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Abstrakt  

První část této bakalářské práce se zabývá definováním základních pojmů marketingu. Dále 

jsou zde analyzovány fáze inovačního marketingu a uplatnění marketingového přístupu 

k inovacím. Tato práce řeší také inovační proces, jeho efektivnost a jaké jsou možnosti 

financování inovací soukromou a veřejnou sférou. Na závěr je uvedeno, jakým způsobem lze 

uvést nový produkt či službu na trh. Cílem této práce je stručně analyzovat aplikaci 

konkrétního produktu na trh. 
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Abstract 

The first part of this thesis deals with the definition of the basic concepts of marketing. 

Furthermore, there are analyzed the stages in the innovation of marketing and the application 

of the marketing approach to innovation. This work also addresses the innovation process, its 

effectiveness and what are the possibilities of financing of the innovation of the private and 

the public sector. In conclusion, it is shown how to introduce the new product or service on 

the market. The aim of this work is to briefly analyze the application of a specific product on 

the market. 
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1. Úvod 

Na trhu českém i světovém stále přibývá mnoho nových podniků, ať už se jedná o malé, 

střední nebo velké, všechny se snaží být nejlepší. Jejich cílem je maximální zisk a možnost 

nabídnout zákazníkovi výrobek nebo službu, kterou potřebuje, tak aby měla firma co nejnižší 

náklady. S tímto procesem úzce souvisí dobře řízená inovační politika, která zvyšuje 

konkurenceschopnost na trhu podnikání. Toto obnovení může mít dvojí povahu. Nabídka 

lepších a dokonalejších produktů, které lépe vyhovují potřebám zákazníka, jde o inovaci 

produktu, nebo zvýšení kvality výrobků, v tomto případě se jedná o inovační proces. Úspěšné 

inovace nejsou dílem náhody, jedná se o cílevědomý a plánovaný proces. Souvisí úzce 

s technologickými postupy, výzkumnými činnostmi, vzděláním, nákupem know-how nebo 

licencí, podnikatelskými aktivitami jako například investování do nového výrobního zařízení. 

Důvodem, proč jsem si vybrala téma marketing inovací, je jeho aktuálnost. Myslím si, že 

inovace v marketingu dříve nebyly tolik zjevné, nevyužívaly se v plném rozsahu, jako je tomu 

v dnešní době. Potřeby a priority zákazníků se mění, proto podniky inovují, aby si odběratele 

udržely a zároveň také získaly nové zákazníky. Jednoduše řečeno, firmy se musí přizpůsobit 

zákazníkům a jejich potřebám. Nejdůležitějším aspektem je samozřejmě zisk. Dále také 

schopnost odlišit se od ostatních firem, být originální, jedineční a konkurenční. 

Cílem inovací je vytváření nových produktů nebo služeb, které člověk prozatím nepotřebuje, 

ale až do doby, kdy je výrobek vytvořen nebo služba poskytnuta a člověk se bez ní nedokáže 

obejít. Reklamy jsou všude kolem nás. Nejčastěji si jich všimneme v televizi a na 

billboardech, ale vyskytují se také ve veřejné dopravě, v letácích a novinách, na internetu, na 

některých výrobcích nebo souvisí s určitými službami. Podniky se prostřednictvím reklam 

potřebují prezentovat, ale aby se staly ještě odlišnějšími a speciálnějšími, využijí aplikaci 

inovace a tím zefektivní produkt nebo službu.  

Hlavním cílem bakalářské práce je vysvětlit pojem marketing, přiblížit inovační proces, 

efektivnost inovačního procesu a analyzovat zavedení nového produktu nebo služby na trh.  
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2. Definice marketingu, inovace a souvisejících pojmů 

Přední obchodní organizace v americké zemi The American Marketing Association (AMA) 

během let 1985 až 2005 definovala marketing tímto způsobem: 

„Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce 

myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, které splňují individuální a 

organizační cíle.“[10] 

Roku 2007 AMA znovu aktualizuje novou definici marketingu, která přesouvá pozornost od 

marketingového mixu k vytváření hodnot pro zákazníka. 

„Marketing definuje jako aktivitu, soubor institucí a procesů pro vytváření, komunikování, 

dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou 

společnost“. [10] 

Abychom lépe pochopili pojem marketing, je nezbytné ještě vysvětlit pojmy, jako jsou 

potřeby, přání, poptávka, nabídka a trh. 

Potřeba vyjadřuje subjektivní pocit nedostatku něčeho, co je považováno za nezbytné nebo 

žádoucí. Potřeby jsou společné pro všechny lidské bytosti a můžeme je rozdělit do tří 

základních kategorií. Fyziologické, sociální a individuální potřeby. Tyto potřeby vychází 

z Maslowovy pyramidy potřeb, která je uspořádána od nižších, základních až po nejvyšší, 

nejdůležitější. Teprve po splnění základních potřeb se nám otevírá možnost splňovat potřeby 

vyšší. Mezi fyziologické potřeby můžeme zařadit teplo, jídlo, pocit bezpečí, mezi sociální 

potřebu sounáležitosti a uznání a do individuálních potřeb umístíme potřebu seberealizace, 

která je na samém vrcholu Maslowovy pyramidy. [24] 

Přání je obrazem konkrétní formy uspokojené potřeby. Na stejnou potřebu lidé mohou 

reagovat různými přáními, které vedou k uspokojení potřeby.[9] 

Poptávka realizuje uspokojení potřeb směnou na trhu. To znamená, že za určité přání jsme 

schopni a ochotni zaplatit požadovanou cenu na trhu. [26] 

Nabídka je množství výrobků, zboží a produktů, které vystupují na trh při určité ceně. 

Rozlišujeme individuální nabídku a tržní nabídku. Pokud jedna firma nebo jeden výrobce 
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přijdou na trh s jedním produktem, hovoříme o individuální nabídce. Součtem individuálních 

nabídek na trhu se rozumí tržní nabídka. [25] 

Trh definujeme jako skupinu spotřebitelů nebo firem, která by mohla požadovat uspokojení 

určité potřeby. Je to místo, kde se setkávají kupující a prodávající. Na trhu dochází 

k ovlivňování mezi nabídkou a poptávkou. Ideální stav trhu, je v případě, kdy se nabídka 

rovná poptávce. [8] 

Pod pojmem inovace rozumíme nový druh služby nebo výrobku, který není především 

důležité vynalézt, ale který musíme prosadit jak v podniku, tak i pro spotřebitele – zákazníky. 

