsledkov štatistického testu o zhode podielov odpovedí „áno“ a „nie“ na otázku, či by 
respondentov motivovala informačná kampaň, nepotvrdila sa prevaha jednej alebo druhej 
odpovede. Je možné skonštatovať, že informačná kampaň by mohla motivovať zhruba 
polovicu podnikov. To samozrejme neznamená každopádne vytvorenie strategického 
partnerského vzťahu, ale skôr vzbudenie záujmu o tému, hľadanie informácií a príležitostí. 
Hypotéza H1b nie je potvrdená, ale kvôli relatívne vysokému počtu odpovedí áno. 
informačnú kampaň nie je možné vyhlásiť za bezvýznamnú (viď tabuľka 54). 

                                                 
40 Jedná sa napríklad o dosiahnuteľné výsledky spoluprácou, možné rôzne formy spolupráce, právne 

zabezpečenie spolupráce. 
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Tabuľka 54: Záujem respondentov o informačnú kampaň 

 Absolútna 
početnosť 

Relatívna 
početnosť 

Rozhodne + pravdepodobne áno 46 41,1 
Rozhodne + pravdepodobne nie 66 58,9 
Celkom 112 100 

 Hypotéza II (H2): V oblasti strategickej spolupráce prevažujú zmluvné vzťahy, 
spoločne založené podniky a výmena majetkových podielov nie je 
charakteristická. 

Hodnotenie na základe otázky: Aké je právne zabezpčenie spolupráce? 

Overenie tejto hypotézy bolo uskutočnené pomocou Cochranovho Q-testu, ktorý je určený pre 
dichotomické premenné.  

H0´: Zastúpenie hodnoty odpovede „Nie“ je rovnaké u každej kategórie. 
H1´: Zastúpenie hodnoty odpovede „Nie“ nie je rovnaké u kategórií, aspoň medzi 

dvomi kategóriami existuje štatisticky významný rozdiel.  

Vstupné údaje a výsledky výpočtov uvádza tabuľka 56 a 57. 
Tabuľka 55: Tabuľka hodnôt 

 Áno (0) Nie (1) 

Ústna dohoda 29 66 
Písomná zmluva 80 15 
Majetkový podiel 6 89 
Spoločný podnik 7 88 

Tabuľka 56: Testové štatistiky 
N 95 
Q (Cochranovo číslo) 139,1042 
stupne voľnosti 3 
p < 0,000 

Cochranovo Q má pri platnosti nulovej hypotézy chí-kvadrát rozdelenie s (k-1) stupňami 
voľnosti. Minimálna hladina významnosti, od ktorej nulová hypotéza bude zamietnutá na 
základe tabuľkových hodnôt je kvantil χ2

0,95 = 7,81, resp. χ2
0,95 = 11,3. Nulovú hypotézu 

o zhode podielov odpovedí „Nie“ u sledovaných premenných zamietame, tak na 5 %, ako na 
1 % hladine významnosti: 

139,1042 > 7,81 

139,1042 > 11,3 

Ak podiel odpovedí „Nie“ sa nezhoduje, zastúpenie tejto hodnoty nie je rovnaké 
u jednotlivých kategórií, a teda je možné určiť, u ktorej z nich sa vyskytujú tie odpovede 
v najmenšom množstve. Jedná sa o kategóriu premennej „Písomná zmluva“, a tým je to 
formou právneho zabezpečenia spolupráce, ktorá je podnikmi najviac využívaná, resp. 
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preferovaná. Na základe výsledkov štatistického zistenia a vyššie uvedeného testu, hypotéza 
H II je považovaná za potvrdenú. 

 Hypotéza IIIa (H3a): Podniky považujú spoluprácu za dôležitý prostriedok rastu a rozvoja 
podniku. 

Hodnotenie otázky: Ako by ste charakterizovali vplyv spolupráce na rast a rozvoj Vášho 
podniku? 

Stanovenú hodnotiacu stupnicu uvádza tabuľka 57 a výpočty tabuľka 58. 

Tabuľka 57: Hodnotiaca stupnica – vplyv spolupráce na rast a rozvoj 
CH3 ≥ 5 veľmi dôležitý prostriedok rastu a rozvoja 
CH3 ≥ 4 dôležitý prostriedok rastu a rozvoja 
CH3 < 4 menej dôležitý prostriedok rastu a rozvoja 

 
H0´: Priemer odpovedí je vyššia alebo sa rovná 4. 
H1´: Priemer odpovedí je nižšia ako 4. 

Tabuľka 58: Výpočet priemeru a smerodajnej odchýlky 

 Priemer Smerodajná 
odchýlka 

CH3 4,073684 0,732848 

Na základe výpočtu priemeru hypotéza H0´ je potvrdená, to znamená, že hypotéza H3a je 
potvrdená.  

