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ANOTACE

Tato disertační práce se zabývá problematikou sítí a síťových vztahů malých a středních

podniků (MSP) v oblasti biotechnologií v České republice.

V úvodní části disertační práce je nastíněna charakteristika sítí, jejich vývoj

a specifika. Je zde porovnána současná situace „velkých a silných firem“ oproti malým

a středním podnikům (MSP) a ukázány výhody, které sítě poskytují pro své

členy–firmy do sítí zapojených.

V teoretické části této disertační práce, je proveden podrobný rozbor současného

stavu vědeckých poznatků v oblasti malých a středních podniků. Byl podrobně popsán

jejich význam v ekonomice, rozdělení a také jsem nastínil vliv globalizace na MSP.

Protože jsou tématem celé práce MSP v oblasti biotechnologií, tak je dále zmapována

současná situace v biotechnologiích v celém světě i uveden výzkum a vývoj v oblasti

biotechnologií v České republice. Na tento dále navazují informace o sítích MSP a jejich

charakteristikách, členění, o předpokladech a důvodech pro vstup do sítí nebo faktory, které

ovlivňují spolupráci MSP s velkými společnostmi. Také byly v této části popsány získané

poznatky o sítích ve světové literatuře na základě literárních zdrojů, z větší části

zahraničích. Byla vymezena typologie sítí, rozdělená dle účelu, směru a dalších kritérií

a uvedeny poznámky a názory autorů, zabývajících se sítěmi podniků. Byly definovány

pojmy jako vztah, důvěra, spoluúčast. Dále byl vymezen pojem klastr, stanovena jeho

charakteristika, rozdělení i výhody členských firmám.

V praktické části jsou na základě provedeného předvýzkumu definovány hypotézy,

a proveden primární výzkum. Dále pak jsou vyhodnoceny výsledky tohoto provedeného

výzkumu vybraného vzorku malých a středních podniků z oblasti biotechnologií v České

republice a podrobně analyzováno jejich zapojení do společných projektů s jinými podniky

vertikálně, horizontálně nebo univerzitami. Tyto výsledky slouží k pozdějšímu porovnání

s vědeckými studiemi ze zahraničí a na jejich základě jsou formulovány praktická

doporučení pro MSP v biotechnologiích, jak využít získané poznatky ve svůj prospěch.

V poslední části jsou ukázány přínosy pro vědu, pro praxi či pedagogiku.

Klíčová slova: biotechnologie, sítě, klastr, networking, network
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ABSTRACT

This doctoral thesis deals with some problems related to networking and network

relationships of small and medium biotechnological enterprises (SME) in the Czech

Republic.

In the introduction of the doctoral thesis there is networks‘ character, their

development and specification presented. The contemporary situation of “big and strong“ is

compared with the situation of small and medium enterprises and advantages ensued from

memebership are presented.

In the theoretical part of this doctoral thesis, there is the analysis of the actual

scientific research of small and medium enterprises made up. Their influence in economics

is described in detail and the influence of globalisation on small and medium enterprises is

presented. Since the small and medium enterprises form the basis of this thesis,

contemporary situation in the world as well as research and development in the Czech

Republic is mentioned. These research and development are followed by the information

about small-and-medium-enterprises-networking and its division, assumptions and reasons

for joining the networks or elements, that affect the cooperation of small and medium with

the big enterprises. Pieces of knowledge of networking in the world literature gained from

foreign literature sources are described in this part. Typology of networks is specified,

divided by its purpose, direction and other criteria and notes and quotations of the authors

dealing with networs are shown. The word cluster and its characteristics, division and its

advantages were  explained.

In the practical part of the doctoral thesis there are some ideas formulated,

according to the pre-research made before. Later there are summarized conclusions of the

scientific research of small and medium biotechnological enterprises in the Czech Republic

and after that there is presented, how the Czech enterprises join shared projects on the

vertical or horizontal level or with research institutes or universities. These results are

consequently compared with scientifis studies from abroad. Some practical

recommendations about using of these pieces of knowledge for contemporary small and

medium biotechnological enterprises are formulated according to these results.

Before  conclusion  there  are  some  scientific  and  practical  gains  of  the  doctoral

thesis, including gains for pedagogical work.

Keywords: biotechnology, networks, cluster, networking,
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1 ÚVOD

Současný svět je světem globalizace. Je to svět, ve kterém jsou překotné technologické

změny, inovace a tvrdý konkurenční boj na denním pořádku. Dávno jsou překonány

tradiční pohledy na firemní organizace a místo toho vznikají nové organizační struktury

a uspořádání.

V důsledku toho všeho, v každé ekonomické sféře, v každém odvětví, při každé výrobě

dochází ke zvyšování konkurenčního tlaku. Obrovského významu nabývá finanční kapitál,

obchodní transakce v mnohamilionových částkách se uskutečňují během několika málo

sekund napříč planetou, výroba se uskutečňuje pod vlivem nejpokrokovějších

a nejefektivnějších technologií, komunikaci a spojení s celým světem zcela nepochybně

poznamenal internet. Celý svět se zmenšuje a zdá se, že jen silní a velcí mají šanci.

Dochází ke vzniku nadnárodních společností, k fúzím a kooperacím napříč celými

kontinenty. Význam hranic pomalu mizí, při stále větším množství zahraničních firem,

které působí na území cizích států. Tento tlak zesílil zejména v 90. letech a vedou se

obrovské diskuze,  zda tak nedochází k likvidaci malého a středního podnikání (MSP).

Ekonomické analýzy současné situace ale ukazují, že právě MSP jsou nezbytnou součástí

ekonomiky každého státu. Zejména jsou zdrojem stability, růstu, bohatství a inovací, hrají

významnou roli v alokaci lidského potenciálu, jeho úrovně a následné zvyšování

produktivity. A lze nepochybně říct, že produktivita a kvalifikovaná pracovní síla jsou

pevným základem pro dlouhodobou konkurenceschopnost jak podniků, tak růstu a rozkvětu

ekonomiky celého státu.

Aby ale země uspěla v takovémto globalizačním boji, je bezpodmínečně nutné, aby se její

lidé a podniky chopili šancí, které doba globalizace přináší, aby dokázali přijmout výzvy,

které nabízí. Využijí-li podniky těchto příležitostí a budou-li se aktivně účastnit na

ekonomickém dění, bude to jistě ku prospěchu obyvatel každého státu.

Jak však již předchozí odstavce naznačily, možnost přežít mají jen silní a velcí. Malé

podniky jsou omezeny v přístupu k znalostem, zkušenostem, marketingovým strategiím,

ale i v možnostech získávání finančních prostředků, zejména úvěrů u bank, nedokáží držet

krok s nejmodernějšími technologiemi a často mívají i omezený přístup k trhu. Ukazuje se

ale, že pořád platí, že v „jednotě je síla“. Proto dochází k vytváření nejrůznějších typů
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spojování mezi podniky – a vzniku tzv. sítí. Ty na základě sdružování, zejména malých

a středních podniků, ať již ve formě družstevní organizace a sdružení, kooperace či

prostého seskupování služeb, mohou daleko lépe využívat zdroje, informační systémy,

technologie a při mnohem větší kapitálové platformě a rozvinutém lidském potenciálu

mohou odstranit existující překážky a čelit tak velkým gigantům. Při spolupráci těchto

malých a středních podniků v celostátním měřítku bude možné, aby se zapojily i do

evropských kooperací.



Ing. Tomáš Kužílek Současný stav vědeckého poznání

Brno 2008 3

2 SOUČASNÝ STAV VĚDECKÉHO POZNÁNÍ

2.1 MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP)

2.1.1 Obecná situace MSP

MSP vytvářejí zdravé konkurenční prostředí, jsou stabilizujícím prvkem v hospodářství,

zejména pro jejich lokální působení. Pro jejich rozvoj jsou rozhodující podmínky, za

kterých mohou rozvíjet hospodářskou činnost. Ekonomické prostředí do značné míry

určuje a ovlivňuje poptávku po jejich produktech a službách a může tak usnadňovat nebo

naopak omezovat jejich přístup na trhy, které jsou důležité pro jejich vznik a další růst.

Přidám-li ještě pár údajů, pak je lépe vidět, jaká je skutečná pozice MSP v českém

hospodářství.

Celkový počet těchto podniků je v ČR asi jeden milion. Z toho asi 15 % právnické osoby

a zbytek jsou fyzické osoby. Tyto podniky zaměstnávají zhruba 60% všech ekonomicky

aktivních obyvatel a podílí se více jak 50% na výkonu české ekonomiky a téměř 40 % na

exportu ČR. Téměř 40 % spoluvytváří HDP. (Tyto údaje jsou přibližné, slouží pouze pro

orientační dokreslení významu MSP v ČR a jsou ve shodě s výše uvedenými čísly).

Je tedy evidentní, že MSP jsou klíčové pro hospodářskou úroveň země a pro životní úroveň

jeho obyvatel.1

Nyní bych se zmínil o tom, podle jakých kritérií se podniky třídí do jednotlivých kategorií.

Mezi základní kritéria patří jako hlavní kritérium počet zaměstnanců, jako doplňkové

potom obrat, celková bilanční suma a tzv. nezávislost podniku. V praxi je ovšem nutná

kombinace těchto kritérií, neboť existují rozdíly mezi sektory a hospodářskými odvětvími.

V ČR je definice MSP uvedena v zákonu 47/2002 Sb. ze dne 11. ledna 2002 o podpoře

malého a středního podnikání, změna 1/2004 Sb. Tento zákon byl harmonizován

s Evropskou unií a tudíž je vymezení velice podobné.2

1 LEEDER,E. a kol.: Klastry a jejich role při zvyšování konkurenceschopnosti MSP, ZČU Plzeň,    2004

2 Zákon 47/2002 Sb. ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání, změna 1/2004 Sb.
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2.1.2 Rozdělení MSP

Malý a střední podnikatel

· zaměstnává méně než 250 zaměstnanců

· jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 980 000 000 Kč

· nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující

1 450 000 000 Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví; neúčtuje-li

v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se uvedené částky ke konečným

příjmům  a k úhrnu majetku

· je nezávislý

Malý podnikatel

· zaměstnává méně než 50 zaměstnanců

· jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 180 000 000 Kč

· nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 250 000 000

Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví; neúčtuje-li v soustavě podvojného

účetnictví, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům  a k úhrnu majetku

· je nezávislý

Drobný podnikatel

· zaměstnává méně než 10 zaměstnanců

· jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 180 000 000 Kč

· nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 250 000 000

Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví; neúčtuje-li v soustavě podvojného

účetnictví, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům  a k úhrnu majetku

· je nezávislý
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Nezávislost MSP

Malý a střední podnikatel je nezávislý, jestliže žádná jiná osoba nebo více osob společně,

které nesplňují definici MSP, nemají alespoň 25% podíl na jeho základním kapitálu ani na

jeho hlasovacích právech.3

Čím se tedy odlišují MSP od velkých společností, co je považováno za jejich klady

a přínosy pro hospodářství?

· vytváří zdravou konkurenci na trhu, se všemi známými výhodami s tím spojenými

· nepromítají se u nich tak rychle a skokově změny, související s hospodářskými

cykly, nebo případným propouštěním či bankrotem velkého podniku, naopak jsou

schopni pro tyto uvolněné pracovníky vytvořit nová pracovní místa tím, že

· jsou neustále nuceni vyhledávat nové podnikatelské příležitosti (často spojené se

zaváděním nových technologií, inovací) a s tím je spojeno vytváření nových

pracovních míst, a to obvykle za nízkých kapitálových nákladů

· rychleji se adaptují na požadavky a výkyvy trhů

· hledají příležitosti i v okrajových oblastech trhů, které často nejsou pro větší

podniky zajímavé a tím doplňují spektrum služeb

· decentralizují podnikatelské aktivity a napomáhají tak rychlejšímu rozvoji regionů,

menších měst a obcí

2.1.3 Globalizace - vliv na MSP

Zpřístupnění mezinárodních trhů MSP

Vlna globálního průmyslového přeorganizovávání a technologické pokroky byly

nejvýznamnější hnací silou rychlého vývoje přeshraničních strategických aliancí. MSP

dostaly příležitosti stát se:

· partnery v mezinárodních strategických společenstvích

· účastníky nebo cílem v mezinárodních fúzích a akvizicích

3 Zákon 47/2002 Sb. ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání, změna 1/2004 Sb.
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· specializovanými dodavateli nadnárodním podnikům

· členem globalizovaných neformálních sítí

· účastníky elektronických sítí.4

Proces globalizace MSP může být realizován prostřednictvím jakékoliv aktivity

překračující hranice, např. obchod, mezinárodní investice a účast na strategických svazcích,

společenstvích a uspořádáních sítí ovlivňujících různorodost obchodu od výzkumu

a vývoje produktu až po distribuci. Globalizace obchodu stále více zatahuje MSP do

globálních hodnotových řetězů a různých typů mezinárodních aktivit.5 Skupiny MSP

s vysokým růstovým potenciálem vyžadují většinou brzký přístup k mezinárodním trhům

k zabezpečení vlastního vývoje a růstu. Průzkum provedený v roce 2001 na více než 7600

evropských podnicích odhalil, že asi jedna třetina všech MSP ohlásila rostoucí počet

mezinárodních obchodních kontaktů za posledních pět let, v rozsahu od 30 % pro malé

podniky až po 50 % pro podniky střední velikosti.6

Přestože se zvýšil počet mezinárodních obchodních kontaktů MSP, v porovnání s místním

hospodářstvím zůstávají méně zastoupené a změny  po této stránce probíhají pomalu.

Zatímco MSP přispívají kolem 50 % HDP a 60 % zaměstnanosti v národních nebo

místních ekonomikách, pouze 30 % přispívají exportu a ještě méně v mezinárodních

investicích.

MSP se podílejí pouze mezi jednou čtvrtinou a jednou třetinou vyrobeného vývozu

a odpovídají za velmi malý podíl (většinou méně než 10 %) zahraničních přímých investic

(FDI)7

4 HALL, C. (2002), “Profile of SMEs and SME Issues in APEC, 1990-2000, for the APEC Small and
Medium Enterprises Working Group in cooperation with PECC (Pacific Economic Cooperation Council)
5 OECD (1997): Globalisation and Small and Medium Enterprises (SMEs); Vols. 1 & 2
   SAKAI, K. (2002) “Global Industrial Restructuring: Implications for Smaller Firms”, STI Working Paper
   2002/4, OECD, Paris
6 OBSERVATORY OF EUROPEAN SMEs, EIM Business and Policy Research, Luxembourg, 2002
7 SMITH, H.L., DICKSON, K. and SMITH, S.L. (1991) ‘There are two sides to every story: innovation and
collaboration within networks of large and small firms’, Research Policy, October, Vol. 20, No. 5, pp.457–
469
HALL, C. (2002), “Profile of SMEs and SME Issues in APEC, 1990-2000, for the APEC Small and Medium
Enterprises Working Group in cooperation with PECC (Pacific Economic Cooperation Council)
SHEPPARD,  H., TUCHINSKY, M.(1996) “Micro-OB and the Network Organisation” in Kramer, R. And
Tyler T. (eds) Trust in Organisations, Sage
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Export

Nedávné výzkumy se zabývaly spojením toho, jak rychle roste firma a jaký vliv na to má

export. Vědci přišli na to, že vývoz není cílem silného růstového procesu, ale naopak je

východiskem a doprovází růstový proces.8

U MSP se aktivita exportu zvyšuje s velikostí firmy. Podíl evropských středně velkých

podniků zabývajících se exportem je dvakrát větší než u malých podniků.9

Rostoucí trend globalizace může mít na MSP obecně dva druhy dopadu:

1. na jednu stranu otevírají nové možnosti. Například MSP, které rychle rostou a jsou

zkušení vývozci nebo jsou schopni navázat kontakt s globálními zásobovacími

řetězci dokáží využít příležitosti vytvořené globalizací,

2. na druhou stranu, globalizace představuje velkou hrozbu pro MSP.

Některé faktory, jako např. rozšiřování internetu, usnadňují MSP překračování hranic.

Existují ale i jiné faktory, které globalizaci ekonomiky zdržují, např. rozdíly mezi

regulačními systémy a obchodním prostředím jednotlivých zemí. Úspěch a růst

mezinárodních MSP se zvýší, pokud se zvýší internacionalizace infrastruktury. Toto platí

pro finanční trhy, poradenské služby, přístup k informacím, telekomunikace, práva

k duševnímu vlastnictví atd. To vyžaduje aktivní spolupráci mezi vládami, mezinárodními

agenturami a soukromým sektorem.

2.2 BIOTECHNOLOGIE

Protože je tato disertační práce zaměřená na MSP v oblasti biotechnologií, nelze se obejít

bez toho, aniž bych zde uvedl rozdělení podniků v oblasti biotechnologií, jejich různá

zaměření (jak v ČR tak ve světě). Představím nyní nejen výzkumné ústavy ale

i společnosti, které v tomto oboru působí. Jak výzkumné instituce a vysoké školy, tak

i uvedené společnosti budou vytvářet zkoumaný vzorek v disertaci. Celkový vzorek, který

bude předmětem zkoumání, bude uveden v praktické části této disertace.

8 OECD (2002b), Policy Benchmarks for Fostering Firm Creation and Entrepreneurship, High-Growth SMEs
and Employment,  Internal OECD document, 2002
9 OBSERVATORY OF EUROPEAN SMEs, EIM Business and Policy Research, Luxembourg, 2002
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Historické dělení biotechnologií

1. Procesy fermentace (kvašení), primárně zdokonalení nových řad mikroorganismů

a inovace jejich kultivace.

2. Použití biotechnologických procesů při likvidaci toxických a jiných odpadů a při

přeměně těchto odpadů v netoxické látky.

3. Způsoby manipulace s geny a s buňkami a dále kultivace živočišných a rostlinných

buněk a organismů.

2.2.1 Situace v biotechnologiích

Biotechnologie má největší rozšíření ve farmaceutických aplikacích, v agrochemii je její

podíl zatím malý. Biotechnologie ve farmaceutickém průmyslu je používána především

k výrobě léků a vakcín. Významnou oblastí je diagnostika, která umožňuje díky

biotechnologiím zjistit nemoci jako je AIDS či rakovina. Farmaceutický průmysl vkládá do

biotechnologií velké naděje. Nelze však přehlédnout negativa:

· dlouhý a nákladný vývoj

· patentová ochrana

· striktní omezení a nejistota v oblasti výzkumu.

Rozvoj biotechnologií je pozitivně ovlivněn stoupajícími nároky na ochranu životního

prostředí. Přípravy biologicky aktivních látek (farmaceutický průmysl), biologicky

odbouratelných plastických hmot a speciálních chemikálií (chemický průmysl), vývoj

bezodpadových technologií a využití obnovitelných surovin pro výroby představují obecné

vývojové trendy v oblasti využití bioprocesů.

Hlavní oblast uplatnění nachází moderní biotechnologie ve farmaceutickém průmyslu.

Léky vyrobené na podkladě biotechnologických procesů tvoří 4 % světového trhu. Z 50

nových farmaceutických výrobků, objevujících se každý rok na trhu, je 10 až 15 vyvinuto

biotechnologickými metodami a tento podíl se bude v příštích letech zvětšovat. 60 % všech

patentů je amerických, 15 % evropských a 13 % japonských.
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Na nejnovějším vývoji v biotechnologiích se v posledních letech začínají podílet výrobci

z oblasti agrochemie. Důvodem je snaha o splnění přísných zákonů na ochranu životního

prostředí. Tyto trendy  budou v budoucnosti pokračovat a vývoj bude spět ke spojování

velkých společností a vytváření joint-ventures z důvodu snížení výdajů a zároveň snahy

o zvýšení podílu na trhu.

2.2.2 Věda a výzkum v oblasti biotechnologií v ČR

Základní výzkum

Základní výzkum je z podstatné části prováděn na ústavech Akademie věd České republiky

(AV ČR), v menší míře na vysokých školách. Tato situace se zásadně liší od situace

v západní Evropě, USA a Kanadě, kde se základní výzkum provádí většinou na vysokých

školách a z menší části ve výzkumných střediscích. Ústavů AV ČR, které řeší

biotechnologickou problematiku je celkem 16 a vysokých škol 9.

Aplikovaný výzkum

Řada výzkumných ústavů, řešících problematiku aplikovaného výzkumu, byla

transformována na akciové společnosti a zahrnuta do první nebo druhé vlny kupónové

privatizace. Několik dalších ústavů se stalo součástí výrobních podniků jako vývojová

oddělení a poměrně značný počet výzkumných ústavů stále ještě náleží a je financován

příslušnými  ministerstvy.

2.2.3 Biotechnologický průmysl

Do biotechnologického průmyslu obecně řadíme všechny průmyslové výrobky, které

využívají mikrobní, živočišné nebo rostlinné buňky buď v celém procesu, nebo v jeho části.

Jedná se zejména o farmaceutický, potravinářský průmysl, produkci sér, vakcín

a diagnostik, některé části chemického průmyslu a zemědělství a o ochranu životního

prostředí.

Větších biotechnologických firem a malých nadějných firem je celkem 47, společností,

které mají pouze vlastní vývoj, vedou vývojové projekty a výrobci bakteriálních kultur

s hydrolytickými aktivitami je 10, stejně jako společností vyrábějících diagnostické

přípravky, založené na produktech moderních biotechnologií, ačkoliv je neužívají přímo.
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2.3 SÍTĚ MSP

Síť MSP obecně představuje určitou organizační formu propojení těchto malých podniků,

kdy účelem obecně je celkové zefektivnění podnikatelského procesu. Členové takové sítě

jsou, jako právně samostatné jednotky v kooperativním, relativně stabilním vztahu

a společně vykonávají určité provozní podnikové činnosti a funkce s cílem je vykonávat

hospodárněji a rentabilněji. Sítě firem naleznou uplatnění především v oblasti vývoje,

výroby, nákupu materiálu a zboží, marketingu a v odbytové politice. Podpoření

specializace a zvýšení dělby práce mezi firmami, snížení jednotkových nákladů, zlepšení

dostupnosti přírodních zdrojů a řadu výrobních úspor, zjednodušení a přeskupení vztahů

mezi dodavateli a dále pak oboustranně prospěšnou spolupráci s řadou podpůrných institucí

jako jsou univerzity, výzkumné ústavy, ale i regionální samosprávy a pod.

2.3.1 Charakteristiky a členění sítí MSP

Výhody společné sítě pro členy

· zvyšuje se ekonomická síla celku proti ekonomické síle jednotlivých členů sítě

· zlepšuje se operativní přístup ke kapitálu na financování různých aktivit, které by si

jednotlivec sám nemohl dovolit financovat

· lepší přístup ke specializovanému vzdělávání a znalostem, přínos know-how

jednotlivců pro celek

· členové sítě mají větší tendenci obchodovat spolu, spíše s nečlenem sítě

· síť pomáhá členům v přístupu na některé trhy (obchodní řetězce, zahraniční trhy),

případně snižuje jejich náklady s tímto spojené

· snižuje administrativu jednotlivých členů přebíráním některých aktivit

a využíváním síťového efektu10

Nejčastější oblasti využití sítí

· společné financování výzkumu a vývoje

10 CHURCH, M., Participation relationship and dynamic change: New Thinking On Evaluating The Work Of
International Networks, 2002
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· výrobní kooperace, přístup k novým technologiím

· společné nákupy a prodeje materiálů a zboží

· vstup na zahraniční trhy

· společné marketingové aktivity

Základní předpoklady pro fungující síť

· Vzájemná spolupráce a důvěra mezi jednotlivými členy

· Iniciativa

· Znalosti a schopnosti

· Flexibilita

Klasifikace důvodů ke vstupu do sítě

Firmy vytvářejí vzájemná spojení z mnoha důvodů, např. aby zvýšily kapacitu výroby, aby

redukovaly nejistoty ve svých vnitřních strukturách a vnějších prostředích, aby získali

konkurenceschopnost, která jim umožní zvětšit zisky, nebo aby získaly budoucí obchodní

příležitosti, které jim umožní zvýšit tržní hodnotu jejich produktů.11 Partneři si vybírají

určitou formu nejen proto, aby dosáhli větší kontroly, ale také pro větší provozní flexibilitu

a k získání tržního potenciálu. Očekávají, že flexibilita vyplyne z dosahování nových

schopností, znalostí a trhů, ze sdílení investičních rizik. Strategické důvody společností pro

zapojení se do nějaké formy aliance s ostatními jsou různé, podle daných

charakteristických rysů a rozmanitých faktorů prostředí, jako hlavní si uvedeme:

· hledání nových trhů

· získávání dalších distribučních kanálů

· získávání přístupu k novým technologiím

· získávání nových znalostí

11 WEBSTER, E. (1999), The Economics of Intangible Investment, Edward Elgar, Cheltenham. Strategic
Management Journal, 21, (Special Issue, 2000)
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· rozšíření aktivit v podnikání

· nové způsoby organizace, zlepšení efektivity a  výkonu

· získání nových zdrojů

· inovace, vyvíjení nových produktů, technologií

· společné sdílení a rozložení rizika

· rozvíjení nových technických a technologických možností

· dosažení konkurenceschopnosti

· spolupráce potenciálních konkurentů

· vyplňování trhu zbožím a službami

· společná specializace

· překonávání zákonných / regulačních překážek

· sledování různých trendů.

Formování sítí a různých smluvních svazků je spíše poháněno strategickými záměry než

retrospektivním ekonomickým pohledem, úvahou. Dvě nebo více samostatných,

autonomních organizací se rozhodnou, že vytvoří spojení pro nějaký společný záměr. Proto

tedy jejich rozhodnutí spolupracovat nemůže být dáno racionálně, samotným účelem ani

aktuálními tlaky z prostředí, které je nutí spolupracovat. Naopak, tyto faktory pouze

pomáhají firmám dodatečně zkonstruovat ospravedlnění a odůvodnění jejich rozhodnutí

spolupracovat. Rozhodnutí spolupracovat není reagující čin, ale je to zásadně strategický

záměr, který chce zlepšit budoucí podmínky pro každou jednotlivou firmu a celkové

společenství.

Různé motivy pro spolupráci se nacházejí ve čtyřech různých úrovních: organizační,

ekonomické, strategické a politické. Když se firmy pokoušejí založit společenství, snaží se
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přitom určit vnitřní organizační problémy, zvažují ekonomické výhody, zabývají se

strategickým umístěním, nebo politickým manévrováním s vládou a konkurenty.12

2.3.2 Spolupráce MSP s velkými společnostmi

Pro úplnost zde zmíním i prvky, ovlivňující nejen spolupráci „malých“ podniků, ale

i vzájemnou spolupráci „malých“ a „velkých“. Autoři13 uvádí, že spojení mezi malými

a velkými společnostmi bývají úspěšné, protože velké společnosti mohou dodat potřebné

zdroje, know-how, spolehlivost a přístup k distribučnímu řetězci. Pro velké společnosti je

zase výhodou inovativnost, tvořivá výkonnost malé společnosti. Navíc je pro velkou

společnost obtížné ovládnout všechny části trhu.

Klíčové faktory, ovlivňující funkčnost těchto spojení:

1. Vybudování efektivního komunikačního kanálu jak mezi společnostmi, tak rovněž

mezi jednotlivci, kteří tyto společnosti zastupují.

2. Dosáhnout vzájemné rovnováhy ve vlivu a rozhodování.14

Někteří autoři15 zpochybňují názor, že takováto spojení mohou být dlouhodobě efektivní

právě pro tyto malé podniky. Problémy, které vyplývají z takového dlouhodobého

společenství se mohou naopak stát i překážkou v jejich vývoji.

Na základě provedeného sekundárního výzkumu a provedených rešerší bych rozdělil

dosaženou úroveň současného vědeckého poznání ve výzkumu sítí následovně:

2.3.3 Situace ve výzkumu sítí

Výzkum sítí MSP v ČR

V oblasti  výzkumu sítí  MSP v ČR je zřejmě nejdále v této problematice Prof.  Ing. Milan

Zelený, M.S., Ph.D., Universita Tomáše Bati, Zlín, Fordham University, New York.

12 TODEVA, E. , KNOKE, D.: Strategic alliances and models of collaboration. Management Decision, 2005
13 HULL, F. and SLOWINSKI, E. (1990) ‘Partnering with technology entrepreneurs’, Research Technology
Management, November-December, Vol. 33, No. 6.
14 HULL, F. and SLOWINSKI, E. (1990) ‘Partnering with technology entrepreneurs’, Research Technology
Management, November-December, Vol. 33, No. 6.
15 SMITH, H.L., DICKSON, K. and SMITH, S.L. (1991) ‘There are two sides to every story: innovation and
collaboration within networks of large and small firms’, Research Policy, October, Vol. 20, No. 5, pp.457–
469
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Citoval bych názvy článků Prof. Zeleného, podle příslušnosti k tématu sítí MSP, které jsem

prostudoval a takto podle důležitosti pro tuto práci seřadil.

1. Autopoiesis (sebeorganizace) v sítích malých a středních podniků.

2. Živá organizace a organizace života

3. Od znalostí kvality ke kvalitě znalostí: Otázky podnikového „sebepoznání"

Výzkumy sítí MSP ve světě

V oblasti výzkumu sítí MSP, bylo v roce 2000 vydáno zvláštní číslo časopisu Strategic

Management Journal. Jeho autoři a vydavatelé měli určitě dobrý důvod pro to, aby k této

problematice vyšlo speciální číslo. Porovnávali dosažené výsledky v oblasti aliancí

a různých forem sítí MSP. Jak sami říkají, mají mnoho odpovědí na otázku: „Proč existují

aliance a sítě“ ale pouze málo odpovědí na otázku, zda jsou aliance a sítě skutečně  důležité

pro výkonnost firem. Do tohoto speciálního vydání se přihlásilo 42 autorů, kteří chtěli

publikovat své příspěvky. Bylo vybráno 10 prací jednotlivých autorů či autorských týmů.

Dle mého názoru tyto práce dobře reprezentují hlavní výzkumy v této oblasti v roce 2000.

Rád bych ukázal alespoň v krátké anotaci všechny práce, protože tvoří průřez tématem sítí.

V úvodní práci zvláštního vydání, autoři16 zdůrazňují důležitou roli strategických sítí mezi

firmami. Rozlišují pět klíčových oblastí strategických výzkumů, ve kterých je velký

potenciál pro tvorbu sítí:

1. struktura odvětví

2. pozice v odvětví

3. nenapodobitelné firemní zdroje a schopnosti

4. řízení nákladů

5. dynamika sítě a profit

Pro každou z těchto oblastí autoři ukazují podstatu, pomocí které představují důležitou roli

strategických sítí.

16 GULATI, R.; NOHRIA, N. and ZAHEER, A. (2000): "Strategic Networks". Strategic Management
Journal, 21(3):203-215
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Autoři17 se zabývali dilematem firemních aliancí: snaha učit se od partnerských firem, proti

tomu, že ve stejné době chtějí chránit své klíčové znalosti, aktiva. Ve své práci ukázali, že

bohatství vztahů, založených na důvěře, může dovolit firmám dosáhnout obojího současně.

Takové vztahy mohou umožnit firmám, aby mnohem efektivněji řídili své pozice v síti.

Autoři18 zkoumali vytvoření 53 R&D firem, aby odhalili formující procesy, které jsou

základem kooperativních firemních sítí. Identifikují tyto formující procesy, pomocí změn

v prostředí těchto firem.  Dále osvětlují pohled na společné očekávání a cíle účastníků

sítové formace. Obojím, identifikací a vysvětlování cílů a procesů nám umožňují

pochopení formování sítí.

Autoři19 zpracovávají ve své práci významné databáze začínajících biotechnologických

firem k tomu, aby vysvětlili funkci sítě na jejich počáteční inovační výkonnost. Ve svých

závěrech podotýkají, že struktura sítových svazků a identita jejich partnerů může mít

významný vliv na jejich výkonnost. Užívají tyto empirické závěry k uvedení některých

obecných důsledků pro managery začínajících firem, kteří je mohou využít.

Užitím komplexních souborů dat výsledků aliancí, autoři20 rozdělují  aliance  podle  typu

společné smlouvy a nachází významné rozdíly v jejich rozsahu a vlivu, měřeno pomocí

mimořádných výnosů. Dále ještě provedli výzkum v rámci každého typu smlouvy a všímají

si také rozdílů v riziku a v přínosech v rámci spojených podniků dle oblasti aktivit v rámci

aliance.

Ahuja21 ukazuje pohled zaměřený na zdroje firmy při studování síťových formací.

