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ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce je management inovací a vymezení jeho postavení v hierarchii 

podniku. První část je zaměřena na představení základních pojmů ohledně inovací. V dalších 

kapitolách jsou uvedeny charakteristiky organizačních struktur a vymezení podnikového 

řízení. Následně jsou uvedeny informace o řízení inovací v úspěšných podnicích. V závěru 

jsou vyvozeny jejich společné charakteristiky.  
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ABSTRACT  

The subject of the bachelor´s work is management innovation and defining position in the 

hierarchy. The first part focuses on the presentation of the basic concepts in innovation. In 

other chapters are characteristics of organizational structures and the definition of corporate 

governance. The following are the details of the management of innovation in successful 

businesses. The conclusion drawn their common characteristics.  
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ÚVOD  

 

Inovace je považována za hlavní hnací sílu pokroku a prosperity, tím že nabízí něco 

jedinečně lepšího než konkurence. Inovace je ale také nejobtížnějším prvkem z hlediska řízení 

a plánování. Většina nových technologií se nepodaří převést do podoby konkrétních produktů 

nebo služeb, což nakonec vede k tomu, že na trhu tyto produkty nebo služby neuspějí. 

Inovace tedy mohou zvýšit konkurenceschopnost, ale vyžadují sadu řídicích znalostí a 

dovedností, které se od těch každodenních, při řízení provozu organizace, významně liší.  

Chce-li být firma v dnešním světě dlouhodobě úspěšná, je nucena neustále inovovat. 

Rostoucí globální konkurence nutí firmy k neustálým zlepšováním, přičemž toto zlepšování 

nemá jen podobu lepších výrobků, ale důležité jsou také změny firemních procesů. V 

současnosti jsou proto i inovace chápány v širším smyslu, kdy kromě produktových inovací 

rozeznáváme také procesní, organizační a marketingové inovace. Jejich relativní význam se 

velmi výrazně liší podle typů firem a odvětví. Pro firmy mají tedy význam takové inovace, 

které slouží k dosahování jejich cílů.  

Základním předpokladem úspěchu na trhu v současnosti, a tím více v budoucnosti je, 

že se budou vyrábět produkty na špičkové úrovni. Při všeobecně se zvyšujícím tempu inovací 

výrobků a služeb, zkracováním inovačních cyklů a globální konkurenci se musí především 

věnovat pozornost promyšlenému řízení inovací v podniku a vytváření předpokladů, aby 

prováděné inovace byly podnikatelsky úspěšné a firmy se staly konkurenceschopnými a 

excelentními. 

Cílem mé bakalářské práce je vysvětlit pojem a trendy řízení inovací a vymezit jeho 

postavení ve struktuře řízení podniku. 
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1 INOVACE  

Teorie inovací byla vypracována již před 1. světovou válkou Josephem Aloisem 

Schumpeterem, který tomuto tématu věnoval mnoho svých vědeckých prací. Jeho základní 

idea byla: podnikatelé se budou snažit použít technologickou inovaci – nový produkt, službu 

nebo nový proces při jejich produkci, když tím získají strategickou konkurenční výhodu. 

Inovace se skládá z nových myšlenek, týmové práce a schopnosti vést lidi. Inovace 

požadují tvořivost, schopnost dovádět věci do konce, podnikatelský a obchodní rozum. 

Inovace by měly být orientovány na zákazníka a současně na nové myšlenky. Inovace je 

řízený proces a uskutečňování nových nápadů. Inovace jsou kvalitativní zlepšení produktu, 

procesu nebo podnikatelského modelu, které významně přidávají hodnotu zákazníkovi, 

podniku nebo oběma stranám současně. [11,15 ] 

Inovace se považuje za úspěšnou až po zavedení nového produktu nebo procesu na trh. 

Cílem inovace je změna ekonomického nebo společenského prostředí, změna chování lidí 

jako spotřebitelů nebo výrobců. [11] 

 

1.1 Základní pojmy  

Invence  

Invenci lze charakterizovat jako tvůrčí aktivitu, která má podobu vynálezů, 

zlepšovacích návrhů, projektů apod. Ne všechny invence přerostou do fáze realizace, tj. ne 

všechny se stanou inovacemi. [10] 

Invence se rozdělují do čtyř typů [10]: 

 adaptace – převzetí známého řešení, kdy řešení je nové pro toho, kdo se nad 

problematikou zamýšlí 

 imitace – neboli napodobenina, představuje známé řešení, které je přizpůsobeno 

konkrétním podmínkám  

 adaptace – předělání známého řešení např. aplikace postupu do naprosto odlišných 

podmínek nebo oblastí.   

 absolutní invence – vytvoření zcela nového řešení  
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Konkurenceschopnost  

Je charakterizována základním měřítkem dlouhodobé úspěšnosti firem a rovněž státu a 

jednotlivých regionů. Jako konkurenceschopnou lze považovat každou firmu, která dosahuje 

ekonomicky pozitivních výsledků ve své činnosti. A také konkurenceschopnost firmy se 

odvozuje z její pozice vůči dalším firmám. Firmy, které jsou vystavené silné konkurenci, jsou 

nejvíce inovativní. Konkurenceschopné firmy jsou pouze takové, které se dokážou trvale 

přizpůsobovat měnícímu se tržnímu prostředí. [8] 

Kultura inovací  

Kultura inovací je prostředí, které podporuje tvůrčí myšlení, a přitom vytváří nové 

nebo vylepšené produkty, služby nebo procesy. 

Zdravá kultura inovací má společný soubor hodnot a vzájemně se podporujících 

přesvědčení o důležitosti inovací, stejně jako integrovaný vzor chování, který podporuje 

výzkum a inovace. 

Prosperující kultura inovací využívá stávající silné stránky daného výzkumného a 

inovačního systému.[20] 

 

1.2 Dělení inovací  

Pod pojmem inovace si lze představit změnu a tato změna může nabývat různých podob [13]: 

1.2.1 Podle předmětu  

Podle předmětu inovace se rozlišují čtyři druhy inovací [13]: 

 Produktová inovace – je to zavedení nových nebo zlepšených produktů nebo služeb. 

Zlepšení může nastat v technických specifikacích, komponentech, materiálech, 

software nebo v jiných charakteristikách zlepšujících výkonnost. Mezi nové produkty 

patří zboží a služby, které se významně liší svými charakteristikami. Inovace produktů 

ve službách zahrnují zlepšení v tom, jak jsou tyto služby poskytovány (např. rychlost, 

účinnost) a přidání nových funkcí nebo charakteristik ke stávajícím službám nebo 

zavedení zcela nových služeb. 
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 Procesní inovace – je to zavedení nové nebo zlepšené výroby a dodavatelské metody. 

To zahrnuje změny ve výrobní technice či zařízení. Cílem procesní inovace je snížení 

jednotkových nákladů na výrobu nebo dodávku, zvýšit kvalitu a vyrábět nové nebo 

výrazně zlepšené produkty.  

 Marketingová inovace – je to zavedení nové marketingové metody, která zahrnuje 

změny v designu produktu, umístění produktu, propagace nebo cen produktů. 

Marketingové inovace se zaměřují na potřeby zákazníka, na otevření nových trhů nebo 

na nové umístění produktu na trh a to s cílem zvýšit prodej. 

 Organizační inovace – je to zavedení nových organizačních metod v podnicích, v 

organizaci pracovního místa nebo v organizaci vnějších vztahů. Organizační inovace 

zvyšují pracovní výkon, snižují administrativní nebo transakční náklady a zlepšují 

spokojenost na pracovišti.  

 

1.2.2 Podle stupně a řádu  

Řád inovací stanovuje způsob jejího řízení a provádění. Profesor František Valenta vymezil 

deset řádů inovací podle stupně složitosti, které jsou rozděleny do tří skupin [25]: 

a) Racionalizační inovace  

 Inovace 0. řádu – regenerace, jednoduchá obnova prvků podnikatelské 

jednotky. Tato prostá obnova je výsledkem nejelementárnější tvořivé aktivity 

řídicích i řízených subjektů podnikatelských jednotek, s cílem překonat sklony 

k degeneraci.  

 Inovace 1. řádu – intenzita, zvýšení nebo jiné změny intenzity, které jsou 

využívány k jednotlivým prvkům podnikatelské jednotky.  

 Inovace 2. řádu – reorganizace, organizační úpravy výroby.  

 

b) Přírůstkové inovace  

 Inovace 3. řádu – změna kvanta, představuje změnu množství prvků 

podnikatelské jednotky.  

 Inovace 4. řádu – kvalitativní adaptace, přizpůsobení kvalitativních nebo 

kvantitativních parametrů k jiným prvkům podnikatelské jednotky.  
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 Inovace 5. řádu – nová varianta, změna jedné nebo několika funkcí prvku 

podnikatelské jednotky. 

 Inovace 6. řádu – nová generace, změna všech rozhodujících funkcí prvku 

podnikatelské jednotky.  