Za zmínění stojí zejména to, že se jedná o vnitropodnikovou individuální novinku, která nemá 

charakter stoprocentní novosti, a že nebývalý význam je hlavně při zavádění a prosazování. 

Tímto se inovace stávají objektem marketingu. [15] 

Nyní jsme si vysvětlili dva nejdůležitější pojmy. Jak ale nahlížíme na marketing inovací dnes? 

Z managementu inovací se stal samostatný obor. Marketing inovací je část managementu, 

který je v dnešní době natolik rozvinutý, že jej inovativní firmy využívají jako podporu 

managementu. Je zároveň součástí managementu i marketingu inovací. Avšak marketing 

inovací se více zaměřuje na cílové zákazníky. Nesetkáváme se ani tolik s problémem samotné 

výroby, s faktory slabé techniky nebo s interními podnikovými neshodami. Faktory, jež jsou 

mnohem důležitější, jako například informace z výzkumu trhu nebo operativní rozhodování, 

jsou spojeny s chováním cílových zákazníků a konkurence. [15] 

V případě, že by chtěl marketing inovací ještě mnohem lépe porozumět potřebám zákazníků, 

musel by být více propojen a formován sociologií. Společenská věda jako je psychologie nebo 

sociologie se zabývá jen okrajově chováním člověka v inovačních procesech. Hlavními 

tématy jsou podpora kreativity, sociálně kognitivní učení, přejímání inovace a její motivace, 

inovační skupinové procesy ovlivňující komunikaci a spousta dalších námětů. [15] 

  

2.1 Tradiční marketing 

Ekonomika za poslední dobu prošla velkými změnami, především co se týče výroby, 

zákazníků a informovanosti o produktech nebo službách. Tradiční marketing se vyznačuje 

především normalizací výrobků, zákazník není vnímán jako jednotlivec, nahlíží se na skupinu 

zákazníků a hlavně, jak získat více zákazníků a spotřebitelů. [15] 
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Tento typ marketingu uplatňuje různé metody, jak oslovit zákazníka. Nejčastěji se využívá 

reklama, která může mít velmi hodně podob. Za reklamu považujeme nejčastěji leták nebo 

katalog s nabízenými službami a produkty, billboardy, které upozorňují na právě probíhající 

akci, s rozvojem elektrotechniky a moderních komunikačních zařízení se reklama dostala na 

televizní obrazovky ve formě Teleshoppingu nebo Telemarketingu. Tradiční marketing 

využívá také přímého kontaktu se zákazníkem. Základním faktorem úspěchu přímého 

marketingu jsou zákaznické databáze, které přestavují seskupený soubor komplexních 

informací o individuálních zákaznicích a popřípadě potenciálních klientech. Takové firmy 

pracují s nejmodernějšími telekomunikačními prostředky, jako jsou SMS Marketing, MMS 

Marketing nebo dokonce posílání reklam do elektronické pošty. [15] 

Tradiční marketing na trhu stále přebývá, avšak ne již v takové míře jako tomu bylo před 20 

lety. Modernizace a vývoj technologií jdou stále kupředu a podniky se musí přizpůsobovat a 

zároveň se učit novým věcem, aby nezůstaly pozadu. [8] 

 

2.2 Inovativní marketing 

Inovativní marketing se vyvinul z tradičního právě díky vývoji moderních prostředků. Mezi 

moderní pojetí marketingu patří například internetový prodej (E-marketing). Tento způsob 

prodeje velmi významně posouvá hranici prodeje zboží a výrobků. S rostoucí globalizací, kdy 

téměř 98% populace používá internet, lze hovořit o neomezeném množství odbytu produktů. 

[8] 

Inovativní marketing klade důraz na „spokojeného zákazníka“. Zákazník má své priority a 

potřeby a dobře si je uvědomuje, ale má i takové potřeby, o kterých ještě neví a je zapotřebí je 

v něm vyvolat. Je to z toho důvodu, že představují jeho ochotu zakoupit si něco „nového“. 

Potenciál zákazníka není definovaný pouze ochotou, ale rovněž schopností koupit. [8] 

Cílem je skutečná konkrétní koncepce, která využívá teorie tržních částí, marketingového 

mixu a dalších. Samozřejmě je cílem také zisk, ale především za účelem spokojeného 

zákazníka a jeho návratnosti. [8] 
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2.3 Inovační podnikání  

Inovační podnikání lze nazvat jako soubor podnikatelských aktivit, které se zaměřují na 

neustálou realizaci inovací. Předmětem podnikání je uvést dané výsledky na trh. K inovačním 

firmám patří především malé a střední podniky. Jejich hlavním účelem je uskutečnění 

projektu nového produktu, výrobku, technologie nebo služby do fáze tržního umístění. Každý 

malý a střední podnik má určitou podnikatelskou strategii, avšak ta by se neobešla bez 

kreativity pracovníků. Inovační strategie se opírá, jak o tvořivost, tak rovněž zahrnuje 

rozvojový proces, který začíná stanovením prospěchu pro zákazníka a končí technologickou 

nákladností z pohledu výrobce. Základem kvalitního podnikání je plánování, zavádění 

efektivních inovačních strategií a samozřejmě finanční řízení podniku. [8] 

Podnik na vyšší úrovni má dlouhodobý přístup řízení a zahrnuje inovace do svých strategií. 

Vrcholové vedení podniku musí neustále sledovat dění na trhu, musí co nejlépe odhadnout 

příčiny, vývoj a následky trhu. Inovace jsou v tomto případě také finančně náročného 

charakteru, firma musí brát v úvahu zákony, zahraniční i politickou situaci, vědeckotechnický 

výzkum a mnoho dalších omezení. Nicméně v dnešní moderní době, kdy je konkurence 

obrovská, musí firma brát inovace jako nutnou podmínku k udržení se na trhu. [8] 

Na střední úrovni je přesně daná práce na inovaci od zaznamenání prvního podnětu až k její 

realizaci. Firma postupuje systematicky, nikoli nahodile. Pokud chce podnik skutečně 

systematicky pracovat, musí dodržovat několik dovedností, schopností a praktik. Těmi 

hlavními jsou [1]: 

- Kreativita pracovníků. 

- Schopnost posoudit reálnost nápadu. 

- Shromáždit všechny podněty vedoucí k inovaci. 

- Dobrá týmová práce a motivování pracovníků. 

- Financování inovačního projektu. 

- Spolupracovat s externími odbornými autoritami (výzkumná pracoviště) 

- Schopnost řídit daný projekt. 
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2.4 Jak inovovat? 