Upozorňuje na důležitý problém, že sklon firem tvořit strategické aliance závisí na

firemních vlastních motivech a způsobech hrazení nákladů. Alianční formace tedy

vyplývají z vhodného spojení mezi hodnotou vytváření zdrojů klíčových firem a z prostředí

dostupných zdrojů těch ostatních firem. Ahuja ukazuje 3 různé formy zdrojů:

17 KALE, P., SINGH, H., PERLMUTTER, H,: Learning and protection of proprietary assets in strategic
alliances: building relational capital. Strategic Management Journal, 21, (Special Issue 2000)
18 DOZ, Y.L., OLK, P.M. & RING, P.S. 2000. “Formation processes of R&D consortia: Which path to take?
Where does it lead?”. Strategic Management Journal, 21 (Special Issue): 239-266
19 BAUM, J.A.C., CALABRESE, T., SILVERMAN, B.S., Don´t go it alone: alliance network composition
and startups´performance in Canadian biotechnology. Strategic Management Journal, 21, (Special Issue,
2000)
20 ANAND, B., KHANNA, T., Do firms learn to create value? the case of alliances. Strategic Management
Journal, 21, (Special Issue, 2000)
21 AHUJA, G. The duality of collaboration: inducements and opportunities in the formation of interfirm
linkages. Srtategic Managemant Journal, 21 (Special Issue, 2000)
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technologický, komerční (obchodní) a sociální a poukazuje, že každý z nich přispívá svou

částí do formování sítě.

Dyer and Nobeoka22 se zabývali pečlivým hodnocením sítě dodavatelů Toyoty, aby

odhalili některé částí síťových procesů založené na vzdělání, které vytvořila Toyota. Tyto

procesy vedly k významným přínosům v produkci. Ukázali jedinečný náhled do

mechanismů, pomocí kterých Toyota zdolala některé typické překážky k vytvoření svých

kooperativních sítí. Analyzovali také, jakým způsobem Toyota vytvořila zřetelnou sítovou

identitu, která umožňuje těsné firemní vztahy a která vede k významným přínosům

výkonnosti.

V práci23 autoři empiricky posuzují interakci mezi vztahy a polohou firmy v síťové

struktuře pro firemní výkonnost.

Zatímco dříve byla zdůrazňovány vztahy ve firmách, později se zaměřují na celkovou

strukturu vztahů obklopující firmu. Použili data ze strategických aliancí firem

z polovodičových a ocelářských odvětví a přicházejí na to, že je velká role obou typů

odvětví na firemní výkonnost jednotlivých firem.

Afuah24 vysvětluje výkonnost firmy na úrovni firmy, pomocí sítě dodavatelů a zákazníků.

Dále ukazuje, jak moc je firemní výkonnost snížena zastaralou technologií a také když

schopnosti jednotlivých členů sítě jsou zastaralé. Kontrastem k tomuto je výzkum, který je

zaměřen na kvalifikaci firmy samotné.

Ve své teoretické práci Kogut25 ukazuje dva způsoby, jak pomocí sítí může být ovlivněna

výkonnost firem. Prvním je, že  poloha v síti vztahů ovlivňuje rozsah a kvalitu informaci,

které firma dostává. Tato potencionální informační výhoda je obecně uznávána. Za druhé

ukazuje potencionální růst přínosů, které vycházejí ze spoluúčasti na dynamické

a rozvinuté síti, která koordinuje aktivity mezi specializovanými výrobci.

22 DYER, H. J., NOBEOKA, K.,: Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network:
the Toyota case. Strategic Management Journal, 21 (Special Issue 2000)
23 ROWLEY, T., BEHRENS, D. KRACKHARDT, D., Redundant governance structures: an analysis of
structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries. Strategic Management
Journal, 21 (Special Issue 2000)
24 AFUAH, A. (2000). “How much do your coopetitors’ capabilities matter in the face of technological
change?” Strategic Management Journal, 21(Special Issue): 387-404
25 KOGUT, B., The network as knowledge: generative rules and the emergence of structure. Strategic
Management Journal, 21 (Special Issue 2000)
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Zdůrazňuje význam obecných pravidel, které sdílejí účastníci sítě v čase. Kogut otevírá

novou, slibnou linii výzkumů strategických sítí do budoucna.26

Sítě – koopetice

V další vývojové oblasti výzkumu sítí, koopetici, dle mého názoru, byla podobná situace

jako v oblasti sítí. Proto byla na II. annual conference of EURAM (the European Academy

of Management) on innovative research in management, ve Stockholmu v květnu 2002

celá jedna část nazvaná: Coopetition strategy: towards a new kind of interfirm dynamics.

Četní autoři na této konferenci přednesli výsledky svých výzkumů v této oblasti. Zcela jistě

je tomu tak proto, že se jedná o důležitou oblast strategických výzkumů. Vědci z celého

světa chtěli sjednotit výzkumné úsilí, porovnat výsledky.

 Oblast strategického managementu v současnosti čelí řadě nových a neočekávaných

výzev, které nacházejí své kořeny v dynamických změnách prostředí a firemních

strategických krocích a myšlení. Důsledkem je, že musíme přizpůsobit a integrovat

existující teoretické zaměření a koncepční kategorie nebo vyvinout naprosto nové. V tomto

druhém směru, pokračujeme ve studiích koopetice jako nové interpretační kategorie ve

strategii.27

Jak známo, hlavní proud ekonomického a manažerského výzkumu byl převážně založen na

rozdílnosti mezi konkurencí a kooperací. Tato studie předesílá následující téma: jak

překonat výše zmíněnou zjednodušenou koncepci vztahů mezi firmami a rozvinout

obsáhlejší rámec, ve kterém by oba aspekty konkurence a kooperace byly současně.

V manažerské literatuře se chování obsahující konkurenci a kooperaci současně

pojmenovalo koopetice. Zatímco četní autoři nedávno zdůrazňovali vzrůstající důležitost

koopetice pro dynamiku dnešních firem, výzkumy na téma koopetice nepokročily dál než

za její pojmenování, tvrzení nebo zdůrazňování. Na jednu stranu poznáváme slabost

konvečních přístupů, a na druhou zdůrazňujeme že koopetice je dosud nedostatečně

prozkoumaná zóna.

26 KOGUT, B., The network as knowledge: generative rules and the emergence of structure. Strategic
Management Journal, 21 (Special Issue 2000)
27 GARCÍA, C. Q., BENAVIDES - VELASCO, C.A.:Co-opetition and performance: evidence from european
biotechnology industry, II. annual conference of EURAM (the European Academy of Management) on
innovative research in management, Stockholmu, květen 2002: coopetition strategy: towards a new kind of
interfirm dynamics



Ing. Tomáš Kužílek Současný stav vědeckého poznání

Brno 2008 18

Koopetitivní vztah, je založen na dvou diametrálně odlišných logikách vzájemných vztahů:

a) myšlenka konkurence:

jedna část koopetitivního vztahu – je postavena na předpokladu, že jednotlivci jednají tak,

aby maximalizovali své zájmy. Tím, že každý hájí své vlastní zájmy dochází k situaci, že

jednotlivci soupeří  proti sobě navzájem, aby v samém  důsledku mohli právě ty své zájmy

naplnit co nejlépe.

b) myšlenka kooperace:

je založena na zcela opačných předpokladech. Podmínkou pro kooperaci je, že se

jednotlivci budou účastnit kolektivních akcí, aby tak naplnili své cíle. Samotné zájmy však

nestačí k tomu, aby jednotlivci začali spolupracovat. Důvodem proč tak činí, je sociální

struktura, která je obklopuje. Tím dochází k vytvoření vztahu, kde je prosperita důležitější

než maximalizace zisku a kde si jednotlivci  víc váží vzájemných vztahů a jsou spokojeni

s menším podílem na zisku.

Dále, já osobně za jeden z nejdůležitějších příspěvků na této konferenci považuji příspěvek

autorů28.

Pro své přesvědčení mám následující důvody.

Autoři posuzují koopetici ve vztahu k výkonnosti MSP, zkoumá oblast biotechnologií,

oblast, která je i mým předmětem zájmu. Je to specifická oblast podnikání – součástí

nejsou jen vlastní podniky, ale i univerzity, vládní instituty. Má velmi dlouhou dobu od

zahájení výzkumu po realizaci produktu na trhu. Posuzování výkonnosti má v této oblasti

rovněž jistá specifika. Mám za to, že tenhle článek zcela reprezentuje úroveň vědeckého

poznání v oblasti koopetice. V článku popisují autoři MSP v oblasti biotechnologií, jaké

tvoří spojení ve vztahu k univerzitám a výzkumným ústavům. Porovnávají výkonnosti

podniků (dle stanovených kritérií) v závislosti na tom, jestli se jedná o podnik zapojený do

sítě či nikoliv.

28 JOLLY, D., II. annual conference of EURAM (the European Academy of Management) on innovative
research in management, Stockholmu, květen 2002: coopetition strategy: towards a new kind of interfirm
dynamics
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Rád bych zmínil ještě dva další vědecké články. První je od autorů29 Håkan Håkansson

a Davida Forda. Tito autoři působí dlouhodobě v oblasti sítí. V článku nám ukazuje „How

should companies interact in business networks“. Článek vyšel v Journal of Business

Research 55, 2002. Je zde uvedeno, jakým způsobem chápat sítě podniků a dokresluje nám

sítě z pohledu managera. Rozebírá velmi důležité otázky: jaké jsou příležitosti a omezení

(hrozby) v síti, jak společnost ovlivňuje síť a jak je naopak sítí sama ovlivněna a jak

probíhá vzájemný controling v síti.

Poslední článek, který považuji za dokreslující k tematice sítí je článek30 uvedený v roce

2000, v časopise Industrial Marketing Management č. 29.

V tomto článku je koopetice popsána velmi podrobně. Vztahy mezi jednotlivými účastníky

sítě jsou ukázány na konkrétních příkladech ve Švédsku a Finsku..

2.3.4 Faktory ovlivňující tvorbu sítí

Faktory prostředí

Formování různých typů spojování a spolupráce mezi firmami je ovlivněna obecnými

ekonomickými podmínkami a institucionálními rámci v určité zemi, např. zákonné

požadavky, makroekonomická politika, regulace cen, finanční kapitálové trhy, distribuční

kanály a metody prosazení smluv. Regulační aktivity státu ovlivňují firemní svobodu tvořit

obchodní koalice a společné podniky. Tak zásahy vlády poskytují významná omezení

a příležitosti k strategickým spojeneckým formacím. Spojení často podléhají

antimonopolním předpisům. Některé výzkumné a vývojové společenství vznikají jako

projekty sponzorované vládou, zároveň jsou pod pevným státním dozorem. Daně

a mezinárodní obchodní režimy ustanovené jinými vládami mohou také přímo ovlivnit

vstup firmy do zámořských vztahů.

Průmyslové faktory

Druh průmyslu, ve kterém působí členové sítě, má přímý vliv na vztahy ve firmě. Intenzita

průmyslové konkurence a sociální struktura trhů s určitým produktem silně ovlivňuje, jestli

29 HAKAN, H., FORD, D.: „How should companies interact in business networks“. Journal of Business
Research 55, 2002
30 BENGSTON M., KOCK, S.: „Coopetition“ in business Networks – to Cooperate and Compete
Simultaneously, Industrial Marketing Management č. 29
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si firma určité aktivity nechá pro sebe, jestli bude soutěžit o větší podíl na trhu, jestli bude

spolupracovat s jinými firmami nebo jestli vstoupí na zahraniční trhy.

Organizační faktory

Rozmanitost společností, co se týká jejich organizace, pramení ze specifických vlastností

jako jsou velikost, různá viditelná a skrytá aktiva, historie spolupráce, formy vlastnictví,

sortiment a jeho obměňování, podíly na trhu a možnosti distribučních kanálů. Při takovéto

rozmanitost by se sklon k podílení se na strategických svazcích měl měnit napříč firmami,

působícími ve stejném organizačním prostředí. Společný sociální kapitál ovlivňuje

vytvoření aliance, protože na firemních vztazích se budují nové typy vazeb.31

2.3.5 Typologie sítí MSP

Základní rozdělení podle účelu

Obecně existují tři základní typy účelů pro spojování podniků.

1. Rozvíjení technologií - účelem je rozšíření výzkumu a vývoje a know-how firmy,

tato spojení zajišťují udržení kroku s nejmodernějšími technologickými postupy

v oboru.

2. Komerční - slouží k rozšíření výrobních a marketingových schopností.

3. Finanční -  mají pomoci firmě poskytnout zdroje, které potřebuje k získávání

technologií a komerčních strategií.32

Dělení dle směru

Další typy jednotlivých spojení firem, tedy sítí, mohou být popisovány různým způsobem.

Primárně rozdělujeme sítě jako vertikální (podél dodavatelského řetězce) anebo

horizontální (na téže úrovni), popř. diagonální (mezi firmami z různých odvětví).

31 WALKER, G., KOGUT, B. and SHAN, W. (1997), “Social capital, structural holes and the formation ofan
industry network”, Organization Science, Vol. 8 No. 2, pp. 109-25
LEEDER,E. a kol.: Klastry a jejich role při zvyšování konkurenceschopnosti MSP, ZČU Plzeň,    2004
32 FORREST, J. and MARTIN, M.J.C. (1992) ‘Strategic alliances between large and small research intensive
organisations: experiences in the biotechnology industry’, R&D Management, January, Vol. 22, No. 1, pp.41–
53
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Vertikální síť

Klasická distribuční cesta vede od výrobce přes velkoobchod až k maloobchodu. Subjekty

jsou vzájemně nezávislé a žádný z nich nemá kontrolu nad ostatními členy distribuční

cesty. Každý ze subjektů se snaží maximalizovat zisk ze vzájemných obchodů. Ve

vertikálním typu sítě je možnost, řídit distribuční cestu a eliminovat konflikty mezi

jednotlivými články sítě, což má za následek růst efektivnosti.

Členění vertikálních sítí má obvykle různé podoby, které se dají shrnout:

· uzavřené typy vertikálních sítí, kdy jeden vlastník spojuje a kontroluje celou

distribuční cestu, od výrobce až po maloobchodníka

· vertikální síť, kde jeden z členů dokáže koordinovat celou distribuční cestu (např.

velký výrobce ovládá své distributory, a diktuje jim cenovou politiku, apod.)

· vertikální sítě, které jsou zaštítěny společnou smlouvou (družstva, franšízy,

koncese, apod.)

Horizontální síť

Horizontální sítě vznikají na téže úrovni distribuční cesty. Mohou to být sítě na úrovni

prvovýroby, zpracování, velkoobchodu, maloobchodu. Dva a více podniků spojí své zdroje

nebo programy s cílem realizace nějakého projektu.

Další typy podnikových sítí

Nyní bych chtěl ukázat, jaké další typy sítí jsou v dostupné literatuře definovány, případně

kým  a  proč jsou  tvořeny.  Také  si  nastíníme  některé  vlastnosti  sítí,  a  popíšeme  si,  jakým

způsobem jsou definovány vazby mezi členy sítí.

Samovolné a účelové sítě

Sítě malých a středních podniků mohou vznikat samovolně, nebo účelově. Vzniká-li někde

podniková síť samovolně, je dobré, je-li včas rozpoznána, a správně podpořena. Účelový

vznik musí být iniciován, rozvinut a dlouhodobě udržen. V ČR se jako ideální jeví

kombinace účelového vzniku či iniciace s cílem následného spontánního rozvoje.
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Exogenní a endogenní sítě

Rozdělují sítě podle způsobů, jakým členové mohou vzájemně doplňovat svoje zdroje

a svůj profil. Profilem firem je myšleno, z jakého pochází odvětví, na jaký produkt či

službu se zaměřují, jaké mají dodavatele, distributory, zákazníky, zda využívají stejné

technologie apod.

Z tohoto základního rozdělení lze říci, že endogamní sítě tvoří firmy, které spolu sdílejí

podobné zdroje a profily. Vzájemné doplňování lze charakterizovat jako kvantitativní. Sítě

jsou tvořeny za účelem akumulace zdrojů a získávání úspor nákladů z rozsahu

a sortimentu, pro společné výzkumné projekty, kvůli rozdělování rizika mezi členy.

Endogamní sítě bývají uzavřené.

Naopak exogamní sítě, jejichž členové nepochází ze stejného odvětví, doplňují své profily

kvalitativně. Kombinují spolu různorodé schopnosti, spolupracují na základě kombinace

vzájemně prospěšných efektů. Vytváří exogamní sítě, které bývají otevřené.33

Statické a dynamické sítě

Rozdělení dle toho, zda posuzujeme síť v kontextu dané situace nebo celkového vývoje

a dalšího směru rozvoje.34

Měkké a tvrdé sítě

Tvrdé sítě jsou v některých zdrojích chápány jako strategické aliance firem, na stejné fázi

dodavatelského řetězce (spolupráce se týká společných nákupů sdílení zařízení, vstup na

zahraniční trhy) a naopak měkké sítě jsou formulovány jako spojení s profesními a nebo

i dalšími institucemi, určitá podoba klastru. Jedná se spíše o platformu, na které firmy

mohou spolupracovat, sdílet informace a myšlenky, než o konkrétní společné projekty.

Formální a neformální sítě

Formální síť je cíleně zakládaná skupina obvykle regionálně blízkých obchodních firem,

které spolu v síti sdílejí společné vstupy i výstupy (náklady a přínosy). Cílem je vytvořit

společnou obchodní příležitost. Neformální sítě si nevysloužily v literatuře takovou

33 JOLLY, D., II. annual conference of EURAM (the European Academy of Management) on innovative
research in management, Stockholmu, květen 2002: coopetition strategy: towards a new kind of interfirm
dynamics
34 GULATI, R. (1998), “Alliances and networks”, Strategic Management Journal, Vol. 19, pp. 293-317
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pozornost. Jedná se skupinu organizací, včetně veřejných či neziskových, jejichž cílem

bývá vytvoření příležitosti k výměně informací, kdy informační hodnota je pro ostatní

natolik zajímavá, že stojí o to s nimi vstoupit do kontaktu. Ve formální síti její účastníci

výslovně souhlasí se členstvím, souhlasí s určitými náklady, koordinací a činnostmi v této

síti. V neformální síti nebývají její členové žádnými podobnými dohodami svázáni, jejich

účast je čistě na základě osobního zájmu.

Neformální sítě - které podniky využívají, je možné lépe než sítě mezi firmami nazývat sítě

mezi konkrétními lidmi ve firmách. Neformální sítě vztahů vznikají na platformě přátelství

mezi lidmi, na základě lokální blízkosti podniků, různých forem obchodních kontaktů mezi

firmami, v asociacích, dokonce i na pozadí formálních sítí, při příležitosti společného učení

se novým technologiím, apod. Jedna z nejdůležitějších funkcí takovéto neformální sítě je

zabezpečování operativních informací o prostředí, kde se MSP pohybují. Tyto informace

jsou takto získávány pravidelně, levně a pohotově.

Protože neformální spojení bývají podloženy důvěrou, jsou považována za ty

nejefektivnější, formální spojení zdaleka nedosahují takové efektivity.35

Strategické a koncensuální sítě

Základní rozdíl mezi těmito typy sítí je v tom, jakým způsobem se přijímají a uplatňují

společná rozhodování.36

V koncensuální síti většinu strategických  operativních rozhodovacích procesů ovládají tzv.

první zakladatelé sítě. Pro ostatní členy sítě ovšem takové rozhodnutí nemá závazný

charakter, ale pouze doporučující. Takovýto typ sítě ale nepodněcuje tímto způsobem

rozhodováním tvůrčí mechanismy, spíše vede ke konfliktům.

Ve strategických sítích jsou stanoveny rozhodovací pravomoci a pro všechny členy jsou

závazné. Rozhodovací orgán se stává středem sítě, s kontrolními a řídícími pravomocemi.

Kdokoliv z členů se může stát členem rozhodovacího orgánu, nikoliv jen původní

zakladatelé.

35 MALECKI, E. J. and D. M. TOOTLE, 1996, ‘The Role of Networks in Small Firm Competitiveness’,
International Journal of Technology Management 11, 43–57
36 GULATI, R.; NOHRIA, N. and ZAHEER, A. (2000): "Strategic Networks". Strategic Management
Journal, 21(3):203-215
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Strategické sítě jsou dlouhodobě organizované různorodé subjekty, organizující se za

účelem zisku, vytvářením obchodních příležitostí, získáním a udržením konkurence–

schopnosti proti ostatním, které jsou vně takovéhoto sdružení.37

Další zajímavé úhly pohledu

Většina dále uváděných vědců se shoduje na několika základních znacích sítě: dobrovolná

účast, zachování samosprávy a různé společné aktivity, přestože mají různé pohledy

a názory na strukturu, typologii a charakteristiky sítí.

Starkey38 dělí sítě podle centralizovanosti a decentralizovanosti. Nejcentralizovanější

model má koordinační funkci ovládající komunikaci středem sítě (prostřednictvím

koordinátora S) . Horizontální kontakt mezi účastníky sítě (A až H) neexistuje.

Obrázek 1 – centralizovaný model podle Starkeyho

V nejvíce decentralizované síti je kontakt mezi všemi účastníky bez centrálního jádra. Toto

je podle Starkeyho dokonalá síť, nejspíš však nerealizovatelná.

37 VANĚČEK, J.:  Pharmaceuticals and Biotechnology in The CzechRepublic,Technology Centre of the
Academy of Sciences CR
38 STARKEY, P. (1997) Networking for Development, International Forum for Rural Transport and
Development, London
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Obrázek 2 – decentralizovaný model podle Starkeyho

Karl39 ve své knize píše o podobných modelech, označuje je podobně, např. jako rybářská

síť, pavoučí síť, pyramida, podle svého tvaru uzlů a jejich spojení. Stejné rozdíly jsou mezi

rozsahem rozmanitostí účastníků a otevřeného nebo exklusivního členství.

Bretherton & Sperling 1996 ve své práci40 dále rozdělují sítě na stabilní a nestabilní.

Reinicke41 tvrdí, že se objevují nové sítě zvané GPP (Global Public Policy), které uvolňují

tradiční uspořádání. GPP sítě se hlásí ke globalizaci a jejich síla spočívá v tom, že sdružují

lidi různých původů. GPP nelze obecně definovat nebo utvořit jejich obecnou typologii,

protože jsou rozdílné a vznikly z různých důvodů.

Jedna z dalších možností rozdělení sítí je na zprostředkovatelské sítě a tématické sítě. Např.

Holti & Whittle42 dělí sítě podle role koordinátora. Jestliže má úlohu zprostředkovatele

a formální reprezentace, musí mít k tomu také odborné znalosti, naopak v tématické síti

funguje koordinátor jen jako prostředek usnadňující spojení, organizátor činností, odhaduje

trendy, podporuje učení a přenos informací a pod.

Allen Nan43 se ve svém výzkumu zaměřila na účastnictví a strukturu sítí. Podle ní, menší

skupina může udělat lépe složitější práci společně, větší skupina má zase širší rozhled.

Když má síť lepší strukturu s více jádry a komisemi, může se rychleji rozšiřovat, a to

39 KARL, M. (2000) Monitoring And Evaluating Stakeholder Participation In Agriculture And Rural
Development Projects: A Literature Review, FAO
40 BRETHERTON, Ch., SPERLING, L. (1996) “Women’s Networks and the European Union: Towards an
Inclusive Approach?” in Journal of Common Market Studies Vol 34 No 4 December 1996
41 REINICKE, WOLFGANG, H. & DENG . et al (2000) Critical Choices: The United Nations, Networks and
the Future of Global Governance IDRC, Ottawa
42 HOLTI, R & S. WHITTLE (1998) Guide To Developing Effective Learning Networks In Construction,
CIRIA
43 ALLEN NAN, S. (1999) “Effective Networking for Conflict Transformation” Draft Paper for International
Alert./UNHCR Working Group on Conflict Management and Prevention
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i geograficky, bez ztráty schopnosti komunikovat a fungovat. Menší struktura vyžaduje

silnější mezilidské vztahy.

Anne Bernard44 hledá další společné charakteristiky sítí. Charakteristika vztahů je podle ní

nejdůležitější:

· síť je dějištěm sociálních interakcí díky spolupůsobení členů a vzájemnému učení

· vztahy ke sdíleným věcem

· schopnost adaptovat se v určitém prostředí - najít nové příležitosti, být kreativní,

riskovat

· díky sdílení zdrojů a prostředků je spousta věcí pro členy cenově dostupnější

Karl45 se zabývá motivací. Proč lidé tvoří takovýmto způsobem organizace. Sítě se podle ní

formují na konferencích, schůzích nebo jako reakce na nebezpečí.

Vysvětluje v širších souvislostech, proč mají podle ní sítě hodnotu, umožňují:

· dialog mezi různorodými skupinami,

· sdílení nápadů,

· řeší globální problémy globálními činy,

· předcházet izolaci,

· zvýšit schopnost politicky a sociálně jednat,

· respektování různorodosti,

· spojení mezinárodního s lokálním,

· přizpůsobivost a schopnost reagovat na podněty, schopnost dělat více spolu než

sami.

44 HOLTI, R & S. WHITTLE (1998) Guide To Developing Effective Learning Networks In Construction,
CIRIA
45 KARL, M. (ed) (1999) Measuring the Immeasurable: Planning, Monitoring and Evaluation of Networks,
WFS
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Soderbaum46 ve své studii Sida on African research network se odráží od teorie sociálních

sítí. Sítě jsou podle jeho názoru základ, na kterém se mohou ustálit a rozvinout sociální

jistoty, komunikace a kooperace. Sítě tvoří mezilidské vztahy a dávají jim podle něj

i určitou hodnotu, cenu.

V poslední době k otázce formování sítí přistupovali někteří autoři s užitím techniky

kooperativní a nekooperativní teorie hry47

První se začal teorií zabývat Myerson48. Ve svém článku analyzuje kooperativní hru, která

je obohacena síťovou strukturou a popisuje možnosti komunikace nebo spolupráce mezi

různými hráči. Jedinci mohou působit jako družstvo právě tehdy jsou-li spojeni sítí. Tato

myšlenka je důležitý krok vpřed, ale stále zbývá několik nevyřešených otázek.

Jackson a Wolinski49 k otázce sítí přistoupili jinak. Vzali na vědomí hodnotové funkce,

které jsou definované přímo na sítích. Hlavní předmět jejich zájmu je konflikt mezi

efektivitou, to je maximalizace hodnoty, a stabilitou. Analyzují párovou stabilitu

a předpokládají, že spojení jsou vytvořena pouze pokud oba hráči souhlasí. Berou v úvahu

tzv. Model spojení (connections model), kde mají jedinci určité výhody a zároveň vznikají

z tohoto spojení výdaje. Podle nich existují jen tři typy sítí: kompletní síť s nízkými výdaji,

hvězdicová síť když jsou výdaje střední a prázdná síť když jsou výdaje vysoké. Zatímco

kompletní a prázdná síť jsou v páru stabilní, hvězdicová síť ne. Tento konflikt efektivity

a párové stability se nevztahuje pouze na model spojení, na většinu sítí.

Tito vědci i jejich následovníci studovali vznikání sítí ze statického hlediska. Watts50 z toho

vychází a analyzuje model spojení z hlediska dynamického, kde se jedinci setkávají, tvoří

a rozdělují spojení v průběhu času.

 Bala a Goyal51 vyvinuli modely utváření sítí, které používaly nástroje z nekooperativní

teorie her. Nesouhlasí s párovou stabilitou a tvrdí, že i jedinec může stvořit a rozdělit

46 SODERBAUM, F. (1999) Understanding Regional Research Networks in Africa, Sida
47 BRETHERTON, Ch., SPERLING, L. (1996) “Women’s Networks and the European Union: Towards an
Inclusive Approach?” in Journal of Common Market Studies Vol 34 No 4 December 1996
48 MYERSON, R. (1977) “Graphs and Cooperation in Games,” Mathematics of Operations Research, 2: 225-
229
49 JACKSON, M.O., WOLINSKI, A. (1996) “A Strategic Model of Social and Economic Networks,” Journal
of Economic Theory, 71: 44-74
50 WATTS, A. (2001) “A Dynamic Model of Network Formation,” Games and Economic Behavior, 34: 331-
341
51 BALA, V., GOYAL, S. (2000a) “A Noncooperative Model of Network Formation,” Econometrica, 68:
1181-1229
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s někým spojení. Důsledek jednostranně spojené formace je, že vzhledem ke stabilitě to

vede ke konceptu Nashské rovnováhy. Bala a Goyal mají podobnou představu jako Jackson

a Wolinsky: hráči mají z přímého spojení výhody i výdaje. Výhody plynou z hodnotných

informací, které sítí protékají. Bala a Goyal rozlišují dva způsoby toku informací. Buďto

informace proudí pouze k hráči, který spojení udržuje nebo proudí oběma směry. V Balově

a Goyalově modelu není žádný konflikt mezi efektivitou a stabilitou.

Sítě v  průmyslových oblastech - klastry

Pojem klastr je v dnešní době velmi moderní, klastry ale nejsou ničím novým, jsou naopak

jevem velmi starým a přirozeným. Příkladem přirozeného klastru může být rybníkářství

v  jižních  Čechách  či  sklářství  z  Čech  severních.  Jako  velmi  úspěšný  klastr  lze  také  uvést

Zlín ve 30. letech 20. století, kdy zde rostlo Baťovo impérium. Klastr je v dnešní době

podporován jako nástroj pro přímý i nepřímý rozvoj regionů. Jako region je zde přitom

chápána oblast vymezitelná a ohraničitelná podmínkami přírodními, demografickými,

průmyslovými apod. Podružná jsou v tomto směru rozhraní správní, například i hranice

států.

Nejdříve byly dnešní klastry jako kooperační řetězce, dodavatelské řetězce a v poslední

době dochází i k seskupování MSP do oborových průmyslových klastrů, které nemají

charakter vertikální, ale spíše horizontální a v rámci svých inovačních aktivit využívají

i služeb nevýrobních organizací – jako jsou odborné školy, univerzity a výzkumné

instituce, poradenské a vzdělávací instituce apod.

Označení průmyslový klastr není jediné, používají se nadále i další označení jako

sdružování MSP, sítě MSP, kooperace MSP či kooperační sítě, kompetenční centra a sítě,

shluky, hrozny seskupení, apod.52

Klastry jsou definovány v literatuře jako geograficky soustředěné a vzájemně provázané

podniky. Jedná se o podniky v konkrétním oboru, na které jsou navázány i obory příbuzné,

a to za účelem dosažení rozmanitějších, kvalitnějších či levnějších výrobků a služeb, které

spolu sdílí pracovní trhy, služby.

Geograficky vymezený průmyslový klastr, spoléhá také na úzké propojení podniků

s místními podnikatelskými, politickými a kulturními institucemi. Ten se stává základní

52 TODEVA, E. , KNOKE, D.: Strategic alliances and models of collaboration. Management Decision, 2005
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hospodářskou jednotkou, vedenou spoluprací uvnitř, ale za účelem aktivní hospodářské

soutěže namířené vně.

Jádro klastru tvoří obvykle vysoce specializované firmy působící ve stejném oboru, jejichž

geografická a oborová blízkost je výzvou jak k vzájemnému soutěžení, tak i – ač to zní

zdánlivě paradoxně – ke vzájemné spolupráci. Základem je intenzivní komunikace ve

smyslu budování důvěry a osobních kontaktů, formální i neformální sítě, pevné

dodavatelsko-odběratelské vazby, společná spolupráce na projektech. Taková skupina pak

navenek působí jako velká jednotka, která je schopná spojovat výhody firem – flexibilitu

malých, sílu velkých.

Na toto jádro jsou navázány specializované podpůrné firmy jako jsou dodavatelé služeb,

strojů, surovin či pěstitelé (předcházející firmy v průmyslovém řetězci), ale také finančníci,

účetní, právníci apod. Tyto firmy spojují úzké vazby právě na specializované firmy. Další

vrstva je představována podporou "měkké" infrastruktury, což je veřejná správa, školství,

vědeckotechnické parky, inkubátory, rizikový kapitál, či profesní sdružení. "Obalovou

slupkou" takto konstruovaných sfér kolem jádra je tzv. "tvrdá" infrastruktura – zejména

úroveň dopravy regionu (silniční síť, letiště, železnice), ale i životně důležité zdroje –

energie, voda, apod.53

Podnikové klastry vedou ke zvýšenému ekonomickému růstu:

· zvyšují produktivitu tím, že umožňují přístup ke specializovaným vstupům

a zaměstnancům, zvyšují možnosti přístupu k informacím a k institucím

· podporují úzkou kooperaci a specializaci firem, snižují jednotkové náklady

· zvyšují inovační kapacitu firem pronikáním technologických znalostí a inovací.

Navíc konkurenční tlaky uvnitř každého klastru zvyšují samotné firemní pobídky

k inovacím

· stimulují rychlejší tvorbu nových firem, protože mnozí zaměstnanci se stávají sami

podnikateli, odštěpením od své původní firmy

Základní typy klastrů

53 Jihomoravské inovační centrum, Jihomoravské inovační centrum [online].2007. Citováno dne 14.11.2007.
Dostupné z:  <http://www.jic.cz>
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V podstatě se rozlišují podobné tři základní uskupení klastrů, jak bylo uvedeno u sítí

podniků MSP.