 

c) Radikální inovace  

 Inovace 7. řádu – nový druh, změna koncepce prvku podnikatelské jednotky.  

 Inovace 8. řádu – nový rod, změna principu prvku podnikatelské jednotky. 

 Inovace 9. řádu – nový kmen, zcela nový prvek podnikatelské jednotky, který 

vznikl jiným než dosavadním přístupem k přírodě.  

 

1.3  Inovace jako klíčový podnikový proces  

Inovace je proces, nikoliv jednotlivá událost, a jako taková musí být řízená. Faktory, 

které tento proces určují, lze ovlivňovat, neboli inovační proces lze řídit. Proces prochází 

jednotlivými fázemi a každá z těchto fází obsahuje obecné poznatky týkajících se efektivních 

řídících postupů. [11] 

Fáze průzkumu  

Při fázi průzkumu se sledují signály z okolního prostředí, které by mohly znamenat 

nějakou změnu. Mohou to být nové technologické příležitosti nebo měnící se podmínky na 

části trhu, například to může být akce konkurence. Organizace nezkoumají neomezený 

prostor, zaměřují se však na místa, od kterých očekávají, že zjistí něco užitečného.  

Fáze výběru  

Inovace nejsou bezrizikové, a proto si ani firmy nemohou dovolit riskovat bez 

omezení. Je tedy nutné si vybírat z různých technických a tržních příležitostí, které se 

vyskytují. Tato volba by pak měla odpovídat obchodní strategii firmy. Účelem této fáze je 

přivést základní postupy do podoby inovačního konceptu, který je pak možno dále rozvíjet. V 

této fázi jsou tři základní vstupy. Prvním jsou signály možných technologických a tržních 

příležitostí. Druhý vstup se týká technologické základny firmy. Její technologické schopnosti 

by měly být zapojeny v konkrétním produktu nebo zařízení, které firma vyrábí. Důležitou věcí 

v této fázi je zajistit, aby se navrhované změny přizpůsobily k odborné způsobilosti firmy. 
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Třetí vstup se týká celkové shody s podnikáním firmy. Navrhované inovace by měly 

navazovat na zlepšení celkového výkonu podniku. Ze studií je totiž potvrzeno, že neúspěch 

produktových inovací je způsoben firmami, které přicházejí na trh s produkty, aniž by 

odpovídaly jejich základní odborné způsobilosti.  

Fáze implementace  

Ve fázi implementace se musí potencionální myšlenky přeměnit v realitu. Například v 

nový produkt, službu nebo ve změně procesu. Tuto fázi lze chápat jako jednotlivé dílky 

znalostí, které se postupně spojí dohromady a vytvoří vlastní inovaci. Na základě 

technologického a tržního průzkumu se dá zjistit, jestli je inovace technicky možná a zda 

existuje poptávka. S vývojem inovace přicházejí i nové problémy, které je nutno řešit. 

Nakonec se však inovace dopracují do podoby, kterou lze uvést na trh.  

Podle toho organizace hledají jakým vhodným způsobem tento proces řídit. Avšak 

řízení inovací je schopnost, kterou organizace získá poučením a zkušeností. I když existují 

obecné problémy, kterými je potřeba se zabývat a sada pravidel a postupů použitelných při 

řešení, tak každá organizace si hledá své vlastní způsoby řešení. Toto řešení je pak rozvíjeno 

v konkrétní souvislosti. Nestačí pouze okopírovat nápady odjinud, ale přizpůsobit je 

konkrétním okolnostem. [11] 

 

1.4  Řízení inovací  

Při řízení inovací existují volby a to v tom smyslu, že je třeba rozhodovat, kam se 

vloží zdroje a také je potřeba je koordinovat. Z mnoha technologických analýz inovací 

vychází, že hlavním důvodem proč inovace neuspěly, nebylo z neschopnosti vyřešit technické 

problémy, ale byly to určité chyby v řízení procesu. Úspěch inovací závisí hlavně na 

technických zdrojích (lidé, zařízení, peníze atd.), a na schopnostech organizace jak tyto zdroje 

řídit.  

To však vede ke konceptu rutin. Organizace si časem vytváří svůj vlastní způsob 

chování, který se v důsledku opakování stane běžným postupem. Tyto postupy vycházejí ze 

společných názoru na věci kolem nás a jsou součástí firemní kultury. Je to výsledek 
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zkušeností ať už dobrých nebo špatných. V průběhu času se tedy stávají automatickou reakci 

na určité situace a ze způsobu chování se stává, jak byla již zmiňovaná, rutina.  

Rutiny jsou vlastně tím, co odlišuje jednotlivé organizace od sebe, i když je jejich 

základní činnost stejná. Některé rutiny mohou být lepší než jiné, a zde je možnost se poučit od 

zkušeností jiných. Avšak nelze okopírovat něco, co někde úspěšně funguje. Rutiny totiž závisí 

na jednotlivé firmě, která k nim došla na základě vlastních zkušeností.  

Mezi základní dovednosti při řízení inovací patří chování spojená s věcmi, jako je 

plánování, řízení projektů nebo pochopení potřeb zákazníků. Tyto jednotlivé rutiny jsou pak 

začleňovány do širších schopností, které ve výsledku vytvářejí schopnosti organizace řídit 

inovace. Jeli ovšem organizace příliš zaměřená na své zavedené rutiny, může se ze základové 

schopnosti stát základová nepružnost. Z hlediska řízení inovací je důležité rutiny nejen 

budovat, ale i sledovat, kdy a jak je vhodné některé z nich odstranit a umožnit zavedení 

nových. [11] 

 

1.5  Inovace v České republice 

Mezi silné stránky v oblasti inovačního podnikání a transferu technologií v 

podmínkách české ekonomiky lze uvést tradici průmyslové výroby i tradiční inovační 

potenciál jejích pracovníků a rovněž zvyšující se počet malých a středních podniků, majících 

zájem o inovační procesy, a zavádění inovovaných výrobků do výrobního sortimentu.  

Přínosem pro oblast inovačního podnikání je decentralizace veřejné správy a přenesení 

řady kompetencí na regionální a obecní úroveň. Formulování místních priorit a rozvojových 

politik se znalostí místních podmínek i s možností přímého zapojování aktérů místního 

rozvoje do spolurozhodování vede k tomu, že v současné době dochází k formulování 

strategických rozvojových cílů na úrovni krajů a měst. Na regionální úrovni se rozvíjí i 

mezinárodní spolupráce, zahrnující i podporu inovačních strategií. 

V ČR se vyvíjejí aktivity v oblasti inovační politiky v rámci programů podpory 

malého a středního podnikání (MSP), příslušných sektorových operačních programů, 

programů průmyslové spolupráce (offsetové programy), integrované prevence a omezování 

znečištění. Programy podpory MSP, financované převážně z prostředků státního rozpočtu, 
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sice nejsou zaměřeny přímo na podporu inovačního procesu, avšak umožňují inovace 

podporovat, např. formou půjček se sníženou úrokovou mírou na pořízení moderních 

technologií, dotací na zefektivnění marketingu nebo poskytováním cenově zvýhodněných 

poradenských služeb. 

V posledním desetiletí, od založení Asociace inovačního podnikání ČR (AIP) byl u 

nás postupně konstituován rámcový systém inovačního podnikání. Mezi významné projekty 

AIP patří Národní síť vědeckotechnických parků, Národní transferová síť, Technologické 

regiony nebo např. soutěž Cena inovace roku. AIP se soustavně věnuje i přípravě, výzkumu, 

vzdělávání, pořádání konferencí, seminářů a výstav. Významná je i její vydavatelská a 

osvětová činnost.Důležitou součástí inovačního procesu je péče o ochranu průmyslových 

práv. Zákonná úprava této oblasti je plně kompatibilní s úpravou komunitární a s obdobnými 

úpravami v členských zemích Evropské unie. Odpovídá také mezinárodním závazkům České 

republiky. Právní ochranu výsledkům technické tvůrčí práce poskytuje na standardní evropské 

úrovni úřad průmyslového vlastnictví jako národní patentový a známkový úřad. 