 Hypotéza IIIb (H3b): Podniky sa nedokážu stotožniť so sieťou (majú slabú sieťovú 
identitu). 

Pre overenie tejto hypotézy boli uskutočnené dva testy. Jeden skúmal, či existuje štatisticky 
signifikantný rozdiel medzi hodnoteniami tvrdení ohľadne udržania spolupráce, a to:  
„Spolupráca prináša každej strane úžitok“ a „Spolupráca prináša trvalé výhody pre daný 
podnik“. Druhý test bol použitý na overenie, či existuje štatisticky signifikantný rozdiel medzi 
hodnoteniami a) dôležitosti dôvery, ako predpokladu vytvorenia spolupráce a b) dôverou 
skutočne vnímanou.  

Test č. 1: „Spolupráca prináša každej strane úžitok (U2)“ verzus „Spolupráca prináša trvalé 
výhody pre daný podnik (U4)“ 

H0´: Mediány premenných U2 a U4 sa zhodujú. 
H1´: Mediány premenných U2 a U4 sa nezhodujú. 

Pre zistenie rozdielu v hodnotení týchto dvoch tvrdení respondentmi bol používaný 
Friedmanov test a Kendallov koeficient W. Pomocou softvéru Statistica boli získané výsledky 
uvádzané v tabuľke 59. 



111 

Na 5 % hladine významnosti nulová hypotéza sa voči príslušnej alternatívnej hypotéze 
zamietne. Rozdiel nameraný vo vzorke je príliš veľký na to aby bol iba náhodný. Potvrdil sa 
štatisticky významný rozdiel medzi preferenciou úžitku pre každú stranu a úžitku iba pre 
vlastný podnik.  

Tabuľka 59: Výsledky testu č. 1 – sieťová identita 

 Priemerné 
poradia Priemer  Smerodajná 

odchýlka F hladina 
významnosti  W 

U2 1,726316 4,494737 0,823507 43,00000 5,474E-11 0,45263 
U4 1,273684 4,042105 0,977576    

 
Test č. 2: Očakávaná dôvera (P1) verzus dôvera vnímaná v skutočnosti (CH2) 

H0´: Mediány premenných P1 a CH2 sa zhodujú. 
H1´: Mediány premenných P1 a CH2 sa nezhodujú. 

Tabuľka 60: Výsledky testu č. 2 – sieťová identita 

 Priemerné 
poradia Priemer  Smerodajná 

odchýlka F hladina 
významnosti  W 

P1 1,847368 4,705263 0,581152 66,00000 4,5092E-16 0,69474 
CH2 1,152632 3,947368 0,915219    

Na 5 % hladine významnosti nulová hypotéza sa voči príslušnej alternatívnej hypotéze 
zamietne (viď výpočty v tabuľke 60). Nameraný rozdiel vo vzorke je príliš veľký na to, aby 
bol iba náhodný. Potvrdil sa štatisticky významný rozdiel medzi úrovňou očakávania dôvery 
a úrovňou vnímania dôvery. 

Kontrolné informácie: 
Hodnotenie sily sieťovej identity sa uskutočnilo v zmysle nasledujúceho vymedzenia 
a stanovených kritérií, ktoré sú „prísnejšie“ ako ostatné hodnotiace stupnice. Úroveň 5 
vyjadruje silnú identitu, 4- strednú identitu (ani silnú ani slabú), 3 a nižšie hodnoty slabú 
identitu. Spôsob hodnotenia sieťovej identity viď v tabuľke 61 a vstupné informácie pre 
hodnotenie v tabuľke 62. 

Podniky majú silnú sieťovú identitu, ak: 
• jednoznačne uprednostňujú prínos spolupráce pre každú zapojenú stranu pred 

vlastným úžitkom. 
• rozdiel medzi očakávanou a vnímanou dôverou neexistuje, resp. existuje, ale priemer 

hodnôt v prípade vnímanej dôvery je vyššia alebo sa rovná 5: P1=CH2 alebo 
CH2 ≥ 5 

• spolupráca je pre podnik veľmi dôležitá: CH4 ≥ 5 
• vplyv spolupráce na rast a rozvoj podniku je veľmi silný: CH3 ≥ 5 

Na základe stanovených kritérií je možné tvrdiť, že podniky nemajú silnú sieťovú identitu. 
Miera stotožnenia sa so sieťou je stredná alebo nízka. Hypotéza H3b je potvrdená.  
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Tabuľka 61: Hodnotenie sieťovej identity 

 Prínos 
spolupráce Dôvera Dôležitosť 

spolupráce 
Vplyv 

spolupráce 
silná sieťová identita U2 > U4 P1=CH2 CH2 ≥ 5 CH4 ≥ 5 CH3 ≥ 5 
ani silná, ani slabá U2=U4 P1≠CH2 CH2 ≥ 4 CH4 ≥ 4 CH3 ≥ 4 
slabá sieťová identita U2<U4 P1≠CH2 CH2 < 4 CH4 < 4 CH3 < 4 

Tabuľka 62: Priemery vybraných ukazovateľov sieťovej identity 
 Priemer Smerodajná odchýlka 

CH3 4,073684 0,732848 
CH4 3,705263 1,060647 
CH2 3,947368 0,915219 

 Hypotéza IV: Hlavným predpokladom pre vytvorenie strategickej spolupráce je 
dôvera. 