Horizontální – jsou tvořeny řadou výrobců, stejné branže (např. kožedělný nebo textilní

průmysl), kteří se spojí do klastru za účelem docílení lepších cen při nákupu materiálu,

lepších prodejních možností nebo společného vstupování na zahraniční trhy, společného

vývoje apod.

Vertikální – tvoří různé dodavatelské podniky a instituce v celém spektru výrobního

programu spojené s určitým zpravidla větším podnikem do strategického řetězce. Účelem

je lepší kontrola navazujících článků v distribuční cestě, eliminovat konflikty a zvyšovat

efektivitu.

Laterální – boční – na jeden zpravidla větší podnik je navázán jiný, obvykle specializo–

vaný, který doplňuje, nebo upravuje výrobky tohoto podniku a tím rozšiřuje spektrum

služeb pro zákazníky.54

Typologie sítí

Typologie sítí - schématicky

Síť je založena na vztazích. To je princip, který dává síti jeho sílu. Společný cíl je to, co

dělá skutečnou síť, ne jen jednoduché spojení.

54 BENGSTON M., KOCK, S.: „Coopetition“ in business Networks – to Cooperate and Compete
Simultaneously, Industrial Marketing Management č. 29
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Schéma sítě

Obrázek 355 – schéma sítě

Spoje, uzly a síť

Trojúhelníčky representují členy, spojení zastupují vztahy, komunikaci a důvěru. Uzly

representují, co dělají členové společně, to co je spojuje. Uzly vznikají tam, kde se

členové setkávají, spojují. Jsou to společné aktivity se společným cílem. Cílem je

vytěžit maximum přidané hodnoty, znalostí a dovedností z jednotlivých členů na

těchto společných aktivitách, pro společný cíl. To je výhoda, energie a inspirace.

Spoje (niti) svazují členy dohromady, prostřednictvím jejich společné aktivity a vytváří tak

sílu, která je drží pohromadě. Spoje (niti) dávají síti život. Spojují členy pomocí

komunikace, přátelství, společně sdílených myšlenek, příbuzných procesů,

informací, konfliktů. Členové se stávají členy sítě dobrovolně. Spoje dávají síti

pevnost, spojují pevně uzly. Společné aktivity vedou ke větší důvěře, pospolitosti

a lepším vztahům.

55 CHURCH M. et al (2003): Participation, relationships and dynamic change: New Thinking On Evaluating
The Work Of International Network
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Koordinátor je jako nějaký údržbář, který udržuje síť v pořádku, dohlíží na její chod, všímá

si změn, drobných poruch a snaží se vše potřebné spravovat, udržovat v dobrém

stavu. Tím, že vidí skutečnou rozmanitost, a tím že pomáhá pracovat všem jako

celku. Podobně jako ten údržbář opravuje běžné závady, k tomu navíc podporuje

vytváření nových vhodných spojení pro vhodné aktivity, rozšiřuje síť.

Síť je struktura, vybudovaná prostřednictvím vztahů a společných aktivit, s tím, že členové

neztrácí svou samostatnost. struktura by také měla vytvářet účastníkům tvořivé prostředí,

a přinést nějaký přínos a výhodu z této společné aktivity. Měla by umožňovat dynamický

vývoj, tím, že budou mít možnost přijít další členové, aniž by byli ti navzájem nějak

znevýhodněni oni nebo se tím nějak změnil společný cíl sítě. Struktura by měla být lehká,

nikoliv členy dusit.

Tato koncepce definování sítě zachovává myšlenku rozmanitosti, soudržnosti, schopnosti

růst, aniž by se ztratila ze zřetele akčnost. V praxi je to společná činnost, která dává síti její

význam, dává pocit společného života a závislosti na společenství. To umožní zachytit

pozici dynamiky, zachytit strukturu, využitím společné síly rozmanitosti a samostatnosti

jako celku.

Můžeme si na tomto místě připomenout základní principy, které by měla síť podporovat:

· rozmanitost - vzájemné působení mezi různými názory a myšlenkami vytváří tvůrčí

prostředí

· dynamika - volná a svobodná účast jednotlivých členů, volná změny podporující

struktura

· demokracie - rozhodovací procesy by měly být transparentní, poctivé, držet se

základních principů. Vytvořené a odsouhlasené vize by měli všichni členové sdílet

· decentralizace - lokální specifika a výhody by se měly podporovat a globálně

realizovat (mysli lokálně, jednej globálně)
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2.3.6 Charakteristika sítí

„Svět se postupně stává síťovým prostředím.“56

Jak jsem již uvedl dříve, tato skutečnost má hluboký dopad na jednotlivé firmy, způsoby

jejich organizace, jejich myšlení, vzájemnou komunikaci, a to na všech úrovních (lokální,

národní, globální). Sítě vztahů jako takové, nejsou samozřejmě nic nového. Odedávna jsou

základem rodinných firem nebo podnikání v různých komunitách nebo klastrech. Přesto lze

říci, že zejména s posledním vývojem se z tohoto nástroje stává moderní metoda

organizace.

Sítím se přisuzuje mnoho kladných charakteristik, mimo jiné také schopnost změnit zažité

vztahy. Jsou oceňovány jako vhodná odezva na negativní efekt ekonomické liberalizace

a  globalizace,  a  to  např.  v  oblasti  MSP.  Sítě jsou  schopny  spojit  různorodé  účastníky

i v různých zemích a na různých úrovních. Lidé spolupracují, aby dosáhli společného cíle,

pracují na různých aktivitách spolu nebo i současně, často napříč geografickým prostorem.

Proto je nutno lépe pochopit, jak budovat a udržovat silné sítě, založené na důstojných

hodnotách pro všechny její účastníky. Lépe pochopit principy vzájemných vztahů, důvěry,

spolupráce účastníků, struktury a jejich odrážení se na podobě a formě sítě. Sledovat

a vyhodnocovat každé spojení a působení mezi jednotlivými účastníky. Jako klíčové

atributy jsou uvažovány 4 znaky, různorodost, dynamika, demokracie a decentralizace.

V této další části práce bych rád postupně zmínil jednotlivé prvky, které popisují situaci

uvnitř stě, ze kterých se skládá síťový život, prvky, které provází členy sítě po celou dobu

jejich společné aktivity, při zakládání, vyhledávání dalších členů, rozvoji. Těchto

charakteristik, které popisují situaci uvnitř sítě je mnoho, jejich popis přesahuje podle mého

názoru rámec tohoto pojednání, tak ukáži rámcově jen některé.

Důvěra a spolupráce

Důvěra a vztahy

Vztahy mezi účastníky sítě patří k nejdůležitějším základům budování sítě. Dělají-li na

společné věci individuální a různorodé organizace a firmy, a jestliže jejich samostatnost

a rozmanitost představuje základní zdroj a výhodu, vytvoření dobrých vztahů založených

56 CHURCH M. et al (2003): Participation, relationships and dynamic change: New Thinking On Evaluating
The Work Of International Networks
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na důvěře mezi jednotlivci je velmi důležité pro celou funkčnost sítě. S postupným

zesilováním vztahů a prostřednictvím společné činnosti roste i důvěra mezi jednotlivými

členy, to ze zase zpětně odráží na společné práci.

Společná činnost je rozvíjena prostřednictvím společně sdílených hodnot, které se v čase

buď potvrzují jako správné, nebo se podle vývoje různě modifikují.

Některé společné funkce a činnosti je možné dělat prostřednictvím funkce "koordinátora",

který je trvale zapojen do procesu vzájemného poznávání členů, pomáhá a usnadňuje jejich

působení a vytváření vztahů a důvěry.

Rozhodování v takovéto síti je konfrontováno se samostatností (autonomií) a dobrovolností

jejich účastníků. To opět usnadňuje budování důvěry, kdy členové odevzdávají část své

autonomie do rukou ostatním.

Pochopení toho, jak v síti funguje důvěra, umožňuje následně najít i nejvhodnější strukturu

sítě. Prostřednictvím důvěry můžeme spolupráci mezi členy posunout od vzájemné

závislosti a snaze o ovládání ke vztahu založeném na volnosti a svobodě. Důvěra vzájemné

vztahy osvobozuje. Shrneme-li si co bylo řečeno v různých citovaných pracích, společná

práce v sítích sama důvěru vytváří.

Powell57 tvrdí, že důvěra je natolik zásadní a důležitý prvek v problematice sítí, že stojí za

to ji neustále sledovat, přemýšlet o ní a průběžně revidovat, aby fungovala co nejlépe.

Důvěra v síti je udržována pomocí pravidelného kontaktu, dialogu a vzájemné kontroly

a spolupráce.

Typy důvěry

Newell and Swan58 se zabývali otázku důvěry v síti, a rozdělili ji do tří druhů:

Companion trust – jedná se o důvěru, založenou na vzájemném přátelství

Competence trust – tento typ důvěry je založen na důvěře ve schopnosti a kompetence

ostatních

57 POWELL, WALTER, W. (1996) “Trust-based forms of governance” in Kramer, R. And Tyler T. (eds)
Trust in Organisations, Sage
58 NEWELL, S., SWAN, J.(2000) “Trust and Inter-organizational Networking” in Human Relations, Vol 53
(10)
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Commitment trust – je tzv. rychle vytvořená důvěra na základě smlouvy nebo dohody.

Nečastěji se autoři v praxi setkali s důvěrou, kterou nazvali companion trust a competence

trust.

Sheppard and Tuchinsky59 přišli s dalším typem důvěry, kterou dokázali identifikovat

v sítin a nazvali ji identification-based trust. Jedná se o důvěru, založenou na společných

hodnotách různých partnerů. Tento typ důvěry dovoluje méně své kolegy kontrolovat.

Mechanismy, které pomáhají zajistit vysokou úroveň vzájemné důvěry

Schůze a komunikace

· Každoroční osobní schůze

· Otevřené a upřímné diskuse

· Ochota a schopnost konstruktivně, pilně a tvořivě spolupracovat

· Časté výměny s předáváním myšlenek

· Dobré zabezpečení e-mailu

Členství a závazek

· Osobní znalost a porozumění problémů jiné země

· Dlouhodobý závazek k problémům a prosperitě lidí

· Velmi vysoké morální normy, integrita a schopnost

· Schůze sobě rovných

· Každý může nabídnout něco jiného

· Poměrně malý kruh s podobnými názory a zájmy

· Jasnost a hranice v tom, kdo může být členem, dané okolnostmi a povahou práce

59 SHEPPARD,  H., TUCHINSKY, M.(1996) “Micro-OB and the Network Organisation” in Kramer, R. And
Tyler T. (eds) Trust in Organisations, Sage
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Shoda a autonomie

· Instituční omezení jsou respektována

· Žádné pokusy vynutit si spolupráci

· Žádné pokusy přeceňovat úroveň shody. Každá činnost zahájená sekretariátem

nechává otevřenou volbu se odhlásit nebo ne. Pouze ti, kteří se zapsali jsou zahrnutí

do seznamu.

Struktura

Základní otázkou je, který druh struktury je pro jakou práci a úkoly potřebný,

nejvhodnější? Často mají účastníci sítí tendenci vytvářet nějaké silné formy koordinačního

centra.

Příliš svázaná a těsná struktura, s mnoha pravidly a omezeními, ale může tlumit tvořivého

ducha, různorodost a dynamiku. Mnoho času a energie členům potom zabere vytváření

a řízení vnitřních pravidel.

Příliš volná struktura, ale zase vyžaduje od členů vysokou míru důvěry. Obecně to bývá

možné pouze v menší síti. Potřeby struktury se vyvíjí s vývojem sítě a reagují tím na vývoj

požadavků sítě. Ideální je taková struktura a rozhodování, které povzbuzuje dynamiku,

demokratizaci, různorodost a decentralizaci v praxi, nikoliv jen v teoretizování.

Rozhodovací procesy dané strukturou musí být vždy transparentní, stejně tak jako musí být

přesně dané oblasti, kde se společné rozhoduje a kde nikoliv. Přílišné spojování konzultací,

sdílení informací a společných výborů pro rozhodování směruje k zmatkům a zbytečným

požadavkům na tvorbu společných rozhodování.

Je mnohem jednodušší analyzovat typy důvěry, než se zamyslet nad tím, jak by mohla být

v síti a mezi jednotlivými členy rozšiřována a jak strukturovanou síť podle současného

stavu důvěry postavit. Většina autorů se shoduje na tom, že formální kontrola má být v síti

omezena a naopak koordinace a vzájemná pomoc mají být co nejvíce posilovány.

Chambers60 tvrdí, že decentralizace a volnost v sítí rozvíjí její dynamiku.

60 CHAMBERS, R. (1997) Whose Reality Counts? Putting the First Last Intermediate Technology
Publications, London
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Aktivita, hodnota, proces v síti

Tyto tři aspekty (aktivita, hodnota, proces) jsou dalšími prvky, které tvoří základ práce

v síti:

aktivita - spoluúčastnictví, jako přínos lidí, kteří dávají určitý vklad

proces – způsob organizace, ve které se lidé řídí sami a mají na ni vliv

hodnoty - lidé získávají moc tím, že jsou účastníky.

Aktivní zapojení členů – spoluúčast

Co je myšleno spoluúčastnictvím?

Účastnictví je v terminologii sítí chápáno jako společné sdílení moci.

Účastnictví, spoluúčast, to je další klíčové slovo pro práci sítě. Jednotlivci, společnosti

a instituce se dobrovolně spojují ke společné práci na společném cíli, ale nechtějí přitom

ztratit vlastní identitu, autonomii. Společné výsledky práce členů sítě závisí na jejich

schopnostech, vitalitě, dynamice a kreativitě. To vše ovlivňuje kvalitu a rozměr jejich

spoluúčastnictví. Nejvíce zapojeni do společné práce a dalšího vývoje sítě jsou členové,

jejichž cíle se nejvíce přibližují k cílům sítě. Členové, jejichž zájmy jsou s cíly sítě spojeny

jen v dílčích bodech mají tendenci se účastnit práce a rozhodování jen pro ně klíčových

okamžicích. Jasný a zřetelný cíl tedy pomáhá zajistit, aby členové věděli, co mohou od sítě

očekávat a naopak co mohli přesně stanovit co mohou za to sami ostatním členů v síti

nabídnout. Úroveň účastnictví členů se v čase mění. Vysoká úroveň a zapojení do práce

sítě je při zahájení společné práce, časem se stává pasivnější. Statický pohled na dynamiku

vývoje úrovně účastnictví může ale být zavádějící. Různé hodnoty úrovně zapojení mohou

být podloženy oprávněnými důvody, např. dynamikou změn ve vývoji v odvětví, může

třeba odrážet jiné zaměření člena a sítě, apod.

Hodnoty v sítí

Hodnoty v souvislosti se sítěmi vyžadují, aby se věnovala pozornost tomu, jak síť

podporuje účastenství svých členů, sledování toho, jakou vlastně síť přidává hodnotu

k práci svých členů, jak spojování členů a jejich společná práce v čase a prostoru
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mobilizuje jejich síly. Při analýze  je třeba se dívat na změny z pohledu vnitřního (na

úroveň procesů) i vnějšího (na úroveň vlivu na aktivity členů).

Procesy v síti

Při posuzování hodnot je nutné, aby bylo možné sledovat úroveň dynamiky, pochopení

způsobu vzájemného přispívání, přidanou hodnotu členů do sítě a naopak a výhod

vzájemných vztahů a mechanismů podporujícím vztahy založené na důvěře.
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3 CÍLE A VÝCHODISKA DISERTAČNÍ PRÁCE

3.1 CÍLE DISERTACE

Cílem této disertační práce je určit faktory, které ovlivňují vytváření sítí u MSP v oblasti

biotechnologií v ČR. Z tohoto základního cíle budou na základě zvolené metodiky ve fázi

předvýzkumu odvozeny testované hypotézy případně budou stanoveny další podcíle.

Výsledkem bude zjištění, zda takové faktory u MSP v oblasti biotechnologií v ČR existují,

případně které to jsou. Zda tvorbu sítí podporují nebo jí naopak zabraňují. To by mělo

pomoci těmto podnikům si tyto skutečnosti uvědomit a hledat proto snadněji cesty k jejich

odstranění.

3.2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO TÉMATU

Hledal jsem takové téma, které by splňovalo několik kritérií:

1. Téma by mělo obsahovat nový trend v oblasti podnikatelství

2. Mělo by být využitelné pro širokou oblast podniků a podnikatelů

3. Zaměřit jsem se chtěl na nějaký rychle rostoucí hi-tech obor

Tyto kritéria splňují vybrané téma: „Sítě malých a středních podniků v oblasti

biotechnologií v ČR.“

ad 1)

Jedním z nových trendů v podnikatelství, které v poslední době je široce zkoumáno, je

tvorba podnikatelských sítí. V současné době je rozvoj nejen vědy, ale i poznatků v oblasti

podnikatelství neuvěřitelně rychlý. A ten, kdo bude umět těchto nových poznatků nejlépe

využít, bude mít určitě náskok před ostatními. Rozvoj sítí není jistě jediný nový trend

v oblasti podnikatelství. Ale určitě patří k těm, kterým se v komunitě výzkumníků

předpovídá velká budoucnost. Proto jsem chtěl, aby moje práce i v této oblasti trochu

přispěla.
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ad 2)

Malé a střední podniky jsou základem stability ekonomiky každého státu. O tom dnes již

asi nikdo nepochybuje. O tom, že se jedná o významný segment, zahrnující značný počet

podnikatelských subjektů, ukazují následující čísla. Jak je dále uvedeno k MSP:

· jejich celkový počet je v ČR asi jeden milion. Z toho asi 15 % právnické osoby

a zbytek jsou fyzické osoby

· zaměstnávají zhruba 60 % všech ekonomicky aktivních obyvatel

· podílí se více jak 50 % na výkonu české ekonomiky a téměř 40 % na exportu ČR.

· téměř 40 % spoluvytváří HDP.

Nejen tyto, ale i další přínosy MSP jsou uvedeny v textu.

ad 3)

Biotechnologie jsou hi-tech obor, který má v ČR tradici, kde mohou české podniky a vědci

nejen navázat na tradici, ale mohou ukázat v poslední době i nové úspěchy v mezinárodním

měřítku, např. dokonce i v boji proti terorismu -  nový způsob likvidace bojové látky yperit.

O tom, že takové podniky si zaslouží jakoukoliv formu podpory nejsem samozřejmě

přesvědčen jen já. Pro pomoc těmto typům inovativních podniků se mimo jiné rozhodl

pomoci Jihomoravský kraj ve spolupráci se Statutárním městem Brno a místními

univerzitami a založilo Jihomoravské inovační centrum. Jeho posláním je vytvářet prostředí

pro firmy s inovativním potenciálem a podporovat jejich vznik a rozvoj v Jihomoravském

kraji.

Přinést nové poznatky, nové informace v této oblasti, to je cílem mojí disertační práce, a to

jak v oblasti teoretické tak praktické. Správným a nedílným závěrem disertace by rovněž

mělo být zjištění, jak lze tyto poznatky aplikovat v oblasti biotechnologických společností

v  ČR.  Měl  bych  dokázat  ve  své  práci  určit,  jestli  se  tyto  světové  poznatky  a  nové  trendy

z vyspělých ekonomik aplikují nebo dají aplikovat na MSP v prostředí ČR. Takový cíl si

kladu pro svoji disertační práci a z tohoto cíle přirozeně vyplývá i využití této práce

v praxi.
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3.3 FORMULACE VÝZKUMNÝCH HYPOTÉZ

Stanovení hypotéz

Hypotéza se začíná utvářet při formulaci vědeckého problému. Po vytvoření výzkumného

modelu  a ujasnění si proměnné, ji již můžeme formulovat. Hypotézy tvoří jádro

kvantitativního přístupu. "Představuje předběžné tvrzení, představu o vztahu mezi

zkoumanými proměnnými. Jde o podmíněný výrok, že mezi určitými jevy existuje vazba

určitého charakteru, nebo že zvolený problém lze řešit určitým způsobem." (Pavlica, K.

a kol.: Sociální výzkum, podnik a management. Ekopress, Praha, 200, s.121)

Hypotéza je pojímána jako vědecké tvrzení, které vychází z nějaké vědecky ucelené

koncepce a obsahuje ať už explicitně nebo implicitně vyjádřené nové poznání. (Surynek, A.-

Kokmárková, R.-Kašparová, E.: Základy sociologického výzkumu. Management Press,

Praha, 2001,s.133.)

Při formulaci hypotéz je třeba brát v potaz pravidla logického myšlení. Správně

formulovaná hypotéza neobsahuje žádné logické spory. Proces tvorby hypotézy je do

značné míry induktivní. Hypotéza nesmí být v rozporu s uznanými poznatky. Je třeba

dodržovat určité zásady:

· hypotéza je tvořena výrokem o vztahu mezi proměnnými

· formulace hypotézy by měla být stručná, jednoznačná, logická a jednoduchá

· hypotéza by měla být ověřitelná

· při vyslovení hypotézy je třeba se vyvarovat osobního hodnocení či soudů

· hypotéza nemůže být tvořena definicí nebo neurčitým tvrzením

Hypotézy mohou být formulovány jako výroky vztahující se k existenci nějakého jevu,

určující jeho vlastnosti, strukturu a intenzitu, vypovídající o relacích mezi několika jevy

(Surynek, A. a kol.). Hypotéza je formulovanou odpovědí na náš problém, který byl

zakomponován do otázky. Musí být otestována statisticky, jinak zůstává pouhou

domněnkou. Aby mohla být hypotéza testována, musí být známa kritéria jejího přijetí či

zamítnutí. Testování je součástí statistické indukce a  tzn., že se jedná jen o určitou míru

pravděpodobnosti, jehož výsledkem si nemůžeme být absolutně jisti. Dostatečná výchozí
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znalost zkoumané problematiky je předpokladem pro eliminaci zkreslení, která by mohla

vzniknout v důsledku nevhodně formulovaných předpokladů. Při zpracování dat se může

stát, že naše hypotéza nebude potvrzena.

Toto zjištění je významné pro výzkum, neboť i nepotvrzená hypotéza přispívá k poznání.

Zpracování a interpretace dat se nesmí daným hypotézám přizpůsobovat.

Hypotézy se mohou dělit na základní (vztahují se k celkovým cílům a  skutečnosti včleňují

do jednotlivých řešených problémů) a dílčí (v nichž se základní hypotézy dále rozvádějí).

Základní hypotéza, ze které budou případně odvíjet dílčí hypotézy, bude směřovat do

následujícího rámce: Vytvářejí podniky MSP v ČR sítě? Které faktory a jak tvorbu sítí

ovlivňují? Má síť pro své členy přínos v oblasti ekonomické, inovací, trhu, marketingu?

Atd.

Zpřesnění základní hypotézy by mělo být výsledkem provedeného předvýzkumu. V dílčích

hypotézách, budou-li, se budu pravděpodobně zabývat typem sítí, které mají přínos pro

členy.
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4 METODOLOGIE, METODY VÝZKUMU

Metody výzkumu, o kterých dále hovořím, se týkají především vědecky prováděného

výzkumu.

Vědecký výzkum může být definován především jako systematická činnost, kterou

podnikáme proto, abychom zjistili nějaké nové skutečnosti a tím rozšířili své znalosti.

Velký důraz je kladen na slovo systematicky, čímž je myšleno, že je postaven na logice

a ne na víře. Systémový přístup je takový způsob myšlení, který respektuje základní

systémové atributy61.

Pro výzkumný proces není charakteristická jediná možná cesta, ale téměř vždy jsou

v tomto procesu obsaženy následující etapy: formulace a objasnění tématu-formulace

výzkumného cíle, volba vhodné strategie výzkumu, výzkum literatury a sběr dat, analýza

dat, zpracování výsledků do závěrečné zprávy. Těmito jednotlivými etapami je potřeba

postupně projít tak, aby mohla být základní myšlenka předmětem realizace vědeckého

výzkumu.

4.1 PROVEDENÍ PŘEDVÝZKUMU

Předvýzkum je fáze, kterou zařadím před vlastní výzkum. Je jakousi "generální zkouškou"

vlastního výzkumu, slouží k tomu, abych se lépe zorientoval ve vzorku, vhodných

metodách výzkumu.

Vzorek v předvýzkumu bude podstatně menší než v následném výzkumu. Předvýzkum

umožňuje vyzkoušet alternativní techniky a vybrání té, která je nejvhodnější. Součástí by

mělo být zkušební zpracování získaných dat, abych získal jasnou představu o tom, jak budu

údaje kódovat, třídit, kategorizovat,… Měl by ukázat, nakolik jsou navrhované techniky

sběru dat použitelné a srozumitelné. Umožní nám zjistit nedostatky technik, které by se ve

vlastním výzkumu jen velmi obtížně eliminovaly.

Metody a postupy, které jsou používány ve vědeckém výzkumu lze podle autorů62 rozdělit

na dvě základní kategorie: kvantitativní a kvalitativní. Já budu používat obě tyto metody.

61 KNAPP, V. Úvod do vědecké práce. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1981.
62 MAYLOR, H. & BLACKMON, K.: Researching Business and Management. Palgrave Macmillan, 2005
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Předvýzkum, který bude sloužit k bližšímu zorientování ve vybraném reprezentativním

vzorku respondentů, budu realizovat pomocí některé z kvalitativních metod. Měl by to

pravděpodobně být rozhovor a částečně pozorování. Výzkumný vzorek bude obsahovat 1-3

subjekty. Následně provedu analýzu z této části výzkumného procesu. Výsledkem bude

nejen zorientování v dané problematice, ale i zpřesnění směru dalšího výzkumu.  Touto

další částí bude již kvantitativní výzkum.

4.2 KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP

Kvalitativní výzkum tvoří spíše doplněk výzkumu kvantitativního. Jeho cílem je, aby byly

odhaleny neznámé skutečnosti o určitých jevech. Je třeba odhalit existenci a strukturu jevů,

jejich vlastnosti a funkce. Tyto jevy jsou zachycovány v jejich dynamice. Kvalitativní

výzkum odhaluje  reálné  souvislosti  mezi  těmito  jevy.  Je  zaměřen  na  zdroje,  které  mohou

poskytnout informace o složitých jevech jako celcích. Poněvadž zachycuje jevy

v dynamice, jejich proměnlivost a specifičnost pak způsobuje, že nemohou být

standardizovány postupy zkoumání. Jako základní metody kvalitativního výzkumu se

považují:

· pozorování

· rozhovor

4.3 KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP

Kvantitativní výzkum se používá v případě, jsou-li zkoumány jevy jednoduché a do určité

míry poznané. Jako jednoduché označujeme ty jevy, které mají jednoznačný význam. Není

nijak složité je odhadnout a zda daný jev je stabilní. Je zaměřen na výzkum rozsahu

výskytu, frekvence a intenzity jednotlivých jevů. Jednotlivé charakteristiky se převádí do

souboru ukazatelů, které jsou stabilní. Cílem kvantitativního výzkumu je měření uvedených

charakteristik. Za metody kvantitativního výzkumu se považují:

· standardizované pozorování

· strukturovaný rozhovor

· dotazník



Ing. Tomáš Kužílek Metodologie, metody výzkumu

Brno 2008 45

· experiment

4.4 LOGICKÉ METODY

Než začneme se samotným výzkumem, je potřeba jistá znalost teorie. Při samotném

výzkumu jsou používány logické metody práce, odrážející místo víry a přesvědčení logiku.

Můžeme použít buď deduktivní metodu (vytváří nové teorie a hypotézy) nebo induktivní

metodu (sbírá data a vytváří se nová teorie jako výsledek analýzy dat).

Dedukce

Deduktivní metoda vychází z teorie nebo z obecně formulovaného problému, neboli se

jedná o proces vyvození konkrétnějších poznatků z obecnějších. Teoretický problém je

převeden do hypotéz, které by nám měly stanovit, jaký vztah mezi proměnnými je třeba

najít, aby naše hypotéza byla pravdivá. Po následném sběru dat budeme zjišťovat, zda

závislosti mezi daty odpovídají vzorci, který byl předpovězen v hypotézách. Pokud je tomu

tak, můžeme přijat danou hypotézu jako platnou.

Stručný postup dedukce: pozorování - nalezené pravidelnosti - předběžné závěry - teorie.

Indukce

Tato metoda začíná pozorováním, ve kterém se zjišťují pravidelnosti, vzorce, a tudíž

mohou existovat v realitě. Objevené pravidelnosti se popíší v předběžných závěrech. Ty se

dále musí ověřit dalším pozorováním. Na konec vzniká nová teorie.

Stručný postup indukce: teorie - hypotézy - pozorování - přijaté nebo zamítnuté hypotézy63.

Dalšími logickými metodami, které jsou používány pro vědeckou práci jsou analýza

a syntéza. Analýza nám cíleně rozkládá zkoumaný subjekt na menší části a následně

zkoumáme vazby mezi těmito jednotlivými částmi. Syntéza je opak analýzy, shrnuje

jednotlivé dílčí části do celku. Tyto dvě techniky, spočívající v myšlenkovém nebo

i faktickém rozložení ceku na části a jejich opětovné skládání, jsou považovány nejen pro

vědeckou práci, ale i např. ve filozofii za nejdůležitější procesy pro systematické

poznávání.

63 SYNEK, M. Jak psát diplomové a jiné písemné práce, 1. vyd. Praha: VŠE, 1999.
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Další techniky, které bych ještě zmínil, jsou abstrakce a konkretizace. Abstrakce je

myšlenkový proces, který  redukuje počet sledovaných znaků určité objektivní reality,

takže její interpretace může být obecnější. Zaměřuje se na vlastnosti dané zobecnělé třídy

společných znaků a zanedbává specifické odlišnosti. Abstrakce umožňuje zobecnění

poznatků, přechod od jedinečného (konkrétního) k obecnějšímu. Naproti tomu konkretizace

je vyhledávání konkrétního prvku z určité obecné třídy společných znaků.

4.5 STANOVENÍ ZKOUMANÉHO VZORKU

Pro každý výzkum je velmi důležité pochopit, jak podstatná je správnost výběru vzorku. Je

třeba se naučit vybrat tu správnou techniku výběru vzorku pro různé druhy výzkumu

a posoudit její správnost. Je nutné správně užívat techniky výběru a dosáhnout tak

reprezentativního vzorku respondentů.

Metodika výběru vzorků umožňuje redukci většího množství dat na ta, která se týkají jen

vybrané skupiny respondentů a nikoli všech dat všech případů, jež by mohly přijít do

úvahy. Ve všech případech, ve kterých je nepraktické pracovat s celkovým základním

souborem, se vybere určitý výběrový vzorek. To bude zejména důležité pro rozhodnutí, zda

se plánuje kvalitativní nebo kvantitativní strategie výzkumu.

Lze říci, že není vždy výhodné vybírat velký nebo co možná největší vzorek, neboť to nás

nutí k použití jednodušší techniky. Tím také vzrůstá riziko povrchnosti závěrů. Také

náklady, které budou vynaloženy, budou nižší při zkoumání pouze vzorku a nikoli celku.

Hlavním metodologickým požadavkem je, aby tento vybraný vzorek reprezentoval soubor

základní. Pouze za tohoto předpokladu se mohou zjištěné závěry zobecnit na celou

zkoumanou populaci64.

Pro stanovení vzorku lze použít některou z těchto technik:

· techniky založené na náhodném výběru

· techniky založené na nenáhodném výběru

64 SAUNDERS, M., LEWIS, P. & THORNHILL, A.,: Research Methods for Business Students. 3rd ed.
Prentice Hall, 2003
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Pro moji disertační práci bude vzorek stanoven jednoznačně zadáním. Bude se jednat

o podnik kategorie MSP. Definice takového podniku je uveden výše. Dalším kritériem je

to, že jde o český společnost podnikající v oblasti biotechnologií. Definice a popis

biotechnologického sektoru je rovněž popsána výše.
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5 VÝZKUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VYTVÁŘENÍ

SÍTÍ MSP V OBLASTI BIOTECHNOLOGIÍ V ČR

V této části disertační práce prezentuji postup, jak jsem prováděl vlastní výzkum faktorů,

které ovlivňují vytváření sítí malých a středních podniků v oblasti biotechnologií v ČR.

Tato kapitola je rozdělena na několik dalších částí podle vlastního postupu prací. Nejdříve

definuji postup a principy, pomocí kterých jsem od komplexně zpracované předešlé

teoretické části dospěl k definování sítí, síťových vztahů v tomto vlastním výzkumu.

Úvod

Networking – vytváření vztahů a spolupráce mezi jednotlivými subjekty a různými

skupinami provází lidstvo odjakživa. Je zcela běžné, že lidé spolu komunikuji, sdílejí

myšlenky, hledají společné výhody, plánují a pomáhají si navzájem.