Mezi nejčetnější slabiny patří přetrvávající nedostatek finančních zdrojů a dosavadní 

ne příliš intenzivní podpora inovačního podnikání státními institucemi. To má za následek 

nízkou úroveň inovační kultury a obecně i malý počet inovovaných tuzemských výrobků 

uváděných na trh. Svojí roli hrají i nedostatečná podpora realizace nápadů, nedostatečná 

podpora výchovy k podnikavosti. Inovace jsou především záležitostí implementace, tj. 

realizace nápadů. Podle mezinárodních srovnání ČR zaostávají právě v podnikavosti osoby s 

VŠ vzděláním a v jejich aktivitě při zakládání nových inovačně zaměřených firem. Podle 

Evropského inovačního zpravodaje – European Innovation Scoreboard – patří k našim 

nejzávažnějším nedostatkům situace v oblasti inovačního podnikání následující jevy [31]: 

 varovně nízký počet patentových přihlášek  

 velmi nízký počet inovačních firem  

Příčiny tohoto neuspokojivého stavu jsou především [31]: 

 malý důraz na patenty, zejména realizované 

 nedostatečná péče výzkumných a podnikatelských kruhů o ochranu průmyslových 

práv 

 malá podpora aplikovaného výzkumu  
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Statistiky inovujících podniků 

Na území České republiky se ve vybraných odvětvích ekonomiky zabývalo 

inovačními aktivitami, jak je možné vidět na obrázku 51,7 % podniků z celkového počtu 

ekonomicky aktivních podniků v období 2008-2010. V porovnání s daty z předchozího 

období 2006-2008 lze konstatovat, že podniky své inovační aktivity snížily. A to také z 

důvodu krize, která snížila výdaje podniků do vývoje. V rámci velikostních skupin 

sledovaných ekonomických subjektů inovovaly nejvíce velké podniky (78,6 %), následovně 

střední podniky (64 %) a nakonec malé podniky (46,7 %). Ve srovnání s předchozím obdobím 

si pouze střední podniky udržely téměř stejnou úroveň svých inovačních aktivit na rozdíl od 

velkých a malých podniků. [16] 

 

 

Obr. 1. Podíl inovujících podniků podle velikosti a vlastnictví podniku [16] 
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2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PODNIKU  

Organizace je skupina lidí, která spolupracuje na dosažení konkrétního cíle. 

Organizování je činnost, která vede k uspořádání prvků a vztahů mezi nimi. Smyslem 

organizování je zabezpečit takový způsob uspořádání hospodářského systému, aby byly 

vytvořeny podmínky pro jeho řízení. To znamená, že řízení je vždy prvotní a organizování 

druhotné. Organizování napomáhá udržovat pořádek a zabraňuje vzniku chaosu. [2] 

 

2.1 Vymezení struktury 

Organizace jsou různými dílčími jednotkami uspořádány a navzájem propojeny. 

Představují prvky systému a propojení vztahů mezi nimi a okolím. Na základě vazeb mezi 

nimi jsou určovány struktury podniku. Organizační struktury mají za úkol zabezpečit správné 

fungování podniku. Při realizace vlastní organizační struktury musí být definovány cíle 

podniku, tedy vše co je nutné k tomu, aby jejich podnik dosáhl. Tedy zaznamenávání činností 

jako sekvence a časový průběh. Ty jsou pak logicky uspořádány a tvoří proces. Od procesu se 

pak snadněji určuje, co se musí nutně vykonat z hlediska cíle.  

Při přiřazení činností pracovníkům nebo útvarům vznikají prvky, ze kterých se vytváří 

útvarová struktura. Například se může jednat o funkční strukturu, kde jednotlivý útvar 

odpovídá za své procesy a činnosti. Jedná se o vertikální uspořádání útvarů, které vyjadřuje 

nadřízenost, podřízenost a hierarchii. Funkce vertikálního útvaru jsou vymezeny právními 

normami a organizačními předpisy. Horizontální uspořádání útvarů je charakterizováno 

odpovědností za splnění povinností a úkolů při uplatnění pravomoci. Z hlediska uspořádání 

podniku vzniká také formální struktura, která má vliv na fungování. Upravuje formální 

vztahy, postupy a pravidla chování v zájmu účinného dosahování cílů. Zejména ve velkých 

podnicích je potřebná formalizace z důvodů možných vzniků konfliktů. S formálními vztahy 

ale také vznikají neformální vztahy. Převaha neformálních vztahů znamená poruchy ve 

formální struktuře. Tyto poruchy vznikají například, když pracovníci nemají dostatek 

informací pro svou práci a hledají náhradní zdroj informací. Proto je důležité sledovat jejich 

míru a podle toho upravovat formální strukturu. [3] 
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2.2  Tradiční organizační struktury  

Organizační struktury mají různé formy, podle toho, jak jsou jednotliví pracovníci 

začleňováni do pracovních skupin a jaké uspořádání a vzájemné vazby mezi skupinami 

vytvoří organizaci systému jako celku. [4] 

 

2.2.1 Pevné struktury 

Nejčastěji se organizační struktury ve firmách odvozují od uplatňování rozhodovacích 

pravomocí mezi jednotlivými organizačními jednotkami. Pyramidální charakter organizačních 

struktur prošel dlouhým vývojovým procesem. Byl však obsahově vždy ovlivněn určitými 

ekonomickými, technologickými a sociálními vlivy prostředí. Mezi základní charakteristiky 

pevných organizačních struktur patří [2]: 

Liniová struktura je nejstarším typem struktury, která je založena na principu uplatňování 

jediného odpovědného vedoucího. Každý pracovník má jednoho nadřízeného, který vykonává 

všechny řídící činnosti a zároveň nese za tento útvar odpovědnost.  V současné době se už 

vyskytuje jen v malých organizacích. [2] 

Liniově-štábní struktura je tvořena liniovými útvary s rozhodovací pravomocí jediného 

odpovědného vedoucího a štábními specializovanými útvary. Štáb se skládá ze 

specializovaných odborníků, kteří jsou zaměřeni na různé oblasti řízení. Hlavním úkolem 

štábu nejsou jen administrativní činnosti, ale i zpracování analýz a nové návrhy na rozhodnutí. 

[2,3] 

Funkční struktura je nejzákladnější forma organizace. Shromažďuje zaměstnance podle 

specializace, činností nebo s podobnými úkoly do jedné skupiny. Plánování a rozhodování 

probíhá na nejvyšších úrovních vedení organizace. Funkční struktura je nejvíce běžná ve 

středně velkých podnicích, kde se dosahuje nejvyšších výkonů při výrobě menšího počtu 

výrobků a vysoké úrovně specializace.  

Divizionální struktura řeší rychlé přizpůsobení se prostředí. Organizace je rozdělena na 

jednotlivé složky podle tržních úseků, která se dále rozčleňuje na jednotlivé vyráběné 

produkty nebo na regiony, ve kterých působí. Divizionální struktura se většinou uplatňuje ve 

velkých podnicích, které mají široký sortiment produktů. [18] 
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2.2.2 Pružné struktury 

Pružné organizační struktury vznikají hlavně, jako doplňkové k pevným organizačním 

strukturám. Slouží k řešení akutních, důležitých nebo obtížných projektů. Vznikají především 

tam, kde pevné organizační struktury mají svá omezení nebo kde by výkon projektů byl 

nedostatečně efektivní. Mezi organizační struktury, které by odpovídaly současným 

požadavkům, patří zejména tyto organizační struktury [21]: 

Projektová koordinace je charakterizována úpravou liniově-štábní struktury a to vytvořením 

výkonného místa koordinátora projektu. Úkolem koordinátora je příprava a realizace projektu 

a koordinování vztahů mezi jednotlivými útvary organizace.  

Projektová struktura představuje řešení jednotlivých projektů. Každá skupina odpovídá za 

daný projekt. Ve skupině jsou pracovníci všech profesí potřebných pro přípravu a realizaci 

daného projektu. Po ukončení práce na projektu se skupina ruší.  

Maticová struktura je kombinací liniově-štábní struktury a projektové struktury. Využívají 

kladných stránek obou těchto útvarových struktur. Pro maticovou strukturu je typická dvojí 

podřízenost. Každá výkonný pracovník je podřízen jak vedoucímu svého kmenového útvaru, 

tak vedoucímu projektu, na kterém pracuje. Maticová struktura se hlavně využívá tam, kde je 

realizace projektů obvyklá, nikoliv mimořádná záležitost. Jde o organizace vysoce 

inovativního charakteru, ve kterých změny probíhají permanentně. [2] 

 

2.3  Odlišnost podnikových organizačních struktur  

Podnikové organizační struktury se odlišují nejen velikostí podniku, ale i podle 

různého stupně vývoje nebo podle oboru činnosti. Podnik je každý subjekt, který vykonává 

hospodářskou činnost. Za středního podnikatele je považován ten, který zaměstnává méně než 

250 zaměstnanců. Malý podnikatel zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a drobný 

podnikatel zaměstnává méně než 10 zaměstnanců.  

Malé a střední podniky jsou uspořádány do jednotlivých organizačních struktur. Mezi 

výhody takového uspořádání patří zejména přímé kontakty mezi vedením a pracovníky, větší 

pružnost, a schopnost improvizace při změnách. V malých podnicích provádí rozhodování 

majitel nebo vedoucí. Pracovníci většinou vykonávají další činnosti, které jsou nad rámec 
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jejich vlastních specializací. Malé a střední podniky jsou ohrožovány existenčně velkými 

podniky. Hlavně z finančních důvodů mají slabší možnost technologického rozvoje. 

Velké podniky využívají různé typy organizačních struktur a jejich kombinací. 