Hodnotenie otázky: Aké sú predpoklady vytvorenia strategickej spolupráce? Dôvera, ako 
predpoklad vytvorenia spolupráce dostala vysoko najvyššie hodnotenie v porovnaní 
s ostatnými predpokladmi, viď tabuľka popisných charakteristík (tabuľka 63). 

Hypotéza H4 je potvrdená. 

Tabuľka 63: Tabuľka popisných charakteristík – predpoklady vytvorenia strategickej spolupráce 
I. II. III. IV. V. VI.   VII. 

Kategórie odpovedí / Popisné 
charakteristiky 

D
ôvera 

Spoločné vízie 
a ciele 

Spoločné záujm
y 

v oblasti výroby 
(poskytovania 

služieb)

E
xistencia 

koordinátora 

Ú
spora nákladov 

Pozitívne 
skúsenosti iných 

Právne 
zabezpečenie 

Rozsah súboru (N) 
odpovede (hodn.) 95 92 92 89 88 92 91 
neviem 0 3 3 6 7 3 4 

Miery polohy 
Medián ( x% ) 5 4 4 3 3 3 3 
Modus ( x̂ ) 5 4 3 1 3 3 3 
Kvartily        

25 4 3 3 1 3 2 3 
50 5 4 4 3 3 3 3 
75 5 4 4 4 4 4 4 

Miery variability  
variačné rozpätie 4 4 4 4 4 4 4 
medzikvartilové rozpätie 1 1 1 3 1 2 1 
ordinálny rozptyl 
(dorvar∈<0; (K-1)/2>) 0,489 1,284 1,239 1,525 1,124 1,229 1,278 

normalizovaný ordinálny 
rozptyl (norm. dorvar <0; 1>) 0,245 0,642 0,619 0,763 0,562 0,614 0,639 

Hodnotenie variability (1 – 
najnižšia; 7 – najvyššia) 1 6 4 7 2 3 5 

Hodnotenie preferencie 
odpovedí na základe 
popisných charakteristík 
(1 – najnižšia; 7 – najvyššia) 

7 6 5 1 4 2 3 
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 Hypotéza V (H5): V oblasti strategickej spolupráce prevažujú voľnejšie zmluvy. 

Otázka: V prípade, že spolupráca sa realizuje na základe zmluvy, uveďte prosím mieru 
viazanosti zmluvou. 

Absolútnu a relatívnu početnosť znázorňuje tabuľka 64.  

H0: Podiely odpovedí „O1“ a „O2“ sa zhodujú. 
H1: Podiely odpovedí „O1“ a „O2“ sa nezhodujú. 

Jedná sa o obojstrannú alternatívnu hypotézu. Hladinu významnosti vypočítame pomocou 
náhodnej veličiny Z, ktorá má normované normálne rozdelenie.  

Z=-2,878 0,99801 

Jedná sa o kvantil u0,00199. Minimálna hladina významnosti, od ktorej zamietame hypotézu H0 
je α´ = 0,00398, čo znamená, že nulovú hypotézu o zhode podielov odpovedí zamietneme. 

Podľa výsledkov štatistického testu o zhode podielov voľných a viazanejších zmlúv, môžeme 
skonštatovať, že existuje rozdiel medzi podielom voľných a viazanejších zmlúv. hypotéza 
nebola potvrdená.  

Tabuľka 64: Tabuľka početností jednotlivých typov zmlúv 
 Absolútna početnosť Relatívna početnosť 

Ústna dohoda a voľne vymedzená zmluva (O1) 42 36,2 
Zmluva presne vymedzuje práva a povinnosti, 
resp. obsahuje pokutu (O2) 74 63,8 

Celkom 116 100 

6.2 Hlavné výstupy dotazníkového výskumu 

Dotazníkový výskum odhalil mnoho charakteristík strategickej spolupráce, ktoré sú detailne 
popísané vo výsledkoch dotazníkového výskumu (viď kapitola 5.2.5). Najdôležitejšie z nich 
boli rekapitulované a diskutované v rámci podkapitoly 5.2.6. Pre lepší prehľad stojí tu stručný 
súhrn hlavných výstupov, ktoré sú nasledujúce: 

• Evidencia existencie strategických partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi. 
Zistenie charakteristických znakov u 72 % (95) podnikov. 