Tvorba nové myšlenky úzce souvisí s kreativitou a logikou. Tyto dvě vlastnosti se navzájem 

propojují a výsledkem je kreativní myšlení, které se sestává z následujících tří fází: [8] 

1. Vymezení oblasti zájmu. 

2. Vytvoření laterálního posunu – myšlenkový stimul. 

3. Propojíme tyto dvě myšlenky dohromady. 

Tento jednoduchý postup je aplikovatelný na různorodé škále problémů. Mohla by to být 

úloha, která je zapotřebí vyřešit, cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout nebo jednoduše 

například květina. Laterální posun (lateral displacement) spočívá v přerušení logického 

proudu myšlenek. Když vynecháme možnost, že květina za určitou dobu zvadne, uchýlíme se 

k myšlence, že květina nikdy nezvadne (viz Obr. 1). [8] 

 

 

 

Obr. 1 Laterální posun [8] 

Toto vnuknutí nové myšlenky se může zdát pro někoho jako nesmyslné, anebo to naopak 

smysl má. Laterální posun, který zde aplikujeme, převážně vytvoří mezeru, přerušení. 

V tomto bodě se nalézá prostor, respektive zdroj pro kreativní myšlení a tvořivost. [2] 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Mezera vytvořená laterálním myšlením [8] 

Náš mozek je samoregulující se systém, který stále vytváří nová a nová propojení. Pokud 

existují dvě nesouvisející a neslučující se myšlenky, náš mozek se těmito myšlenkami zabývá 

a snaží se nalézt určité spojení mezi myšlenkami. 
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Abychom docílili myšlenky, květina nikdy nezvadne, budeme posouvat pojem květina do 

takové fáze, až budeme moci tyto dva prvky logicky spojit. Určíme si podmínky, za kterých 

květina nezvadne. Je-li vyrobena z plastu nebo z látky, tak vskutku nikdy nezvadne. V tomto 

okamžiku jsme objevili nový pojem „umělá květina“. Nyní jsme odstranili mezeru a propojili 

dvě myšlenky, které téměř nebyly slučitelné. [8] 

 

 

 

 

Obr. 3 Propojení myšlenek [8] 

Nakonec je zapotřebí jakýkoliv nápad či řešení, aby bylo přijato, logicky obhájit. Avšak 

dospěli bychom k takovému nápadu, aniž bychom získali nějaký stimul? Odpověď zní: 

běžným logickým uvažováním ne. Techniky laterálního posunu nám opatřují stimuly, které 

běžné logické myšlení neposkytuje (viz Obr. 3). [8] 

 

3. Tři fáze inovativního marketingu 

Nejprve je důležité si zvolit výrobek nebo službu, poté si jednotlivé fáze inovativního 

(laterálního) marketingu popíšeme následujícími způsoby. [8] 

- První fáze je volbou oblasti zájmu v marketingovém procesu. 

- Druhá fáze definuje vytvoření laterálního posunu neboli marketingové mezery. 

- Třetí fáze je propojení nových myšlenek s původními. 

„Proces inovativního (laterálního) marketingu začíná volbou výrobku nebo služby.“ [8] 

Tuto jednoduchou definici je velmi důležité si zapamatovat, protože základem je začínat u 

konkrétní věci, daného výrobku nebo služby, přestože podstatou marketingového myšlení je 

úvaha o lidech a spotřebitelích. [8] 
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3.1 První fáze – volba oblasti zájmu v marketingovém procesu 

Jakmile jsme si zvolili produkt, vybíráme ze tří oblastí, které se stanou předmětem našeho 

zájmu – trh, produkt a zbývající části marketingového mixu. Inovativní marketing se 

zaměřuje na všechny tyto tři oblasti, jak je uvedeno na obrázku 4. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Zaměření na trh, produkt a marketingový mix [8] 

V první fázi pokračuje inovativní marketing tak, že provede laterální posun do jedné z výše 

uvedených oblastí. Členění těchto oblastí je důležité, protože vytváření mezer nám říká, že 

některé prvky jsou dané a o jiných začneme uvažovat odlišným způsobem, posuneme tedy své 

myšlení jiným směrem. [8] 

Pokud se zaměříme na produkt a budeme uvažovat, jaké dvě odlišné věci bychom mohli 

spojit, dospějeme k laterálnímu posunu. Například kavárna + počítač. Musíme si taky 

odpovědět na otázky jako, komu se náš nápad bude líbit, bude užitečný? V případě, že 

uspějeme, vyplnili jsme mezeru internetovou kavárnou (viz Obr. 5). [8] 
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Obr. 5 Oblastí zájmu je produkt: spojení internetu a kavárny [8] 

Zaměříme-li se na trh, přesněji na trh motorek, vybereme několik prvků, které se vztahují 

k motorkám a v jakých situacích jsou využívané. Poté přerušíme logický tok myšlenek a 

najednou se vynoří myšlenka, že by motorka mohla jezdit na vodě. V současnosti takový 

výrobek již známe, ale pokud si představíme, že neexistuje, musíme uvažovat nad otázkami: 

kde bude umístěn motor nebo co bude místo kol. [8] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Předmětem zájmu je trh: změna motorky na skútr – změna situace, kdy lze použít 

motorku [8] 

Nakonec si zvolíme předmětem našeho zájmu marketingový mix. Vybereme si například 

mobilní telefon. Napadne nás, že můžeme platit za hovory, i když je telefon vypnutý. 

Možností, jak vyplnit mezeru, je pro každého uživatele zavést tarif, který by mu dával přehled 

o měsíčních útratách. Tento tarif by byl pevný a uživatel by tak věděl, jestli se ocitl pod 

limitem nebo nad limitem, tedy jestli utratil méně, či více peněz. [8] 

Každého půl roku proběhne vyúčtování a uživatel peníze buď doplatí, nebo mu jsou vráceny. 

Takhle má neustále pod kontrolou své výdaje za volání. 
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Obr. 7 Oblastí zájmu je marketingový mix, který je navržen na prodej tarifů [2] 

Stane-li se předmětem našeho zájmu rovina trhu nebo produktu, vytvoříme laterálním 

posunem mezeru mezi těmito prvky. Tímto způsobem dospějeme snadno k vytvoření nové 

kategorie výrobků. Zaměříme-li se na další součásti marketingového mixu, zůstávají roviny 

trhu a produktu netknuty. Laterální posuny vedou k vytvoření subkategorií či inovativních 

obchodních postupů. [8] 

 

3.2 Druhá fáze – vytvoření laterálního posunu neboli marketingové mezery 

Jednou z hlavních myšlenek inovativního marketingu je právě vytvoření marketingové 

mezery, která vznikne, pokud uvažujeme neobvyklým způsobem. Nápady, které se vyvinou, 

nedávají žádný smysl a právě v tom spočívá princip vytvoření mezery. Nevytvoříme-li 

takovou mezeru, nemůžeme hovořit o inovativním marketingu. V případě, že po aplikování 

laterálního posunu nevznikla mezera – nesoulad mezi myšlenkami, pak se tedy nejedná o 

inovativní marketing, nýbrž o vertikální marketing. [8] 

Abychom se vyhnuli logickému uvažování, lze využít následující techniky, které autor Bob 

Eberle označil zkratkou SCAMPER [8]. Každé písmeno představuje začátek daného slova: 

- Substitute (nahradit). 