V  dnešní  době se  ale  stalo  vytváření  sítí  –  jako  jistého  typu  společenství  a  vztahů –

vědomou a cílenou formou organizování a jednání lidí a skupin, kteří sledují stejné cíle.

Takové vztahy a společenství se staly standardní silou, která v dnešní době globalizace

pohání ekonomické, politické a sociální změny.

Lidé spolu aktivně hledají příležitosti, kde si mohou navzájem vyměňovat zkušenosti,

znalosti a informace. Aby získali nové pohledy na své podnikání, našli nové způsoby práce,

přidali novou kvalitu.

Síťové vztahy jsou ale více než jen společná práce, jsou to vztahy, kde se vytváří

synergické efekty, kde neplatí, že jedna a jedna jsou dvě ale tři. K tomu, aby mohl být

vztah označen jako síťový, musí být splněny určité podmínky, které budou uvedeny dále.

Je pak už v zásadě jedno, jaká je forma spolupráce, jestli se jedná o formální nebo

neformální vztahy a spojení, jestli jsou to vztahy mezi organizacemi nebo jen mezi

jednotlivci zastupujícími své firmy. Důležitější je důvod, proč chtějí spolupracovat.
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Sítě

Perry65 se správně ptá:

Jaký je tedy rozdíl mezi standardním vztahem (obchodním, sociálním) a vztahem, který

obecně podle literatury i u nás nazýváme převzatým pojmem „síťovým“?

Jedná se o vztah, který bych označil jako vztah s vyšší kvalitou, nadstavba standardních

obchodních vztahů. Síťové vztahy z těchto vztahů vychází, ale ne každý vztah může být

označen nebo chápán jako síťový. Obecně můžeme říci, že čím více běžných vztahů

organizace (nebo i prostřednictvím aktivit jednotlivců ve firmě), tím je větší

pravděpodobnost, že mezi nimi vznikne i ten, který lze označit jako tzv. síťový. Celkový

popis fungování, struktury a všech dalších podmínek pro takové vztahy mezi členy sítě

nebo síťové aktivity jsou uvedeny v teoretické části. V následujících bodech shrnu

charakteristické znaky týkající se tohoto výzkumu, prvky, které ovlivňují síťové aktivity,

vztahy mezi členy sítě.

Obecná charakteristika pro společné akce, které budu dále označovat jednotně jako síťové

aktivity:

· vztahy v takovémto spojení musí být pro každého zapojeného člena nebo účastníka

užitečné. Množství energie, kterou vloží do těchto aktivit, musí být pro zúčastněné

vnímána jako užitečná „investice“. Stejně jako každá jiná investice je i tato

posuzována, třeba i podvědomě

· členové spolu musí provozovat společné aktivity, jedná se o důležité pojítko pro

členy, jako podmínka nutná, nikoliv však postačující. Členové tak získávají důležitý

prvek, a to společnou praktickou zkušenost. Opět platí, že se musí jednat o aktivity,

které zúčastnění považují za prospěšné (viz. např. výsledky činnosti inovačního

klubu JIC v  části  o  klastrech).  Společné  aktivity  se  společným cílem,  na  společné

téma. Míra a způsob zapojení jednotlivců by měla být ponechána volně na každém

z nich, nikoliv je silou tlačit. Zde musí platit pull, nikoliv push strategie. Měly by

být koordinovány pouze podmínky pro zapojení členů do těchto aktivit. V tomto

kontextu je opět důležitým prvkem také tzv. účastnictví, tj. míra, stupeň zapojení

65 PERRY, MARTIN (1999) Small Firms and Network Economies; Vols. 1
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jednotlivých členů. Rovněž možnost ukončení společných aktivit, ať už

z jakéhokoliv důvodu, musí být pro každého člena bez velkých překážek. Spojení

musí být volné a svobodné pro všechny členy

· důvěra, bez určitého stupně důvěry nejsou vztahy označované jako síťové zásadně

uskutečnitelné a možné. Tyto vztahy nemohou fungovat, pokud se účastníci

nemohou např. spolehnout na ochranu informací, které poskytnou a stejně i naopak.

Musí se navzájem poznávat a důvěru budovat. Transparentní, upřímné a otevřené

prostředí maximálně podporuje budování důvěry mezi členy

· vzájemná komunikace a sdílení informací, tento prvek je absolutně nutný, aby měly

vztahy a společná aktivita kam se rozvíjet, kam pokračovat, čím se navzájem

obohacovat, co si navzájem poskytovat, co získávat za nějakou svou vlastní

„investici“. Je to vlastně důvod pro existenci, podmínka nutná. Přínos v podobě

nějakého efektu, buď informace, nebo nějaký jiný, finanční, ekonomický,

marketingový, know-how, obchodní vztah, a pod.

· plánování, monitorování a hodnocení činnosti - ve formální síti by mělo být

prováděno formálně a v neformálních síťových aktivitách si je mohou (a zcela jistě

i provádí) každý účastník sám pro sebe, třeba i jen vnitřně, samostatně, neformálně

si vyhodnocuje tyto své  aktivity, a to nejen z pohledu množství, ale i kvality

Čím (jakými nejlépe měřitelnými kritérii) ji tedy odlišíme od aliancí (jako zástupce

standardních obchodních a tržních spojení)? Je potřeba rozlišovat, jestli se v našem případě

jedná vůbec o nějakou odlišnou podnikatelskou strukturu? Každý malý i velký podnik

přece existuje v rámci nějakých spojení se zákazníky, dodavateli, konkurenty, atd.

Definice síťové aktivity pro primární výzkum

Dobrým vodítkem pro rozpoznávání síťových vztahů je např. dobrovolné setrvávání

partnerů v obchodním vztahu, dobrovolně vzájemně výhodném, nikoliv založeném na

jednostranném vynucení (na základě smlouvy, využití vhodné situace na trhu ve formě

obchodního tlaku, .....) V případě, že se vztah ukáže pro jednu stranu jako nevýhodný,

může kdykoliv kdokoliv ze vztahu jednoduše odejít. Možnosti změn jsou pro obě strany

jednoduché, a to i dodatečně, pokud se později z nějakých důvodů rozhodne jinak.
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Síť je definována mnoha parametry, obecně jsou špatně měřitelné. Já jsem si vybral jako

nejdůležitější parametr důvěru. Rozdělení sítí od aliancí jsem tedy udělal pomocí parametru

důvěry. Jako pomocný faktor jsem si vybral lidský faktor, osobní vazby.

„V případě sítě se tedy jedná o vzájemně otevřený a výhodný vztah pro obě strany, který

stojí účastníkům za to udržovat někdy i nad rámec tržní výhodnosti.“ Perry66

Výsledná definice sítě nebo síťové aktivity tedy by mohla znít: Oboustranně výhodná

spolupráce, založená na vzájemné důvěře. Společný vztah je udržován díky zájmu členů

a nikoliv díky uzavřené smlouvě, která exaktně definuje vzájemný vztah. Společné práce se

obě strany účastní aktivně, díky vzájemné důvěře spolu sdílí informace a navzájem

komunikují bez obav. Ze společného vztahu může každá ze stran v případě zájmu volně

vystoupit.

5.1 PŘEDVÝZKUM

V této fázi své práce jsem realizoval kvalitativní předvýzkum - osobní rozhovor se třemi

zástupci českých biotechnologických společnostmi, které tvoří reprezentativní zástupce

zkoumaného vzorku celého mého výzkumu (jsou to MSP podnikající v oblasti

biotechnologií v ČR).

Tento kvalitativní předvýzkum mi posloužil pro zpřesnění analýzy celkové situace

v malých a středních biotechnologických společnostech v ČR. Pomohl mi v celkovém

zorientování se ve vztazích mezi biotechnologickými společnostmi v ČR, a tím následně

i ve zpřesnění formulování zadání výzkumu, tady formulování výzkumných hypotéz. Tyto

hypotézy následně provedený výzkum buď potvrdí nebo nepotvrdí a tím zpřesní poznání ve

zkoumané oblasti.

5.1.1 Vybrané testovací vzorky do předvýzkumu

Jako testovací vzorek jsem si po pečlivé analýze zvolil tři české biotechnologické

společnosti. Jsou to malé a střední podniky, podnikající v různých částech biotechnologií.

Jsou natolik dostatečně rozmanitého předmětu podnikání v biotechnologiích, abych pro

další zacílení vlastního výzkumu zahrnul celý segment tohoto oboru.
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Krátce bych nyní vybrané společnosti, testované v rámci předvýzkumu, představil.

Enantis, s.r.o.67

Enantis, s.r.o. je společnost založená v roce 2006, je spin-off společností, která vznikla

v těsné spolupráci s Loschmidtovými Laboratořemi při Masarykově Universitě v Brně.

Společnost poskytuje vysoce specializované konzultační a vývojové služby v oblasti

enzymových technologií a proteinového inženýrství.

Dále společnost vyvíjí enzymy pro průmyslové, environmentální a vojenské použití.

Současná technologická platforma společnosti je založena na enzymech

haloalkandehalogenázách a zahrnuje syntézu opticky čistých sloučenin, určených pro

výrobu léčivých látek, feromonů a kosmetiky, dekontaminaci znečištěného prostředí,

bojových látek a pesticidů  a biodetekci znečisťujících a bojových látek v životním

prostředí.

Rozhovor v rámci předvýzkumu jsem vedl s ing. Damborským, zakladatelem a jednatelem

společnosti.

AMV technics s.r.o.68

AMV technics s.r.o. byla založena v roce 1998. Firma se zabývá vývojem a výrobou

speciálních přístrojů a komponentů pro zdravotnictví, přístrojů pro chemické laboratoře,

která je doplněna zakázkovou výrobou a montáží vysoce přesných strojních součástí, forem

a elektronikou pro široké spektrum zákazníků.

Samostatnou oblastí je vývoj a výroba elektroniky pro řízení stejnosměrných, krokových

a bezkomutátorových motorů pro speciální aplikace.

Kontaktní osobou z této společnosti byla pí. Mihálová, ředitelka společnosti.

67 výpis z obchodního rejstříku v příloze č. 1
68 výpis z obchodního rejstříku v příloze č. 2
AMV technics [online].2006. Citováno dne 20.11.2007. Dostupné z:
<http://www.amvtechnics.cz/index.php?navi=profile&sel=about&lng=cs>
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Lambda CZ, s.r.o.69

Lambda CZ, s.r.o. je založená roku 1997, zabývá se vývojem inovativních laboratorních

přístrojů s použitím ve výzkumu s orientací zejména na biotechnologie.

Všechny přístroje jsou konstruovány s důrazem na ekonomický a bezporuchový provoz,

snadné ovládání a programování a zejména na vysokou funkčnost.

To vše bez nároku na vysoké pořizovací a provozní náklady. Jsou v nich obsaženy vlastní

bohaté zkušenosti z laboratorní praxe, jsou postaveny pro naši vlastní práci a spokojenost.

Firma vyvíjí a prodává o pumpy, lineární dávkovače, dávkovače pevných látek sběrač

frakcí, měřiče a regulátory průtoku plynů, integrátor, zdroj čistého tlakového vzduchu,

miniaturní bezmotorové dávkovače tekutin eventuálně léků, bioreaktor a laboratorní

fermentor nové koncepce. Tým společnosti Lambda tvoří 8 lidí.

Rozhovor jsem vedl s dr. Lehkým, zakladatelem a ředitelem společnosti.

5.1.2 Projednávané oblasti a okruhy dotazů v předvýzkumu

Realizace předvýzkumu byla prostřednictvím osobních rozhovorů se zástupci vybraných

firem. Byli to majitelé společností, aktivně řídící chod těchto společností, v jednom případě

to byla ředitelka.

Stanoveným cílem těchto osobních rozhovorů bylo přesněji specifikovat faktory, které

ovlivňují tvorbu a vytváření vztahů a sítí mezi podniky v této oblasti. Poznatky z teoretické

části přiblížit do prostředí českých MSP v oblasti biotechnologií. Proto rozhovory

probíhaly na předem zadané okruhy otázek, stanovené na základě předchozí teoretické

části. Tak, abych mohl jednotlivé výstupy spolu dostatečně porovnat. K těmto okruhům

otázek byl přiřazen samozřejmě i dostatečný prostor pro volný rozhovor. Tato volná část

sloužila k obecnějšímu zorientování např. aktivit v oblastech klastrů.

69 výpis z obchodního rejstříku v příloze č. 3
Lambda instruments [online]. Citováno dne 20.11.2007. Dostupné z: <http://www.lambda-instruments.com >
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Volný rozhovor, který jsem se zástupci výše uvedených vybraných společností vedl, se

dotýkal následujících oblastí:

1. Úvodem proběhlo formální představení společnosti tak, abych mohl získat základní

data o společnosti a zařadit ji do MSP v oblasti biotechnologií v ČR. Jedná se

o data, která nejsou vždy veřejně přístupná, např. v OR, jako jsou základní

ekonomické výsledky (aktiva, obraty, počet zaměstnanců)

2. Dále bylo tématem rozhovoru, jak dotazovaná společnost komunikuje s ostatními

firmami, jaké jsou vazby a interakce společnosti na obchodní partnery (konkurence,

dodavatelé, odběratelé, výzkumné instituce, univerzity).

3. Jakým způsobem ovlivňují vztahy s těmito firmami osobní vztahy pracovníků

společnosti, jak probíhá komunikace v oboru biotechnologií, je častěji formální

nebo neformální, tj. mezi lidmi ve firmách nebo mezi firmami oficiálně.

4. Zda se zapojují s ostatními společnostmi i do takových společných projektů, kde je

cílem např. získat společně nové know-how, výzkum a vývoj, přístup k novým

technologiím, lepší přístup k financím, k novým trhům, výrobní kooperace, nebo

jiné podobné projekty tohoto typu.

5. Jak ovlivňují život těchto biotechnologických společností profesní organizace typu

hospodářských komor, asociací, klastrů, apod.

6. V této části jsem zjišťoval obecně, jestli a jaké mají vybrané společnosti zkušenosti

se zapojením do klastrových aktivit v CR.

7. Jakou úlohu hraje v oblasti biotechnologií instituce Jihomoravské inovační centrum

nebo jejich aktivity typu inovačního klubu atp.?

5.1.3 Shrnutí předvýzkumu

Nyní bych do několika bodů shrnul základní rámec výsledků, které vyplynuly z rozhovorů

s představiteli firem, dotazovaných v rámci předvýzkumu. Rozhovory byly volné, jak jsem

již uvedl, byly stanoveny rámcové oblasti, kterých se rozhovor dotýkal. Ze zjištěných

skutečností vyplynulo několik faktorů, které ovlivňují podnikání a podnikatelské prostředí

malých a středních biotechnologických firem v ČR. Určitým způsobem byly tedy
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naznačeny faktory, které určují, jestli tyto společnosti, které jsou předmětem tohoto

výzkumu, spolu komunikují a jakým způsobem, jestli se zapojují do společných projektů

nebo jaké jsou k tomuto vytvořeny v ČR v oblasti biotechnologií podmínky.

Rámcové skutečnosti zjištěné z předvýzkumu

Při rozhovoru s tazateli bylo potvrzeno, že všechny dotazované společnosti patří do MSP

v oblasti biotechnologií v ČR. Respondenti zodpověděli, že se jejich firmy zapojují do

společných projektů, a to v oblasti vývoje nebo výrobní kooperace, a převážně na těchto

společných projektech spolupracují s partnery v distribučním řetězci zapojenými

vertikálně, případně s výzkumnými institucemi. Tyto nevnímají jako přímou konkurenci.

Dále se ukázalo, že společné projekty, do kterých se zapojují, jsou jak typu aliancí tak typu

sítí (jedná se o vztahy založené na důvěře a osobních vztazích více než na dobře ošetřené

smlouvě). Dotazované společnosti tím potvrdili, že v oboru biotechnologií v ČR hrají

osobní vztahy mezi lidmi zastupujícími společnosti v oboru velmi významnou roli ve

vzájemné komunikaci mezi firmami, případně předchozí osobní zkušenosti i mimo aktivity

stávajících společností.

Ukázalo se, že v České republice fungují aktivity klastrové, do kterých se firmy aktivně

zapojují, protože z toho pro ně plynou přímé výhody. Zásadním rozdílem v oblasti

klastrových aktivit na podporu podnikání a podnikatelského prostředí v ČR ale je fakt, že

nejsou stejného typu jako klastrové aktivity v zahraničí (zejména v anglosaském světě).

Firmy u nás se zapojují zřejmě výhradně do klastrů, které fungují podle metodického rámce

převzatého z EU do našich podmínek.

Velmi aktivně se biotechnologické i jiné inovační společnosti zapojují do aktivit kolem

Jihomoravského inovačního centra (dále označováno jako JIC), které podporuje začínající

společnosti s inovačním potenciálem (inkubátor) i prostředí, kde se mohou firmy setkávat

a hledat spolu podněty ke společným projektům i sdílet zkušenosti (inovační klub).

Naopak profesní instituce zřejmě nehrají v životě biotechnologických společností v ČR

významnou úlohu.
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Přehledné setřídění údajů získaných v rámci předvýzkumu

Posuzovaná kritéria Enantis, s.r.o. Lambda CZ,
s.r.o.

AMV technics
s.r.o.

Počet zaměstnanců podniku je
menší než 250

ANO/2 ANO/1 ANO/20-24

Existuje mezi vlastníky podniku
zahraniční subjekt, jehož podíl na
základním kapitálu přesahuje 25 %

NE NE NE

Velikost některého ročního obratu
podniku do uzávěrky posledního
hospodářské-ho roku přesáhl 1.450
mil.Kč

NE NE NE

Aktiva v rozvaze přesahují 980 mil.
Kč NE NE NE

Existuje mezi vlastníky podniku
tuzemský subjekt, jehož podíl na
základním kapitálu přesahuje 25 %
a který splňuje kritéria pro MSP

NE NE NE

Předmět podnikání Výzkum a vývoj v
oblasti přírodních
a technických věd

Výzkum a vývoj
v oblasti

přírodních a
technických věd

Všeobecné strojírenské
činnosti, Výroba
nástrojů a nářadí

Společnost patří do MSP v bio-
technologiích ANO ANO ANO

Firmy se do společných projektů
zapojují / oblasti projektů

ANO / výrobní
kooperace ANO / vývoj ANO / výroba

Umístění partnerů ze společných
projektů v distribučním řetězci

Výzkumná
instituce

Vertikální i
výzkumné
instituce

Vertikální

Zapojení do společných projektů
bylo založeno převážně na ...

Obchodní
smlouvě Důvěře Důvěře

Společné projekty vznikaly díky .. Osobním vztahům Osobním
vztahům Osobním vztahům

Zapojení do klastrových aktivit ANO NE NE

Firma se zapojuje do aktivit JIC ANO ANO ANO

Profesní instituce hrají významnou
úlohu NE NE NE

Tabulka 1 – údaje získané z předvýzkumu
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Provedl jsem širokou rešerši dosažených výsledků výzkumu v oblasti sítí. K tomu, abych se

blíže zorientoval v prostředí malých a středních biotechnologických společností v ČR,

v aktivitách, které v současné době v oblasti jak společných projektů, tak komunikace, sítí

a síťování obecně probíhají, mi posloužil provedený předvýzkum. Předvýzkum jsem

nejdříve realizoval u vzorku tří českých biotechnologických společností, jejich bližší

charakteristika je popsána v kapitole 5.1 Předvýzkum. Výsledkem bylo zjištění, že klasické

sítě mezi biotechnologickými MSP v ČR nejsou rozšířeny. Proto jsem se rozhodl, že se

budu s primárním výzkumem zabývat jen dílčí částí z celé problematiky sítí, a to síťovými

vztahy a společnými aktivitami v rámci konkrétních bilaterálních projektů. Networking,

nikoliv networks. V dalším textu jednotně označované jako síťové aktivity nebo projekty.

Jedná se vlastně o kategorii sítí, označenou jako neformální sítě. Počet zapojených členů do

takovéhoto síťového vztahu nehraje význam z pohledu mého výzkumu. Může to být dva

nebo i více členů.

Jak jsem uváděl výše, podle výsledků mého předvýzkumu se sítě u MSP v oblasti

biotechnologií v ČR moc neobjevují. Přesto zde jeden konkrétní příklad sítě najdeme. Jako

typický  představitel  formální  sítě MSP  v  oblasti  biotechnologií  v  ČR,  které  se  v  ČR

objevují, jsou tzv. klastry. Našel jsem v České republice dvě konkrétní klastrová síťová

uskupení biotechnologických podniků, výzkumných a vládních institucí. Těmito se budu

zabývat v samostatné části primárního výzkumu, jako kvalitativní doplnění kvantitativní

části o síťových aktivitách.

Na základě provedeného předvýzkumu jsem se tedy rozhodl praktickou část disertační

práce – primární výzkum - rozdělit na následující dvě části:

- V její první části se budu zabývat neformálními sítěmi. Mezi tyto neformální sítě

zařadím určitou dílčí oblast sítí. Tuto označím jako síťové aktivity biotechnologických

MSP v ČR. Síťové aktivity budu podrobovat kvantitativnímu výzkumu.

- V druhé části této práce doplním kvantitativní výzkum ještě o kvalitativní výzkum

jednoho konkrétního typu sítí, a to jsou klastry. Jedná se tedy naopak o velice formální

typ sítí, tvořenými menšími i většími biotechnologickými společnostmi, státními

institucemi i výzkumnými institucemi. Primární výzkum v tomto segmentu sítí bude

proveden pomocí kvalitativních metody.
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5.1.4 Formulace výzkumných hypotéz pro oblast sítí

V této kapitole jsou stanoveny výzkumné hypotézy. Poznání dalších doplňujících

podmínek a faktorů, které blíže specifikují a dokreslují tyto výzkumné hypotézy, jsou dále

rozvinuty v doplňujících otázkách, které jsou obsaženy v dotazníku.

Jak vyplynulo z předvýzkumu, MSP v oblasti biotechnologií v ČR nevytváří sítě tak, jak

jsou definovány v literatuře. Celkový popis prostředí sítí je popsán v teoretické části.

Takovéto tvrzení je učiněno jen na základě rozhovoru se třemi firmami v rámci

předvýzkumu, zcela jistě se tedy nejedná o relevantní tvrzení zahrnující všechny

biotechnologické společnosti v ČR.

Abych mohl provést primární výzkum, musel jsem se na tomto místě, před formulováním

hypotéz, rozhodnout, kterým směrem se dále vydat. Jestli zkoumat podmínky a okolnosti,

proč se v ČR netvoří klasické sítě podniků, nebo si vybrat z celé škály charakteristik sítí jen

některé a tyto vybrané následně podrobit primárnímu výzkumu. Jak jsem již uváděl,

přestože podniky netvoří sítě, zapojují se spolu do síťových aktivit. Rozhodl jsem se tedy

zkoumat dílčí část - faktory, které ovlivňují tyto síťové aktivity, vazby a projekty, když už

ne celých sítí, tak třeba i jen bilaterální. Jedná se o část celého záběru problematiky sítí.

Celou problematiku, tedy tyto dílčí společné síťové aktivity i faktory, které určují

a ovlivňují to, proč netvoří spolu MSP v oblasti biotechnologií sítě, není možné v této

disertační práci obsáhnout.

Nyní provedu definici toho, co jsou síťové aktivity, a které společné projekty jsou

předmětem primárního výzkumu.

Definice síťových projektů a partnerů

Projektem je společná aktivita, kterou spolu jako rovnocenní partneři realizují dva nebo

i více subjektů, kteří jsou propojeni v distribučním řetězci horizontálně (dodavatelé,

odběratelé) nebo i vertikálně (konkurenční podnik, stejně zaměřený podnik, který není

vnímán jako přímá konkurence) nebo se může jednat i o podnik v oblasti výzkumu

(výzkumná instituce nebo univerzita). Partneři budou dále označováni i jako členové.

Pro účely této práce může být projekt ve fázi realizace (kde se již dá předpokládat

výsledek), nebo je-li již zcela ukončen.
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Hodnocené období je od doby založení podniku do současnosti.

Pokud jsou požadované odpovědi v číslech, je možné uvádět konkrétní přesný údaj nebo

číselné rozmezí, případně i procentuálně.

Úspěch je myšlen jak ekonomický, tak i neekonomický, (t.j. konkrétní efekt nebyl

vyčíslován, přínosem mohou být nové kontakty, know-how, nebo komplikovaně měřitelný

efekt díky dlouhodobému časovému horizontu návratnosti – v oblasti výzkumu, apod.)

Neúspěšný projekt je takový, kdy byl projekt předčasně ukončen nebo byl zcela dokončen

a poté vyhodnocen jako neúspěšný (slabé ekonomické výsledky, žádné mimoekonomické

přínosy pro členy, ....).

Příklady cílů realizovaných projektů v jednotlivých oblastech:

1. společné financování výzkumu a vývoje (cílem jsou např.: nové znalosti, informace,

rozložení, případně sdílení rizika, atd.)

2. výrobní kooperace, přístup k novým technologiím (cílem je např. oblast výrobních

kapacit, výrobní specializace, ...)

3. společné nákupy (zde je cílem lepší vyjednávací síla s dodavateli při společných

nákupech)

4. vstup na nové trhy (cílem v této oblasti může být poznání nových trendů, vyhledání

nových trhů, společné financování, nové distribuční cesty, a jiné.)

5. společné marketingové aktivity (cílem jsou např. společné financování účasti na

výstavách, veletrzích, získávání obchodních kontaktů, lobování, a pod.)

6. jiné společné projekty (s cílem vytvoření nových modelů organizace výroby, lepší

efektivita a produktivita výroby, inspirativní podněty k inovacím, osobní kontakty,

know-how, vzdělávání, snižování administrativy, obchodní kooperace, ...)

Společným projektem není, když si chce firma nakoupit pro svůj běžný provoz nějaké

technické zařízení nebo realizovat jinou podobnou investici. Stejně tak není podle

předchozí definice projekt nebo společná aktivita, kdy firma prodává běžným způsobem

svůj standardní výrobek. A není také podstatné, jestli je takový standardní nákup nebo
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prodej realizován na základě výběrového řízení nebo jej firma realizuje s partnerem, se

kterým má předchozí osobní nebo obchodními zkušenosti.

Hypotézy jsou tedy rozděleny do dvou částí. První tři hypotézy H1 až H3 se týkají oblasti

síťových aktivit, různých společných vztahů, projektů a aktivit, do kterých jsou

biotechnologické MSP v ČR zapojeny, a to jak horizontálně, vertikálně nebo s různými

výzkumnými institucemi. Další hypotézy H4, H5 a H6 se týkají jen částí klastrů.

Obrázek 4 – schéma úvahy pro tvorbu hypotéz u sítí

Hypotézy pro oblast síťových aktivit

Jak bylo v předvýzkumu zjištěno, biotechnologické MSP v ČR se zapojují do společných

projektů. Některé tyto aktivity mají u vybraných podniků charakter síťových vazeb. Místo

sítí jsem vybral jen síťové aktivity, odůvodnění bylo provedeno výše. První hypotéza tedy

na celém zkoumaném vzorku prověří, jestli se i ostatní podniky do podobných aktivit

zapojují, případně dále budu zjišťovat bližší podmínky.

H1: Malé a střední podniky v oblasti biotechnologií v ČR se zapojují do síťových

aktivit.

Existují společné projekty? důvod – H3

Rozdělení dle typů
důvěry na aliance a sítě aliance

sítě – H1

- vliv přátelství
- vliv konkrétní osoby

- počet projektů
- úspěšnost

- počet projektů
- úspěšnost H2 - porovnání

Schéma úvahy pro tvorbu hypotéz u sítí
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V další hypotéze bych rád potvrdil nebo vyvrátil tvrzení, že síťové projekty, tedy podle

mojí definice sítí pro tuhle práci, jsou projekty založené na přátelství, případně na osobních

vazbách konkrétních osob ve společnostech, spíše než na spojení dvou firem pomocí

smlouvy, a že tyto projekty jsou úspěšnější. Netýká se tato hypotéza síťových aktivit typu

klastrů, na tyto aktivity je zcela samostatná celá druhá část.

H2: Společné projekty založené na vzájemném přátelství a dobrém vztahu

s konkrétní osobou jsou úspěšnější, než projekty založené na smlouvě.

V další hypotéze H3 jsou blíže prověřovány faktory, které určují, kdy a za jakých

podmínek se spolu firmy zapojují do společných projektů. Do hypotézy jsem vybral jeden

konkrétní faktor, a tím je předchozí zkušenost, ať už firemní nebo zkušenost konkrétních

osob, byť třeba i z jiných firem. Další faktory jsou součástí dotazníku.

H3:  Důvodem pro to, že se biotechnologický malý nebo střední podnik v ČR

nezapojuje do společných projektů, je málo osobních kontaktů.

5.1.5 Formulace výzkumných hypotéz pro oblast klastrů

Výsledkem předvýzkumu a rešerší jsem zjistil, že v ČR je mnoho klastrů. Dva z nich jsou

zaměřeny na biotechnologické podniky. V hypotézách jsem se zaměřil na skutečnosti, které

vyplynuly z rozhovorů, a to skutečnosti, jak u nás tyto biotechnologické klastry fungují

v praxi. Respondenti uvádí, že současné klastry v ČR jsou velmi účelově zaměřeny

v souladu s přijatou a převzatou legislativou a v rámci dotačních programů Ministerstva

průmyslu a obchodu. Další aktivity těchto firemních seskupení jsou cíleně a úzce zaměřeny

tímto  směrem  a  podle  těchto  respondentů se  tedy  jedná  o  převažující  důvod  pro  členství

firem v těchto klastrech. V tomto směru se vyjádřil i zpracovatel posudku na pojednání

k této disertační práci u SDZ i školitel. Při SDZ bylo téma dotací pro sítě - klastry v ČR

diskutováno celkem podrobně a myslím, že si podstatnou pozornost v rámci tohoto

výzkumu zaslouží. Protože je ale škála možných společných aktivit podstatně širší, rozhodl

jsem se v rámci hypotéz prověřit důvody, které vedou firmy ke členství v klastru

a případně, jestli jsou i jiné důvody dostačující k udržení aktivit v klastru.
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Hypotézy pro oblast klastrů

V jedné oblasti rozhovoru v rámci předvýzkumu jsem se zmínil o podporování a výhodách,

které klastry, případně jiné podoby takovéhoto sdružování (asociace, ...), dotazovaným

firmám přináší. Bohužel se mi ale dostalo odpovědí, že v ČR je klastrové sdružování

zaměřeno pouze k jediné základní výhodě a to jsou dotace z operačních programů, ze

strukurálních fondů EU a dále rozpracovaných vládní agenturou CzechInvest. Protože ale

výhod, které může sdružení firem (v jakékoliv podobě) přinést je mnohem více, rozhodl

jsem se tuto skutečnost prověřit v rámci hypotézy H4.

H4: Hlavní důvod k založení v klastru v ČR je získání dotací z dotačních programů.

Abych mohl vzájemně a komplexněji posoudit, jestli je předchozí hypotéza rozhodující,

rozhodl jsem v hypotéze H5 porovnat, jestli další objektivní důvody, které v rámci klastru

existují, budou dostatečné pro vstup nebo udržení členství i v případě, že tento rozhodující

důvod nebude realizován nebo když tento důvod časem pomine. Podle dotačních pravidel

je tato forma podpory klastru časově omezená. Byla stanovena následující hypotéza H5.

H5: Jiné důvody než dotace nejsou dostatečné pro založení klastru.

Třetí instituce, kterou zkoumám v rámci primárního výzkumu klastrů je Jihomoravské

inovační centrum (JIC). Tato instituce na rozdíl od klastrových aktivit definovaných ve

výše uvedených dotačních operačních programech podporuje podnikatelské prostředí

a nikoliv cíleně konkrétní vybrané firmy. Pro základní porovnání těchto rozdílných

přístupů jsem stanovil hypotézu H6. K detailnímu porovnání těchto rozdílných konceptů by

bylo potřeba udělat samostatný rozsáhlejší a dlouhodobější výzkum.

H6: Podpora podnikatelského prostředí je dlouhodobě udržitelnější, než podpora

přímo firmám v rámci dotačních programů.

5.2 ZPRACOVÁNÍ PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU

Hlavním cílem této části disertační práce – primárního výzkumu je určit faktory, které

ovlivňují vytváření sítí malých a středních podniků v oblasti biotechnologií v ČR.

V předvýzkumu byly rámcově předpovězeny vnější podmínky, které ovlivňují podnikání

v biotechnologiích v ČR. Pak byly stanoveny hypotézy pro oblast sítí pro oblast klastrů.
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V následující části vyberu vzorek podniků, a vytvořím dotazník. Na vybraných podnicích

následně provedu dotazníkové šetření a zkoumané hypotézy budou buď potvrzeny nebo

potvrzeny nebudou. Získané informace budou zpracovány v širších souvislostech, než jen

prosté potvrzení nebo vyvrácení zkoumaných hypotéz.