– Podiel strategickej spolupráce v rámci totožného odvetvia je relatívne vysoký 
(38 %) – jedná sa zväčša o spoluprácu s potenciálnymi, a nie priamymi 
konkurentmi. 

– Strategická spolupráca sa realizuje najčastejšie za účelom tvorby, prenosu 
a vyžitia znalostí, zdieľania zdrojov a zdieľania činností. Strategická 
spolupráca vytvorená za účelom zmiernenia konkurenčného boja je málo 
charakteristická (zistená iba u 8 % prípadov). 

• Počet podnikov v jednej aliancii (projektu) je najčastejšie buď 4 a viac alebo 2, 
trojčlenné aliancie sú menej charakteristické. 



114 

• Strategické partnerstvá medzi skúmanými podnikmi sa realizujú predovšetkým 
v nasledujúcich, najviac typických oblastiach: výskum a vývoj (51 %), výroba 
(38 %) a služby (25 %). 

• Najviac charakteristické účely strategickej spolupráce sú: vývoj / inovácia výrobku 
(služby; 15 %), získanie komplexných zákaziek (12 %), optimalizácia (výroby, 
postupov; 11 %). 

• Najviac charakteristické sú tie strategické obchodné vzťahy, kde partneri sú 
rovnocenní (zistené u 67 % podnikov). 

• Prvotným predpokladom vytvorenia strategickej spolupráce je dôvera. Spoločné 
vízie a ciele a spoločné záujmy v oblasti výroby (poskytovania služieb) predstavujú 
nasledujúce, takmer rovnako preferované predpoklady. 

• Prvotným predpokladom udržania spolupráce je dôvera. Je nasledovaná očakávaním, 
že spolupráca prináša každej strane úžitok. Tretím najdôležitejším predpokladom sú 
trvalé výhody pre samotný podnik.  

• Udržanie spolupráce 61 % podnikov vníma ako náročnú alebo dokonca veľmi 
náročnú záležitosť. 

• 75 % podnikov vníma silnú až veľmi silnú mieru dôvery v rámci strategickej 
spolupráce.  

• 81 % podnikov pociťuje silný až veľmi silný pozitívny vplyv strategickej spolupráce 
na rast a rozvoj podniku. 

• Napriek tomu iba 57 % podnikov hodnotilo, že strategická spolupráca je pre nich 
dôležitá alebo veľmi dôležitá. 

• Najčastejšou právnou formou zabezpečenia strategického partnerstva je obchodná 
zmluva. U dotazovaných podnikoch prevažujú zmluvy, ktoré presne vymedzujú 
práva a povinnosti zmluvných strán, a v rámci toho väčšinu tvoria zmluvy, ktoré 
obsahujú aj zjednanú zmluvnú pokutu. Až 78 % podnikov aplikuje tie dve, 
viazanejšie formy zmlúv.  

• V prípade 44 % podnikov bolo zistené, že strategická spolupráca sa realizuje na 
základe ústnej dohody alebo voľne konštruovanej zmluvy. 

• Výmena majetkových podielov a spoločne založené podniky sú málo 
charakteristické pre spoluprácu dotazovaných podnikov (zistené u 14 % podnikov). 

• Najčastejšie dôvody, prečo podniky nespolupracujú na strategickej úrovni je ochrana 
know how (14 %), spokojnosť so spoluprácou na existujúcej úrovni (12 %) 
a preferencia, robiť si veci vlastnými silami (11 %). 

• Tretinu opýtaných podnikov by motivovala informačná kampaň vo forme letákov, 
brožúr, seminárov o možných formách spolupráce. Polovica podnikov o takú 
kampaň nemá záujem. 
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• V prípade, že podniky potrebujú poradiť v odbornej otázke, najviac dôverujú 
univerzitám (40 %). Nasleduje hľadanie odpovede v odbornej literatúre (38 %) 
a obrátenie sa na iného podniku, resp. obchodného partnera (34%). Dotazované 
podniky prejavili nízku mieru dôvery voči orgánom JMK a štatutárneho mesta Brna 
(13 %) a združením a asociáciám (14 %). 

6.3 Návrh metodiky pre tvorbu strategických partnerstiev malých a stredných 
podnikov 

V odbornej literatúre boli publikované viaceré metodické postupy pre vytvorenie strategickej 
spolupráce. Na tomto mieste budú uvedené dva, ktoré podľa názoru autorky práce a získaných 
skúseností v rámci primárneho výskumu považuje za najviac aplikovateľné v každodennej 
podnikovej praxi (k porovnaniu viď Nenadál, 2006, s. 293). 