Nejvíce je využívána struktura liniově-štábní v kombinaci maticové organizační struktury. 

Místo pracovní pozice (tj. pracovní místo, které je přiřazeno podle určité profese) vznikají 

pracovní role (schopnost porozumění části procesu a jeho spolehlivé vykonávání, kterým 

odpovídají jeho znalosti a schopnosti). Obsazením pracovníka do určité role je definována 

jeho funkce a jeho začlenění v hierarchii organizační struktury. Buď vykonává pracovník více 

rolí, nebo jedna role je přiřazena více pracovníkům. Vznikají specifické role: strategický tým, 

procesní týmy, agent inovace, procesní analytik, metodik inovace apod.  

Neexistuje jediná organizační struktura, která by byla funkční pro všechny podniky. 

V klasických organizačních strukturách je dána přesná hierarchie. Naproti tomu v pružných 

organizačních strukturách je méně pravidel a pracovníci jsou více zapojování do týmové 

spolupráce. Předpokladem dobrého řízení podniku je nejen správná organizační struktura, ale 

také výkonnost lidského potencionálu. [3] 
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3  PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ  

Úkolem podnikového řízení je dosažení cíle, kterým je maximalizace zisku. Podnik je 

složitý orgán, který nemůže fungovat bez určité koordinace, motivace a kontroly. Úspěšnost 

podniku závisí na realizaci a vzájemné propojenosti všech činností podniku. Všechny činnosti 

jako je zásobování, prodej, výrobní činnost, finanční činnost atd., jsou mezi sebou vzájemně 

propojeny. [11] 

 

3.1 Úrovně řízení  

Řízení podniku jako celku je úkolem vrcholového řízení podniku. Jeho záměrem je 

spojení jednotlivých činností tak, aby bylo dosaženo maximálního zisku. Malé společnosti 

vlastní většinou jednotlivci. Vlastník firmu sám řídí, přijímá zásadní rozhodnutí a odpovídá za 

celkový rozvoj podniku. Velké společnosti vlastní většinou akcionáři, kteří společnost sami 

neřídí, ale jejím řízením pověřují vrcholové manažery. Vlastníci tak přijímají pouze 

kapitálové riziko. [11] 

Strategické řízení  

Strategické řízení je nejvyšší manažerskou aktivitou. Je to jeden z hlavních pilířů 

řízení a vytváří kostru celkového řízení každé organizace. Strategické řízení je zaměřeno na 

to, jak pružně reagovat na dramatické změny prostředí. Je to proces tvorby a realizace 

vývojových plánů dlouhodobější povahy, který zahrnuje specifikování mise organizace, její 

vize a cíle, různé plány, projekty nebo různá opatření k dosažení konkrétních cílů. Velké 

organizace dle svých potřeb dále pracují s hierarchií dalších podřízených strategií, jako jsou 

například [11]: 

Personální strategie (Strategie řízení lidských zdrojů)  

Je to dlouhodobý plán, který se vytváří k dosažení cílů v oblasti řízení a rozvoje 

lidských zdrojů a lidského kapitálu v organizaci. Personální strategie pomáhá při sjednocení a 

usměrnění chování a jednání všech lidí v souladu s potřebami organizace. Poskytuje 

smysluplné plánování a řízení veškeré práce s lidskými zdroji.  
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Informační strategie 

Je to taktéž dlouhodobý plán vytvořený k dosažení cílů organizace v oblasti nakládání 

se znalostmi, informacemi nebo daty. Slouží pro stanovení toho, jaké informace jsou pro 

fungování a rozhodování v organizaci podstatné. Informační strategie jsou důležité pro typy 

organizace anebo podniku, pro jejichž podnikání jsou informace zásadní. 

Marketingová strategie  

Je to především řízení poptávky. Hlavním cílem je poznat a pochopit potřeby 

zákazníků či trhu.  

Marketingová strategie zahrnuje tyto fáze [11]: 

 Fáze analýz - zahrnuje průzkum trhu, segmentaci trhu, provedení analýz apod.  

 Fáze syntézy - vytvoření marketingového mixu, stanovení prodejních cílů, stanovení 

ceny, stanovení způsobů propagace a distribuce apod. 

 Fáze realizace - výroba a prodej výrobku nebo služby. 

 Fáze kontroly a korekce - vyhodnocování výsledků prodeje a úprava marketingové 

strategie. 

Taktické řízení  

Hlavní činností taktického řízení je stanovení a řízení postupů, tak aby vedly 

k efektivnější realizaci strategie podniku. Taktické řízení probíhá především na střední úrovni 

managementu. Při taktickém řízení se konkretizují strategické cíle, které zahrnují užší okruh 

činností, jako je objem prodeje, podíl na trhu, výše zisku, výnosnost kapitálu. Výsledky 

taktického řízení jsou patrné mnohem dříve a jsou snadněji zjistitelné.  

Operativní řízení 

Je nejnižší článek v hierarchii podnikového řízení. Jedná se o velmi konkrétní a 

detailní řízení v krátkém časovém horizontu, ve čtvrtletí, v měsících. Operativní řízení 

směřuje co k nejefektivnějšímu využití zdrojů podniku a jeho likvidity. Úkolem operativního 

řízení je řízení výnosů, příjmů, nákladů, výdajů, zisků, kalkulace výrobků a plánování položek 

v rozvaze. [19]  
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3.2 Moderní trendy v řízení  

Současným celosvětovým trendem v moderním řízení je změna vztahů výrobců a 

prodejců k zákazníkům. Konkurenční boj výrazně posiluje a změny v tržním prostředí jsou 

stále dynamičtější. Světové firmy zavádějí moderní metody řízení, aby zamezily tragickým 

dopadům. [17] 

3.2.1 Model Business Excellence  

Princip Excellence se skládá z vytváření zcela nových vztahů k zákazníkům. Umožní 

udržet zákazníky stávající a současně pronikne k novým zákazníkům i trhům. Dále uvádí na 

trh nové, vysoce kvalitní výrobky, které odpovídají aktuálním požadavkům zákazníků. Cílem 

je neustálé zlepšování a motivování zaměstnanců a průběžné zavádění nejnovějších 

technologií a postupů. Jde o promyšlený strategický přístup. Umožňuje v předstihu se 

připravit na jakoukoliv situaci na trhu. Zahrnuje plánování, organizování, rozhodování, 

komunikaci, motivaci a kontrolu. Formuje vyvážený vztah mezi trhem a vnitřním potenciálem 

firmy. MBE se hodí pro všechny typy společností, od průmyslových, přes bankovní sektor až 

po státní správu. Funguje jak ve velkých firmách, tak i v malých společnostech. MBE je 

účinná metoda pro prosazení změn ve firmě a uvedení moderního praktického řízení do 

praxe.[17]  

Výhody MBE [17]: 

 Určuje jasný směr pro budoucí rozvoj firmy  

 Umožňuje standardizaci a účinné měření všech procesů 

 Dává možnost se správně rozhodnout i ve složitých situacích  

 Dává dostatečný prostor pro kreativitu  

Nevýhody MBE [17]: 

 Vyžaduje aktivní zapojení managementu a chuť provádět radikální změny  

 Zavedení Excellence v řízení vyžaduje až tři roky intenzivní práce  

3.2.2 Metoda Kaizen  

Je to metoda postupného zlepšování založena na kulturních tradicích Japonska. 

Neustálé zdokonalování se týká všech, jak manažerů, tak i dělníků. Tento systém projevuje 

úsilí o neustálá vylepšení v podniku, která se však nerealizují jednorázovými velkými 
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inovačními skoky, ale zdokonalováním i těch nejmenších detailů. Zlepšování se taktéž 

zaměřuje na optimalizaci procesů a pracovních postupů, zvyšování kvality a snižování 

zmetkovitosti. Kaizen také vyžaduje stanovení jasných úkolů a cílů. Velmi také záleží na 

pozitivním postoji s důrazem na to, co je třeba udělat namísto přístupu „co by se mohlo 

udělat“. Úspora času a materiálu vede ke snižování nákladů, k bezpečnosti práce a k snižování 

úrazovosti na pracovišti. Zatímco inovace jsou zaměřeny na technologie a peníze, Kaizen je 

zaměřen na lidi. [6] 

 

3.2.3 Six Sigma  

Tato metoda systematického zlepšování identifikuje a odstraňuje možné příčiny chyb 

v procesu formou projektu. Zaměřuje se na detailní znalosti požadavků zákazníků, používání 

objektivních údajů a analýz. Six Sigma byla poprvé zavedena ve firmě Motorola a dnes se 

používá v oblasti výroby i ve službách. Inovace jsou v Six Sigma založeny na cyklu 

zlepšování, které probíhají v pěti krocích:[7] 

1. Define (definuj) 

2. Measure (měř) 

3. Analyse (analyzuj) 

4. Improve (zlepšuj) 

5. Control (řiď) 

 

3.2.4 Lean  

Jedná se o velmi širokou metodu řízení. Lean je založen na několika základních 

principech. Nejprve jde o snahu organizace se trvale zlepšovat ve všech oblastech, a dále co 

nejlépe uspokojit zákazníka bez ohledu na to, jakým způsobem. Lean vznikl ve firmě Toyota 

v 50. letech 20. století jako alternativa k hromadné výrobě v prostředí, které vyžadovalo 

vysokou úroveň flexibility. Je to metoda rychlá, jednoduchá, vytváří produkty a služby bez 

zbytečných činností a zásob, omezuje plýtvání a navazuje procesy na zákazníka. [7]  
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3.2.5 TOC – Teorie omezení (Theory of constraints) 

Tato metoda systematicky vyhledává a odstraňuje omezení v systémech. Vychází 

z poznatků, že výkon každého systému je vymezen jeho nejslabším prvkem a to omezením. 