5.2.1 Výběr zkoumaného vzorku podniků

A. Sítě

Podniky, které jsem vybral do tohoto výzkumu do částí sítí, musí splňovat několik kritérií.

Musí vycházet především ze zadání celé disertační práce, tedy se musí jednat o český malý

nebo střední podnik, podnikající v oblasti biotechnologií. V teoretické části jsem uvedl, co

musí podnik splňovat, aby byl zařazen do kategorie MSP. Převzal jsem v tomto směru

kritéria z legislativy EU, převzaté následně i do naší národní legislativy. Tyto kritéria jsou

i součástí dotazníku. Kde to bylo možné, tak jsem u každého dotazovaného prověřoval

veřejně dostupná data, která jsem pak konfrontoval s vyplněným dotazníkem.

Kritéria pro český MSP

· mezi vlastníky podniku nesmí být žádný zahraniční subjekt, jehož podíl na

základním kapitálu přesahuje 25 %

· velikost žádného ročního obratu během doby, kterou v této práci hodnotím, (tedy od

založení do uzávěrky posledního hospodářského roku) nepřesáhl 1450 mil. Kč

· aktiva v rozvaze ve stejném období jako v bodu č. 2 nepřesahují 980 mil. Kč

· počet zaměstnanců podniku nikdy nepřesáhl 250

· dotazovaný subjekt musí být nezávislý, tj. mezi vlastníky podniku není žádný

subjekt, jehož podíl na základním kapitálu přesahuje 25 %, a u kterého předchozí tři

otázky nelze zodpovědět kladně, neboli mezi vlastníky s více jak 25 % není žádný

jiný podnik než zase jen MSP

Podle získaných informací, v České republice existuje 252 firem, jejichž činnost je

provázaná s biotechnologiemi. Biotechnologiemi jako svým hlavním předmětem podnikání

(tzv. core business) se zabývá však „pouze“ 57 firem.
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Seznam těchto 57 firem byl získán ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem,

které tento seznam spolu s dalšími informacemi vydalo na CD nosiči s názvem Czech

Biotech Report 2007 a které tyto firmy oddělilo od biotechnologických firem, které se

zabývají např. výrobou mléka nebo piva. Tedy biotechnologie jen využívají při své práci.

Z těchto 57 čistě biotechnologických firem v České republice bylo do zkoumaného vzorku

vybráno 32 českých podnikatelských firem, které současně splňují kritéria pro český

MSP. Ostatní firmy nebyly do výzkumného vzorku vybrány, jelikož nesplňují současně

všechna zadaná kritéria pro malý a střední podnik v ČR.

Celkem biotechnologických firem
dle portálu Gate2biotech.com

Čistě
biotechnologické

České malé a střední
podniky podnikající v

biotechnologiích

252 57 32
Tabulka 2 – výběr zkoumaného vzorku podniků

Jsou vybrány jen biotechnologické společnosti, které mají jako hlavní nebo převažující

předmět podnikání v oblasti biotechnologií výrobu nebo vývoj a výzkum. Tyto podniky

splňují rámec zadání, které řadí biotechnologických společností do kategorie HI-TECH.

Tyto podniky musí provádět dlouhý a nákladný vývoj, dlouhodobé investice, apod. Tento

rámec nenaplňují hi-tech podniků nesplňují ale společnosti, které mají v náplni činnosti jen

obchodní služby, případně poskytují jen konzultační služby.



Ing. Tomáš Kužílek       Výzkum faktorů ovlivňujících vytváření sítí
MSP v oblasti biotechnologií

Brno 2008 65

Geografické rozmístění biotechnologických firem v ČR

Obrázek 5 - geografické rozmístění biotechnologických firem v ČR

Společnosti podle krajů Počet Procenta
Praha 20 35
Jihomoravský 12 21
Moravskoslezský 6 11
Středočeský 6 11
Pardubický 3 5
Jihočeský 2 4
Olomoucký 2 4
Vysočina 2 4
Královéhradecký 1 2
Plzeňský 1 2
Ústecký 1 2
Zlínský 1 2
Celkem 57 100

Tabulka 3 – rozmístění biotechnologických firem v ČR dle krajů

Z uvedeného grafu a tabulky vyplývá, že většina biotechnologických firem je v Praze

a další nejrozšířenější místo pro podnikání v tomto oboru je v Jihomoravském kraji.

B. Klastry

V ČR jsem našel dva klastry, které jsou zaměřeny na biotechnologie. Jedná se

o biotechnologický klastr Water Treatment Alliance (WTA) a Central European Institute of

Technology – Středoevropský technologický institut (CEITEC). Do vlastního výzkumu
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zahrnu ještě navíc i Jihomoravské inovační centrum (JIC). To sice není „správný“

biotechnologický  klastr  tak,  jak  je  klastr  v  našich  podmínkách  definován.  Provádí  ale

aktivity a poskytuje firmám služby, kterými významně podporuje inovační společnosti,

včetně těch biotechnologických. Některé jeho aktivity, jako Inovační klub nebo inkubátor,

jsou aktivity, které v jiném pojetí klastrů (v anglosaském světě) jsou aktivity označované

jako čistě klastrové.

Všechny tyto tři výše uvedené instituce jsou blíže popsány v přílohách č. 4, č. 5 a č. 6.

5.2.2 Dotazníky

A. Sítě

Připravený dotazník na oblast síťových aktivit je rozdělen na několik částí. Na úvod celého

dotazníku jsem dotazovaným přednesl svou žádost o poskytnutí informací, doplněnou

čestným prohlášením o účelu a formě použití získaných dat.

Část I. byla určena k formálním pokynům, jak správně se má tento dotazník vyplnit.

Část II. sloužila k bližší identifikaci dotazované společnosti a osoby, vyplňující dotazník.

Osobu bylo třeba identifikovat z toho důvodu, abych měl alespoň trochu jistotu, že

získávám relevantní informace. Ve všech případech jsem mluvil s ředitelem nebo

majitelem společností. A téměř ve všech případech jim záleželo na tom, aby nebyly data

o jejich společnosti zveřejňována. Měli z konkurence docela obavu.

Část III. byla určena k zařazení podniku do kategorie český MSP. V dotazníku jsem se

neptal na sídlo společnosti, protože jsem již v rámci výběru vzorku vybral jen české

subjekty. Jinak jsem si tam, kde to bylo možné, všechna získaná data v této části

porovnával s veřejně dostupnými informacemi.

Část IV. V této části byly na úvod co možná nejpřehledněji definovány pojmy, které jsou

v dotazníku používány, pro lepší a rychlejší pochopení problematiky. Je zde definováno, co

znamená společný projekt a kdo mohou být partneři v těchto projektech, dále jsou zde

ukázány konkrétní příklady cílů v jednotlivých projektech, definice hodnoceného období,

jakou formou se vypisují číselné údaje. Na závěr je definováno, co je to úspěšný a co

neúspěšný projekt. Zde jsem zvolil definici tak, že neuvažuji návaznost na praxi. Je

uvažováno jen s tím, jak dopadl např. vývoj nebo společný výzkum z pohledu
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zúčastněných stran. Pohled z následné praxe, jestli společný vývoj přinesl ovoce v podobě

komerčních prodejů je určitě velmi zajímavý a také docela podstatný, ale tuto otázku bych

v této práci nedokázal obsáhnout.

Část V. V této části jsou již konkrétní otázky.

Formulování otázek

V dotazníku byly použity otázky, ve kterých byla zahrnuta celá škála typů odpovědí:

· prostý výběr odpovědi ANO - NE, případně kde to bylo vhodné tak i  – NEVÍM

· určování konkrétních číselných údajů, nebo kde to nebylo možné, tak alespoň

procentuální odhad

· výběr odpovědí z nabídnutých variant

· doplňující odpovědi, pomocí kterých mohou tazatelé vlastními slovy dokreslit

situaci kolem konkrétní otázky

Otázky, které jsou respondentům formou tohoto dotazníku pokládány, jsou směřovány na

to, aby byly potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy. Kromě cílení na vytvořené

hypotézy jsou respondentům pokládány další otázky, pomocí kterých se snažím blíže

dokreslit situaci kolem dané hypotézy. Tak, aby se daly lépe specifikovat faktory, které

ovlivňují MSP působící v biotechnologiích v podmínkách ČR, jakým způsobem spolu tvoří

sítě, spíše tedy síťové vztahy,  jak a proč vstupují do společných síťových projektů.

B. Klastry

Druhý dotazník je zaměřen na hypotézy, týkající se klastrů. Rozhodl jsem se pro zcela

samostatný, oddělený od první části, přestože některé otázky mohou být podobné nebo

zkoumaný vzorek podniků se může prolínat. Tato část disertační práce, kvalitativně

doplňuje první kvantitativní část. Doplňuje ji v tom smyslu, že klastry, které by byly jako

zkoumaný vzorek, jsou v malém počtu – 2. Z toho je navíc ještě jeden klastr (CEITEC)

zatím v situaci, kdy čeká na naplnění své základní strategické myšlenky – sloužit jako

platforma posilující rozvoj bioinformatiky, spolupráce mezi firmami a vědecko-

výzkumnými institucemi a posílení jejich konkurenceschopnosti v návaznosti na sice

realizovaný, ale hodně zpožděný projekt Středoevropského technologického institutu.
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Takže by nám zbyl jako výzkumný vzorek jeden aktivní biotechnologický klastr. Pro

kvantitativní výzkum je tento jeden vzorek málo. Na druhou stranu se ale jedná o typický

příklad sítě MSP v oblasti biotechnologií v ČR, což bych nechtěl v této práci opomenout.

Zvolil jsem tedy cestu kvalitativního doplnění kvantitativního výzkumu. Formou dotazníku

se dotazuji jednotlivých členů klastru WTA a navíc jsem tento dotazník doplnil podrobným

rozhovorem s řediteli klastru WTA i CEITEC. Odpovídali na stejné dotazy jako členové

klastru WTA, a k tomu přidali ještě i něco navíc, z poněkud jiného úhlu pohledu než

jednotliví členové.

5.2.3 Provedení dotazníkového šetření

Celkově byl výzkum prováděn formou osobních návštěv, dále formou rozeslaných emailů

a následných telefonátů s respondenty nebo rovnou osobní návštěvou s nimi. Celý proces

zjišťování byl realizován v roce 2007. Celková doba trvání byla asi 2 měsíce.

Rozeslání dotazníků na dotazníkové šetření by samo o sobě velmi pravděpodobně

nezajistilo dostatečnou návratnost, proto jsem přistoupil k telefonátům s respondenty,

kontaktovanými předtím pomocí emailu. Výsledkem bylo, že jsme dotazník buď vyplnili

spolu po telefonu nebo jsem v krátké době obdržel vyplněný dotazník emailem.

A. Sítě

Při osobním jednání s dotazovanými podniky z jejich strany vyplynul zásadní požadavek

k mému závazku v rozeslaném úvodním oslovení, nikde zveřejňovat získaná data

o dotazovaných podnicích jinak, než v rámci statistiky, případně výsledných výstupů. Jinak

by reálně hrozilo velmi malé procento navrácených dotazníků či velké procento

společností, které mi nebudou chtít dotazník zodpovědět. Na tomto nic nemění ani

skutečnost, že získaná data podle mě nepatří mezi obchodní tajemství. Názor dotazovaných

společností v tomto směru není totožný s mým.

Celkově bylo tedy rozesláno emailem 32 dotazníků. Po dvou týdnech očekávání se nevrátil

vyplněný ani jeden dotazník. Protože jsem to nepovažoval za dostatečný výchozí materiál

pro moji vědeckou práci, musel jsem nasadit další techniky. Po osobních návštěvách

a telefonátech se celkem dosáhlo počtu 22 vrácených dotazníků. Z tohoto počtu jsem dva

dotazníky vyřadil. Důvodem pro jejich vyřazení byla skutečnost, že se podle údajů
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respondentů jejich hlavní předmět podnikání netýkal biotechnologií, naopak v tomto oboru

působily jen okrajově.

Dotazníky
odeslané
e-mailem

Osobní
schůzka

Telefonické
rozhovory Celkem

Celkový počet
odeslaných dotazníků 32 4 28 32

Počet vrácených
dotazníků 0 4 18 22

Míra úspěšnosti
navrácených dotazníků 0 % 100 % 64,3 % 68,75 %

Počet dotazníků
s úplnými údaji 0 4 16 20

Tabulka 4 – údaje o dotazníkovém šetření

Jak je patrno z uvedené tabulky, díky osobním návštěvám, případně díky následným

telefonátům, se podařilo dosáhnout velmi vysoké návratnosti dotazníků.

B. Klastry

WTA

Dotazníkové šetření pro část klastrů probíhala podobně. Emailem byl rozeslán dotazník na

všechny členy klastru WTA. První odezva byly velmi malá. Již předem jsem byl rozhodnut

pro osobní jednání s ředitelem klastru WTA i klastru CEITEC. Uskutečnil jsem tedy

nejdříve jednání na WTA s panem ředitelem. Tomu se myšlenka této práce zalíbila, protože

podle jeho názoru by mu mohla pomoci v jeho každodenní práci. Na oplátku mi zase on

slíbil pomoci s tím, aby dotázaní respondenti – členové klastru, dotazníky co nejdříve

vyplnili a odeslali zpět. Tímto krokem jsem dokázal zvednout počet obdržených dotazníků.

Jednání s panem ředitelem jsem využil k tomu, abych mu položil stejné otázky jako členům

jeho klastru. K těmto zodpovězeným otázkám jsem od něj získal ještě další doplňující

informace, a to z pohledu vnitřního pozorovatele. Možná, že jej můžeme posuzovat jako

zaujatého, vzhledem k tomu, že je na činnosti klastru finančně závislý, ale to jsou vzhledem

k určité investici i ostatní členové.

CEITEC

Další osobní rozhovor na téma klastry proběhl s ředitelem klastru CEITEC. Tento rozhovor

a získané informace byly pro mě zajímavé z jiného pohledu. Projekt, na který byl navázán

tento klastr, měl velké zpoždění. Bylo to ovlivněno okolnostmi, které členové vzniklého

klastru nemohli objektivně nijak ovlivnit. A této situace jsem chtěl využít k tomu, abych
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prověřil hypotézy, které ukazují společný život firem v klastru bez dotací. Nebo lépe

řečeno život a aktivitu členů v klastru bez jeho hlavní náplně práce. Rozhovor s ředitelem

i s facilitátorem klastru byl v tomto směru velmi poučný.

JIC

Se zástupcem Jihomoravského inovačního centra, který má na starosti klastry jsem se

setkal, abych doplnil, případně konfrontoval, získané informace z klastrů WTA a CEITEC.

Tento člověk pracoval jako facilitátor pro oba dva klastry. Facilitátor klastru je osoba, jejíž

úkolem je pomáhat firmám k vytvoření klastru, informovat členy o legislativních změnách,

informovat o zdrojích dostupných pro podporu klastrových iniciativ, příp. vyhledávat

vznikající příležitosti, popř. rizika, mimo klastr. Je zodpovědný za aktivní rozvíjení

programů klastrů a za zajišťování dlouhodobého zdokonalování klastrových iniciativ. Jeho

pohled na tuto problematiku mohl podle mého názoru dobře doplnit předchozí získané

informace.

Kromě aktivity klastrů, má JIC na starosti také další aktivity, jako je třeba podpora

společností s inovačním potenciálem.

V následující kapitole jsou prezentovány získané výsledky provedených kvalitativních

i kvantitativních výzkumů.
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6 VYHODNOCENÍ PROVEDENÉHO VÝZKUMU

V této kapitole provedu vyhodnocení provedeného primárního výzkumu. Prezentaci

výsledků rozdělím v tomto vyhodnocení primárního výzkumu opět na dvě části, tedy na

část týkající se sítí a na část týkající se klastrů. Členění provedu podle hypotéz a podle

pořadí otázek v dotaznících. Výsledkem bude popis vlivu vybraných faktorů, které a jak

v České republice ovlivňují u malých a středních podniků, působících v oboru

biotechnologií, vytváření společných sítí, společných vztahů. Tím by se měl posunout stav

poznání v oblasti sítí v ČR. Dosaženou úroveň poznání jsem představil v první části této

práce. Tyto poznatky byly čerpány především ze zahraničních zdrojů a zkušeností.

Výsledkem této práce by mělo být tedy rozšíření těchto zahraničních poznatků do prostředí

ČR.

A. Sítě

Na základě předvýzkumu jsem rozdělil výzkumnou část této práce na část sítí a část

klastrů. Celkovou problematiku sítí jsem díky poznatkům z předvýzkumu zúžil na síťové

aktivity. Definoval jsem, co je síťová aktivita a proč jsem se takto rozhodl.

Předmětem výzkumu v části sítí jsou faktory, které ovlivňují MSP v ČR, jestli sítě či jiné

společné vazby spolu vytváří či nikoliv, případně za jakých podmínek. Faktorů, které oblast

síťových vztahů ovlivňují, je mnoho. Já jsem z mnoha vybral podle mého soudu ten

nejdůležitější faktor, a tím je důvěra. Jako doplnění či pro dokreslení situace jsem doplnil

faktor důvěry o faktor osobních vazeb.

První část dotazů v dotazníku, se týkala všech společných projektů, do kterých se malé

a střední biotechnologické podniky zapojují. Na úvod dotazníku jsem definoval projekty

a aktivity, kterých se výzkum týká. Uvedl jsem i příklady cílů tak, aby bylo pro dotazované

co nejjednodušší projekty realizované v praxi zařadit do určité kategorie.

Dále byly definovány ostatní podmínky, jako jedno z hlavních jsem rozhodoval

o hodnoceném období. V běžném životě je obvyklé, že společné firemní projekty jsou

realizovány delší dobu. V biotechnologiích a jiných HI-TECH firmách to platí dvojnásob.

Proto jsem definoval hodnocené období s ohledem na tuto skutečnost. Mohlo se jednat

o dobu během celého života dotazované firmy. V některých případech to sice byly krátká

doba, např. u společností, které fungují třeba jen rok, ale v jiných případech se jednalo



Ing. Tomáš Kužílek               Vyhodnocení provedeného výzkumu

Brno 2008 72

o delší časové období. Další definovanou podmínkou byl stav realizace takového projektu.

Mohlo se jednat o fázi realizace i ukončené projekty nebo aktivity.

V první otázce v dotazníku jsem ověřoval skutečnost, kterou jsem zjistil v předvýzkumu,

a to jestli se biotechnologické společnosti vůbec zapojují do nějakých společných projektů

se svými partnery. V tomto úvodu jsou rozebírány všechny projekty, tedy ne jen ty síťové.

V předvýzkumu jsem tedy zjistil, že se do mnou definovaných projektů respondenti

zapojují. Vlastní výzkum tuto skutečnost následně potvrdil.

Kladně odpovědělo 80% dotázaných firem, že se do definovaných projektů ve svém

podnikání zapojuje. Důvody, proč se 20% firem do žádných společných aktivit s ostatními

společnostmi nezapojují se budu zabývat později, v otázce č.10 a č.11. Jednalo se o tedy

o 16 respondentů, kteří kladně odpověděli. Dále jsem se zabýval počty projektů, do kterých

se dotazované společnosti zapojovaly. Na tento fakt bude mít nepochybně velký vliv více

skutečností, mimo jiné i to, jak dlouho je společnost na trhu, způsob jejího vzniku

i předmět podnikání, velikost dle počtu zaměstnanců. Spočítal jsem tedy pro přiblížení

průměrný počet projektů, který připadá na jednu MSP firmu v ČR. Na jednoho

dotazovaného respondenta připadá průměrně 11 společných projektů.

Grafické znázornění počtu firem
zapojených do projektů

ANO
80%

NE
20%

Graf  1 – znázornění počtu firem zapojených do projektů

Dále jsem se v dotazníku pomocí dalších otázek postupně systematicky propracovával

k první hypotéze tím, v jaké míře jsou tyto celkové projekty vnímány jako úspěšné.

Z celkového počtu 183 projektů považují respondenti 68,3 % za úspěšné. Jen 31,7 % jsou

považovány respondenty za neúspěšné projekty.
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Následně budu ze všech těchto projektů rozdělovat, jak úspěšné jsou projekty síťové, tak

aliance a jestli je mezi nimi nějaký rozdíl.

Otázka č. 2 má i další část, kde již začínám rozlišovat vliv lidského faktoru na úspěšnost.

Rozlišuji, zda jsou projekty realizovány díky osobním vztahům konkrétních lidí nebo díky

dobrým vztahům partnerů jako společností. Osobní vztahy jsou podle mě důležitým

prvkem při společných aktivitách, proto jsem je přidal jako doplňující, pomocný faktor

k hlavnímu faktoru pro oddělení síťových aktivit - důvěře.

V druhé části otázky č. 2 je samozřejmě předpokládán nulový význam dalších možných

důvodů, které mohly být příčinou úspěšnosti projektu a všechny úspěšné projekty jsou

rozděleny jen na dvě skupiny. Další podmínkou je automatický předpoklad toho, že pokud

jsou definovány osobní vztahy, které pomáhají k realizaci nějaké vzájemné spolupráce, že

se jedná o kladný osobní vztah.

80,8% respondentů v této části druhé otázky č. 2 odpovědělo, že se projekty podařilo

úspěšně realizovat díky osobním vztahům s konkrétní osobou na druhé straně.

Proti tomu jen 19,2 % odpovědí ukazuje na to, že pro úspěch společných projektů bylo

důležitější, jaké byly vztahy mezi partnery obecně. V dotazníku nebyl další upřesňující

dotaz k tomuto tématu, ale protože mi respondenti na zaslané dotazníky neodpovídali, při

osobním kontaktu jsem se jich ptal na důvod toho, čím je způsobeno to, že přikládají větší

vliv firmy proti osobnímu kontaktu. Důvodů bylo uvedeno hned několik:

· pokud se projekt týká partnerů, kde je již realizována dlouhodobá spolupráce,

nemají zde velký vliv změny v personálním obsazení, které s časem vždy přichází

· další důvod, který byl uváděn a s tím prvním zřejmě souvisí, je to, že firma má

obecně dlouhodobě dobrou pověst a proto není podstatné, která osoba ji zastupuje;

to se týká zejména menších firem, kde bývá často jedna vedoucí osoba, majitel nebo

i ředitel a je jasná dlouhodobá koncepce a strategie

· stejně tak bylo vyhodnoceno jako nepodstatné personální obsazení u zcela nových

a neznámých firem v oboru, kde se vztahy teprve začínají navazovat a není žádná

předchozí zkušenost ani obecná reference
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· a jako poslední uváděný argument toho, že v daném projektu nehrála kontaktní

osoba významnou úlohu bylo, že o projektu rozhodovala buď jiná osoba než ta

kontaktní, případně, že se jednalo o projekt realizovaný na základě výběrového

řízení z mnoha subjektů

Hodnota přesahující 80 % udává velmi vysoké procento těch, kteří považují osobní vztah

s osobou zastupující partnera, za velmi důležitý pro úspěšnou realizaci společného

projektu.

Grafické zobrazení úspěšnosti
projektů

úspěšné
68,30%

neúspěšné
31,70%

Graf  2 – zobrazení úspěšnosti projektů
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Podíl úspěšnosti projektů
realizovaných díky konkrétní

osobě

osoba
80,80%

firma
19,20%

Graf  3 – podíl lidského faktoru na úspěšnosti

Cílem otázky č. 3 v dotazníku bylo rozdělit realizované projekty do různých oblastí

a následně tento údaj porovnat s tím, co jsem uvedl v teoretické části. V teoretické části

jsem na základě rešerší a zjišťování dosaženého poznání uvedl, pro které oblasti jsou

nejčastěji společné síťové projekty využívány. Proto jsem chtěl porovnat získanou

informaci se situací v ČR a rozdělil podle stejného klíče dotazy pro respondenty na oblasti:

1. společný výzkumu a vývoj

2. výrobní kooperace

3. společné nákupy

4. vstup na nové trhy

5. společné marketingové aktivity

6. jiné oblasti realizovalo

Odpovědi ukázaly následující procentuální rozdělení všech projektů pro jednotlivé oblasti.

Více než polovina (58,5 %) všech projektů vzniká v oblasti společného výzkumu a vývoje.

Oblast výrobních kooperací je se svými 14,2 % projektů těsně na druhém místě. Následuje
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oblast nových trhů (11,5 %) a oblast společných marketingových aktivit (9,8 %). Projekty

v oblasti společných nákupů se realizují jen z necelých pěti procent (4,9 %).
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Grafické zobrazení projektů v oblastech

Graf  4 – oblasti projektů

Rozdělení podle oblastí kopíruje situaci podobně jako v zahraničí. Největší je převaha

aktivit v rámci vývoje a výzkumu, celých 58,5 %. Další aktivity jako výrobní kooperace,

vstup na nové trhy a společné marketingové aktivity jsou co do četností srovnatelné.

S touto otázkou č. 3 je velmi úzce propojena následující otázka č. 4. V té jsou rozděleny

projekty, do kterých se společnosti zapojily podle toho, jak jsou spolu partnerské

společnosti propojeny v distribučním řetězci. Jsou-li jako konkurenti (horizontální) nebo

jako navazující dodavatelé či odběratelé (vertikální) a nebo univerzity a výzkumné

instituce.

Odpovědi dotazovaných byly následující:

· s partnerem na vertikální úrovni bylo dotazovanými společnostmi realizováno ze

všech celkem 23,5 % projektů, z nichž se považuje 60,45 % za úspěšné

· s partnerem na horizontální úrovni bylo realizováno celkem 15,3 % projektů,

z nichž se považuje 25 % za úspěšné

· s výzkumnými institucemi/univerzitami bylo realizováno 61,2 % projektů, z nichž

je považováno 83,9 % za úspěšné
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Graf  5 – rozdělení projektů podle umístění partnera v distribučním řetězci včetně znázornění
úspěšnosti

vertikální horizontální výzkumné instituce

Celkem 23,50 % 15,30 % 61,20 %

Úspěšné 60,45 % 25 % 83,90 %

Neúspěšné 39,55 % 75 % 16,10 %
Tabulka 5 - rozdělení projektů podle umístění partnera v distribučním řetězci včetně znázornění

úspěšnosti

K této otázce bych chtěl dodat, že odpovědi u b) jsou velmi ovlivněny jedním

respondentem. Jeho projekty dělají skoro 95 % všech odpovědí k otázce projektů na

horizontální úrovni. Jedná se o společnost, jejíž produkce je natolik specializovaná, že

nikoho dalšího v oboru nevnímá jako konkurenci, proto se společným projektům s partnery

v oboru nevyhýbá. V případě, že bychom jeho odpověď vynechali, tak jsou výsledky zcela

jiné. Potvrdily by skutečnost, že biotechnologické firmy se spojují nejraději s výzkumnými

institucemi nebo případně s univerzitami. Také projekty a aktivity s touto kategorií partnerů

jsou nejúspěšnější. Dalším v pomyslném žebříčku pořadí jsou firmy na vertikální úrovni,

jak dodavatelé, tak odběratelé. A na posledním místě se zcela mizivým počtem jsou firmy

na horizontální úrovni.

S těmito výsledky je přímo spojen i výsledek z otázky č. 3. Na prvním místě v počtu

společných projektů jsou výzkumné projekty a na dalším jsou výrobní kooperace. Teprve
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potom jsou aktivity spojené i s konkurencí, tj. společné vstupy na nové trhy a společné

marketingové aktivity.

V další otázce č. 5 se dostaneme k první hypotéze H1. V této otázce, rozdělené na část a),

b) a c) již rozděluji projekty na síťové a nesíťové (alianční). Zvolil jsem úroveň důvěry

mezi jednotlivými partnery tak, jak je popsána v literatuře.70 Autoři ji rozdělili na

následující tři typy:

A: důvěra založená na přátelství

B: důvěra ve schopnosti

C: důvěra založená čistě na obchodním vztahu - na smlouvě

Ve všech projektech je myšlena převažující úroveň důvěry, protože se všechny typy dají

vzájemně kombinovat. Ale vždy se dá jeden typ v každém projektu označit jako

převažující. V kategorii A se podle mého rozdělení jedná o spojení, které zařadím do

kategorie sítí. Protože vztahy, kde převažuje důvěra nad písemnými závazky je zcela

nepochybně v této kategorii. Projekty, kde převládá typ C, zařadím nikoliv mezi sítě, ale

mezi standardní aliance, kde jsou jako pojítko klasické obchodní vztahy. Přestože se jedná

o kategorii důvěry, pokud je založena na dobře sepsané smlouvě, je úroveň důvěry

v partnera minimální. Typ B potom považuji za přechod mezi oběma předchozími typy.

Důvěra ve schopnosti musí být podložená nějakou předchozí zkušeností, alespoň

minimálně, nebo referencí důvěryhodného člověka nebo důvěrou, kterou ukazuje trh.

Zřejmě i v těchto případech bývají vztahy často podloženy smlouvou, ale tato smlouva není

zdaleka stejná jako u typu C. Jedná se častěji o nějaký typ dokumentu, který standardní

obchodní smlouvu nahrazuje, tedy jako např. potvrzená objednávka, ke které jsou přiloženy

obchodní podmínky a pod.

Výsledky výzkumu ukázaly, že podniky se zapojují do projektů, které zahrnují všechny

uvedené typy důvěry.

V otázce č. 5a) uvedli dotazovaní, že ze všech projektů, do kterých se zapojili, je 20,2 %

realizováno díky důvěře založené na přátelství. Z těchto 20,2 % projektů, což je 37

70 CHURCH, M., Participation relationship and dynamic change: New Thinking On Evaluating The Work Of
International Networks, 2002
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projektů, bylo 94,6 % projektů (celkem 35) úspěšných a jen 5,4 % (celkem 2) projektů bylo

neúspěšných.

S  tímto  porovnáváme  otázku  č.  5c),  kde  rozlišujeme  ze  všech  projektů ty,  které  jsou

založeny sice na důvěře, ale jedná se o důvěru podloženou dobrou a pravděpodobně

i  písemnou smlouvou.  Spíše  než  důvěra  v  partnera  se  zde  jedná  o  důvěru  v  tuto  smlouvu

a v dobrého právníka spolu se šikovnými obchodníky. Tuto kategorii projektů nezařazuji

do sítí ani síťových aktivit, ale mezi standardní aliance. Do této kategorie důvěry zařadili

respondenti 59,6 % všech společných projektů, je to kategorie s největším počtem ze všech

projektů, do kterých se zapojili. Z těchto aliančních projektů je uváděno 76,1% jako

úspěšných, což je v absolutním počtu 29 a neúspěšných projektů je 23,9 %.

V otázce č. 5b) je definovaná důvěra mezi partnery, která je založena na víře v partnerovy

schopnosti. Tento typ důvěry je přechodem mezi předchozími typy u otázek č. 5a) a č. 5c).

V tomto případě je výsledkem zjištění, že se jedná o 20,2 % ze všech projektů, do kterých

se respondenti zapojili. V absolutním počtu je to 37. Z tohoto počtu je cca 78,40 %

úspěšných a jen 21,60 % je uvedeno jako neúspěšných. Zde je vidět, že se jedná o přechod

mezi předchozími typy důvěry nejen koncepčně, ale i z dosažených výsledků. Na

pozitivních výsledcích je vidět vliv dosažené vzájemné důvěry, případně i osobních vazeb.

Je jisté, že důvěra není jediný faktor, který ovlivňuje výsledky ze společné aktivity

a společných projektů. Ale v literatuře (viz. teoretická část této práce), je uváděn jako

bezkonkurenčně nejdůležitější. Pro doplnění a srovnání alespoň části důvodů, které dále

způsobují to, že projekty jsou vnímány jako neúspěšné (opět čistě z pohledu obou

zúčastněných stran), je pak v dotazníku otázka č. 7.
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Grafické zobrazení projektů založených na
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Graf  6 - zobrazení projektů založených na stupních důvěry včetně úspěšnosti

celkem úspěšné neúspěšné

důvěra daná přátelstvím 20,2 % 94,6 % 5,4 %
důvěra ve schopnosti 20,2 % 78,4 % 21,6 %

smlouva 59,6 % 76,1 % 23,9 %
Tabulka 6 - zobrazení projektů založených na stupních důvěry včetně úspěšnosti

Další doplňující otázkou k sítím byla v dotazníku uvedena otázka č. 6. Zde jsem měl

v plánu posoudit, jaký je rozdíl v cílech projektů mezi všemi projekty, do kterých se

dotazované firmy zapojily a mezi těmi síťovými. Síťové projekty jsou zde definované jako

projekty podložené přátelstvím s konkrétní osobou. Poměr odpovědí mezi jednotlivými

kategoriemi u síťových projektů téměř kopíroval odpovědi na otázku č. 3. Z tohoto pohledu

se tedy zde definované síťové projekty nijak významně neodlišují od všech projektů.