- Combine (zkombinovat). 

- Adapt (přizpůsobit). 

- Modify (modifikovat, upravovat). 

- Put (vložit). 

- Eliminate or reduce (vyloučit nebo omezit). 

- Reorder or invert (změnit pořadí nebo převrátit). 
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Všechny tyto operace lze aplikovat na oblast trhu, produktu a na zbývající části 

marketingového mixu. Avšak jakmile byly výrobek či služba vybrány, je zapotřebí zvolit 

pouze jednu z daných technik a využít ji pro předmět našeho zájmu tak, aby bylo možno 

vytvořit onu marketingovou mezeru. [8] 

V následující tabulce je možné si všimnout, jak byly narušené logické spojitosti a porovnat je 

v oblasti trhu, produktu a marketingového mixu. [8] 

Tab. 1 Využití techniky SCAMPER v oblasti trhu, produktu a marketingového mixu [8] 

  trh produkt marketingový mix 

nahrazení 
cukrová vata se nebude 

prodávat na pouti, ale v 

klubech  

hranolky se nebudou podávat 

s kečupem, ale s čokoládou 

platba za malý nákup pomocí 

bankovní půjčky  

převrácení 
cukrová se nebude péct na 

Vánoce, ale v létě 

pizza nebude dodána na místo 

určení  

produkty v obchodech, které 

nejsou označené cenovkami 

kombinace 
pivo budeme podávat nejen 

rodičům, ale i dětem 

(nealkoholické) 

hodinky ukazující, v kolik 

budeme na místo - do cíle 

nákup pečiva v pekárně i v 

trafice 

vyloučení automobil, který nejezdí  
mobilní telefon bez 

obrazovky 

oblečení nabízené bez 

jakékoliv značky či reklamy  

změna 

pořadí 

úvahu, že nejprve je třeba 

píseň nazpívat a poté slyšet 

zaměníme za: nejprve píseň 

uslyšíme a poté nazpíváme 

film vyvoláme poté, co si 

prohlédneme fotografie  

platba za telefonní hovor ještě 

dřív než je uskutečněn 

přehánění 
tužka, se kterou můžeme psát 

donekonečna  

láhev obsahující 200 l Coca-

Coly   

obraz, který zákazník vrátí 

poté, co si jej koupil 

 

 

3.3  Třetí fáze – propojení nových myšlenek s původními 

Chceme-li získat nějakou hodnotu, musíme nejprve provést vyhodnocení situace. V tomto 

okamžiku ještě neřešíme problém, jestli je dílčí informace správná či nikoli nebo zda jsme 

k ní došli logickou nebo nelogickou cestou. K tomuto vyhodnocení lze použít tři metody. [8] 

První metoda vyhodnocování spočívá v analýze nákupního procesu, který byl u spotřebitele 

vyvolaný vnitřním pocitem. Musíme si představit nákupní situaci vyvolaný stimulem, od 
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identifikace potřeby až po chování spotřebitele po uskutečnění koupě, včetně shromáždění 

informací. [8] 

Druhá metoda vyhodnocování vymezuje prvky užitečnosti či další pozitivní charakteristiky. 

V této chvíli se snažíme vyhledat pouze pozitivní stránky v našem stimulu, který se může 

jevit jako nemožný. [8] 

Třetí metoda spočívá v tom, že se snažíme vymezit oblast, ve které by produkt mohl být 

využit. V tomto posledním kroku zapřemýšlíme o možných oblastech využití, jako například 

prostředí, lidí, čas, příležitosti. Nyní se pracuje s tímto stimulem tak dlouho, aby do příslušné 

oblasti zcela zapadl. [8] 

 

4. Uplatnění marketingového přístupu k inovacím 

Inovace lze rozdělit podle inovačního stupně do dvou skupin: [15] 

- Radikální. 

- Inkrementální. 

Radikální inovace jsou charakterizovány radikálními, zásadními změnami. Strategie 

radikálních inovací je chápáno tak, že se na trhu objeví nový výrobek, který je jako nový 

chápán výrobcem i zákazníkem. Radikální inovace jsou ideálním řešením, pokud chce 

výrobce docílit největšího růstu na trhu a prodeje. U těchto druhů inovací jsou náklady na 

výzkum, vývoj a realizaci značně vysoké. [7] 

Inovace inkrementální, neboli přírůstkové, jsou velmi často využívané ve výrobním podniku. 

Jedná se o postupné, malé změny, které podnik provádí plynule, například v rámci systému 

řízení kvality. Tento typ inovací není příliš náročný na vysoké náklady na výzkum a vývoj, 

ani na nové technologie či zařízení. [16] 

Za inovaci je možno považovat jakoukoliv pozitivní změnu ve výrobním organismu. Inovační 

prostředí je tedy prostředí, kde jsou pozitivně vnímány nepřetržité změny, které se týkají 

všech elementů ve výrobním organismu: [13] 

- Organizace. 

- Stroje, zařízení a technologie. 

- Materiál, polotovar, surovina. 
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- Konstrukční řešení. 

Vzájemným působením příznivých změn uvedených výše, dochází k inovacím na různých 

úrovních, od prostých organizačních změn, přes kvalitativní a dílčí funkční změny, až po 

úplné přeměny vlastností, koncepce a zásad. V praxi dělíme inovace na následující typy: [13] 

- Produktové inovace – uvedení zcela nových anebo významně pozměněných 

vlastností produktů. Taková inovace se může jevit technickou změnou, nahrazením 

dosavadních komponentů či materiálů, uživatelskými možnostmi nebo funkčností.  

- Procesní inovace – zavedení určitých změn v procesu tvorby výrobku nebo zařízení 

firmy. 

- Marketingové inovace – zavedení nových, moderních forem realizace marketingové 

strategie, jako jsou například změny v designu, obalu nebo nové formy komunikace 

využitím nových nástrojů. 