Poskytuje nástroje na vyhledávání omezení v podnikových procesech (výroba, marketing, 

logistika, projektové řízení, vývojové procesy), přičemž se dívá na podnik jako celek, ve 

kterém jsou silnější a slabší stránky. [7] 

Nástroje TOC [7]: 

1. Strom současné reality – uspořádání problémů a hledání jejich příčin. 

2. Diagram konfliktu – hledání konfliktů a protiřečení s cílem nalezení společného cíle 

3. Strom budoucí reality – naplánování změny. 

4. Strom předpokladů – definování překážek, rizik a předpokladů pro jejich odstranění. 

5. Strom proměn – akční plán. 

 

3.2.6 Systematické inovace  

Metoda založena na systematickém přístupu k hledání inovačního řešení, který je 

uskutečňován na základě následujícího postupu [7]: 

1. definování problému, 

2. výběr nástroje řešení, 

3. generování řešení, 

4. vyhodnocení řešení. 

Systematické inovace vycházejí ze systému TRIZ, který je dále rozšiřován o další 

prvky např. analýza zdrojů, protiřečení a funkce, a správné pochopení fungování procesu. 

Klíčem k zlepšení je definování ideálnosti. Je to stav, kdy systém poskytuje všechny 

požadované funkce (hodnoty pro zákazníka) bez nákladů a nežádoucích výsledků.  

 TRIZ – metodika pro tvorbu a řešení inovačních zadání  

Metoda vznikala postupně od roku 1946. Jejím autorem je vizionář, inovátor, 

nadšenec, který chtěl změnit svět k lepšímu Rus Altschuller. Tato metoda se neustále vyvíjí, 
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vzniká analýzou a zobecňováním odhalených úspěšných řešitelských postupů. Analýza 

problému je velmi důležitá, která hledá odpovědi na otázky „co“ má být inovováno a 

argumenty „proč“ to má být inovováno. Po analýze následuje syntéza, která hledá způsob 

řešení inovačního zadání. TRIZ je základem všech inovačních postupů, používá se většinou 

při hledání technického řešení a používají ji např. firmy Procter & Gamble, Samsung, a jiné. 

[15] 

 WOIS – inovační strategie orientovaná na protiřečení 

Tato metoda je zaměřená na hledání strategických inovací. Vychází z podobných 

principů jako metoda TRIZ, ale zaměřuje se na strategické směřování. Autorem metody 

WOIS je profesor Linde. Tato metoda umožňuje pochopit a rozvíjet podnik jako jeden celek, 

jehož prvky vzájemně souvisí a jejichž inovace probíhá po společné spirále. Dále umožňuje 

analyzovat slepé uličky v historii inovací a zároveň umožňuje řešit tradiční protiřečení tím, že 

hledá inovační řešení. WOIS používají například firmy BMW, Bosch, Siemens, Ford, a jiné. 

[15] 
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4 ŘÍZENÍ INOVACÍ V ÚSPĚŠNÝCH PODNICÍCH  

Nejinovativnější země mají dobré výsledky a jsou jasně nad průměrem ve všech 

oblastech: od systémů výzkumu a vysokého školství přes inovační aktivity podniků a duševní 

vlastnictví až po inovace v malých a středních podnicích a hospodářské dopady, což je 

výrazem vyvážených národních výzkumných a inovačních systémů. V celosvětovém srovnání 

mají Jižní Korea, USA a Japonsko v inovační výkonnosti náskok před Evropskou unií. 

[29,27] 

4.1 Příklady úspěšně inovujících podniků v zahraničí  

Toyota 

Toyota je dobře známá a považována za průmyslového lídra, hlavně díky své 

vynikající výrobě a montáži. Za poslední desetiletí, získala Toyota velký podíl na trhu díky 

své mimořádné cenové nabídce pro zákazníky. V nedávných letech také Toyota investovala 

do mnoha forem inovací a to jak do nepřetržitého zlepšovacího procesu, tak i do špičkových 

nových technologií. Základní úspěch Toyoty je založen na těchto zásadách [14]: 

1. Oceňovat jazyk a práva každého národa a provádět otevřené a spravedlivé firemní 

aktivity. 

2. Respektovat kulturu a zvyky každého národa a přispívat k hospodářskému a 

sociálnímu rozvoji prostřednictvím firemních aktivit pro místní komunitu. 

3. Poskytovat čisté a bezpečné produkty, které vedou ke zlepšení kvality života.  

4. Vytvářet a rozvíjet pokročilé technologie a poskytovat vynikající výrobky a služby, 

které splňují potřeby zákazníků po celém světě.  

5. Podporovat firemní kulturu, která zvyšuje individuální tvořivost a podporuje hodnotu 

týmové práce při vytváření vzájemné důvěry a respektu mezi zaměstnanci a vedením.  

6. Provádět rozvoj v souladu s globální komunitou prostřednictvím inovativních metod 

řízení. 

7. Spolupracovat s obchodními partnery ve výzkumu a tvorbě k docílení stabilního, 

dlouhodobého růstu a vzájemného prospěchu.  

Úspěchem této společnosti nejsou pouze jednotlivé prvky výroby. Jejich úspěch se 

odvíjí také od pracovníků a to jakým způsobem pracují se znalostmi. Pracovníci ve výrobě 

neustále hledají řešení problémů, experimentují, vyhodnocují úspěšná i neúspěšná řešení. Za 
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posledních 25 let stoupla produktivita Toyoty sedmkrát, zatímco u amerických automobilek 

jen o 3,5krát. Čas vynaložený do vývoje až po zahájení výroby trvá Toyotě přibližně dva roky 

a v konkurenčních firmách více jak tři roky. Produktivita vývojářů a konstruktérů je v Toyotě 

čtyřikrát vyšší než v ostatních firmách. Získat a udržet ve firmě špičkové pracovníky je jedna 

z hlavních úloh Toyoty. Tato společnost má přes 2000 koordinátorů, kteří pracují jako učitelé 

principů Toyota. [14,7] 

 

Google  

Google patří mezi hlavní internetové vyhledávače a je jednou z nejznámějších 

světových značek. V celosvětovém měřítku jsou prostřednictvím Googlu zadávány více než 

dvě třetiny požadavků na hledání v internetu. Google vznesl revoluci do svého odvětví a 

zásadně ji změnil. Zatímco zdrojem příjmu Microsoftu jsou především licenční poplatky, 

Google získává peníze tím, že prodává „proklikované“ reklamy, které jsou připojeny 

k webovému obsahu.  

Google je hlavně jedinečný svým modelem řízení, jenž se pohybuje na hraně chaosu. 

Mezi klíčové prvky modelu řízení firmy patří nízká hierarchie. Zaměstnanci firmy Google 

mají právo projevovat názor na cokoli a na kohokoli. Také za mimořádné podnětné myšlenky 

dostávají zaměstnanci nezvykle velké odměny. K vývoji nových produktů využívají týmový 

přístup. A v neposlední řadě využívá svůj jedinečný recept na inovace, který je firmě známý 

jako pravidlo 70-20-10.  

Toto pravidlo určuje, že 70% svých kapacit bude Google vynakládat na pozvedání 

základní podnikatelské oblasti. Dalších 20% se soustředí na služby, jako jsou, online 

nakupování, nástroje pro vyhledávání fotografií na webu, prohlížení stránek v cizích jazycích 

a prohledávání webu podle témat. Zbývajících 10% má být vynakládáno na okrajové náměty 

např. pomoc místním správám při zavádění veřejného bezdrátového připojení k internetu. [5] 
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Semco  

Je to výrobní brazilská firma, kterou v roce 1982 převzal Ricardo Semler po svém otci 

jako nový generální ředitel. Jeho prvním krokem bylo, že propustil dvě třetiny vrcholového 

vedení firmy. A stal se tak průkopníkem v sebeřízení zaměstnanců na světě. Dnes má firma 

více než tři tisíce zaměstnanců a působí v deseti podnikatelských oblastech. Podnikatelské 

činnosti firmy se opírají o technické služby a vyspělé průmyslové výrobky.  