Odpovědi v otázce č. 6 se týkali oblastí, ve kterých se realizují síťovém projekty. Jsou to:

1. společný výzkumu a vývoj

2. výrobní kooperace

3. společné nákupy

4. vstup na nové trhy
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5. společné marketingové aktivity

6. jiné oblasti

Síťové projekty byly pro jednotlivé oblasti, ve kterých se tyto projekty realizovaly,

rozděleny procentuálně takto: Téměř šedesát procent síťových projektů (59,45%) se

realizuje v oblasti společného výzkumu a vývoje. Téměř každý pátý projekt se uskutečňuje

v oblasti výrobních kooperací (13,5%). Oblast vstupu na nové trhy a oblast společných

marketingových aktivit jsou rozděleny projekty stejně, po 10,8%. V oblasti společných

nákupů se realizuje 5,4 % projektů.

Z následujícího grafu je zřejmé, že ať už se jedná o všechny projekty nebo pouze o ty

síťové, oblasti, ve kterých se tyto projekty realizují, jsou zastoupeny téměř stejnou četností.

Nejvíce projektů se realizuje v oblasti společného výzkumu a vývoje, na což poukazuje

i výsledek otázky č. 4, že nejvíce projektů firmy realizují s výzkumnými institucemi nebo

univerzitami, a to v rámci udělených grantů na nové výrobky či technologie.

Grafické porovnání oblastí všech vs.síťových projektů
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Graf  7 – porovnání oblastí všech vs. Síťových projektů

V otázce č. 7 jsem se snažil zjistit důvody neúspěchu u síťových projektů. V této otázce

jsou mezi síťové projekty zahrnuty jak odpovědi z 5a) tak i z 5b). Tedy jak aktivity, které

podle našich definicí řadíme čistě do síťových, tak i aktivity, které jsem označil jako

přechodové mezi síťovými a aliančními. V otázce 5a) je totiž na nějaké relevantnější

hodnocení neúspěšných projektů velmi málo (celkem jen 2 neúspěšné projekty). Jak jsem
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uvedl, důvěra je velmi podstatná, ale zcela jistě si nemůžeme myslet, že je to jediný důvod

pro neúspěch.

Odpovědi respondentů na otázku č. 7 nám ukázaly následující pořadí odpovědí:

Jako nejčastější důvod s počtem odpovědí 4 bylo uvedeno u odpovědi a), tedy že vztah

obou partnerů v projektu nebyl nastaven jak oboustranně prospěšný a užitečný, proto jedna

strana projekt předčasně ukončila. Dále s počtem 3 skončila odpověď c). Zde jsou zahrnuty

důvody, týkající se malé úrovně důvěry mezi partnery, např. při sdílení informací, chyběla

dostatečná otevřenost, malé předchozí zkušenosti s partnery nebo osobami v partnerských

firmách. Počet 2 byl uveden pro odpověď d), kde je uvedeno málo vzájemné komunikace.

A jeden respondent uvedl jako důvod neúspěchu projektu nedostatečné finance, tedy

odpověď g). Tato odpověď je odlišná od odpovědí v poslední otázce, kde se také řeší

nedostatek financí. Zde se jedná o to, že finance došly v průběhu realizace projektu

a v poslední otázce jsou uvedeny plánované projekty, které díky nedostatku financí vůbec

nezačaly.

V dalších dvou otázkách č. 8 a č. 9 jsem se zabýval důvody, které vedou respondenty

k tomu, že se nezapojují do společných projektů s jinými partnery. Nebo jaké důvody jim

brání, aby se zapojili do dalších společných projektů.

V 8. otázce jsem u respondentů zjišťoval, jestli využívají příležitostí, které mohou být

podnětné pro navazování nových kontaktů nebo mohou být díky novým informacím

a zkušenostem ostatních podnětné pro nové projekty. Chtěl jsem zjistit, jak velký

a prokazatelný vliv na tuto skutečnost má, jestli jsou firmy dostatečně aktivní. Jestli se

zúčastňují společných konferencí, workshopů, diskusních panelů a pod. Abych odlišil

firmy, které se do společných projektů nezapojují, tak jsem v této otázce rozdělil

respondenty při vyhodnocování dotazníků na dvě skupiny. První skupina jsou ti, kteří se do

společných projektů zapojují, a ve druhé jsou respondenti, kteří uvedli v úvodní otázce, že

se do společných projektů podle úvodní definice s jinými společnostmi nezapojují.

V první skupině se těchto akcí, kde mohou získat kontakty a příležitosti, zúčastňuje třináct

respondentů a naopak tři se jich nezúčastňují nebo jen velmi zřídka. Ve druhé skupině je

jeden, který se projektů nezúčastňuje a tyto akce navštěvuje, proti tomu jsou tři, kteří na

takovéto  akce  nechodí.  Důvody,  které  uvádějí  ti,  kteří  nenavštěvují  tyto  akce,  jsou
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podobné, že je nepotřebují, nemají na ně čas. Jeden respondent uváděl, že mu neposílají

pozvánky jako dříve, ale to považuji za zástupný důvod. Kdyby tyto akce považoval pro

sebe za důležité a přínosné, určitě by vhodné příležitosti lehce nalezl. Tímto uváděným

důvodem zakrývá jiné priority.
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Graf  8 – porovnání firem navštěvujících konference aj. příležitosti setkávání

Otázka č. 9 byly nasměrována na hypotézu H3. V závěru dotazníku jsem chtěl zjistit

důvody, proč se některé firmy vůbec nezapojují do společných projektů nebo se zapojují

méně, než by mohli. Jsou tedy dotazováni jednotně obě skupiny, které byly rozděleny

v předchozí otázce č. 8. Předpokládám, že důvody těchto firem budou podobné. Buď se

nezapojují vůbec, nebo méně, než by mohly.

Protože těchto důvodů může být samozřejmě více, měl každý respondent možnost označit

více odpovědí, maximálně však tři. Nakonec se v této otázce sešlo celkem 44 odpovědí.

Tedy průměrně zaškrtl každý respondent alespoň dvě odpovědi, někteří i 3. Každý důvod

mohl být zaškrtnut maximálně 20ti respondenty.

Četnost jednotlivých odpovědí respondentů je následující: potřebu se zapojovat, realizovat

či uskutečňovat projekty nemá patnáct respondentů (75 %), vhodné nápady k takovýmto

projektům chybí osmi (40 %) respondentům, třináct (65 %) respondentů nemá vhodné

osobní kontakty. Tyto tři výše zmíněné důvody byly uváděny nejčastěji. Čtyři respondenti

uvedli jako jeden z důvodů, proč se do společných projektů nezapojují, neschopnost si
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s partnerem vzájemně definovat podmínky spolupráce. Třem dotazovaným ukázala sama

praxe nerealizovatelnost navrhovaných projektů a jeden respondent uvedl i finanční důvod.
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Graf  9 – zobrazení důvodů k nerealizaci projektů

Vidíme tedy na získaných výsledcích, že nejdůležitějším důvodem, který respondenti uvádí

k tomu, že se do společných projektů s ostatními firmami nezapojují, je to, že nemají

potřebu se zapojovat. To uvedlo 15 respondentů, tedy je to důvod pro 75 %. Tento důvod je

i v osobních rozhovorech uváděn jako nejdůležitější. Zdá se, jakoby firmy neměly motivaci

k takovým společným projektům. Jak jeden respondent uvedl, nemají žádný důvod se

s někým „paktovat“. Dokonce se několikrát ozvalo na položený dotaz, proč se nezapojují

do takových projektů nebo proč se nezapojují více: „že žádné takové projekty nepotřebují“.

To skoro zní, jako že vše už bylo vynalezeno. Nebo může být důvodem plná kapacita.

Druhým nejdůležitějším důvodem je nedostatek osobních kontaktů. Uvádí to dotázaní jako

důvod pro 65 % možných projektů. To platí jak pro firmy, které se nezapojují vůbec, tak

pro ty, které projekty dělají, ale mohly by jich dělat více. Můžeme říci, že pro 65 %

možných projektů je absence vhodných osobních kontaktů překážka k realizaci. Stejně tak

je jakoby jejich odůvodnění z druhé strany, že se tyto potenciální (zatím nerealizované)

společné projekty lépe vymýšlí a realizují s partnery, kde tyto osobní kontakty existují.

Důvodů těchto 65 % může být několik. Jedná se o nové společnosti, které nemají

vybudováno dostatek osobních kontaktů a vazeb. Nebo se jedná o specializované firmy,

které mají svůj úzký záběr zaměřen na několik málo partnerů, někdy třeba jen na jednoho.

Tento důvod může platit i pro otázku 9a). Další důvod byl vidět v tom, že se firmy
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nezúčastňují aktivit, kde se tyto kontakty dají budovat. Konference, workshopy, diskusní

panely.

Třetí nejdůležitější co do četnosti je skutečnost, že chybí vhodné nápady na projekty, na

společné aktivity. To uvádí jako důvod pro 40% nerealizovaných projektů.

Další tři důvody ukazovaly blíže na konkrétní podmínky k projektům, nebo na samotné

projekty. Ve 20 % případů u nerealizovaných projektů ukázali respondenti na to, že i když

měli potenciální konkrétní projekt, nedokázali si s partnerem definovat podmínky vzájemné

spolupráce. V 15 % případů se jednalo o nereálný projekt a v jednom případě byly jako

důvod uvedeny finance. Finance jako důvod jsem neuváděl mezi standardní důvody v této

otázce. Za prvé jsem měl obavu, že by to jako důvod uvedli úplně všichni a za druhé to

není důvod v souladu se směrem této disertační práce. Stejně jako to, že nemají dost času

na podobné projekty. Ale protože se jedná o nastavení priorit, je tento důvod pro mě

z pohledů požadovaných výsledků nevýznamný.

6.1  VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ K OBLASTI SÍTÍ

K části sítí jsem si stanovil 3 hypotézy H1, H2 a H3. Po provedení výzkumu jsem udělal

vyhodnocení, a to jak konkrétních otázek směřující přímo na hypotézy, tak dalších

doplňujících otázek. Tyto další otázky sloužily jako dokreslení situace v oblasti sítí mezi

MSP v biotechnologiích v ČR.

H1: MSP v oblasti biotechologií v ČR se zapojují do síťových aktivit.

Tuto hypotézu H1 tedy můžu díky provedenému výzkumu potvrdit. Malé a střední

podniky, působící v oblasti biotechnologií v ČR se zapojují do síťových aktivit. Jedná se

o 20,2 % všech společných projektů, do kterých se zapojují. Úspěšnost těchto projektů je

velmi vysoká, téměř 95%. Navíc je výsledkem z otázky č. 2, kde respondenti udávají, že

80,8 % projektů, do kterých se zapojili, je úspěšných díky osobním vztahům. Tento výstup

o úspěšnosti posuzuji v další hypotéze H2. Posuzuji zde tvrzení, jestli jsou mnou

definované síťové projekty a společné aktivity úspěšnější. Projekty založené na faktoru

důvěry, v tomto konkrétním případě je definována důvěra pomocí přátelství, případně

i jako pomocný faktor jsou uvedeny osobní vazby konkrétních osob ve společnostech, spíše

než na spojení dvou firem pomocí smlouvy.
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H2:  Společné projekty založené na vzájemném přátelství a dobrém vztahu

s konkrétní osobou jsou úspěšnější, než projekty založené na smlouvě.

Tuto hypotézu můžeme nepochybně pomocí provedeného výzkumu potvrdit. Na grafu č. 6

vidíme přehledně konkrétní výsledky. V absolutním počtu převažuje celkový počet

aliančních projektů nad těmi, které patří do kategorie síťových. Tato skutečnost nijak

nepřekvapuje, je v souladu s dostupnými poznatky. Ale v procentuálním vyjádření poměru

úspěšných projektů z obou kategorií jsou úspěšnější síťové projekty a aktivity.

H3:  Důvodem pro to, že se biotechnologický malý nebo střední podnik v ČR

nezapojuje do společných projektů, je málo osobních kontaktů.

Tato hypotéza byla provedeným výzkumem potvrzena. Nejedná se sice o nejčastější

uváděný důvod, ale druhý nejčastější. Týká se to jak společností, které se nezapojují vůbec,

tak i těch, které se zapojují, ale mohly by více. Důvody byly vidět na straně dotazované

společnosti i partnerů. Odpovědi zahrnovaly společnosti, které se samy s nikým nezapojují

i společnosti, které se s nikým dohromady nedávají. Jedná se o případy nových společností,

které ještě nemají dostatek kontaktů a také malých specializovaných společností, které mají

relativně málo potenciálních partnerů. Nemají proto dostatek konkrétních předchozích

zkušeností s potenciálními partnery, z čehož nutně vyplývá i malé personální a firemní

kontakty. Dalším konkrétním důvodem, který je zahrnut v těchto odpovědích týkající se

nedostatku osobních kontaktů, je izolovanost. Nezúčastňují se společných akcí, na kterých

se mohou s potenciálními partnery setkat a nebo získávat nové podněty na společné

aktivity, projekty. V případě této hypotézy, zkoumající osobní kontakty je jedno, jestli se

jedná o projekty síťové nebo alianční.

B. Klastry

Podobně jako u sítí, udělám nyní vyhodnocení u části výzkumu, týkající se klastrů.

Nejdříve se podívám na jeden typický biotechnologický klastr - WTA. Vyhodnotím

získané informace z vyplněných dotazníků od jeho členů, a doplním ho o rozhovor s jeho

ředitelem. Potom přidám rozhovory se zástupcem druhého klastru – CEITEC a k tomu

dodám i vyhodnocení rozhovoru se zástupcem JIC. Celá tato část klastrů slouží jako

kvalitativní doplnění předchozí kvantitativní části. Stanovil jsem tři hypotézy. K těmto

hypotézám přistupuji s rezervou. Budou sice potvrzovány nebo vyvráceny, ale jen díky

malému počtu názorů, které nejdou opřít o relevantní statistická data. K tomu je v ČR málo
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biotechnologických klastrů, musely by se tyto hypotézy opřít o výzkum mezi všemi klastry

a to není účelem této práce.

Water Treatment Alliance

Jak jsem již uvedl, dotazník rozeslaný členům klastru WTA byl vyplněn i díky tlaku

ředitele tohoto klastru na své členy. Takto jsem se ním domluvil a vyšel i vstříc jeho

potřebám, které může dotazník od členů pomoci uspokojit. Možná jsou tedy některé otázky

díky tomu i navíc. Díky jeho přispění bylo vyplněno 7 dotazníků a díky následným

telefonátům zbylým členům jsem dosáhl dalších 6 vyplněných dotazníků. Z tohoto počtu

jsem 3 dotazníky musel vyřadit, protože tyto podniky nesplňují základní kritéria zadané

v této disertační práci. Jeden z nich není považován za český subjekt, protože má

zahraničního vlastníka s více jak 25 % podílem na základním kapitálu. Další má více

zaměstnanců, než mám definováno pro MSP a třetí má tuzemského vlastníka, který má více

jak 25% podíl  na základním kapitálu a není MSP podle definice této práce.

Celkem 16 společností je členem tohoto biotechnologického klastru. Správně vyplněných

dotazníků mám 10. Správným vyplněním myslím nejen formální vyplnění, ale i obsahově

vyřazené dotazníky.

V prvním dotazu všichni z dotazovaných zodpověděli, že členství v klastru vnímají pro

svou firmu jako přínos. Na tuto otázku navazují další otázky, např. č. 5, kde se specifikují

konkrétní přínosy. Firmy uvádí, že jim členství nepřináší konkrétní ekonomický efekt, ale

očekávají ho, stejně tak i jiné neekonomické přínosy. K těmto jiným uvádí respondenti

konkrétní obchodní a osobní kontakty jako možnou investici do budoucna a také získávání

informací o trendech v obchodě.

V otázce č. 2 doplnili respondenti jako pozitivní přínos i přínos pro sebe jako pro fyzickou

osobu, což souvisí s přehledem v oboru a orientací v současných trendech, a jak říkal jeden

respondent, „vědět, co se kde děje“.

Otázka č. 3 byla cílena na hypotézu H4. Zde měli možnost respondenti zaškrtnout opět tři

možné odpovědi. Maximální možný počet u jedné odpovědi bylo 10.

Četnost jejich odpovědí byla následující: společné zakázky s ostatními členy klastru je

důvodem pro osm členů klastru, 6 respondentů zvolilo jednu ze tří možných odpovědí
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získání nových osobních i obchodních kontaktů, odpověď získání dotací  byla zvolena

devětkrát. Dalšími důvody byl společný marketing (3), lobování (být „in“, zjišťovat

a spoluvytvářet nové trendy – 2) a hledání dalších rozšíření vlastních aktivit (1).

Jsem přesvědčen, že díky jejich anonymitě byly odpovědi pravdivější. Nejsem si jistý, jestli

by jinak u dotazníků, u kterých pomáhal svým „tlakem“ asistovat pan ředitel, uváděli

pravdivé údaje nebo raději údaje, které „by se měly“ uvádět. U každé otázky mohlo být

maximálně celkem 10 odpovědí. Při osobních rozhovorech se členy se téměř 100%

odpovědí na hlavní důvod jejich členství týkalo dotací. V odpovědích v dotazníku nemá

tato možnost celých 100%. Ale přesto je na prvním místě. Tyto názory členů jsou doplněny

názorem ředitele WTA a dále ředitele klastru CEITEC. K tomu je dodán ještě názor

facilitátora JIC, který má na starosti tyto dva klastry.

Otázka č. 4 zjišťuje, jestli existují nějaké další konkrétní důvody, které by klastr udržely

jako celek, kdyby tyto dotace nebyly. Otázka směřuje k tomu, jestli by se firmy daly vůbec

dohromady. Přestože jsou uváděny i ostatní důvody, které členy obohacují, přináší jim

nové kontakty osobní i obchodní, tak je téměř vyloučeno, že by se všechny firmy daly

v této podobě dohromady. Bylo by jich výrazně méně a spolupracovaly by na základě

obchodní výhodnosti. A téměř jistě by spolu nezakládaly právnickou osobu v této podobě.

Tento administrativní krok je odůvodněn pravidly k získání dotací. Některé aktivnější

firmy by se spolu daly možná stejně dohromady, jistě ale ne všechny, proto museli pracně

shánět dodatečně další členy, aby naplnili dikci pravidel dotací. A je to vidět i na minimální

aktivitě některých dodatečných členů, kteří byli tímto způsobem „sehnáni“. V České

republice je také docela málo možných společností, které mohou naplnit tento minimální

požadovaný počet biotechnologických firem k založení klastru.

V otázkách č. 6, č. 7 a č. 8 jsem se dotýkal vlastních aktivit klastru, jestli např. členové vidí

velký prostor ke zlepšování práce klastru. Chtěl jsem posoudit, jestli oni sami vidí prostor

ke zlepšování vzájemné komunikace a spolupráce i mimo nastavený systémový rámec,

který mají nastaven díky své účasti v dotačních programech. Získané odpovědi moc nového

nepřinesly. Z pohledu členů jim v činnosti klastru nic moc nechybí, objevují se postřehy na

více společných výstav nebo jiné marketingové akce, případně na více seznámení členů

mezi sebou, z pohledu podnikání a tedy možných spoluprací. Ve většině dotazníků ale byly

odpovědi proškrtány, že si neumí moc dalších záležitostí tohoto typu představit. Znamená
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to jinými slovy, že členové moc dalšího prostoru pro kvalitativní změnu nevidí. Také se

v otázce č. 8 objevil návrh na dalšího člena z oblasti bankovnictví, případně ze samosprávy

- zástupce obcí. To jsou hlavní odběratelé produktů členů WTA.

Otázka č. 9 směřuje na spolupráci členů mezi sebou, jestli jim navzájem něco přináší. Jsou-

li v klastru získávány osobní kontakty, které si členové přáli a jestli je z toho tedy pro ně

nějaký konkrétní výsledek. Ukázalo se, že nikoliv. A to ve 100 %. Dokonce si někteří

dotázaní členové podle otázky č. 10 ani neumí žádný takový společný projekt s jiným

členem představit.

V otázce č. 12 je zajímavý moment, kdy členové klastru považují důvěru sice za podstatný

prvek v činnosti klastru, ale téměř rovnoměrně ji v otázce č. 13 rozložili na třetiny mezi

všechny tři uvedené typy důvěry, včetně té důvěry, která je podložená smlouvou. Jinými

slovy členové si představují důvěru v klastru různě, ani v tomto základním směru nejsou

členové jednotní. Upevňování důvěry podle otázky č. 14 si přejí pomocí společných akcí,

společných aktivit. Ale jako konkrétní příklad takové aktivity buď neví, nebo si neumí jiné,

než které dělají, moc představit. Nebo alespoň žádné konkrétní opatření nebo nástroj

v otázce č. 16 nechtějí navrhnout. A to ani pod mírným tlakem, který jsem na tuto odpověď

vyvinul. Nanejvýše uvedli něco jako společná setkání, ale na ty stejně podle ředitele klastru

moc členů nechodí. To zapříčiňuje třeba i vzdálenost, kterou mají někteří členově na

společné zasedání absolvovat.

Prostředí klastru přitom většina považuje v otázce č. 15 za dostatečně otevřené

a podporující aktivity jednotlivých členů. Zde se zřejmě projevuje, že členové mají jen

jeden konkrétní a hlavní cíl a o ty ostatní ani moc nestojí. To, že nedokáží žádný konkrétní

podnět na zvýšení společné aktivity vymyslet, dle mého názoru neznamená, že žádný

neexistuje, ale že o žádném účinném ani nepřemýšleli. Zřejmě jej vůbec nepotřebují, nejsou

takové aktivity prostě cílem.

Když se měli respondenti v otázce č. 17 vyjádřit k tomu, co jim vadí na práci v klastru

z pohledu administrativních a z pohledu aktivit, jednoznačně zvítězilo, že by si členové

přáli vyšší aktivitu ostatních členů. Je to docela zajímavé, protože si to každý přeje o těch

ostatních a o sobě je zřejmě každý přesvědčen, že je aktivní proti těm ostatním dost. Jiné

podněty ke stížnostem na činnost klastu dotázaní neuváděli.
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V otázce č. 18 je dotaz na to, jestli po době, kterou je ohraničena dotační podpora, zůstanou

členové klastru. Odpovědi nejsou nijak jednoznačné. Členové to podmiňují výsledky a tím,

co se po nich v té době bude chtít. Zatím je jejich povinností platit 30 tisíc Kč ročně

členský poplatek a ručit za poskytnutý kontokorent, kterým profinancovávají aktivity

následně proplacené z dotací. Přínosy klastru zatím nejsou u žádného dotazovaného člena

vidět. Proto je taková opatrnost ve vyjádření na toto téma. Ale jejich názor podle vyjádření

v otázce č. 18 a č. 19 je spíše ten, že se jako celek rozpadnou, že si nebudou mít co říci, že

nebudou mít žádné společné aktivity. Možná pár členů mezi sebou bilaterálně do budoucna

něco spolu začne dělat. A další spolupráci, tak, jak by si ji někteří představovali, je čistě na

komerční bázi, podložená částečně důvěrou postavenou na základě malých vzájemných

zkušeností z působení v klastru. Takový postoj je napříč členskou základnou, tedy i mezi

aktivními členy i mezi těmi vyloženě pasivními. Ale odpovědi jsem získal většinou od těch

aktivnějších, ti pasivní nejsou v odpovědích příliš zastoupeni.

Ke klastru WTA jsem vedl rozhovor se facilitátorem tohoto klastru. Všechny tři hypotézy

týkající se klastru potvrdil. Firmy, které jsou jako jádro klastru WTA, spolupracovaly

i před společným založením klastru. Na základě standardní volné konkurence. Protože se

nabízely k dispozici finanční prostředky z operačního programu na podporu klastrů ze

strukturálních fondů, ale jen za splnění určitých metodických podmínek, potřebovaly

k založení společnou právnickou osobu – zájmové sdružení právnických osob.

A  potřebovaly  další  společnosti,  aby  tyto  podmínky  splnily.  Teď je  založen  klastr,  ve

kterém spolu zase spolupracují firmy jako dříve, jen se s nimi společně nuceně vezou i ty

další, které museli ti aktivní do klastru přibrat. A ty nikdo nedonutí, že by museli něco

dělat. K žádnému jinému účelu by spolu takovou formu společné organizace všechny tyto

firmy zcela jistě nezakládaly. Nepotřebovaly by touto formou spolupracovat s těmi dalšími.

Proto je jeho osobní předpoklad, že po skončení doby, která je určena pro trvání klastru, se

tyto firmy zase rozpadnou. Možná ne oficiálně, protože vystoupení, případně zrušení

členství bude možná náročnější, než jeho zachování. To bude záviset na legislativě platné

v dané době, případně na dalších dotačních projektech, které budou činnost takovýchto

klastrů podporovat. Ale spolupráce, takto „klastrově“ nastavená, velmi pravděpodobně

nebude fungovat.



Ing. Tomáš Kužílek               Vyhodnocení provedeného výzkumu

Brno 2008 91

CEITEC

Pro zjištění informací o činnosti klastru CEITEC jsem se sešel s jeho ředitelem. Rozhovor

se dotýkal mnoha informací, ale v této kapitole si vyberu jen ty, které se dotýkají

stanovených výzkumných hypotéz. Pan ředitel se vyjádřil k důvodům, kvůli kterým se

tento klastr zakládal. A potvrdil hypotézu, že se klastr založil z pragmatických důvodů,

jako platforma pro Středoevropské výzkumné centrum a hlavním cíl se zpozdil. Firmy

v klastru ztratily náplň a jinou se jim nedaří najít. Zůstala slupka, chybí jádro. Firmy se

přesto snaží hledat společné aktivity, ale zatím jde jen o marketingové aktivity, řeší otázky

týkající se lidských zdrojů, plánují se společné postupy, poskytuje se informační servis pro

členy, apod.

Ke druhé hypotéze týkající se klastrů. Tuto hypotézu svými zkušenostmi podporuje. Ani on

nevidí jiný důvod pro to, proč by se těchto 13 firem dávalo dohromady v podobě právnické

osoby než uvedený dotační program. Na stávajících členech je v této situaci velmi názorně

vidět účelovost takového spojení, ztratí se hlavní cíl a celý proces spolupráce takto

klastrově spojených firem se zastavuje. Možná se po čase podaří vybudovat díky nějaké

společné aktivitě mezi členy postupně důvěru, ale mnohem efektivnější by podle něj byl

postup, kdy se firmy tzv. „najdou samy“, na základě vlastních potřeb. Jen se jim poskytne

podpora v podobě prostředí, kde budou moci všechny firmy rovně a volně podnikat, nebo

např. zkoumat a vyvíjet. Takovéto prostředí firmy je do daného regionu přitáhne a umožní

rovnou podporu všem firmám, které budou mít zájem. A to je již k H6.

Ke třetí hypotéze H6 je jeho názor vcelku jasný, měl by se v každém případě podporovat

celý obor a nikoli jen vybrané konkrétní firmy. Firmy by si měly navzájem v takovém

prostředí konkurovat, to je bude nutit být inovativnější, rychlejší než konkurence. Pokud

dostane podporu konkrétní firma, zdaleka není pod stejným tlakem. Protože jde o názor

člověka, který takový konkrétně podporovaný a dotacemi financovaný klastr nějakou dobu

vedl, považuji jeho názor za významný.

Další informace i k tomuto klastru jsem čerpal od jeho facilitátora z JIC, stejně jako

u WTA.

I on potvrdil, že klastr CEITEC ztratil svůj cíl v tom okamžiku, kdy se zpozdil hlavní

projekt, na který měl být tento klastr navázán. S tímto zpožděním se ztratilo i financování
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a ukázalo se, že chybí jakákoliv jiná motivace pro spolupráci těchto firem sdružených

v klastru. Provozují pouze společné aktivity, které jsem již popsal.

K hypotézám je jeho stanovisko zcela zřejmé. Podle jeho názoru jde u našich klastrů

o nepochopení smyslu klastru. Klastry by měly být volnější a podpora spíše infrastruktury

pro nějaký obor, přitáhnout firmy do konkrétního odvětví, než poskytovat podporu

vybraných konkrétních firem v násilně, uměle pod tlakem založené právnické osobě, která

je spíše jako nějaký typ aliance než klastr. Je podle něj lepší vytvářet podmínky pro vznik

nových firem samovolně a potom propagovat ten konkrétní obor jako takový, nikoliv

firmy. Nevznikají v takovém klastru konkurenční tlaky. Společné aktivity firem by

i v takovém klastru mohly vznikat, dokonce i v podobě právnických osob jao stávající

klastry, jako např. aktivity na společné nákupy zařízení pro členy takového klastru.

Zcela jistě podle něj, u našich firem zapojených do klastrů, chybí jiná nosná myšlenka než

dotace.

Jihomoravské inovační centrum

Třetí instituce, kterou zkoumám v rámci primárního výzkumu klastrů je JIC. O úkolech

a aktivitách JIC jsem si povídal s jeho manažerkou. Tato instituce na rozdíl od klastrových

aktivit definovaných ve výše uvedených dotačních operačních programech podporuje

podnikatelské prostředí a nikoliv cíleně konkrétní vybrané firmy. Pomáhá firmám

prostřednictvím takových aktivit, jako ne např. inkubátor, který spravuje pro VUT a nebo

inovační klub. O těchto aktivitách je více v příloze č. 6.

V inkubátoru jsou firmy, které mají nějaký inovační potenciál, prošli radou z VUT, jsou

inkubovaní na tři roky, mají dvě možnosti inkubace. Jsou jim poskytnuty levně nebo

zdarma prostory, dále poradenství a konzultace. Pomáhají tím začínajícím vědcům

s právním a účetním poradenstvím, dotačním poradenství, instruují, jak psát podnikatelské

záměry, a pod.

Inovační klub je platformou pro podnikatele, lidi z výzkumu a vývoje, studenty apod. Na

půdě tohoto klubu jim aktivně pomáhá navazovat kontakty, předávat zájemcům praktické

zkušenosti o inovativním podnikání. JIC není podle naší legislativy klastr. Ale pomáhá

vytvářet prostředí, podporuje infrastrukturu, což přitahuje firmy z určitého oboru. I jeho

manažerka si myslí, že v klastru by měly být především firmy, které spolu chtějí
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spolupracovat, neměly by se firmy tlačit uměle do podnikatelských struktur. Mělo by se

podporovat prostředí, které cílené firmy samo přitáhne. Dotace by měly být něco navíc,

bonus za to, že firmy podnikají v podporovaném oboru, ne cíl činnosti.

6.2  VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ K OBLASTI KLASTRŮ

Vyhodnocení těchto hypotéz z oblasti klastrů, je provedeno jen jako kvalitativní doplnění

problematiky sítí MSP v oblasti biotechnologií v ČR. Nejedná se o potvrzení výzkumných

hypotéz v pravém slova smyslu, zjištěný výsledek nemá kvantitativně stejnou váhu jako

tomu bylo v první části týkající se sítí.

H4: Hlavní důvod k založení v klastru v ČR je získání dotací z dotačních programů.

Tuto hypotézu mohu díky vyplněným dotazům od členů WTA, díky informacím od ředitele

WTA a díky rozhovorům s ředitelem CEITEC potvrdit. Naprostá většina odpovědí byla

v tomto směru pozitivní. Stejně jako stanovisko facilitátora z JIC.

H5: Jiné důvody než dotace nejsou dostatečné pro založení klastru.

Tato druhá hypotéza kvalitativně doplňuje první, protože hlavní důvod může i nemusí být

dostatečný pro založení klastru. Je potvrzena z vyplněných dotazníků členů a zejména

rozhovorem s ředitelem CEITEC. Stávající členové by se za jiných okolností nedali touto

formou dohromady. Firmy v klastru se spolu spojily za jediným účelem – získání financí

z příslušného operačního programu ze strukturálních fondů. A proto mají nyní problém

najít  nějakou  společnou aktivitu.  Zde  je  velmi  dobře  vidět,  že  se  jedná  o  násilně a  uměle

poskládanou skupinu firem, jejichž hlavní náplní práce a cílem je čerpat dotace na nějaký

konkrétní účel. Najít nějaký jiný program pro takto poskládanou skupinu firem, pokud se

tato hlavní náplň např. jako u CEITEC zdrží, je velmi obtížné. V klastru CEITEC se o to

snaží nyní nový ředitel, pomáhají i zástupci JIC.

Na příkladu WTA vidíme podobnou situaci, byly za účelem dotací přizvány další firmy,

které se vezou s těmi ostatními, čekají jen na poskytnuté prostředky a nic je nenutí být

v klastru aktivní. Od těchto firem jsem také nedokázal získat odpovědi na své dotazy. A jak

potvrzuje předpoklad ředitele, zřejmě se po skončení nutné doby zase přetransformují na

něco jiného, kde budou jen původní firmy.
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H6: Podpora podnikatelského prostředí je dlouhodobě udržitelnější než podpora

přímo firmám v rámci dotačních programů.