Prvý model pochádza od autorov Ring – Van de Ven (1994), ktorí tvrdia, že spolupráca je 
veľmi závislá na čase. Čas považujú za určujúci faktor, pretože vzťahy medzi partnermi sú 
neustále tvarované spoločnými činnosťami a prostredníctvom interpretácií, ktoré strany 
z jednotlivých akcií vyvodzujú. Autori tým poukazujú na veľmi silnú sociálnu dimenziu 
strategickej spolupráce, ktorá sa preukázala aj v priebehu kvalitatívneho výskumu. Ich model 
sa skladá zo štyroch fáz: 

– jednania medzi potenciálnymi strategickými partnermi, 
– formovanie základného rámca spolupráce, 
– posúdenie budúceho partnerského vzťahu z hľadiska efektivity, dôveryhodnosti 

partnera, možných rizík a pod. 
– vytvorenie spolupráce, znamená uvedomenie a prijatie podmienok spolupráce. 

Tomuto postupu neodporuje, ba skôr ju doplňuje koncepcia autorov Vodáček – Vodáčková 
(2002, s. 77), ktorí ako východiskový stav stanovujú „otvorený podnikateľský zámer“. 
Vytvorenie strategického partnerského vzťahu vnímajú ako proces jednaní medzi stranami, čo 
vyžaduje predovšetkým: 

– umenie nájsť vhodného partnera, 
– získať a vyhodnotiť informácie o potenciálnom partnerovi, 
– pristúpenie k vhodnému naviazaniu kontaktov s potenciálnym partnerom, 
– pripraviť si koncept o priebehu jednania, v rámci ktorého sa odporučuje upresniť 

nasledujúce: 
o vymedzenie účelu strategickej spolupráce, 
o charakteristika poli spoločného záujmu,  
o hlavné ciele spolupráce a ich zaistenie, 
o predstava o riadení strategickej spolupráce, 
o záväzky partnerov k zdrojovému zaisteniu, 
o zaistenie pred následkami rizika, 
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o rozdelenie očakávaných ziskov a prínosov zo strategického partnerstva, 
o právne nároky a výnimky, 
o predpokladaná organizačno-právna forma strategickej spolupráce a jej 

štruktúra, 
o záverečné ustanovenia. 

K uvedenej metodike sa pripájajú nasledujúce doplňujúce odporučenia, ktoré vyplývajú 
z výsledkov výskumu: 

– Na budovaní strategického partnerstva sa musia podieľať všetky úrovne manažmentu 
podniku. 

– Šírenie dobrých skúseností podnikov, ktorých stratégia rozvoja je založená na 
spolupráci môže pozitívne vplývať na ďalšie podniky a napomáhať k uvedomeniu 
významnej úlohy spolupráce v obchodných vzťahoch. 

– Organizácia seminárov pre MSP, v rámci ktorých je priestor na diskusiu a výmenu 
skúseností z oblasti strategickej spolupráce.  

 
Podpore pozitívneho prístupu k strategickej spolupráci môže značne prispievať aj akademická 
sféra. Pre túto oblasť boli formulované nasledujúce odporučenia:   

– Pestovať otvorený prístup k spolupráci v študentoch vysokých škôl.  
– Klásť väčší dôraz v rámci výuky na problematiku strategických partnerstiev 

a synergického podnikania. 
– Neustále budovať a udržovať spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi formou 

spoločných projektov a zadávaním bakalárskych a diplomových prác na tému 
strategickej spolupráce.  

– Pokračovať vo výskume v oblasti strategickej spolupráce a rozšíriť výskum na celú 
republiku. 

 



117 

7 Vedecký prínos dizertačnej práce 

Kvalita dizertačnej práce spočíva v možnosti následného využitia jej výsledkov. Zámerom 
dizertačnej práce je obohatenie existujúcej teórie o nové poznatky a ich všestranné 
zužitkovanie v praxi a v oblasti pedagogiky. Prínosy práce boli preto stanovené z hľadiska:  

1. teórie podnikateľských sietí,  
2. praxe, t.j. aplikácie získaných poznatkov v podnikateľskom prostredí,  
3. pedagogiky. 

Využitie výsledkov dosiahnutých vo výskume je podmienené ich zverejnením. Postupná 
publikácia výstupov pre odbornú verejnosť preto sa považuje za veľmi dôležité.  

7.1 Prínosy dizertačnej práce pre teóriu  

Autorka práce by chcela prostredníctvom výstupov práce obohatiť teóriu o strategických 
partnerstvách, pretože sa domnieva, že táto problematika (ako je uvedené v kapitole 1) je 
v domácej odbornej literatúre zatiaľ málo rozpracovaná a trpí nedostatkom poznatkov 
z domácich výskumov. Prínosy dizertačnej práce pre teóriu sú predovšetkým nasledujúce:  

– vytvorenie ucelenej teórie o strategických partnerstvách, 
– zjednotenie smerodajných prístupov pre strategickú spoluprácu podnikov, 
– rozšírenie teórie o nové poznatky založené na synergickom podnikaní a  
– vytvorenie metodiky pre tvorbu strategických partnerstiev. – definovať v práci 

metodiku! 