- Organizační inovace – změny v řízení uvnitř firmy, pracovníků a dělby práce. 

 

4.1  Současné inovace podniků 

„K přežití společnosti jsou zapotřebí inovace, to znamená neustálá kreativní destrukce.“ [3] 

Před několika lety inovace a konkurenční boj mezi firmami nebyl tak velký, jako je tomu 

dnes. Po dlouhou dobu si mohly velké společnosti jako IBM nebo Sears dovolit jet v podniku 

na volnoběh, i přes to, že nedosahovaly velkolepých zisků. Takovéto podniky spoléhají na 

svou ohromnou velikost a trvalé tržní podíly. Inovace nebyla konkurenční nutností, protože 

pojetí a struktura těchto obrovských firem to nedovolovala. [6] 

Avšak dnes je to zcela jinak. Konkurence doráží ze všech možných a nepředvídatelných stran 

a poklidný růst firem v takovém boji neuspěje a je odsouzena k úpadku. Podniky musí 

inovovat a to neustále, aby měly šanci přežít na trhu a tím spíše získat hlavní postavení. 

Ovšem je nezbytně důležité inovovat v oblastech technologií, výroby, marketingu a financí, 

nesmí se opomínat rovněž na oblast řízení a strategie. Tady nastává zásadní problém. 

Vrcholové vedení by nemělo vsadit na dva produkty, které chce rozvíjet, ale spíše vyvíjet 

řadu menších iniciativ. Tím umožní dát přednost časným a častým „reálným testům“ svých 

nových produktů, služeb a nápadů a sestavit výsledky zpětné vazby do nových a 

zdokonalených variant. [6] 
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S inovacemi v podnikání je to obdobné jako s vynikajícími výkony ve kterémkoli jiném 

oboru. Je to obtížné, nicméně ne nezvládnutelné vyniknout jednou, ale mnohem náročnější 

vyniknout opakovaně a dlouhodobě. [6] 

Snad nejvýznamnější a největší pokrok nastal v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. Je stále těžší získat konkurenční výhodu samotným vykonáváním starých postupů 

o něco lépe, to zvládne téměř každý podnik. Ale prorazit na vrchol a získat další procento 

podílu na trhu je prvním krokem k úspěchu a udržitelnosti. [6] 

Ve stále větší míře náleží konkurenční výhody a zisky inovátorům, kteří zcela úplně překonají 

existující parametry. Tito strategičtí reformátoři nutí své konkurenty přizpůsobovat se novým 

pravidlům, která si v podstatě vytvořili oni sami. Konkurenci to vyvede z míry a zároveň si 

reformátoři vytvoří přechodný monopol na faktory podstatné pro úspěch v daném oboru.[6] 

Existují tři základní typy strategických reforem: [6] 

- Vytvoření úplně nového odvětví. 

- Změna pravidel fungování existujícího odvětví. 

- Vytyčení světového standardu v nově vznikajícím odvětví, které vytváří někdo jiný. 

 

Apple Computers 

Je typickém příkladem vytvoření zcela nového odvětví. Tato počítačová společnost vznikla 

během 4 let (1977-1981) v garáži Steva Jobse a Stephana Wozniaka. Po několik let to byla 

firma o dvou zaměstnancích, kteří vyráběli počítače ručně, avšak od roku 1994 vyrostla Apple 

Corporation ze soukromé společnosti v nadnárodní korporaci s ročním obratem 128,8 miliard 

dolarů, zaměstnávající 98 000 lidí (rok 2014) a vytvářející stovky nových vedlejších 

produktů. [6] 

Obchodní využití osobních počítačů Apple, demokratizovala počítačové odvětví. Společnost 

přetvořila velké, nákladné a neohebné produkty, které byly určené vysoce specializovaným 

odborníkům ve velkých společnostech na odvětví zaměřené na individuálního zákazníka 

v domácnostech, malých podnicích a školách. Nejdůležitější cíl Apple Computers – 

přizpůsobit počítače lidským potřebám. Tento přístup přinesl zcela nové zákazníky díky 

používání barevných ikon, jednoduchého zacházení, srozumitelnosti a dalších výhod. [6] 
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Švýcarské hodinky Swatch 

Dříve se hodinky vyráběly v malých sériích a při relativně vysokých nákladech. Proto se 

společnost Swatch rozhodla udělat inovativní změny. Nicholas Hayek byl dostatečně kreativní 

a odhodlaný pro pozitivní změnu. Hodinky navržené Ernstem Thomke, spojovaly tradiční 

prestiž, spolehlivost a měly nové automatizované inovační prvky, což umožnilo rychlou 

sériovou výrobu. Zároveň zde byla snaha stále udržet moderní vzhled hodinek, ale při vysoké 

cenové dostupnosti. Skutečná podstata spočívala ve funkčnosti hodinek. Nicholas Hayek 

přeměnil hodinky jak na výstřední doplněk, tak i na sportovní, při zachování spolehlivosti 

funkcí. Tím zaujal trh mladších zákazníků a dostal se před konkurenty, jako byly například 

Timex. [6] 

 

Společnost General Magic 

Společnost prorazila na trh v oblasti kapesních komunikačních zařízení, které bylo nazýváno 

„osobními digitálními asistenty“. Prvotní projekt byl zahájen v roce 1990 v rámci společnosti 

Apple Computer. Pro toto komunikační zařízení také vyvinuli nový operační systém zvaný 

Magic Cap. Marco Porat, generální ředitel společnosti Generel Magic, potřeboval kapitál, aby 

mohl rozvíjet operační systém Magic Cap, proto představil svou vizi budoucím uživatelům a 

programátorům technologií General Magic, mezi něž patřili Motorola, Philips, Sony nebo 

Apple Computer. Tato partnerství zaručují dlouholeté zákazníky využívající tento operační 

systém. [6] 

 

Shrnutí 

První strategický krok, vytvoření zcela nového odvětví je z mého pohledu ideální. Vyžaduje to 

ovšem hodně trpělivosti, kreativity, spoustu nových nápadů, které je nutno v určitém časovém 

intervalu obměňovat a v neposlední řadě také štěstí. Důležité je rovněž obklopit se lidmi, 

spolupracovníky, kteří budou mít stejné nadšení pro inovační proces, protože pokud tomu tak 

nebude, hrozí neúspěch procesu. Každá větší společnost, která se vydala vlastní novou cestou 

ať už je to Apple Computer nebo hudební stanice MTV, měla jedno společné. Vybočení 

z dosavadních standardů.  
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Změna pravidel fungování odvětví anebo změna zásad, kterými se řídí společnosti, jsou další 

možnosti, jak uspět. Bohužel v dnešní době nezbývá firmám nic jiného než stále bojovat o 

udržení se na trhu. Ať už se podnik rozhodne pro jakoukoli pozitivní změnu, je to vždy krok 

dopředu, protože spotřebitelskému trhu se poměrně brzo omrzí stávající produkt, proto je 

nutné být inovativní. 