Jsem si vědom toho, že k detailnímu porovnání těchto rozdílných konceptů by bylo potřeba

udělat samostatný rozsáhlejší a dlouhodobější výzkum. Tento úkol zdaleka není předmětem

této disertace. Chtěl jsem ale posoudit tento názor u všech dotázaných subjektů, kteří mají

co do činění s klastrovými aktivitami MSP v ČR a jsou zaměřeny na biotechnologie.

Hrubé základní porovnání si můžeme udělat na aktivitách JIC – inovační klub ve vztahu

k dotazníkovým odpovědím na otázku č. 18. Na setkání, která pořádá JIC nazvané inovační

klub nechodí jen biotechnologické společnosti. Každým setkáním se ale počet účastníků

neustále rozrůstá. Budou muset změnit místo schůzek, protože se do původního už

nedokáží vměstnat. Jde o typickou klastrovou aktivitu, kterou JIC provozuje, jen se tomu

takto u nás tak neříká. Můžeme to porovnat s odpověďmi na otázku č. 18 v dotazníku členů

WTA, kde se ptáme členů klastru, jestli spolu v klastru zůstanou i po povinné době, kterou

stanoví dikce dotačních nařízení OP. Odpovědi nejsou zdaleka jednoznačné. Někteří

členové  říkají  podle  toho,  co  se  po  nás  bude  chtít  a  také  podle  toho,  co  nám  to  přinese.

Zdaleka není vidět jasná podpora klastru od vlastních členů. Ředitel tohoto klastru to vidí

podobně, jak jsem již uvedl výše.

O klastru  CEITEC jsem také v tomto směru již hovořil. Cíleně podporované firmy v uměle

nastavené podobě sdružení postupně skomírají nebo se vůbec nedokáží rozběhnout, naproti

tomu klastrové aktivity JIC jen kvetou. Je to úplně jiná dynamika.
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7 FORMULACE ZÁVĚRŮ Z PROVEDENÉHO VÝZKUMU

V rámci sekundárního výzkumu a předchozích provedených rešerší bylo k tématu této

práce soustředěno množství důležitých informací o faktorech, které ovlivňují podniky při

vytváření sítí. Veškeré tyto získané informace vycházely ze zahraničních zkušeností, ze

zahraničních informačních zdrojů. Je to proto, že jsem v českém prostředí nenašel mnoho

relevantních informací, které by se k tomuto tématu vztahovaly. A to jak v otázce sítí, tak

i k části klastrů.

V rámci svého výzkumu jsem se snažil přenést zjištěné zahraniční zkušenosti a poznatky

do našich podmínek. Zjistit, jestli se tyto poznatky v našem prostředí dají použít nebo je

potřeba je nějakým způsobem modifikovat. Jsme přece jen trochu jiná ekonomika, jiná

kultura, jiné podnikatelské prostředí. Proto byly stanoveny hypotézy, které jsem v praxi

provedeným primárním výzkumem prověřil. Získané poznatky byly postupně popsány

v předchozích kapitolách. V následujících kapitolách shrnu získané poznatky a porovnám

s teorií. Potom v další kapitole formuluji praktická doporučení pro biotechnologické MSP

v ČR.

7.1 ZÁVĚRY O SÍTÍCH, SÍŤOVÝCH AKTIVITÁCH

Podnikatelské prostředí v ČR určuje, že se zde mezi podnikateli a podniky netvoří klasické

sítě. V tomto případě je to spíše výzkum do oblasti jiné než síťové, může být předmětem

dalšího výzkumu, jako nasměrování a vyhodnocení výsledků z této práce. MSP podniků,

které působí v biotechnologiích a biotechnologie tvoří jejich „core business“, je relativně

málo.

Biotechnologické společnosti v ČR netvoří klasické sítě jako v zahraničí. Tyto organizační

struktury známé ze zahraničí jsem pro účely této práce nahradil společnými vazbami, které

mezi sebou vytváří bilaterálně dva podniky. Síťové aktivity, vazby mezi dvěma členy,

kterými jsem při prováděném výzkumu nahradil klasické sítě, byly definovány, bylo

specifikováno, co je myšleno společným projektem, jak je definován úspěšný a neúspěšný

projekt. Určil jsem, jaký je rozdíl mezi projektem nazvaným síťovým a mezi tzv.

aliančním. Rozdíl je v úrovni vzájemné důvěry mezi zapojenými členy. Alianční projekty
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jsou takové, kde je pro členy rozhodujícím faktorem smlouva, upravující vzájemné vztahy.

V síťových projektech je rozhodujícím faktorem vybudovaná vzájemná důvěra, na základě

přátelství.

Výzkumem jsem prokázal, že obecně do společných síťových projektů se biotechnologické

MSP v ČR zapojují. Menší část z těchto společných aktivit můžeme podle našich kritérií

zařadit mezi síťové aktivity. Společných aktivit, které nejsou podle definice označeny jako

síťové, ale jako alianční, je mnohem více. Asi 4x více, co do počtu. Když jsem ale

vzájemně porovnal úspěšnost projektů u těchto dvou kategorií, zjistil jsem, že procentuálně

jsou výrazně úspěšnější projekty označené jako síťové. K tomuto porovnání slouží grafy

č. 5, kde jsou vidět konkrétní četnosti. Názorně je ukázáno, že aliančních projektů je více

v absolutních číslech, ale co do procent úspěšnosti jsou lepší síťové, a to skoro o 25%, když

porovnáme navzájem vůči sobě tyto dvě čísla úspěšnosti. Je jisté, že důvěra není jediný

faktor, který ovlivňuje společnou činnost libovolných subjektů. Ale v literatuře, viz.

teoretická část této práce, je uváděn jako bezkonkurenčně nejdůležitější. Samozřejmým

a nutným předpokladem je i věcná správnost projektu.

Dále nám výzkum potvrdil, že velký význam mají pro úspěšnost projektů vybudované

osobní vztahy. Díky osobním vztahům členové udělají rádi ve prospěch projektu něco i nad

rámec svých případných smluvních povinností. Osobní vztahy určují, že se firmy častěji

zapojují do společných projektů a také jsou takovéto projekty úspěšnější.

Výzkum ukázal, že velmi vysoké procento respondentů považuje za důležitý faktor, ne-li

rozhodující, konkrétní osobu, s níž projekt realizuje a díky které výrazně více věří, že se

projekt podaří úspěšně dokončit. V některých případech je vliv této osobní vazby potlačen,

ale to jsou co do četnosti podle mě jen okrajové případy.

Biotechnologické  MSP  v  ČR  se  nejčastěji  zapojují  do  společných  projektů s  jinými

partnery v oblasti výzkumu a vývoje. Je to dáno oborem, ve kterém je tento výzkum

prováděn. V oboru biotechnologie hrají inovace velký význam. Proto si také

biotechnologické MSP jako své partnery vybírají nejčastěji univerzity. Další podle četnosti

zapojení jsou partneři na vertikální úrovni. Podniky na horizontální úrovni jsou vnímány

jako konkurence, se kterou se do jakýchkoliv společných projektů zapojují co nejméně.

Předpokládám, že je to důsledek tradičních zavedených podnikových přístupů, dle

informací od respondentů i špatných zkušeností s obecně podnikatelskou kulturou u nás.
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Stejné procentuální rozdělení je zjištěno u všech projektů i u čistě síťových. Je to tedy

zřejmá charakteristika pro vybraný obor.

Důvody, které určují neúspěšné síťové projekty, jsou různé. Jsou to společné podmínky,

které si partneři nedokáží domluvit, malá důvěra, která provází společný projekt a díky

tomu spolu nedokáží partneři dostatečně otevřeně komunikovat.

Zjišťoval jsem i důvody, které vedou respondenty k tomu, že se nezapojují do společných

projektů vůbec, nebo že se zapojují méně, než by mohly. Nejčetněji uváděný důvod je ten,

že firmy nemají potřebu se s někým spojovat. To je jejich nejčastěji uváděný důvod!

Nemají tedy vhodné podněty ke společné spolupráci. Jako třetí nejčetnější důvod, je s tím

spojen nedostatek nápadů. S tím souvisí to, že jsou firmy málo informovány o možnostech,

které takovéto projekty nabízí. Přínosy těchto síťových aktivit jim nejsou známy. Podnikají

prostě podle starých zavedených tezí, že konkurenci je třeba porazit a zničit. Když už se to

nepodaří, tak jí třeba alespoň odnést nějaké know-how. To, že může být dobré s ní

i spolupracovat, se učí velmi pomalu,  s velkou nedůvěrou.

Dalším nejčetnějším důvodem je uváděn nedostatek vhodných osobních kontaktů.

Takovéto kontakty jim pomáhají překonávat odpor ke konkurenčním firmám. Pokud

zjistím, že ten na „druhé straně bitevního pole“ není monstrum, ale je zcela normální

člověk, třeba i se společnými zájmy jako mám já, bariéry pak rychleji mizí.

7.2  ZÁVĚRY O KLASTRECH

Klastry jsou formální síť, kterou jsem jako jediného zástupce sítí v ČR mezi

biotechnologickými MSP našel. Biotechnologické klastry jsou u nás zastoupeny dvěma

uskupeními. Jedná se o biotechnologický klastr WTA a klastr CEITEC. Obě dvě jsem

podrobil primárnímu šetření, které mělo zjistit faktory, které ovlivňují život

biotechnologických MSP v těchto klastrech a podmínky jejich vzniku. Výzkum byl

proveden jako kvalitativní doplnění předchozí kvantitativní části.

Dotace podnikům z operačních programů ze strukturálních fondů byly prokázány jako

hlavní důvod pro zakládání klastrů v ČR. To platí zřejmě pro všechny klastry v ČR,

prokázáno to bylo u výše zmiňovaných dvou biotechnologických klastrů. Na tomto se

shodly jak dotazované firmy, které jsou členy těchto klastrů, tak ředitelé i zakladatelé

těchto klastrů.
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Žádné jiné zkoumané důvody nejsou dostatečné k tomu, aby firmy založily společně klastr

podle naší legislativy. Místo toho by raději zakládali nějakou formu právnické osoby

v podobě standardní aliance. Firmy se ale podrobují stanoveným podmínkám pro získání

dotací. Vytvořené svazky jsou založené uměle, pouze za jediným cílem. Když tento jeden

cíl zmizí, těžko hledají cíle nové. Proto jsou na základě výzkumu oprávněné předpoklady,

že po ukončení doby pro povinou aktivitu se velmi pravděpodobně rozpadnou. Členové

i ředitel to tak cítí. Pokud se nerozpadnou, budou fungovat za jiných podmínek. Firmy jsou

v klastru více aliancí než sítí, jsou založeny na základě tvrdé smlouvy a nikoliv vzájemné

důvěry. Právnická osoba je založena díky tlaku z vnějšku, nikoliv zevnitř, z popudu těch

konkrétních firem. Proto je také aktivita a komunikace členů uvnitř klastru slabá.

Prostředí klastru, jako platforma pro setkávání, společné podnikání přináší členům i jiné

než jen čistě ekonomické výhody. Firmy to připouští i očekávají. Jsou to obchodní

kontakty, osobní kontakty, společný marketing, informace o trzích. Přesto je primární

priorita a rozhodujícím faktorem pro členství ekonomický přínos. V podobě společných

zakázek, v podobě dotací.

Možná se podaří firmám spojeným v klastru najít v budoucnu (po ukončení ochranného

období pro poskytování dotací) nějaký program, alespoň někteří členové o to projevili

zájem. Určitě to ale nebude pro všechny firmy, které do klastru vstoupily. Někteří tedy

seskupení zřejmě opustí a zbylým by se pak mohlo podařit postupně vybudovat vzájemnou

důvěru, podpořenou i předchozími zkušenostmi z působení v klastru.

V závěrečné části jsem se zabýval tím, jestli je správně nastaven způsob dotační podpory

pro podniky ve formě klastrů. Porovnával jsem, který způsob je udržitelnější. Porovnával

jsem klastrové aktivity JIC a výsledky a názory členů klastru WTA, případně názor ředitele

CEITEC. Z tohoto porovnání vyplynulo, že názor všech zúčastněných je jednoznačný.

Podpora prostředí, ve kterém by mohly čerpat podporu všechny firmy stejně a vzájemně si

přitom konkurovat, by byly mnohem úspěšnější. Vzájemné spojování firem by vycházelo

„zevnitř“, od firem, nikoliv z „venku“. Když porovnáme vzájemnou dynamiku toho, jak

funguje  klastrová  iniciativa  JIC  nazvaná  Inovační  klub,  kde  se  neustále  rozrůstá  členská

základna a kde členové sami mají velký zájem a podíváme se na členskou základnu klastrů,

kde pokud nejsou dotace, nic se v zásadě neděje. To je však velmi zjednodušeno a shrnuto.

Jsem si ovšem velmi dobře vědom skutečnosti, že takovéto téma si zasluhuje větší prostor,
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zkoumaný vzorek není reprezentativní a ani transparentní, znovu opakuji jedná se

kvalitativní doplnění tématu sítí. Klastry slouží ve světě jako typická síť, u nás se přetvořily

do podoby klasických aliancí. Je to ale docela podstatný faktor, který ovlivňuje sítě MSP

v ČR.

7.3  PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ

V rámci této kapitoly se pokusím shrnout poznatky, získané z teoretické části i nabyté

poznatky  z praktického výzkumu. Tak, aby se daly získané informace použít co nejlépe

v praxi malých a středních podniků v oblasti biotechnologií v ČR. Jejich respektování by

mělo pomoci dalšímu růstu těchto MSP a celkově i oboru biotechnologií. Velmi

pravděpodobně se dají zobecnit i pro MSP podniky v dalších HI-TECH oborech. MSP patří

mezi důležitý stabilizační prvek nejen naší ekonomiky, ale všech ekonomik. Proto

jakýkoliv poznatek, který by mohl těmto podnikům pomoci v růstu by neměl zůstat

nepovšimnut.

Jedná se o poznatky, vycházející ze zahraničních pramenů, provedeným výzkumem jsem se

pokusil alespoň část přetransformovat a ověřit v podmínkách české ekonomiky.

A. Sítě

V rámci výzkumu se ukázalo, že biotechnologické podniky v České republice spolu

komunikují,  ale  v  míře  menší  než  by  mohly.  Jedná  se  většinou  o  malé  podniky,  měly  by

vyhledávat všechny cesty, jak zvýšit svoji sílu na trhu. Jednou z těchto cest, která prochází

v posledních letech prudkým vývojem, je vzájemné spojování a sdružování se dohromady.

Když se dá několik malých dohromady, ani jeden z nich už není malý a slabý. K tomuto ale

je potřeba znát podmínky, jak spolu v takovéto podobě fungovat. V zahraničí jsou tato

spojení běžná, budovaly se léta. Vzájemné vztahy se vyvíjely, zkoušely se nové modely

řízení. V naší transformované ekonomice se ovšem musíme vše naučit rychleji.

Moje první doporučení pro podniky tedy zní, využívejte všechny možné příležitosti k tomu,

abyste komunikovali se svým okolím, a to jak na vertikální úrovni, tak na horizontální

úrovni. Konference, diskusní panely, workshopy apod. To všechno jsou výborné

příležitosti, jak poznávat své okolí a tedy i potenciální partnery na spolupráci.

Další doporučení, které s tímto prvním přímo souvisí, se týká osobních kontaktů. Budete-li

poznávat konkrétní lidi, nejen jako zástupce podniků, zjistíte, že konkurence není jen zlá.
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Že jsou to normální lidi, kteří chtějí to stejné co vy. Pokud s nimi budete komunikovat na

konkrétní témata, která zajímají obě strany, najdete určitě zajímavé podněty pro vzájemnou

spolupráci. Jedná se o spolupráci, která zajistí přínos pro obě strany. V každém oboru

existují příležitosti pro spolupráci i s konkurencí, třeba jen na konkrétních dílčích

projektech. Přinese to výhodu oběma stranám. Začněte s malými konkrétními projekty, tak

aby se začala budovat postupně vzájemná důvěra.

Když takové možnosti na komunikaci nemáte, vytvořte je sami! Zorganizujte např. ve

spolupráci s profesní komorou konferenci nebo nějakou podobu internetového diskusního

panelu např. na téma možnosti spolupráce mezi konkurenty v biotechnologiích. Ukažte

příklady z jiných oborů, z jiných zemí, kde to funguje. Vytvořené prostředí by mělo být

transparentní a otevřené. Otevřeně by se zde mělo hovořit o rizicích a hledat k nim

společná řešení na základě rovnováhy.

Třetí doporučení k tomuto tématu je takové, že  pokud již nějakou takovou příležitost

najdete, a budete z ní chtít pro sebe vytěžit co nejvíce, musíte být sami bezpodmínečně

aktivní. Je potřeba aktivně komunikovat, vzájemně sdílet informace. A vytěžit více můžete

jen společně s někým, nikoliv sami.

Všemi těmito předchozími kroky se bude budovat nejdůležitější věc, a tou je vzájemná

důvěra.

Připomenu zde definici sítě, kterou jsem uvedl při přípravě primárního výzkumu:

Oboustranně výhodná spolupráce, založená na vzájemné důvěře. Společný vztah je

udržován díky zájmu členů a nikoliv díky uzavřené smlouvě, která exaktně definuje

vzájemný vztah. Společné práce se obě strany účastní aktivně, díky vzájemné důvěře spolu

sdílí informace a navzájem komunikují bez obav. Ze společného vztahu může každá ze

stran v případě zájmu volně vystoupit.

A ještě doplnění Perry71: „V případě sítě se tedy jedná o vzájemně otevřený a výhodný

vztah  pro  obě strany,  který  stojí  účastníkům  za  to  udržovat  někdy  i  nad  rámec  tržní

výhodnosti.“

71 PERRY, MARTIN (1999) Small Firms and Network Economies; Vols. 1
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B. Klastry

V oblasti klastrové politiky byly zjištění daná primárním výzkumem celkem jednoznačná,

i když založená na malém vzorku. Pokud se mají prostředky poskytované na podporu

biotechnologií, případně jiného HI-TECH oboru využívat racionálněji, je potřeba přesunout

podporu z podporování cíleně konkrétních firem na podporu infrastruktury, celého

prostředí v daném oboru. Co se tedy týká konkrétních doporučení pro MSP pro oblast

klastrů, tam asi žádné doporučení, které by mohly MSP využít, v tuhle chvíli neexistuje.

Možnosti, jak změnit politiku klastrové podpory nemají v rukou tyto podniky, ale česká

vláda. A vzhledem k tomu, že se jedná o prostředky ze strukturálních fondů EU, tak možná

ani ona. Možná jediné doporučení, snažit se pomocí lobování přesunout podporu firem na

podporu prostředí. Rozhodně to není ale žádné rychlé řešení.

Takže v současné době, je-li to možné, by se měly MSP snažit o získání financí i za těchto

podmínek a následně se snažit založený klastr „rozhýbat“, co nejvíce to jde. Jedině pak

bude z takovéto iniciativy nejlepší efekt. A jak činnost takto založeného klastru

rozběhnout? Protože se jedná o síť podniků, jsou doporučení podobná jako u předchozí

části. Hledat společnou komunikaci, sdílet informace, realizovat společné projekty,

postupně poznávat všechny členy a budovat vzájemnou důvěru, budovat osobní kontakty.

Základní předpoklad. K tomu ale musí být všichni, kteří chtějí z takové aktivity něco získat

dostatečně aktivní.

Doporučil bych v tomto ohledu další výzkumy, kde by se dlouhodoběji a na více vzorcích

porovnala efektivita vynaložených prostředků na tyto dva různé typy klastrových podpor.

Tak jak ji nabízí EU a tak, jak jsem citoval z tzv. anglosaského světa. Potom bychom mohli

relevantně zodpovědět otázku, je-li lepší podporovat prostředí nebo přímo firmy.

7.4 POROVNÁNÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ S TEORIÍ

V této kapitole bych chtěl porovnat zpracovaný teoretický základ a získané výsledky

z primárního výzkumu. V teoretické části jsem vycházel téměř výhradně z materiálů

zahraničních. Tyto teoretické poznatky v zahraničí je potřeba citlivě aplikovat na české

prostředí. Vychází z jiných ekonomik, jiných je ta naše. Tyto ekonomiky jsou větší, mají za

sebou dlouhý vývoj jedním směrem, mají vypěstovanou jinou podnikatelskou kulturu, je

tam jinak chápána konkurence. Rovněž biotechnologických podniků je tam daleko více než
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u nás. To jsou všechno docela zásadní informace, vzhledem k tomu, že sítě se tohoto všeho

velmi blízko dotýkají. Teoretické poznatky na téma sítí v prostředí ČR téměř nejsou. Je zde

několik prací, které jsou přednášeny jako zahraniční zkušenosti, ale žádné práce, s kterými

by se dalo porovnat české prostředí. Pokusím se o to tedy alespoň částečně, protože rozsah

této práce je omezen několika faktory. Především velikostí zkoumaného vzorku a potom

rozsahem této práce. V rámci této disertace jsem mohl vybrat jen některé faktory, které

ovlivňují tvorbu sítí. Další faktory nebo jiné úhly pohledu by mohly být jako podnět pro

další výzkumy v této oblasti.

A. Sítě

V části sítí jsem v praktickém výzkumu posuzoval otázku zapojování firem do společných

projektů s jinými společnostmi. Zjistil jsem, že se do společných projektů zapojují, že ve

větší míře se jedná o vztahy alianční  a nikoliv síťové. Když v tomto směru porovnám

teoretické podklady, tak je vidět, že v zahraničí je mnohem více síťových formací. Je to ale

porovnání podkladů v ČR a mnohem větších ekonomik. Nemám např. podrobné informace,

které bych mohl procentuálně porovnat. Můžeme ale porovnat rozdělení jednotlivých

oblastí, do kterých se zapojují společnosti v zahraničí a u nás. Především v zahraničí je

mnohem více spojení mezi firmami na horizontální úrovni. Tato skutečnost je celkem

pochopitelná, je dána vývojem v čase. Naše ekonomika byla ještě nedávno ekonomikou

centrálně řízenou. To se musí na celém prostředí podepsat. V zahraničí měli více času na

postupný vývoj, proto už překonali období boje s konkurencí a dopracovali se do fáze

konkurenční spolupráce. Zde musím upozornit, že se ve smyslu spolupráce s konkurencí

nejedná o žádné kartelové dohody nebo porušování příslušných ustanovení zákona

o hospodářské soutěži. Jedná se o spolupráci v dílčích oblastech, např. vývoj a přitom

v jiných oblastech, jako je např. prodej tohoto společně vyvinutého produktu, zůstávají

stále konkurencí.

Výzkum tedy ukázal, že se společnosti v ČR zapojují nejčastěji do společných výzkumů

s univerzitami. Vnímají podniky na horizontální úrovni jako tvrdou konkurenci, kterou je

třeba zničit. A ne s ní spolupracovat. Tak to ukázal výzkum. Určitě na tyto poznatky bude

mít i vliv vybraný obor biotechnologií. V zahraničí je naopak již velmi častá tato dílčí

spolupráce s konkurencí.

S tímto úzce souvisí i faktory, které jsem vybral do primárního výzkumu jako předmět

výzkumu. Vybral jsem jako zkoumaný faktor důvěru mezi jednotlivými firmami a s tím
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související pomocný faktor osobních kontaktů. V české ekonomice a společnosti obecně je

kladen velký význam na konkrétní osobu. Tak to ukázal i výzkum. Respondenti považují

důvěru ve vzájemných vztazích za faktor velmi důležitý. Stejně jako je tomu v zahraničí.

Co je ale u nás specifické, to je význam konkrétní osoby v dané firmě. Tu u nás považuje

80% za rozhodující, jestli se s někým do projektu zapojí nebo nikoliv. A považují to i za

rozhodující z pohledu úspěšnosti realizovaných projektů. A naopak málo osobních

kontaktů je pro respondenty rozhodující, že se nezapojují do společných projektů. Výzkum

ukázal jako nevýznamný počet projektů, kde se zapojují díky znalosti celé firmy. To je

v zahraničí jinak. Firmy tam mají delší tradici, proto mohou potenciální partneři

dlouhodobě posuzovat celou firmu a nikoliv jen konkrétního člověka.

To jsou základní charakteristiky, které v této práci ukázal primární výzkum a které mohu

alespoň částečně porovnat s teorií, založené téměř výhradně na zahraničních zdrojích.

B. Klastry

Klastry jsou běžně chápány jako jeden z typů sítí. V ČR jsou místo sítí chápány spíše jako

standardní aliance. V tomhle pojetí je jim nastavena legislativa v rámci operačních

programů. Tato vychází se strukturálních fondů EU.

V části klastrů je možnost porovnat zahraniční teorie s tuzemskou praxí rovněž omezena

počtem zkoumaných klastrů. V zahraniční literatuře je chápáno pojetí klastru jako sítě, kde

si mohou vzájemně tvořit spojení libovolně, podle vlastního uvážení. Podporu tam získává

daný obor, jako celé prostředí, ve kterém firmy působí. tedy např. biotechnologie. Jsou

vybudovány laboratoře, kam mají firmy přístup a na tomto podporovaném poli mohou

libovolně mezi sebou konkurovat, Tento vnitřní konkurenční tlak je ve svém důsledku

zdrojem inovací, posunu v celém podporovaném oboru. To nutí firmy samy hledat

možnosti dalšího vývoje, dalších možných cest. A jako jedna z nich s jim pak jeví

spojování se i s konkurencí. A samy intenzivně a iniciativně hledají cestu, jak toho

dosáhnou. Tlak je na ně vyvíjen zevnitř. Potom v rámci klastru podporovaného tímto

způsobem hledají firmy další možné výhody např. při nákupech od jednoho dodavatele,

kde získají výrazně lepší vyjednávací podmínky, nebo díky blízkému prostředí, kde působí

zjistí, že mohou na některé trhy vstupovat společně, že je to pro ně výhodné, protože se

jejich produkty nekříží, ale doplňují.
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U nás je podpora cíleně vázána na konkrétní firmy, které chtějí-li získat podporu, jsou

uměle tlačeny do vytvoření společné právnické osoby. Tedy je tlak na spojování firem

zvenčí. A po spojení v podobě klastru se mají tyto firmy spolu domluvit na vzájemné

spolupráci. V našich podmínkách není ani tolik vhodných firem, které by přicházely jako

možnost na spojení v úvahu. Výzkum prokázal některé slabiny tohoto přístupu. Ale jak

jsem uvedl, je založen na kvalitativním výzkumu. Relevantní posouzení je potřeba provést

jiným způsobem, na jiném vzorku než je ten, který je předmětem této práce. Jsem zde

zaměřen na biotechnologie a tato problematika se týká všech klastrů.

Protože je zcela jiná platforma pro život v klastru v zahraničí a u nás, je porovnání

netransparentní a docela složité. Jde o jiné subjekty, s jinými motivacemi, a jsou

ovlivňovány zcela jinými faktory.
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8 PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE

Disertační práce je vědecká práce, od které se očekává, že přinese nějaký konkrétní

výsledek. Konkrétní výsledek může být v několika směrech, přínos pro vědu, přínos pro

praxi, přínos pro pedagogiku. Jednoduše by to měl být hmatatelný výsledek v podobě

využitelných poznatků, které povedou ke zlepšení v některé z výše uvedených oblastí.

Měly by ale tyto nové poznatky jít ruku v ruce, praxe i teorie.

Tato disertační práce byla vytvořena na základě pečlivého zkoumání současného stavu

vědeckého poznání v oblasti sítí. Většina těchto materiálů pochází ze zahraničních

vědeckých zdrojů. Pokusil jsem se přenést tyto poznatky do prostředí biotechnologických

MSP v ČR.

8.1 PŘÍNOS PRO VĚDU

Problematika sítí je v České republice docela v plenkách. Jedná se o jeden z nových trendů

v oblasti podnikatelství. Narazil jsem ve svých rešerších jen na několik málo teoretických

prací, které se týkaly jen teorie, přenesené ze zahraničí do prostředí ČR. A nikde jsem

nenašel žádné konkrétní praktické výzkumy, které by se touto tematikou zabývaly. Já jsem

si vybral pro výzkum v oblasti sítí konkrétní obor biotechnologií. Je to obor, který je

v současné době docela frekventovaný, je podporován jako HI-TECH. Vysoké Učení

Technické v Brně se spolu s dalšími institucemi snaží tento obor aktivně přenést do

prostředí Jižní Moravy.

V rámci této disertace jako konkrétní přínos pro vědu považuji, že byl vytvořen

kumulovaný informační rámec pro další práce v této oblasti. Některé zahraniční zkušenosti

a teoretické poznatky prověřuji v prostředí ČR. Byly definované sítě a síťové aktivity, které

fungují mezi MSP v biotechnologiích v prostředí České republiky. Provedl jsem celkem

podrobný praktický výzkum mezi většinou biotechnologických MSP v ČR. Jeho cílem

mělo být zmapování faktorů, které ovlivňují síťování podniků v ČR. Vybral jsem jen z celé

teorie jen některé faktory. Výsledkem je reálná, a v této oblasti i podrobná analýza situace.

Byly v tomto směru prověřeny konkrétní hypotézy, jejichž platnost byly potvrzena nebo

vyvrácena. Bylo dosaženo zpřesnění představ o fungování vazeb mezi malými a středními

podniky v oblasti biotechnologií. Nyní na tomto základě se dají dělat další navazující
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výzkumy, jak v oblasti sítí, tak v oblasti klastrů. Mohou se zkoumat další faktory, je

platforma pro praktické pokusy se zakládáním klasických sítí podle zahraničních modelů

v ČR.

8.2 PŘÍNOS PRO PRAXI

V této oblasti jsem definoval praktická doporučení pro MSP podniky v kapitole 7.3. A to

jak do oblastí vazeb mezi podniky, tak do druhé zkoumané oblasti klastrů. Jsem

přesvědčen, že dodržování těchto poznatků může pomoci cíleným podnikům v dalším

růstu. Dlouhodobě udržitelné strategii, založené na vzájemné spolupráci se všemi podniky

v podnikatelském prostředí. Je to výsledek poznatků z teorie i z praxe, které jsem se v této

práci dával dohromady. S cílem udělat takové výsledné poznání, které pomůže malým

podnikům přežít v době globalizace. Vím, že to není žádný všelék, ale je to určitě cesta,

kterou stojí za to zkoušet projít.

Ukázal jsem těmto vybraným podnikům, že existují možnosti do budoucna, jakou cestou se

dále dynamicky rozvíjet. Na co si dávat při vzájemné spolupráci pozor, jak budovat mezi

podniky vzájemně důvěru. V práci je názorně vidět, že je důležité spolu aktivně

komunikovat, sdílet informace. A proč a jakým způsobem. Ukázal jsem na praktickém

výzkumu, že je pro podniky prospěšnější zapojovat se do společných projektů na základě

důvěry, než díky dokonalé smlouvě, protože výsledky těchto projektů jsou prokazatelně

lepší.

8.3 PŘÍNOS PRO PEDAGOGIKU

Malé a střední podniky jsou základem každé ekonomiky, jako stabilizující prvek. Proto je

správné, rozvíjet poznatky, které jim usnadní život a pomohou jim v jejich dalším rozvoji.

Jednou z cest, jak tyto poznatky mohou dostat do podnikové praxe, je pomocí pedagogické

činnosti. Tyto poznatky mohou doplnit výuku v rámci předmětů Drobné podnikání

a Založení a řízení podniků. Ukázat v těchto předmětech nové trendy, které jsou již

teoreticky rozpracované a je možné jejich šířením následně pomoci MSP v této

globalizační době. Ve školství je nutné sledovat i tyto nové trendy a doplňovat klasické

poznatky o tyto poznatky nové. Zejména, pokud se jedná o inovační společnosti, jako jsou

podniky biotechnologické.
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9 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ

V této disertační práci jsem podrobně a přehledně rozebral problematiku, danou jejím

tématem:

Nové trendy v podnikatelství – Sítě malých a středních podniků v oblasti

biotechnologií v ČR.

Hned v úvodu práce jsem narazil na nedostatek informací, které se týkají tématu sítí a jsou

použitelné v prostředí ČR. Nezbylo tedy nic jiného, než si provést podrobný sekundární

výzkum v zahraniční literatuře a získané poznatky vhodným způsobem aplikovat na naše

podmínky.

Výsledkem toho sekundárního výzkumu a provedených rešerší je teoretická část této práce.