7.2 Prínosy dizertačnej práce pre prax 

Druhým čiastkovým zámerom autorky je podporiť konkurencieschopnosť malých a stredných 
podnikov v Juhomoravskom kraji, čo môže následne pozitívne ovplyvniť rast regiónu. Za 
hlavné prínosy dizertačnej práce pre prax sa považujú nasledujúce: 

• analýza Juhomoravského kraja z hľadiska tvorby strategických partnerstiev, 
• kritické hodnotenie príležitostí a bariér založenia strategických partnerstiev 

v Juhomoravskom kraji z hľadiska podnikov, 
• zistenie predpokladov tvorby strategických partnerstiev v Juhomoravskom kraji, 
• zistenie skúseností MSP s už existujúcimi podnikateľskými sieťami v kraji 

a distribúcia týchto skúseností ešte „neskúseným“ podnikom, 
• grafické znázornenie štruktúr strategických partnerstiev, 
• zistenie najdôležitejších podmienok udržateľnosti strategických partnerstiev, 
• zistenie názorov a postojov organizácií podporujúcich podnikanie v ČR na 

problematiku strategických partnerstiev, 
• vytvorenie metodiky, ktorú môžu použiť podnikateľské subjekty v Juhomoravskom 

kraji. 
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7.3 Prínosy dizertačnej práce pre pedagogiku 

Výstupy dizertačnej práce bude možné využiť aj v rámci pedagogickej činnosti. Jedná sa 
o nasledujúce prínosy v tejto oblasti: 

• začlenenie teoretických poznatkov a výstupov z výskumu do predmetov Drobné 
podnikání (ŘEP)41, Založení a řížení podniku (PFO)42 a Strategický management 
(ŘEP) vyučovaných na Fakulte podnikatelskej VUT v Brně; 

• využívanie súboru prípadových štúdií v rámci cvičení k vyššie uvedeným 
predmetom; 

• využívanie ucelenej teórie o strategických partnerstvách a výsledkov výskumu 
v rámci špecializovaných kurzov organizovaných Fakultou podnikatelskou VUT 
v Brně pre podnikateľov. 

7.4 Diseminácia výstupov dizertačnej práce 

V priebehu spracovania výsledkov výskumu bude kladený veľký dôraz na ich prezentáciu na 
pôde univerzity a pred širšou verejnosťou, preto získané poznatky budú rozšírené formou: 

• publikácia v recenzovanom časopise, 
• prezentácia na konferencii a 
• vystúpenia na odbornom seminári určeného pre podnikateľov.  

Splnením uvedených očakávaných prínosov dôjde k naplneniu zámeru dizertačnej práce. 

                                                 
41 Řízení a ekonomika podniku – študijný odbor v rámci magisterského nadväzujúceho štúdia. 
42 Podnikové finance a obchod – študijný odbor v rámci magisterského nadväzujúceho štúdia 
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Záver 

Rast prepojenosti a vzájomnej závislosti podnikateľských subjektov je trendom, za ktorým 
stojí technologický rozvoj a globalizácia. V dôsledku toho vznikajú a postupne sa dostávajú 
do popredia rozmanité formy spolupráce presahujúce rámec klasických kúpno-predajných 
zmluvných vzťahov. Príkladom môžu byť klastry, joint ventures, fúzie a akvizície, ktoré sú 
rozšírené aj u nás a dajú sa relatívne jednoznačne vymedziť. Podstatne komplikovanejšia je 
situácia v prípade „voľnejších foriem“ spolupráce, ktoré vznikajú opakovanými interakciami 
medzi samostatnými podnikmi za účelom docieliť spoločného úžitku.  

V prípade, že sa spolupráca dotýka niektorej strategickej oblasti podnikania, je možné hovoriť 
o strategickom partnerstve. Cieľom dizertačnej práce bolo skúmať postojov podnikov 
k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci strategických 
partnerstiev. K dosiahnutiu hlavného cieľa práce boli vytýčené nasledujúce čiastkové ciele: 

– koncipovať prehľad o súčasnom stave poznatkov z oblasti spolupráce podnikov, 
– analyzovať Juhomoravský kraj z hľadiska predpokladov strategickej spolupráce, 
– skúmať postoje podnikateľských subjektov k spolupráci, 
– charakterizovať strategické partnerské vzťahy podnikov v Juhomoravskom kraji, 
– formulovať závery a odporučenia v oblasti vytvorenia strategických partnerstiev. 