 

5. Inovační proces 

Inovační proces znázorňuje souhrnný proces, jehož složitost a náročnost je přiměřená tomu, 

jak díky technickému rozvoji, růstu konkurence, obsazování trhů dochází přirozeně 

k poměrnému snížení nových návrhů a nápadů vzhledem k realizovaným výrobkům. Snahou 

inovace procesu je zajistit změnu pracovních postupů, zlepšit produktivitu, snížit náklady a 

zlepšit jakost vyráběných výrobků. [14], [15]  

Při inovacích na sebe vzájemně působí účastníci trhu, pracovníci, zaměstnanci, technologie i 

okolní vlivy. Působí nezávisle a dynamicky, jedná se tedy o komplexní systémy. Rovněž i 

inovační proces lze vyznačit dílčími, souhrnně provázanými procesy probíhající souběžně a 

vzájemně se prolínající, které mají zpětnou vazbu. Tyto jednotlivé procesy mají různé úkoly, 

kterými jsou analýza, rozhodování, provádění a kontrola. [15] 

Pokud se inovační proces týká produktů či služeb, životaschopná inovace začíná vždy dobrým 

nápadem. Dále pokračuje zavedením do určitého výrobku nebo služby, kterou zákazníci 

potřebují. Jakmile jsou tyto výchozí kritéria stanoveny, procesy, které vedou k inovaci, 

převážně vyžadují další investice do výzkumu a vývoje. [4] 

Ideální je, aby byl inovační proces chápán jako primární proces, jež jde řídit a regulovat. I 

přes to, že proces není konkrétní jako například proces ve výrobě, přesto ho lze identifikovat. 

[15] 

Níže znázorněné fáze inovačního procesu představují proces od rozpoznání problému až po 

zavedení na trh. V průběhu těchto fází je nutné, aby se učinila rozhodnutí o pokračování, nebo 

přerušení celého procesu. [15] 
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Obr. 1 Ideální fáze inovačního procesu [15] 

Rozpoznání problému 

Představuje podnět, kterým může být vývoj mimo podnik, například nová konkurence, nové 

potřeby zákazníků. Z pozorování lze vyčíst na nové potřeby inovace na produkt. [15] 

Generování nápadů 

V této fázi musí být důkladně promyšleno, jakým způsobem ideálně reagovat na nové 

potřeby. Při hledání takových nápadů lze využít metody brainstormingu, kdy pracovníci 

přicházejí s nejrůznějšími nápady a následně je třídí do skupin a vylučují, až zůstanou ty 

nejdůležitější. Další metoda, kterou lze použít je interview se zákazníky. [15] 

Výběr a hodnocení 

Jak už bylo zmíněno výše, vygenerované nápady se třídí, hodnotí a stanovují se priority. 

Nejdůležitější se vybrat ty, co slibují úspěch, proto je nezbytné, aby byly nápady hodnoceny 

z pohledu zákazníka. [15] 

 

 

Trh – informace 
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Technika – informace 

1  Analýza trhu      Rozpoznání problému   Technická analýza 

 

2 Kreativita trhu      Generování nápadů   Technická kreativita 

 

3 Odhad přijetí      Výběr a hodnocení   Technické provedení 

 

4 Analýza pozic      Strategický vývoj   Kontrola výzkumu a vývoje 

 

5 Tržní test      Operativní vývoj   Technické testy funkčnosti 

 

6 Zpracování       Zavedení a prosazení   Technické zpětné odezvy 

zpětné vazby  
trhu 
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Strategický vývoj 

Nápady, které jsou vybrány a považují se za optimální, se následně dostávají do fáze projektu. 

V rámci strategického vývoje se plánuje, kontroluje a upravuje doba a počet projektů. [15] 

Operativní vývoj 

Krátce před uvedením produktu na trh se v rámci operativního vývoje provádí technická 

zkouška funkčnosti a trhu. Překážky bránící před přijetím na trh musí být stále zkoumány a co 

nejdříve odstraněny. [15] 

Zavedení a prosazení 

Poslední fáze inovačního procesu. Má za úkol zajistit, že produkt či služba je pro zákazníka 

užitečná a výhodná. Šance na zlepšení nebo i další inovace přináší zpětná vazba spotřebitelů. 

[15] 

 

5.1 Efektivnost inovačního procesu 

Finance, které jsou vynakládány investory a dalšími podniky na inovační procesy a výzkumy, 

logicky vyvolávají otázku efektivnosti a hospodárnosti vynakládání těchto prostředků. 

Zejména u inovačních procesů se jedná hlavně o to, jestli došlo k posunu k poznání, jestli 

nové znalosti a vědomosti umožnily rozvíjet nové technologické postupy, nové produkty, 

případně zda došlo ke snížení výrobních nákladů. [22] 

Zjišťování efektivnosti inovací má velmi blízko ke zjišťování efektivnosti investic. Inovace, 

obdobně jako investice po vynaložení vyšších částek, přinesou zpravidla požadovaný efekt až 

po určité době. Podobně jako investice lze takový efekt vnímat až ve vazbě na ostatní 

podnikové faktory. Aktuálně existuje celá řada specifik na posuzování efektivnosti inovací. 

[22] 

Podstatným znakem z nich je, že inovace od momentu vzniku předložení návrhu mají 

nemateriální charakter a stávají se tak předmětem právní ochrany, například mohou nabývat 

podoby patentu nebo být pod ochrannou známku. Téměř stejná rizika a nejistota je i u 

investic. Rozdíl je v tom, že míra rizikovosti je u inovací nesrovnatelně vyšší. Především u 

inovačních projektů, jež jsou založeny na výzkumu a vývoji, v počátečních fázích neznáme 

přesné odpovědi na otázky, jakým směrem se bude další řešení ubírat, jaké možnosti budou 
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vyhodnocovány pro další realizaci nebo jestli se nevyskytnou problémy, které povedou 

k zastavení projektu. Taková míra nejistoty sebou nese vysoké riziko spočívající nejen v tom, 

zda bude projekt dokončen v pravou chvíli, ale hlavně v tom, zda opravdu dospěje 

k uskutečnitelným výsledkům. Na rozdíl od investic u inovací nelze předem říct, jaká bude 

poptávka a v jakém rozsahu. Realizace inovace do tržního prostředí jednou 

z nejproblematičtějších fází inovačního procesu. [22] 