Ve firmě Semco všichni zaměstnanci sami rozhodují o tom, kdy budou pracovat a 

hlavně jak dlouho budou pracovat. Zaměstnanci mají zaručený podíl na ziscích své jednotky a 

jsou zainteresováni do vymýcení nepoctivého konání. Mají taktéž přístup ke srovnávacím 

údajům o mzdách a platech, a tím si mohou určovat výši platu.  

Firma Semco nemá žádnou oficiální organizační strukturu, organizační schéma, žádný 

podnikatelský plán, žádné prohlášení firemního poslání a nemá ani žádný dlouhodobý 

rozpočet. Firma se řídí zásadou, že lidé se nemají zapojovat do ničeho, co opravdu dělat 

nechtějí. V podniku probíhají porady dobrovolně, což znamená, že témata i termíny porad 

jsou všem známé, takže každý se může nebo nemusí porad zúčastnit. Také dodržují zásady, že 

zaměstnanci musí být ujišťováni v tom, že jejich nejpřednější prioritou je jejich osobní zájem, 

nikoli zájem firmy.  

Semco je tedy zářící reklama na inovace managementu. Proč tedy více firem nevypadá 

jako Semco nebo Google? Asi proto, že většina manažerů si neudělá čas a nepustí se do 

odkrývání a odstraňování vlastních zarytých zásad managementu. A snadno se polekají 

systému řízení, který je jak jedinečný, tak i složitý. Avšak budování systému řízení trvá i celá 

desetiletí. Inovace managementu totiž není šestiměsíční projekt, je to nikdy nekončící proces 

a hledání lepších způsobu, jak spojovat lidské schopnosti. Čím dříve se firmy začnou 

zbavovat svých tradičních přesvědčení v oblasti managementu, tím dříve se stanou 

konkurenceschopní. [5] 
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4.2 Příklady úspěšně inovujících podniků v České republice  

Česká republika patří mezi tzv. „mírné inovátory“. Hybnými silami celkového 

pokroku je otevřenost výzkumného systému, spolupráce podniků při inovacích a obchodní 

uplatnění znalostí. Klíčem k úspěšnému růstu inovací jsou pak větší investice podniků, 

silnější poptávka po evropských inovativních řešeních a méně překážek při komerčním 

zavádění inovací. Mezi úspěšně inovující podniky v České republice patří zejména: [29] 

 

LINET  

Česká firma LINET spol. s r.o. je předním evropským výrobcem nemocničních a 

pečovatelských lůžek. Portfolio firmy zahrnuje řešení určená pro intenzivní péči, produkty pro 

běžnou lůžkovou péči i speciální lůžka pro domovy seniorů. Nabídka rovněž obsahuje širokou 

škálu příslušenství jako antidekubitní matrace, mobiliář, zdravotnický nábytek atd.  

V oblasti výroby zdravotnických lůžek si LINET dlouhodobě drží pozici 

technologického lídra. Firma na trh pravidelně uvádí výrobky a služby s inovativními 

vlastnostmi a funkcemi. Na jejich vývoji LINET intenzivně spolupracuje se zdravotníky i 

předními odborníky z různých vědních oborů, což firmě umožňuje držet krok s novými trendy 

v oblasti lékařské péče. [7] 

 

Elmarco  

Elmarco s.r.o. je první firmou na světě, která vyrábí a prodává zařízení na výrobu 

nanovlákenného materiálu v průmyslovém měřítku. Základem úspěchu firmy je spolupráce s 

předními světovými univerzitami a průmyslovými společnostmi působícími na globálním 

trhu. Ve společnosti Elmarco se snaží o neustálý vývoj a poskytování unikátní technologie a 

zařízení na výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku, a tím přispět ke zlepšení kvality 

našeho života. Evropský trh je zajištěn z českého sídla společnosti, asijský trh má na starosti 

asijská pobočka v Tokiu a americký trh zajišťuje americká pobočka Elmarco v Severní 

Karolíně. [30] 
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SINGING ROCK  

SINGING ROCK s.r.o. je firma, která se zaměřuje na výrobky zabezpečující osoby ve 

výškách, tedy na lezecké úvazky a horolezecká lana. Sortiment firmy je dále rozšířen o 

karabiny, jistící a slaňovací pomůcky, kladky atd. Neustále zlepšuje spolehlivost a funkčnost 

vybavení. Výrobky jsou určeny nejen horolezcům, ale i pracovníkům v extrémních 

podmínkách jako např. speleologům, hasičům nebo záchranářům. Firma dbá na perfektní 

informovanost zákazníka ohledně používání vybavení pro výše uvedené aktivity, podílí se 

aktivně jak na tvorbě metodiky pro tyto činnosti, tak na tvorbě příslušných mezinárodních 

standardů. Zajišťuje a zlepšuje systémy řízení jakosti a zavádí nové moderní trendy v řízení 

firmy, které jsou založené na procesním přístupu. [22] 

 

Fosfa  

Je to podnik s dlouholetou výrobní tradicí, která sahá až do roku 1884. Firma Fosfa 

a.s. patří mezi největší zpracovatele žlutého fosforu v Evropě. Vyrábí také čisticí prostředky, 

detergenty, přípravky pro potravinářský průmysl a organominerální hnojiva. Ve firmě je na 

vysoké úrovni aplikována filosofie KAIZEN. Prioritně se orientují na tok informací a 

materiálu, který jim pomáhá odhalit plýtvání jak v administrativních tak i ve výrobních 

procesech. Klíčovým cílem společnosti a všech jejích procesů je dosažení úrovně firmy 

světové třídy. [23] 
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5 ASPEKTY ÚSPĚŠNÝCH INOVUJICÍCH PODNICÍCH  

Podnikatelské prostředí 21. století se charakterizuje rychle se měnícími faktory, na 

které by manažeři na všech úrovních řízení měli reagovat. Organizace na celém světě stojí 

tváří v tvář globálním trendům, které kompletně mění pravidla mezinárodní a tím i 

nadnárodní konkurence a to jak pro jednotlivé organizace, tak i celé země.  

Hlavním důvodem rozmachu inovací a vývoje, je zejména zkracování životních cyklů 

produktů, technologický pokrok, vyšší informovanost a náročnost zákazníků. Podnik, který 

chce uspět v konkurenčním prostředí, nesmí vývoj nových výrobků nikdy přerušit. Proto již v 

době, kdy je některý z výrobků úspěšný na trhu, se musí pracovat na inovaci, která ho 

nahradí. Průměrná automobilka uvádí na trh nový produkt každé 2 až 3 měsíce. A nejde jen o 

nové modely, ale i o nové technologie. [26] 

Následuje výčet aspektů, které souvisejí s rozmachem a rostoucím významem inovací, 

o kterých by podniky, ale i vlády podporující inovace měly mít přehled.  

 

5.1  Inovační kultura  

Je zaměřena na podporu různorodosti v myšlení a jednání lidí. Spojuje lidi staré a 

mladé, zkušené a nezkušené, lidi s kreativním a analytickým myšlením, lidi z firmy i mimo 

ni. Propojuje lidi, kteří rozumějí strojům i lidem. Nejčastěji jsou používány metody Kaizen, 

Six Sigma nebo Lean (viz kapitola 3). Při inovacích je důležitá různorodost názorů a pohledů 

na svět. Svobodné firmy, kde zaměstnanci sami rozhodují o tom, co, kdy, kde a jak budou 

dělat, dosahují nadprůměrné inovační výkonnosti a to je také společný faktor úspěšně 

inovujících podniků, například Google, Pixar nebo Harley Davidson. [15] 

Tvořivost lidí však nelze organizovat, ale lze ji povzbuzovat. A to tím, že vhodné 

prostředí bude lidi povzbuzovat k tomu, aby mluvili otevřeně jak o problémech a 

příležitostech, které se týmu týkají, tak i o úspěších a prohrách. Důležité je také oceňovat 

jakýkoliv podstatně přínosný a dobře provedený výkon. [1] 
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5.2 Vymezení pozice manažera inovací 

V každodenní praxi se nejprve vyřizují úkoly, které jsou urgentní, u kterých je určený 

blízký termín dokončení a kde je patrné, že by oddálení způsobilo okamžitý problém. 

Především v malých podnicích jsou manažeři zaneprázdnění takovými úkoly, kde většinou 

musí sami jednat s dodavateli i odběrateli, řešit personální otázky a sami se zapojovat do 

řízení výroby apod. Přitom se může stát, že manažer se nestihne věnovat tomu, co je na 

manažerské práci klíčové, tedy hledat takovou cestu, kterou se má podnik v budoucnu ubírat. 

Proto může dojít k tomu, že se podnik přestane vyvíjet a ztratí svou konkurenceschopnost. 