Popsal jsem zde podrobně oblasti, které tvoří výchozí rámec pro celou práci. Situaci

v oblasti biotechnologií, jaké trendy jsou v současné době ve světě a jaké v ČR. Kdo se

vlastně biotechnologiemi v ČR zabývá a tvoří tak zkoumaný vzorek. Ukázal jsem význam

MSP jako představitele stability v ekonomice každého státu a tím i jeden z důvodů, proč je

potřeba neustále rozvíjet jak teoretické tak praktické poznatky pro jejich podporu. Dále

jsem se snažil zachytit situaci ve výzkumu sítí, včetně posledního trendu vývoje v této

oblasti – koopetice. A popsal jsem sítě jako takové, jejich rozdělení, typologii, a také jejich

vnitřní strukturu, vztahy členů v síti. Jedná se ale o velmi rozsáhlou oblast, uvedl jsem tedy

alespoň některé, podle mě ty podstatné charakteristiky sítí.

Cílem předložené disertační práce bylo zjištění vlivu faktorů, které ovlivňují, jestli budou

firmy tvořit sítě nebo nikoliv. A za jakých bližších podmínek.

Jako další dílčí cíl jsem chtěl vytvořit základ pro další výzkumné práce v oblasti sítí v ČR.

Není mi známo, že by se někdo další tímto tématem prakticky zabýval. Proto jsem se

některým částem věnoval podrobněji.

Rozdělil jsem celou práci na dvě v podstatě samostatné skupiny jednoho tématu sítí: sítě

a klastry. Kategorii sítí jsem specifikoval na naše podmínky a prostředí. Definoval jsem

síťové vztahy a síťové aktivity. V provedeném výzkumu jsem podrobně zkoumal

definovaný vzorek z oblasti biotechnologických MSP v ČR, podle zadaných kritérií

a následně stanovených hypotéz. Primární výzkum jsem poté vyhodnotil.
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Zcela konkrétním výsledkem této práce jsou následně exaktní doporučení pro obě skupiny,

jak mají MSP postupovat, chtějí-li v našich podmínkách získat z tohoto konkrétního

nového trendu spojování firem co nejlepší efekt. Jak pro podniky, kteří se již s někým jiný

spojují, nebo se s nikým do společných projektů nezapojují a rádi by, tak i pro členy

klastrů. Aby z daného uskupení dokázali vytěžit maximum, v rámci nastavených podmínek

pro klastry, které podle provedeného výzkumu nejsou nastaveny ideálně.

V další části jsem vybrané faktory a vlivy z pohledu spojování podniků porovnal

s teoretickým základem této práce. Byly nalezeny pochopitelně rozdíly mezi podmínkami,

ze kterých vychází zahraniční výzkumy a rešerše a našimi podmínkami. Tyto rozdíly jsem

popsal a odůvodnil.

V poslední části jsou obecněji specifikovány přínosy pro teorii, praxi i pedagogiku.

Pevně věřím, že jsem danou problematiku rozebral pečlivě a ukázal její zajímavost a přínos

pro segment malých a středních podniků v oblasti biotechnologií v ČR a nejen jim. Tento

segment MSP má pro ekonomiku velký význam a zaslouží si trvalou pozornost.

Biotechnologie jsou zajímavý HI-TECH obor, který může přinést velkou přidanou hodnotu

jak pro jednotlivé společnosti tak i pro celou ekonomiku, také zajímavou práci pro

kvalifikovanou pracovní sílu.
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Příloha 1 – Výpis z obchodního rejstříku firmy z předvýzkumu – Enantis, s.r.o.

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 51150

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zápisu:  28.února 2006
Obchodní firma:  Enantis s.r.o.

Sídlo:  Brno, Palackého třída 1802/129, PSČ 612 00
Identifikační číslo:  276 76 013
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
-  výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
-  velkoobchod

Statutární orgán:
jednatel:  Zbyněk Prokop, r.č. 740507/3973
Brno, Palackého třída 129, PSČ 612 00
den vzniku funkce:  28.února 2006
jednatel:  Jiří Damborský, r.č. 690929/5239
Brno, Bořetická 13, PSČ 628 00
den vzniku funkce:  28.února 2006
Způsob zastupování: Jednatel jedná za společnost samostatně.

Společníci:
Zbyněk Prokop, r.č. 740507/3973
Brno, Palackého třída 129, PSČ 612 00
Vklad: 102 000,- Kč
Splaceno: 51 000,- Kč
Obchodní podíl: 51%

Jiří Damborský, r.č. 690929/5239
Brno, Bořetická 13, PSČ 628 00
Vklad: 98 000,- Kč
Splaceno: 49 000,- Kč
Obchodní podíl: 49%

Základní kapitál:  200 000,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------
Tento výpis byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). Dne: 26.11.07 10:41:56

Údaje platné ke dni 26.11.2007, 6:00
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Příloha 2 – Výpis z obchodního rejstříku firmy z předvýzkumu – AMV technics, s.r.o.

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 31067

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zápisu:  25.června 1998
Obchodní firma: AMV technics s.r.o.

Sídlo:  Štěpánovice 60, PSČ 666 02
Identifikační číslo:  255 32 600
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
-  obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
-  zprostředkovatelská činnost
-  nástrojářství
-  kovoobráběčství
-  výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a
výroba elektrického vybavení
-  výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků
-  vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování
a ničení zbraní
-  příprava a vypracování technických návrhů

Statutární orgán:
jednatel:  Ing. Veronika Mihálová, r.č. 796010/3954
Štěpánovice 60, PSČ 666 02
den vzniku funkce:  13.února 2001
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje
jednatel.

Prokura:
JUDr. Karel Varga, r.č. 500515/166
Brno, Malinová 499/5, PSČ 644 00

Způsob zastupování:
Touto prokurou společnost zmocňuje tohoto prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází
při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V této prokuře není
zahrnuto zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista je oprávněn společnost zastupovat a za ni se
podepisovat samostatně. Podepisuje se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis
a dodatek označující prokuru. Udělení prokury je účinné až od zápisu do obchodního rejstříku.

Společníci:
Ing. Veronika Mihálová, r.č. 796010/3954
Štěpánovice 60, PSČ 666 02
Vklad: 500 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50%

JUDr. Karel Varga, r.č. 500515/166
Brno, Malinová 499/5, PSČ 644 00
Vklad: 500 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál:  1 000 000,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------

Tento výpis byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).Údaje platné ke dni 26.11.2007, 6:00
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Příloha 3 – Výpis z obchodního rejstříku firmy z předvýzkumu – Lambda CZ, s.r.o.

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 27118

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zápisu:  2.června 1997
Obchodní firma: LAMBDA CZ, s.r.o.

Sídlo:  Brno, Lozíbky 1, PSČ 614 00
Identifikační číslo:  253 40 794
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
-  Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
-  Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
-  Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Statutární orgán:
jednatel: MUDr. Eva Miličková, r.č. 455715/441

 Brno, Kunzova 8
den vzniku funkce:  2.června 1997

jednatel: Ing. Petr Lehký, r.č. 570107/1937
Brno, Nerudova 4
den vzniku funkce:  2.června 1997

jednatel: Dr. Pavel Lehký, r.č. 450511/443
Curych, Imfeldsteig 12, PSČ 8037
Švýcarská konfederace
den vzniku funkce:  22.března 2007

jednatel: Dr. Jan Marc Lehký, r.č. 760624/3942
Curych, Imfeldsteig 12, PSČ 8037
den vzniku funkce:  22.března 2007

Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel.

Společníci:
Dr. Pavel Lehký, r.č. 450511/443
Curych, Imfeldsteig 12, PSČ 8037
Švýcarská konfederace
Vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 70 %

Dr. Jan Marc Lehký, r.č. 760624/3942
Curych, Imfeldsteig 12, PSČ 8037
Vklad: 30 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 30 %

Základní kapitál:  100 000,- Kč
--------------------------------------------------------------------------------
Tento výpis byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz). Dne: 26.11.07 10:37:26
Údaje platné ke dni 26.11.2007, 6:00
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Příloha 4 – Případová studie ke zkoumaným firmám – WATER TREATMENT

ALLIANCE

1 Základní údaje o klastru

WATER TREATMENT ALLIANCE, z.s.p.o. byl založen v lednu 2006 se  sídlem

Pavlíkova 5, Brno-střed Stránice jako sdružení firem působících v oblasti čištění a úpravy

vody.

Jedním ze spoluzakládajících členů klastru je společnost ECOFLUID Group, s.r.o.,

zabývající se výzkumem a vývojem technologií čištění odpadních vod s tradicí od roku

1993.

2 Účel a cíle klastru

Smyslem WTA je poskytnout celkové řešení dodávky technologických celků pro čistírny

a úpravny vody.  Hlavním cílem je posílit schopnost a proniknout na světové trhy v oblasti

dodávky technologických celků pro čistírny a úpravny vody. Vysoce inovativní firmy

v rámci aliance spolupracují v oblasti marketingu, exportu a nových technologií.

Vznik WTA je facilitován Jihomoravským informačním centrem.

3 Současní členové

Ecofluid Group, s.r.o.

EKO-BIO VYSOČINA, spol. s r.o.

ELA, spol. s r. o.

ELIS PLZEŇ a. s.

FontanaR, s.r.o.

IN-EKO TEAM s.r.o.

MICo, spol. s r.o.

NEPTUN PRESSKAN spol. s r.o.

Nivelco process control

Prefa Kompozity, a.s.

REDIS spol. s r.o.

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav,

s.r.o.

TESLA, a.s.

USBF TECHNOLOGY, s.r.o.

Vodní energie s.r.o.

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta

stavební
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Příloha 5 – Případová studie ke zkoumaným firmám – CEITEC CLUSTER

bioinformatics

1 Základní údaje o klastru

CEITEC Cluster – bioinformatics vznikl jako zájmové sdružení právnických osob  (z. s. p.

o.)  v září 2006 se sídlem U vodárny 2, Brno-Žabovřesky. Na základě rozhodnutí komise

Ministerstva průmyslu a obchodu obdržel v listopadu 2006 dotaci na rozvoj klastru

z Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP). Projekt trvá do června 2008 a jeho

celkový rozsah je uváděn ve výši téměř 14 milionů korun. Výše dotace pokrývá cca 70 %

nákladů, tj. 9 mil. korun.

2 Účel a cíle klastru

Účelem tohoto klastru je sloužit jako platforma posilující rozvoj bioinformatiky, spolupráce

mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi a posílení jejich konkurenceschopnosti.

Cílem je podpora společné účasti členů klastru na mezinárodních veletrzích se zaměřením

na life-science, podpora vytvoření společného propagačního katalogu s profily firem

a informacemi o významných projektech v kraji, zabezpečení stálého přísunu

kvalifikovaných pracovníků/absolventů z univerzitního prostředí do členských firem,

sdílení kvalitních služeb v oblasti informací, práva a dotací pro členy, uspořádání setkání

zástupců firem s akademickými pracovníky, kde je účelem diskuze na téma vývoj aplikací

pro řešení praktických problému a výsledků výzkumu – tzv. burzy nápadů. Jedním

z hlavních cílů tohoto klastru je však spolupráce členů na projektu Středoevropského

technologického institutu (CEITEC), jehož výstavba a zřízení je ale kvůli neujasněným

parametrům státu (např. nevyjasněná otázka právní formy příjemce dotací) už druhý rok

opožděna.

3 Současní členové

ANF Data spol. s r.o

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

Camea, spol. s r.o.

ECO - Management, s.r.o.
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Enantis s.r.o.

Elisabeth Pharmacon, spol. s r.o.

Favea, spol.s r.o.

FEI Czech republic s.r.o.

Jihomoravské centrum mezinárodní mobility z.s.p.o.

MAC, spol. s r.o.

Masarykova univerzita

Tescan, s.r.o.

Textilní zkušební ústav s.p. a Výzkumný ústav pletařský, a.s.

Mezi partnerské organizace CEITEC Clusteru patří Biofyzikální ústav AV ČR, Vysoké

učení technické v Brně, Centrum transferu technologií Masarykovy univerzity, Regionální

rozvojová agentura jižní Moravy, Jihomoravské inovační centrum a Jihomoravský kraj.
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Příloha 6 - Případová studie ke zkoumaným firmám – Jihomoravské inovační

centrum (JIC)

1 Základní údaje

Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v červenci 2003 jako zájmové sdružení

právnických osob. Jeho zřizovateli jsou Jihomoravský kraj, Vysoké učení technické v Brně,

Masarykova univerzita , Statutární město Brno, Mendelova zemědělská a lesnická

univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

2 Činnosti a cíle

JIC je nejúspěšnější firmou na podporu inovačního podnikání v České republice. Jeho

hlavním cílem je podporovat vznik a rozvoj inovačních firem. Vizí JIC je patřit mezi přední

poskytovatele podpory začínajícím inovativním firmám v Evropě. Zajišťuje peníze

a podporu pro nadějné projekty, nachází investory, spolupracuje s partnery a sponzory.

Propojuje vědu a výzkum s komerčními firmami a pomáhá přenosu inovativních

technologií do praxe. Mezi základní formy podpory pro začínající inovativní firmy patří

finance, poradenství, kontakty a prostory - JIC provozuje Technologický inkubátor Brno,

který se za tři roky fungování se inkubátor rozrostl o desítky firem. Od roku 2003 se

podařilo v inkubátoru umístit přes pětatřicet firem zabývajících se činností v různých

oborech od vývoje software, přes strojírenství až po biotechnologie.

3 Partneři JIC

IC spolupracuje s partnerskými firmami, které se tak stávají součástí podpory inovativního

prostředí regionu. Jsou to ANF Data, Brain Logistics, Cash Reform, CzechInvest,

Československá obchodní banka, Design centrum ČR, ICRC, Kangaroo, Microsoft, Quonia

a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

4 3 příklady současných firem v inkubátoru a příklad firmy, která již inkubátor

opustila

V současnosti je v inkubátoru třicet firem. Inkubační doba pro jednu společnost trvá dle

podmínek tři roky.
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Firma Advanced Dental Materials a.s., je sofistikovaným výrobcem zubních materiálů,

který při jejich výrobě používá technologie vyvinuté původně pro letecký průmysl

a kosmonautiku.

Společnost Lambda CZ, s.r.o., založená roku 1997 se zabývá vývojem inovativních

laboratorních přístrojů s použitím ve výzkumu s orientací zejména na biotechnologie.

Firma Microset vyvíjí a vyrábí bezdrátový systém NiSSOT, který je tvořen libovolnou

kombinací vypínačů umístěných pod klikou (patentováno), přenosných dálkových ovladačů

a bezdrátových spínačů klasického umístění. Společnost za tento výrobek obdržela Národní

cenu za design a cenu Grand Prix na mezinárodních veletrzích Habitat. Využití výrobku je

vhodné zvláště v novostavbách a v rekonstrukcích.

Firma Y Soft je zatím nejúspěšnější z firem, které opustily Technologický inkubátor VUT.

Tato firma vyvinula systém pro tiskárny a kopírky pro zabezpečený a pohodlný tisk, který

se uskuteční až po přiložení speciální karty, jehož vedlejším úkolem je také sledovat

a vyhodnocovat náklady spojené s tiskem a kopírováním. Jihomoravské inovační centrum

pomohlo firmě zejména s konzultacemi. Na začátku bylo vypracování business plánu, který

ukázal potenciál firmy a vyhodnotil, na jaký projekt se má firma zaměřit. Poté následovala

celá řada konzultací zaměřených zejména na strategii a rozvoj firmy. JIC pomohlo firmě

také při restrukturalizaci úvěrů, v personální oblasti, v přípravě žádosti pro dotaci

z Evropské unie nebo při nalezení vhodných prostor po opuštění inkubátoru. Firma našla

zázemí v budově Jihomoravského inovačního centra v Českém technologickém parku

(nově Y Soft building), která slouží právě pro účely přesunu úspěšně vyinkubovaných

firem do technologického parku.

Inovační klub Jihomoravského inovačního centra

Inovační klub JIC (IK) je prostředí nebo je možno jej také nazvat fórum, kde se může

každý podnikatel, pracovník  vědy a výzkumu, student, akademik nebo další zájemce

setkávat, navazovat kontakty a diskutovat o inovačním podnikání a dalších záležitostech

společného zájmu. Všichni zde mohou sdílet své nápady, rozvíjet podnikatelské plány

a navazovat kontakty mezi sebou. Členové klubu přijdou na těchto akcích do styku

s osobami nebo myšlenkami a novými nápady a program tak může napomáhat rozvíjet
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jejich schopnosti, které mohou znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem při založení

a rozvíjení start-up firmy. Akce tohoto klubu se konají přibližně každé dva měsíce.
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Příloha 7 – dotazník pro výzkum sítí

DOTAZNÍK

k disertační práci na téma:

„Sítě malých a středních podniků (MSP) v oblasti biotechnologií v ČR“

Vážení přátelé,

přestože jsem si dobře vědom ceny Vašeho pracovního času, dovoluji si oslovit Vaši

společnost s tímto dotazníkem a laskavě Vás tímto požádat o několik minut při jeho

vyplnění. Prosím o vyplnění osobou, která má znalosti údajů, potřebných k zodpovězení

dotazů.

Veškeré získané údaje z tohoto dotazníku budou použity výhradně k vědeckým účelům –

ke zpracování v disertační práci s názvem: Sítě malých a středních podniků v oblasti

biotechnologií v ČR. Tato práce je zpracovávána v rámci doktorandského studia na Ústavu

managementu na podnikatelské fakultě Vysokého učení v Brně.

Cílem celé práce je rozšířit poznání v oblasti malých a středních podniků v oblasti

biotechnologií v ČR a tyto získané poznatky pak dále využít nejen pro vědecké účely, ale

i pro praxi případně pro výuku studentů.

Tímto čestně prohlašuji,

že prezentace výsledků této práce bude výhradně ve statistické podobě, nikde nebudou

uváděna získaná konkrétní data o jednotlivých dotazovaných společnostech.

V případě Vašeho zájmu můžete být s výsledky práce samozřejmě seznámeni.

Za Váš čas a ochotu při spolupráci na disertační práci velmi děkuji.

S přáním hezkého dne

Ing. Kužílek Tomáš

VUT Brno, Podnikatelská fakulta



Ing. Tomáš Kužílek           Přílohy

I. Pokyny k vyplnění dotazníku

- nehodící se variantu ANO – NE škrtněte

- není-li možno odpovědět nebo vybrat z nabízených variant, napište do odpovědi

u takovéto otázky: nevím, nebo ji proškrtněte

II. Identifikace dotazované společnosti - nepřejete-li si identifikaci společnosti nebo

osoby vyplňující dotazník, tyto údaje nevyplňujte

Název:

Sídlo:

Předmět podnikání:

Rok založení:

k osobě vyplňující dotazník

Jméno a příjmení:

Funkce v podniku:

Majetkový vztah této osoby k podniku:

III. Bližší identifikace dotazovaného podniku (důvodem je jeho zařazení do kategorie

MSP dle zák. 47/2002 Sb.)

1. Typ podniku podle obchodního zákoníku (s.r.o., a.s., fyzická osoba):

..................................

2. Existuje mezi vlastníky podniku zahraniční subjekt, jehož podíl na základním kapitálu

přesahuje 25%? ANO - NE – NEVÍM

3. Velikost některého ročního obratu podniku do uzávěrky posledního hospodářského

roku přesáhl 1450 mil.: ANO – NE - NEVÍM

4. Aktiva v rozvaze přesahují 980 mil: ANO – NE - NEVÍM

5. Počet zaměstnanců podniku přesáhl 250: ANO – NE – NEVÍM

6. Existuje mezi vlastníky podniku tuzemský subjekt, jehož podíl na základním kapitálu

přesahuje 25%, a u kterého předchozí tři otázky nelze zodpovědět kladně?

ANO - NE - NEVÍM
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IV. Definice pojmů a podmínek

- pro účely této práce může být projekt ve fázi realizace (kde se již dá předpokládat

výsledek),

   nebo je již zcela ukončen

- hodnocené období je od doby založení podniku do současnosti

- pokud jsou požadované odpovědi v číslech, je možné uvádět konkrétní přesný údaj nebo

   číselné rozmezí, případně i procentuálně

Definice projektu a partnerů

- projektem je společná aktivita, kterou spolu jako rovnocenní partneři realizují dva nebo

i více subjektů. Tito partneři jsou propojeni v distribučním řetězci vertikálně (dodavatelé,

odběratelé) nebo i horizontálně (konkurenční podnik, stejně zaměřený podnik, který není

vnímán jako přímá konkurence) nebo se může jednat i o podnik v oblasti výzkumu

(výzkumná instituce nebo univerzita). Tyto subjekty podílející se na projektu budou dále

označováni i jako členové.

Příklady cílů v jednotlivých oblastech projektů:

a) společné financování výzkumu a vývoje (cílem jsou např.: nové znalosti, informace,

rozložení, případně sdílení rizika, atd.)

b) výrobní kooperace, přístup k novým technologiím (cílem je např. oblast výrobních

kapacit, výrobní specializace, ...)

c) společné nákupy (zde je cílem lepší vyjednávací síla s dodavateli při společných

nákupech)

d) vstup na nové trhy (cílem v této oblasti může být poznání nových trendů, vyhledání

nových trhů, společné financování, nové distribuční cesty, a jiné.)

e) společné marketingové aktivity (cílem jsou např. společné financování účasti na

výstavách, veletrzích, získávání obchodních kontaktů, lobování, a pod.)

f) jiné oblasti projektů (s cílem vytvoření nových modelů organizace výroby, lepší

efektivita a produktivita výroby, inspirativní podněty k inovacím, osobní kontakty, know-

how, vzdělávání, snižování administrativy, obchodní kooperace, ...)
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Definice úspěšného a neúspěšného projektu

Úspěšný projekt je takový, který přinesl nejen ekonomický, ale i neekonomický zisk,

konkrétní efekt nebyl vyčíslován, přínosem mohou být nové kontakty, know-how, nebo

komplikovaně měřitelný efekt díky dlouhodobému časovému horizontu návratnosti –

v oblasti výzkumu, apod.

Neúspěšný projekt je takový, kdy byl projekt předčasně ukončen nebo byl zcela dokončen

a poté vyhodnocen jako neúspěšný (slabé ekonomické výsledky, žádné mimoekonomické

přínosy pro členy, ....).

V. Otázky k zodpovězení

1. Naše firma je v současnosti zapojena nebo již realizovala nějaký společný projekt

s partnerem definovaným výše v „Definice projektu a partnerů“?

ANO - NE

V případě odpovědi ANO, pokračujte dále.

V případě NE, pokračujte otázkou č. 8

2. Celkem jsme realizovali .............(počet) projektů a .........(počet) z nich považujeme za

úspěšné

a) díky osobním vztahům s konkrétními lidmi bylo ................ (počet) úspěšných

b) díky dobrým vztahům mezi partnerskými společnostmi jako takovými .....................

(počet) úspěšných

3. a) z celkového počtu projektů (vaše odpověď 2) se jich v oblasti společné financování

výzkumu a vývoje  realizovalo .................. (počet)

b) z celkového počtu projektů (vaše odpověď 2) se jich v oblasti výrobní kooperace,

přístup k novým technologiím realizovalo .................. (počet)

c) z celkového počtu projektů (vaše odpověď 2) se jich v oblasti společné nákupy

realizovalo .................. (počet)

d) z celkového počtu projektů (vaše odpověď 2) se jich v oblasti vstup na nové trhy

realizovalo .................. (počet)

e) z celkového počtu projektů (vaše odpověď 2) se jich v oblasti společné

marketingové aktivity realizovalo .................. (počet)

f) z celkového počtu projektů (vaše odpověď 2) se jich v jiných oblastech realizovalo

.................. (počet) – uveďte prosím konkrétní projekty:
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4. a) s partnerem na vertikální úrovni bylo realizováno celkem …… (počet) projektů,

z nichž považujeme ….. (počet) za úspěšné

b) s partnerem na horizontální úrovni bylo realizováno celkem ….. (počet) projektů,

z nichž považujeme ….. (počet) za úspěšné

c) s výzkumnými institucemi/univerzitami bylo realizováno celkem …. (počet) projektů,

z nichž považujeme …. (počet) za úspěšné

5.  Doplňte prosím tabulku:

Projekty realizované převážně

na základě..
Počet projektů Z toho úspěšných Z toho neúspěšných

a) důvěry a vzájemném přátelství
s konkrétní osobou u partnera

b) důvěry v partnerovy schopnosti

c) obchodní smlouvy

6. Počet projektů, do kterých jsme se zapojili převážně na základě důvěry založené na

přátelství s konkrétní osobou, je v oblasti

a) společné financování výzkumu a vývoje ............... (počet)

b) výrobní kooperace, přístup k novým technologiím ……............. (počet)

c) společné nákupy .................. (počet)

d) vstup na nové trhy ............... (počet)

e) společné marketingové aktivity ……......... (počet)

f) jiné projekty .................. (počet)

7. K následujícím bodům a) až h) uveďte počet projektů (může být i procentuálně), které

byly z daného důvodu neúspěšné. Jedná se o všechny neúspěšné projekty z odpovědí na

otázku č. 5a a 5b. Je-li důvodů u jednoho projektu více, uveďte ten hlavní důvod tak,

aby každý projekt byl počítán jen jednou.
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Důvody počet

a) vzájemný vztah nebyl nastaven jak oboustranně prospěšný a

užitečný, proto jedna strana projekt předčasně ukončila

b) jedna ze stran nebyla při realizaci dostatečně aktivní

c) malá úroveň důvěry mezi partnery, např. při sdílení informací,

chyběla dostatečná otevřenost, malé předchozí zkušenosti s partnery

nebo osobami v partnerských firmách

d) málo vzájemné komunikace

e) nedokázali jsme i při oboustranně dobré vůli a konkrétním cíli

definovat podmínky spolupráce, jako vzájemná ochrana informací,

financí

f) praxe ukázala samotné navrhované projekty jako nerealizovatelné

g) nedokázali jsme zajistit dostatečné finance na projekty

h) jiné důvody:

 …………………..................................................…….

8. Příležitostí podporujících vznik společných projektů, sdílení informací, zkušeností,

kontaktů, podnětů k projektům (např. konference, aktivity obchodních komor, vládní

aktivity, workshopy, semináře, internetové diskusní panely, apod.)

a) využíváme

b) nevyužíváme – nevíme o žádných

c) nevyužíváme – nemáme čas

d) nevyužíváme - ………………….  (jiné důvody – upřesněte prosím)

9. Proč nerealizujete žádné nebo další společné projekty definované v úvodu? (prosíme o

uvedení nejvýše tří nejčastějších důvodů, vaši odpověď barevně označte)

a) nemáme potřebu

b) chybí vhodné nápady

c) nemáme vhodné osobní kontakty

d) nedokázali jsme ani při oboustranně dobré vůli u konkrétního projektu definovat

podmínky vzájemné spolupráce

e) praxe ukázala samotné navrhované projekty jako nerealizovatelné

f) jiné důvody (uveďte prosím jaké): ………………………………………………….
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Příloha 8 – dotazník pro výzkum klastrů

DOTAZNÍK

k disertační práci na téma:

„Sítě malých a středních podniků (MSP) v oblasti biotechnologií v ČR“

I. Pokyny k vyplnění dotazníku

- nehodící se variantu ANO – NE škrtněte

- není-li možno odpovědět nebo vybrat z nabízených variant, napište do odpovědi

u takovéto otázky: nevím nebo ji proškrtněte

II. Identifikace dotazované společnosti - nepřejete-li si identifikaci společnosti nebo

osoby vyplňující dotazník, tyto údaje nevyplňujte

Název:

Sídlo:

Předmět podnikání:

Rok založení:

k osobě vyplňující dotazník

Jméno a příjmení:

Funkce v podniku:

Majetkový vztah této osoby k podniku:

III. Bližší identifikace dotazovaného podniku (důvodem je jeho zařazení do kategorie

MSP dle zák. 47/2002 Sb.)

1. Typ podniku podle obchodního zákoníku (s.r.o., a.s., fyzická osoba):

..................................

2. Existuje mezi vlastníky podniku zahraniční subjekt, jehož podíl na základním kapitálu

přesahuje 25%? ANO - NE – NEVÍM

3. Velikost některého ročního obratu podniku do uzávěrky posledního hospodářského

roku přesáhl 1450 mil.: ANO – NE - NEVÍM

4. Aktiva v rozvaze přesahují 980 mil: ANO – NE - NEVÍM
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5. Počet zaměstnanců podniku přesáhl 250: ANO – NE - NEVÍM

6. Existuje mezi vlastníky podniku tuzemský subjekt, jehož podíl na základním kapitálu

přesahuje 25%, a u kterého předchozí tři otázky nelze zodpovědět kladně?

ANO - NE - NEVÍM

IV. Definice podmínek

- není li uvedeno jinak, týkají se všechny dotazy činnosti jen klastru Water Treatment

Alliance

- není-li uvedeno jinak, členem je myšleno vždy firma

V. Dotazy k aktivitám společnosti - klastry

1. Považuji členství v klastru celkově za přínos pro naši firmu: ANO – NE

2. Ovlivňují kladně aktivity klastru své členy - jako fyzické osoby? ANO – NE

3. Jaký je rozhodující důvod (hlavní cíl) pro členství naší firmy v klastru:

a) společné zakázky s ostatními členy klastru

b) získání nových kontaktů osobních i obchodních

c) získání dotací

d) společný marketing

e) lobování (být „in“, zjišťovat a spoluvytvářet nové trendy)

f) hledání další rozšíření vlastních aktivit

g) inovace

4. Existují další konkrétní důvody (podle pořadí důležitosti), které by nás v klastru udržely

jako člena, i kdyby hlavní cíl uvedený v předchozí otázce nebyl dosažen? (jen pro

inspiraci např: přístup k novým informacím o trzích, technologiích, inspirativní podněty

k inovacím, získané know-how, osobní nebo obchodní kontakty, marketingové aktivity,

snižování rizik, atd.)

ANO – NE

Které: ..................................................................................................................................

5. Přinesly klastrové aktivity do dnešního dne něco naší společnosti?
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a) hmotného (z pohledu finančního): ANO – NE

b) nehmotného (z nefinančního pohledu, např. jako investice do budoucna):

...........................................................................................................................................

6. Které další aktivity byste ze strany klastru uvítali:

 .........................................................................

7. Které aktivity považujete za zbytečné nebo jinak nepotřebné:

.......................................................

8. Které další členy byste v klastru považovali za přínosné pro klastr jako celek nebo i pro

sebe jako jednotlivého člena (např. které typy firem, dle jejich postavení firmy

hodnotovém řetězci - vertikálně i horizontálně, podniky z jiného segmentu než

biotechnologie -  zástupce finančního sektoru, vlády, samosprávy, atd.):

...................................................................................................

9. Přinesly Vám dosavadní aktivity v klastru i nějaký další konkrétní projekt s některým

jiným členem klastru i mimo aktivity klastru jako celku? (v oblasti vývoje, know-how,

společný marketing, společný nákup, financování, nové informace, vzdělávání, vstup

na nové trhy, snižování administrativy, výrobní i obchodní kooperace, nové

technologie, atd.) ANO – NE

10. Dovedete si představit nějaký takový konkrétní projekt s některým členem? ANO – NE

Jaký?

.............................................................................................................................................

11. Proč se ještě takový projekt neuskutečnil?

 ......................................................................................

12. Považujete důvěru mezi členy klastru za podstatný prvek v činnosti klastru? ANO – NE

13. Který z následujících typů důvěry převažuje mezi mnou a ostatními členy? (vaši

odpověď zabarvěte)

A: důvěra založená na přátelství s jednotlivými členy – fyzickými osobami

B: důvěra ve schopnosti ostatních členů jako firem

C: důvěra založená čistě na obchodním vztahu - na smlouvě
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(je možné rozdělit typy důvěry i procentuálně mezi členy)

14. Pomocí jakých konkrétních nástrojů, aktivit nebo činností byste budovali a upevňovali

důvěru mezi členy klastru:

...........................................................................................................................

15. Je prostředí klastru dostatečně otevřené, podporující aktivity jednotlivých členů?

ANO – NE

16. Jaká byste navrhli opatření nebo prostředky ke zlepšení aktivity členů klastru?

.............................................................................................................................................

17. Co Vám na společenství firem v klastru vadí:

a) z pohledu administrativy (např. příliš administrativy, svázaná pravidla, příliš nebo

naopak málo plánování, monitorování, hodnocení, atd.):

 ............................................................................................................................................

b) z pohledu aktivit (např. nedostatečná komunikace, málo organizovaných aktivit,

způsob a množství sdílení informací, činnost managera, slabá aktivita členů, atd.):

.............................................................................................................................................

18. Zůstanete členy klastru i po ukončení čerpání podpory z programu strukturálních

fondů?

ANO – NE - NEVÍM

19. V případě že byste nezůstali členové klastru, předpokládáte spolupráci alespoň

s některými bývalými členy klastru? ANO – NE

Za jakých podmínek?

.............................................................................................................................................
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