Prostredníctvom zberu a analýzy sekundárnych dát došlo k vytvoreniu uceleného teoretického 
základu strategického partnerstva, v rámci čoho bol kladený dôraz predovšetkým na: 

– vymedzenie jeho základných foriem,  
– zistenie faktorov strategickej spolupráce a  
– vymedzenie niektorých kľúčových pojmov v súvislosti s problematikou dizertačnej 

práce. 

Autorka práce je vedomá toho, že ani zďaleka nevyčerpala túto širokú tematickú oblasť, ktorá 
by však už presahovala rámec tejto práce.  

V úzkej prepojenosti na výsledky sekundárneho výskumu bol uskutočnený primárny výskum 
zameraný na skúmanie postojov podnikateľských subjektov k strategickej spolupráci a na 
charakteristiku strategických partnerských vzťahov podnikov v Juhomoravskom kraji. Skladal 
sa z kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Medzi ich hlavné výstupy je možné zaradiť 
nasledujúce: 

• Strategické partnerstvá medzi skúmanými podnikmi sa realizujú predovšetkým 
v oblastiach výskumu a vývoja, výroby a služieb. 

• Najviac charakteristické účely strategickej spolupráce sú: vývoj / inovácia výrobku 
(služby), získanie komplexných zákaziek a optimalizácia (výroby, postupov, 
podnikových procesov). 
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• Najviac charakteristické sú tie strategické obchodné vzťahy, v rámci čoho partneri sú 
rovnocenní. 

• Najčastejšou právnou formou zabezpečenia strategického partnerstva je obchodná 
zmluva. 

• V oblasti skúmaných strategických partnerských vzťahov prevažujú viazanejšie 
zmluvy, ktoré sa vyznačujú presným vymedzením práv a povinností strán a vo 
väčšine prípadov obsahujú aj dohodnutú zmluvnú pokutu. 

• Hlavným predpokladom pre vytvorenie strategickej spolupráce je dôvera. 
• Podniky považujú spoluprácu za dôležitý prostriedok rastu a rozvoja podniku. 
• Výskum preukázal, že podniky nemajú silnú sieťovú identitu. Zistená miera 

stotožnenia sa so sieťou je stredná až nízka. 
• Najčastejšie dôvody, prečo podniky nespolupracujú na strategickej úrovni je ochrana 

know-how, spokojnosť so spoluprácou na existujúcej úrovni a preferencia robiť si 
veci vlastnými silami. 

• Tretinu opýtaných podnikov by motivovala informačná kampaň formou letákov, 
brožúr a seminárov o možných formách spolupráce. 

Vyhodnotenie výsledkov práce nasledoval návrh vlastnej metodiky pre vytvorenie 
strategického partnerstva. Následne bol formulovaný vedecký prínos práce v oblasti teórie, 
podnikovej praxe a pedagogiky. 

Záverom treba konštatovať, že budovanie strategickej spolupráce je nepretržitý proces, čomu 
je potrebné venovať dostatok času a energie. I napriek všetkým úsiliam existuje riziko, že 
nebude spĺňať očakávania obchodných partnerov. V prípade, že opak je pravdou, spoločné 
pôsobenie podnikov môže prinášať špeciálny pridaný účinok – synergický efekt, z čoho 
profitujú všetky zapojené strany. To je skutočnou „odmenou“ pre spolupracujúce podniky, na 
rozdiel od klasických zmluvných vzťahov. 

Dosahovaním synergických efektov zo spolupráce, môžu MSP v značnej miere prispievať 
k rozvoju regiónu. Má to obzvlášť veľký význam pre zaostávajúce, pomalšie sa rozvíjajúce 
regióny, ale aj pre relatívne prospešné. Základom úspechu je to, aby malé a stredné podniky si 
uvedomili význam a potrebu strategickej spolupráce v náročných podmienkach súčasnej 
ekonomiky a boli otvorené voči príležitostiam. 
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Príloha 1: Popisné charakteristiky 

Rozdelenie početností odpovedí na jednotlivé otázky je v každom prípade unimodálne, tzn. že 
existuje iba jedna kategória v rámci odpovedí, ktorá má najväčšiu početnosť. V prípade 
otázky Pozícia podnikov modálna kategória je rovno aj majoritnou, lebo podiel odpovedí 
v rámci nej presahuje 50 % všetkých odpovedí. 