Aby se vedení podniku nezahlcovalo konkrétními naléhavými úkoly a mohlo se věnovat 

inovacím, je potřeba, aby si podnik vypomohl účelovým nástrojem. Takovým nástrojem může 

být systém práce na inovacích, který je založen na činnostech a postupech se závazně 

stanoveným obsahem a termíny. Aby tento systém působil jako nástroj zajišťující průběžnou 

práci na inovacích, musí se dodržovat. Inovační aktivity se totiž často odkládají, protože se 

zde sama od sebe neobjevuje žádná osoba, která by tyto činnosti připomínala a vyžadovala 

jejich rychlé provádění. Proto je třeba vytvořit funkci manažera inovací. Jeho úkolem je tedy 

dodržování dohodnutého systému. Díky kterým budou dotaženy k realizaci nápady 

kreativních spolupracovníků. Proto je vhodné zavést nástroje pro provádění průběžných 

inovačních aktivit a mezi ně patří [12]: 

Shromažďování podnětů pro inovace  

Podnětem může být jakákoliv informace, která podnítí vznik inovací např. snížení 

ceny, zavedení internetového prodeje. Úkolem tedy manažera inovací při zavádění systému je 

seznámit všechny pracovníky se smyslem evidence podnětů. Vysvětlit, co všechno je třeba 

evidovat a co se bude dít dál.  

Stanovení priorit jednotlivých témat 

Je to rozhodovací etapa, kdy úkolem manažera inovací je získat od managementu ty 

témata, která jsou prioritní a kterým je potřeba se dále věnovat. Je zde obtížné najít míru 

kritického přístupu k podnětům, tak aby nebyl zavržen podnět zdánlivě nereálný, který má ve 

skutečnosti vysoký potenciál. 
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Hledání inovačních zadání  

Inovační podněty patřící pod vybraná prioritní témata mají být použity jako základ pro 

generování inovačních zadání. Úkolem manažera inovací je zvolit vhodnou metodu, 

zformulovat problém a vybrat vhodné odborníky.  

Diskuse nad inovačními nápady  

Je zde kriticky posuzováno inovační zadání. Úkolem manažera inovací je vybrat členy 

skupiny, předat jim v předstihu zadání k rychlému posouzení a dohlédnout na to, aby žádné 

zadání nebylo vyřazeno rovnou bez zamyšlení. Výsledkem práce je seznam inovačních zadání 

doporučených k provedení.  

Studie proveditelnosti  

Zde se posuzuje životnost inovací vyplývajících z vybraných inovačních zadání, a to 

z finančního hlediska, z hlediska technické proveditelnosti i tržní příležitosti. Úkolem 

manažera inovací je sestavení týmu, zadání práce a dohlížení na termíny. Výsledkem je 

relativně přesný odhad životnosti inovace.  

Rozhodnutí o zpracování projektu  

Je to opět rozhodovací etapa. Manažer inovací předloží managementu výsledky 

uskutečnitelné studie a vyžádá si rozhodnutí o tom, pro které inovační zadání má být 

vypracován projekt. Poté management vyčlení na přípravu projektu kapacitu pracovníků 

podniku.  

Zpracování projektu 

Zde je zpracován plán inovace. Je přesně vymezen cíl, jednotlivé dílčí činnosti a k nim 

jsou stanoveny termíny, náklady a zodpovědné osoby. Manažer inovací nemusí být 

výkonným členem týmu, avšak dohlíží na dodržování obsahu a termínu zpracování projektu.  

Realizace projektu  

Obsahem je vlastní realizace projektu po jeho odsouhlasení managementem. Manažer 

inovací zde plní kontrolní a koordinační úlohu. Výsledkem je pak zavedení inovace do 

systému.  
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Monitoring inovačních výkonnosti  

Nakonec se provádí vyhodnocování efektivity inovační práce. Manažer inovací 

zhotovuje zprávu, kde srovnává náklady a přínosy. Vzhledem k tomu, že efekty inovační 

práce jsou dlouhodobé, nelze je exaktně vyčíslit.  

 

5.3  Inovační postupy a metody  

Inovační postupy by měly být vytvořeny jako zásadní procesy v podniku. A tato 

iniciativa musí jít shora od vrcholového managementu, neboť úspěchem inovujících podniků 

je, že si na inovace vyčleňují kapacity lidí, finanční zdroje, a také organizační rámec, který 

zahrnuje výběr a vedení projektů, trh nápadů, kapitálu a talentů. Inovace není výsledkem 

brainstormingu nebo kreativního workshopu. Jsou to metody (viz kapitola 3), např. TRIZ 

nebo WOIS, kterými se většina inovačních podniků řídí. [7] 

 

5.4 Učící se organizace 

Významným procesem je i práce s talenty, protože lidé dokáží přemýšlet, řešit 

problémy, zlepšovat a inovovat. Jenom lidé jsou schopni porozumět potřebám a požadavkům 

zákazníka a předávat své znalosti druhým. Většina úspěšných inovujících firem má ve svém 

středu výjimečné osobnosti, vedle kterých vyrůstají talenty pro inovace a podnikání např. 

Richard Branson, Wilbert Lee Gore nebo Steave Jobs. Značná pozornost se klade také na 

„učící se organizace“. Kdy lze inovace chápat jako učící cyklus, který zahrnuje proces 

experimentování, reflexe, zkušeností a ustálení. Informace, které se z jednotlivého cyklu 

inovace získávají, nejsou pouze technologické znalosti, ale i znalosti o tom, jak samotný 

proces řídit. Úspěšní inovátoři si poté hodnotí konkrétní postupy, upravují je, a následně 

zavádějí postupy pro řízení různých inovací jako např. způsoby řízení projektu nebo způsoby 

využití a sdílení informací. [9] 

Dle mého názoru by měly týmy rozvíjet myšlenky tak dlouho, dokud by se nedostavila 

první odezva od uspokojivých zákazníků. V čele každého týmu by měla být vůdčí osobnost, 

která správně a efektivně zformuluje, čeho musí být dosaženo. Jasně rozdělené úkoly 

podřízeným, tak aby každý pracovník věděl, co se od něho očekává, přispívá k větší 
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produktivitě myšlenek. Hlavním krokem při budování týmů, je výběr správných pracovníků. 

Každá organizace vyznávající inovace klade důraz na vyhledávání inteligentních a kreativních 

lidí. 

 

5.5 Otevřená inovace 

Klíčovým faktorem dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy je její inovační aktivita. 

Inovační aktivita je výsledkem procesů, ke kterým dochází uvnitř a vně firmy. V dnešní době 

dochází k významným posunům v teoretickém chápání inovačního procesu, především 

v souvislosti s trendem k otevřené inovaci. Termín otevřené inovace, byl poprvé použit 

profesorem Henry Chesbroughem. Nejprve však vznikaly inovace v uzavřeném systému, kde 

firmy prováděly výzkum zcela samostatně. To fungovalo naprosto dobře po většinu 20. 

století. Následně to bylo ale překonáno, díky rostoucí mobilitě vysoce vzdělaných a 

zkušených lidí. Rostoucí počet nových firem komercializuje výsledky externího výzkumu a 

vývoje a úspěšně soupeří s velkými firmami. Otevřená inovace využívá jak vnější, tak i 

vnitřní nápady firem. Manažeři tedy nemusí zahajovat svůj vlastní výzkum, ale mohou využít 

výzkumů i externích firem. 

 Výhody otevřené inovace [24]: 

 je např. spolupráce s univerzitami podílejícími se na výzkumu, 

 lze vybrat skutečně nejvhodnější řešení případně i několik řešení najednou, 

 lze nalézt řešení, které řeší problém zcela novým způsobem 

Otevřené inovace jsou tedy velkou výzvou pro firmy, zejména jejich vedení. Skrývají 

v sobě velký potenciál, ale jejich řízení je náročnější. Velké firmy jsou ve spolupráci 

s externími podniky mnohem aktivnější, což je do značné míry také důsledkem jejich 

zpravidla profesionalizovanějšího vedení. Malé firmy jsou však dynamičtější, neboť nemají 

složité struktury a mohou si na trhu najít rychleji své místo. [24] 
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5.6 Ochrana průmyslového vlastnictví 

Současné ekonomické prostředí v České republice a ve světě je založeno na vzájemné 

konkurenci firem. Pro udržení úspěchu na trhu, je potřeba investovat prostředky do výzkumu 

a vývoje inovovaných nebo nových výrobků. Proto společným faktorem úspěšně inovujících 

podniků je, že využívají následující možnosti k zajištění návratnosti vložených prostředků.  

Nejprve zabezpečují ochranu svých originálních řešení nebo postupů a poté zajišťují 

jejich utajení před potencionální konkurencí. Tento neformální způsob ochrany však skrývá 

některé problémy a to takové, že řešení bude utajeno pouze do chvíle, než je někdo vyzradí. 

Zaměstnavatelé se proto snaží zavázat zaměstnance v pracovní smlouvě k povinnosti utajovat 

předměty průmyslového vlastnictví. Pokud chce mít však vlastník právo zakázat užívání 

shodného řešení konkurenci, tak nejlépe tím dosáhne formou patentů nebo ochranných 

známek. Právní ochrana majetku sice nevyloučí možnost jeho padělání nebo okopírování, ale 

představuje významný prostředek k jeho ochraně a prosazování práv v případném sporu. 