Dalším nezbytným znakem efektivnosti inovačního procesu, kdy se přivádí nový produkt na 

trh je tzv. fázovost.  Každá nová myšlenka, nový produkt začíná shromažďováním námětů a 

nápadů na nové výrobky, následně pak pokračuje selekcí, výzkumem a vývojem a po realizaci 

končí uvedením na trh. Je nutné si v každé z těchto fází položit otázku, jestli se podaří splnit 

stanovené požadavky a to nejen z hlediska technického, ale také z marketingového, zdali 

inovace má šanci uplatnit se na trhu odběratelů. Mohou nastat dvě situace, buď se inovační 

produkt na trhu uchytí a jeho zájem se bude zvyšovat, nebo nastane opačný efekt a na trhu 

nebude o daný výrobek zájem. [22] 

 

5.2  Metody zjišťování úspěšnosti inovací 

Abychom mohli definovat úspěšnost inovací, je nezbytné si zvolit druh kritérií, která budou 

pro zjišťování používána.  

Hodnocení inovačního procesu se provádí na základě třech druhů kritérií: [22] 

 Technické kritérium. 

 Ekonomické kritérium. 

 Ostatní kritéria. 

Technická kritéria hodnotí úspěšnost inovačního procesu za základu specifických 

parametrů, které jsou technické povahy. Mezi takové se řadí například energetická náročnost, 

odpor vzduchu, spotřeba pohonných hmot, know – how, nalezení slabých míst, zlepšení 

spolupráce pracovního týmu a další. [22] 

Ekonomická kritéria lze rozdělit na přímé a nepřímé efekty. Přímé efekty jsou 

charakterizovány snahou o zvýšení zisku nebo příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku. 

V takovém případě je vhodné sledovat ukazatele obratu a vycházet při tom z předpokladu, že 

produkt, který je kladně přijat v tržním prostředí a má šanci být efektivní. U procesních 
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inovací je snahou zjistit, jestli realizace inovačního procesu povede ke snížení nákladů díky 

zvýšení kvality nebo snížením vadných kusů. [22] 

Za nepřímé efekty lze považovat dopady na konkurenci. Například pokud by se podařilo 

získat patent na inovaci, jejíž pořízení by vedlo ke zvýšení nákladů u konkurence nebo 

omezení tržního podílu. [22] 

Ostatní kritéria jsou charakterizovány individuálně nebo systémově. Individuálně se jedná o 

dosažení vědeckého uznání za inovační proces nebo produkt či získání prestižní ceny. 

Systémový charakter se může jevit jako dopad inovace na životní prostředí. [22] 

Souhrn všech tří kategorií úspěšnosti inovací lze vidět na obrázku 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Druhy kritérií [22] 

Výběr hodnocení kritérií je do určité míry závislé na časovém okamžiku, ke kterému se bude 

hodnocení provádět. Nalezení skutečně dosažitelné rentability nebo tržního podílu je zásadně 

pravděpodobné, teprve až po uvedení nového výrobku na trh. Avšak i zde zůstává otázkou, po 

DRUHY EFEKTŮ 

 

TECHNICKÉ EKONOMICKÉ 

OSTATNÍ 

Přímé 

v technických 

hodnotách 

Nepřímé 

Zkušenosti 

Know-how 

Přímé          

Růst obratu 

Růst zisku 

Pokles nákladů 

Nepřímé 

Snížení tržního 

podílu 

konkurence 

Individuální 

Vědecké uznání 

Seberealizace 

Systémové 

Dopad na ŽP 

Sociální 



21 

 

jaké době od uvedení produktu na trh se má efektivnost zjišťovat. Má to být po jednom roce, 

po dvou letech, po šesti letech? [22] 

Hodnocení produktu se může provádět v několika fázích procesu. Jako velmi brzký okamžik 

vyhodnocení se provádí ve stádiu eliminace námětů na inovace, dále se obvykle provádí při 

rozhodování o zahájení vývoje, po dokončení prototypu a při rozhodování o uvedení produktu 

na trh. V této chvíli, kdy se produkt dostal na trh, začínají se postupně jevit informace o 

možnostech tržního uplatnění produktu. Začíná se jednat o nákladovosti, výrobních postupech 

a technologiích a je evidentní, že čím více se budeme na časové ose přibližovat počátečním 

fázím inovačního procesu, tím více bude stoupat počet kriterií spíše technické, respektive 

nefinanční povahy, které podle míry své naplněnosti svědčí o tom, že inovace má šanci být po 

svém dokončení výnosná. [22] 

Následující otázkou je, s čím nezískané údaje porovnávat? Za prvé, je možno údaje o výrobku 

porovnat se stávajícím stavem, kdy je možno zjistit míru pokroku, které se týkají technických 

parametrů, míru růstu nebo přírůstku u ekonomických veličin typu výše zisku, obratu nebo 

tržního podílu. Za druhé, porovnání je možné s alternativními inovacemi, jak vlastním tak i s 

konkurenčním původem. Optimálním řešením, bude porovnat údaje o produktu s předem 

stanovenými cíli, ovšem za předpokladu, že jejich stanovení je realistické a rovněž i 

dostatečně náročné. [22] 

 

5.3 Překážky inovačního procesu 

Bariéry, jež jsou kladeny inovačnímu procesu, jsou předmětem intenzivního výzkumu. Je 

tomu tak v jednotlivých zemích i v rámci celé EU.  

Zde jsou uvedeny příklady bariér podle tzv. Manuálu Oslo: [22] 

Ekonomické faktory:  

- Rizika, která firma vnímá jako extrémní. 

- Příliš vysoké náklady. 

- Nedostatek patřičných finančních zdrojů.  

- Příliš dlouhé období návratnosti inovace.   
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Faktory podnikové:  

- Nedostatečný inovační potenciál (VaV, design, atd.). 

- Nedostatek odborného personálu. 

- Nedostatek informací o technice; nedostatek informací o trzích.  

- Obtížně kontrolovatelné inovační výdaje. 

- Neochota ke změnám ve firmě. 

- Obtížně dostupné externí služby. 

- Nedostatek příležitostí pro kooperaci. 

Jiné příčiny:  

- Nedostatek technických možností. 

- Nedostatečná infrastruktura. 

- Neexistence potřeby inovovat vzhledem k předchozím inovacím.  

- Nedostatky v oblasti vlastnických práv. 