Tabuľka 65: Popisné charakteristky nominálnych premenných u vybraných otázok 
Zdroj: autorka 

Popisné charakteristiky  Oblasť spolupráce 
(K=7*) 

Účel spolupráce 
(K=15) 

Pozícia podnikov 
(K=3) 

Miery polohy    

modálna kategória výskum a vývoj  
(48; 32 %) 

vývoj / inovácia  
(50; 15 %) 

rovnocenný partner 
(70; 74 %) 

Miery variability    
variačný pomer  
(v∈<0;(K-1)/K>))  

(v∈<0;0,857>) 
0,680 

(v∈<0;0,933>) 
0,850 

(v∈<0;0,667>) 
0,330 

nominálny rozptyl 
(nomvar∈<0;(K-1)/K>) 

(nomvar∈<0;0,857>) 
0,785 

(nomvar ∈<0;0,933>) 
0,909 

(nomvar ∈<0;0,667>) 
0,500 

entropia (H; H∈<0;lnK>) (H∈<0;1,946> 
1,676 

(H∈<0;2,708> 
2,521 

(H∈<0;1,099> 
0,866 

normalizovaný normálny rozptyl 
(norm. nomvar∈<0;1>) 0,916 0,974 0,749 

normalizovaná entropia  
(H*; H*∈<0;1>) 0,861 0,931 0,788 

*K je počet možných odpovedí na danú otázku 

Miery variability odpovedí boli ďalej analyzované pomocou variačného pomeru, 
nominálneho rozptylu a entropie, v prípade ktorých je možné variabilitu interpretovať v rámci 
uvedeného intervalu. Platí, že čím nižšia je hodnota ukazovateľa variability, tým nižšia je 
miera rozptýlenia odpovedí. Naopak, čím vyššia je hodnota ukazovateľa variability, tým 
vyššia je heterogenita súboru, tj. tým vyššia je rovnomernosť zastúpenia jednotlivých 
kategórií odpovedí. Miery variability je ďalej možné vyjadriť aj pomocou normalizovaného 
nominálneho rozptylu a normalizovanej entropie, ktoré nadobúdajú hodnoty z intervalu 
<0;1>. Výhodou týchto ukazovateľov je ich ľahšia interpretovateľnosť.  

Odpovede na otázku účel spolupráce v porovnaní s ďalšími dvomi otázkami sa vyznačujú 
najväčšou mierou variability. Je to v dôsledku toho, že spolupráca spravidla splňuje viac 
účelov naraz a respondenti mohli si vybrať z 15 možností max. 5. Najmenšia variabilita 
v odpovediach vyskytuje v prípade otázky pozícia podnikov. 
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Tabuľka 66: Predpoklady udržania strategickej spolupráce – popisné charakteristiky 
Zdroj: autorka 

Kategórie odpovedí / Popisné 
charakteristiky 

Dôvera 
(U1) 

Spolupráca 
prináša 
každej 
strane 

úžitok (U2) 

Trvalá 
existencia 

spoločných 
záujmov 

(U3) 

Trvalá 
existencia 
výhod zo 

spolupráce 
pre Váš 
podnik 

(U4) 

Kvalitné 
právne 

zabezpečen
ie 

spolupráce 
(U5) 

Rozsah súboru (N)  
odpovede 95 92 91 92 90 

neviem/ neodpovedali 0 3 4 3 5 
           

Miery polohy 
Mediánová kategória 5 5 4 4 3 
Modus 5 5 4 4 3 
Kvartily      

25 5 4 3 4 3 
50 5 5 4 4 3 
75 5 5 5 5 4 

Miery variability 
variačné rozpätie 4 4 4 4 4 
medzikvartilové rozpätie 0 1 2 1  1 
ordinálny rozptyl 
(dorvar <0; (K-1)/2>) 0,468 0,764 1,050 0,972 1,217 

normalizovaný ordinálny rozptyl 
(norm. dorvar <0; 1>) 0,234 0,382 0,525 0,486 0,608 

Vyhodnotenie 5. 4. 2. 3. 1. 

Tabuľka 67: Charakteristika vybraných aspektov spolupráce 
Zdroj: autorka 

Kategórie odpovedí / Popisné 
charakteristiky 

Udržanie 
(CH1) 

Dôvera 
(CH2) 

Rast 
a rozvoj 
(CH3) 

Dôležitosť 
(CH4) 

Rozsah súboru     
odpovede 93 95 95 95 
neviem/ neodpovedali 2 0 0 0 

Miery polohy 
Mediánová kategória 4 4 4 4 
Modus 4 4 4 4 
Kvartily     

25 3 3 4 3 
50 4 4 4 4 
75 4 5 5 5 

Miery variability 
variačné rozpätie 4 4 4 4 
medzikvartilové rozpätie 1 2 1 2 
ordinálny rozptyl 
(dorvar <0; (K-1)/2>) 1,029 0,965 0,755 1,182 

normalizovaný ordinálny rozptyl 
(norm. dorvar <0; 1>) 0,515 0,482 0,378 0,591 

Vyhodnotenie 2. 3. 4. 1. 

∈

∈
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