Ochrana průmyslového vlastnictví by měla být nedílnou součástí dlouhodobé firemní 

strategie. [28] 

Patenty  

Mezi průmyslově právní ochranu, kterou většina inovujících podniků používá, patří 

zejména patenty. Patent je forma právní ochrany vynálezu, který splňuje zákonná kritéria. 

Patenty jsou udělovány na vynálezy, které jsou nové a jsou výsledkem vynálezecké činnosti. 

Vynálezem se rozumí řešení z oblasti techniky. Patent platí pak dvacet let od podání 

přihlášky, ovšem za předpokladu placení každoročních udržovacích poplatků. Souhlas 

k využití patentu se uděluje licenční smlouvou. Patent se může rovněž prodat, avšak v případě 

porušení patentu je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost. [28] 

 

5.7 Klastry 

Výchozí princip současného podnikatelského trendu zní: „Nová životní a 

podnikatelská filozofie se opírá o ideu spolupráce, což se projevuje v tvorbě vzájemně 

výhodných vnitřních a vnějších sítí angažovaných subjektů nejen v oblasti ekonomické“. 

Tento princip je považován za určující pro vývoj nové podoby podnikání, který bývá 
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označován jako „synergické podnikání“. Příkladem podnikatelské sítě je klastr, což je 

odvětvové seskupení podniků sdílející zdroje, které většina inovujících podniků využívá.  

Sítě se vytvářejí na formální i neformální spolupráci. Subjekty sítě mohou být 

geograficky na malém území, ale mohou být od sebe i prostorově vzdálené, nicméně 

propojené velmi intenzivními a rychlými informačními toky. Úspěch podnikatelských sítí 

závisí také na tom, zda se podnikatelé domluví dříve, než je vývoj donutí nebo zaskočí. [25] 
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6 KRITICKÉ ZHODNOCENÍ  

U inovací, vývoje a výroby by se neměly používat oddělené fáze, ale výrobek by se 

měl vyvíjet při spolupráci všech oddělení současně. Všichni by měli pracovat na produktu 

společně jako tým.  

Podle Johna Adaira lze inovace dobře řídit jedině v týmech. Tým je forma pracovní 

skupiny, kde se jednotliví členové vzájemně doplňují svými schopnostmi. Týmy by měly 

produkovat myšlenky, které by zlepšily nebo vytvořily zcela nové produkty a služby. Týmy 

totiž dokážou přemýšlet efektivně, když přemýšlejí společně. Vyznačují se nejen zkušeností, 

rozsahem znalostí, ale i souborem dovedností, které jsou určitě větší v porovnání s tím, čím 

mohou disponovat jednotliví členové týmu.  

Úspěšné inovační podniky jsou ale schopné identifikovat příležitost pro inovace, 

tvořit, navrhnout a plánovat inovační změny. Jsou schopné realizovat, učit se, vést a řídit celý 

inovační proces. Společným charakterem úspěšných inovačních podniků jsou především 

vytvořené podmínky a to v oblastech jako jsou inovační kultura, rozvoj talentů a lidí a 

inovační postupy a metody.  

Inovace je svým způsobem hazard, avšak dobrá organizace podporuje tvořivé lidi v 

tom, aby cíleně riskovali. V každé inovační a podnikové firmě dochází většinou k neúspěchu. 

Po takovém neúspěchu by měl následovat rozbor situace. Z analýzy situace by manažeři měli 

zjistit varovné signály, které předtím přehlíželi a tím zastavit potenciální neúspěch dříve, než 

nabere rychlý spád. Cílem rozboru je poučit se z chyb, nikoliv za chyby někoho trestat. 

Pracovníci by měli vědět, že případný neúspěch jejich místa neohrozí. Jinak by většina 

inovátorů rezignovala a převládlo by u nich přirozené pokušení, a to nezahrávat si s ohněm. 

Manažeři by měli akceptovat otevřeně přirozené chyby a neúspěchy trestat bez tvrdých 

postihů. Měli by se na chyby dívat jako na přirozenou součást obchodu a jako na nezbytný 

vedlejší produkt inovace. S růstem byznysu je nutné povzbuzovat zaměstnance, aby 

projevovali osobní iniciativu. Vedoucí, který každou chybu podrobí zničující kritice, obrousí 

iniciativu a podnikavost. V takovém případě se firma může rozloučit s rentabilním růstem. 

Základem podnikání je obchod za účelem zisku. Zisk je odměna za inovátorství a 

podstoupené riziko. Proto by se jakékoliv organizace měly naučit žít s riziky. Podceňování 

rizik může být signálem nedostatečné zkušenosti nebo neschopnosti v rozhodování, ale úplné 

ignorování rizika je naprosto nerozumné.  
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Obecně platí, že lidé, kteří se o svou práci zajímají, mají snahu přicházet se svými 

nápady, jak práci vykonávat lépe. I kdyby se jednalo jen o malé vylepšení, tak i to je součástí 

inovativního procesu. Z hlediska motivace je důležité, aby každý zaměstnanec měl pocit, že je 

součástí firmy, že plně sdílí odpovědnost za rozvíjení výrobku či služby. Dobré myšlenky a 

nápady se vyskytují v organizacích, které podporují kreativní jedince a poskytují jim dostatek 

času pro tvořivé myšlení. Důležitým předpokladem jsou také vůdčí schopnosti a vize, s 

jejichž pomocí se správné prostředí vytváří a udržuje. 

Firmy často stojí před rozhodující otázkou, zda inovovat nebo ne. Pokud totiž inovovat 

nebudou, jejich podnik může zaniknout. A jestli se rozhodnou inovovat a inovace nebude 

úspěšná, může to také vést ke konci podniku. V dnešní hektické době se ale firmy tímto 

tématem zabývat nemohou, pokud chtějí být na trhu úspěšní, musí se pustit do inovací i když 

to s sebou obnáší rizika.  

Klíčem úspěchu je řídit inovace lépe než konkurence. Gary Hamel si myslí, že inovace 

mohou být strategickou schopností, stejně jako v některých společnostech je kvalita 

považována za disciplínu. Inovace není dosažena dvoudenním brainstormingem. Úspěch 

vyžaduje rozvoj nejen myšlenkového trhu ale i kapitálového trhu. Společnost by měla 

podporovat a odměňovat nové myšlenky. Pravdou je, že nápady mohou přijít odkudkoliv a to 

nejen z laboratoří, ale i od zákazníků. 
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ZÁVĚR  

První kapitola bakalářské práce se věnuje vymezení a dělení pojmů inovací, jejich 

řízení a významné roli inovací v konkurenceschopnosti, která je založená na 

nenapodobitelných schopnostech a dovednostech. Dosažení vyšší konkurenceschopnosti 

pomocí inovací má za následek produkty levnější nebo vyšší kvality než od konkurence. 

Následně je pak popsán inovační potenciál České republiky. Oproti zahraničním firmám patří 

Česká republika mezi mírné inovátory, měla by více investovat do inovací a spolupracovat 

např. s výzkumnými systémy.  

Druhá kapitola se věnuje členění podnikových organizačních struktur. Nejčastěji se 

organizační struktura ve firmách odvozuje od uplatňování rozhodovací pravomoci mezi 

jednotlivými organizačními jednotkami. Dle tohoto hlediska se rozlišují organizační struktury 

na dva základní typy liniové a štábní. Existují však i kombinované struktury stojící na 

rozhraní mezi těmito dvěma typy organizace podniku. 

Ve třetí kapitole je shrnuto podnikové řízení, z kterého vyplývá, že je to schopnost, 

kterou je třeba získat zkušenosti a ponaučením. Řízení inovací zajistí úspěšný průběh, pokud 

je zkoordinováno se všemi zapojenými částmi organizace. K tvorbě inovací se pak může 

využít například moderních trendů v řízení.  

Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny příklady úspěšných inovujících podniků jak ze 

zahraničí, tak i z České republiky. Podle mých poznatků používají systémový přístup k řízení 

inovací snad všechny velké podniky.  

V páté kapitole jsou popsány společné aspekty inovativních podniků. Mezi hlavní 

nedostatky podniku patří, že do inovací je zapojena jen část zaměstnanců a jen málo podniků 

má vlastní středisko výzkumu a vývoje na podporu inovací. Ve většině firem je za inovování 

odpovědno především vrcholové vedení, jako jsou jednatelé, majitelé, nebo také ředitelé. 

Pouze malé procento firem má ustanovené osoby, které jsou odpovědné za inovace. 

Nejlepším předpokladem pro využívání nových konceptů inovací je koncept otevřených 

inovací. 

Poslední kapitola představuje mé vlastní kritické zhodnocení tématu a zjištěných 

poznatků.  
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