- Legislativa, právní normy, předpisy, technické normy, daňový systém.  

- Zákazníci nereagující na nové výrobky a procesy. 

Z těchto příkladů vyplývá vcelku vysoký počet bariér v inovačním procesu. V různých 

odvětvích, zemích dokonce i v regionech je existence překážek odlišná. Intenzivní působení 

překážek na inovační proces se projeví výrazným snížením nebo dokonce i neuskutečněním 

inovace. V takových situacích je ideální postupovat například takto: [22] 

1. Vymezit si nejzávažnější překážky inovačního procesu. 

2. Stanovit jejich důležitost (váhu) v rozhodovacím procesu. 

3. Oznámkovat nebo ohodnotit (např. počtem bodů od 1-10 bodů) intenzitu působení 

jednotlivých faktorů. 

4. U každého parametru stanovit jeho minimální kritickou výši, který po překročení 

znamená ukončení rozhodovacího procesu a zamítnutí nebo odložení posuzovaného 

projektu bez ohledu na bodové ohodnocení dalších posuzovaných bariér. 

5. Stanovit celkovou minimální výši bodového ocenění, při jejímž nedosažení je projekt 

ukončen a není nutné se zabývat dalšími aspekty posuzování jeho efektivnosti. 

 

 



23 

 

5.4 Okolnosti úspěšnosti inovací 

Podle nejnovějších studií a výzkumů lze uvést až 19 zkušenostních studií, jež jsou rozčleněny 

na faktory úspěšnosti do tří skupin. Jedná se o tyto kategorie: [22] 

- Tržně podmíněné faktory. 

- Technologicky podmíněné faktory. 

- Organizačně podmíněné faktory. 

U tržně podmíněných faktorů se v převážné většině ukázalo jako důležité zdůrazňování 

marketingu a v menším případě schopnost vytvářet trhy. [22] 

U technologických faktorů měla značné zastoupení pravděpodobnost technologického 

úspěchu a rovnováha mezi technologickou a obchodní strategií. [22] 

U faktorů organizačních se ukázala jako výrazná a velmi podstatná komunikace mezi 

spolupracovníky, vhodné načasování a plánování projektu, podpora se stranami vrcholového 

managementu a angažovanost řešitelného týmu. [22] 

 

6. Možnosti financování podnikových činností 

Možnosti finančních prostředků pro podporu pro vědy, výzkumu a inovace je spousta. Avšak 

subjekty, které by je mohly využívat, o nich mnohdy nemají dostatek potřebných informací. 

Česká republika poskytuje finance na výzkum, vývo j a inovace ve dvou základních formách: 

[28] 

- Účelové financování – poskytování finančních prostředků na předem schválený účel, 

prostřednictvím příslušných institucí. 

- Institucionální financování – slouží ke krytí výdajů určitých výzkumných institucí na 

jejich výzkumnou činnost. 

 

6.1  Možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací soukromou sférou  

Pokud si podniky finanční prostředky na podporu výzkumu, vývoje a inovací musí zajišťovat 

samy, podíl nákladů na inovace by měl být minimálně 3 – 5 % z obratu. Aby podniky mohly 

své finanční prostředky tvořit a využívat, je důležité, aby stát a jeho hospodářská politika 
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podniky přiměřeným způsobem daňově zatěžoval. Jinak zisky budou uměle snižovány a firmy 

s cizím kapitálem budou svůj zisk vytvářet například prostřednictvím cenové politiky 

v zahraničí. [12] 

Běžné komerční banky 

Vůči podnikatelským subjektům se jeví jako poskytovatelé externího cizího kapitálu v podobě 

dlouhodobých bankovních úvěrů. Inovační procesy a projekty jsou převážně velmi nákladné, 

z tohoto důvodu banky projevily vyšší citlivost na možné riziko. Banky nejsou schopny 

vyhodnotit, jak velké riziko by mohl hrozit, avšak posouzení externími experty se pro banky 

jeví jako příliš finančně náročné. [12] 

Pro malé a střední firmy je neochota bank při poskytování finančních prostředků zvláště 

významná. Tyto podniky však často nemohou poskytnout bankám dostatečné záruky na 

přijatý úvěr. [12] 

Je nutné poznamenat, že banky preferují poskytování finančních prostředků na projekty, které 

mají čistě investiční nebo provozní charakter. To se projevuje i v nabídce úvěrových produktů 

jednotlivých bank. [12] 

Venture Capital 

Neboli rizikový kapitál, jež je vkládán prostřednictvím rizikového fondu do základního 

kapitálu. Rozlišuje se buď seed – financing, který se zaměřuje na financování nákladů 

výzkumu, vývoje a inovací, neb start – up – financing zaměřující se na zakládání podniků, 

popřípadě na následující vývoj produktu. [12] 

Venture Capital může poskytovat finance na nákup jiných firem, na převzetí vlastní firmy 

jejím managementem nebo při vstupu podniku na burzu. [127] 

Fond vytvořen z rizikového kapitálu neposkytuje převážně úvěr, ale vlastní kapitál. Podnik 

tedy není zatěžován splácením úroků. [12] 

Přes uvedené přednosti není tato forma financování příliš rozšířená. Jedním z důvodů jsou 

požadavky na očekávanou výnosnost realizovaných projektů, které se projevují zpravidla na 

úrovni 20 – 30%. Z toho vyplývá, že takových projektů, které by splňovaly tak vysokou 

rentabilitu je velmi málo. [12] 
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Business angels 

Bývají označováni jako „kmotři podnikatelů“. Jedná se o kapitálově silné subjekty, které mají 

vlastní rozsáhlé zkušenosti z podnikání a jsou ochotni použít vlastní kapitál pro investice do 

pro ně zajímavých a nových projektů. Kapitálový vstup lze uskutečnit zakoupením malého 

podílu ve firmě. Po několika letech, většinou po pěti letech, tento podíl odprodají a na základě 

podílu mezi prodejní a kupní cenou svého podílu uskutečňují zisk. Business angels se 

zpravidla do podnikových činností výrazně angažují. Mohou vystupovat jako poradci nebo 

mohou být zaměstnáni na plný pracovní úvazek. Tento přínos může mít i svá rizika. Často 

dochází ke konfliktu mezi stávajícími majiteli managementem a Business angels. [12] 

 

6.2 Možnosti financování výzkumu, vývoje a inovací veřejnou sférou 

Finance poskytované Českou republikou: 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

Úkolem Rady pro výzkum, vývoj a inovace je stanovení priorit ve vědě a výzkumu, 

posuzování návrhů programů, hodnocení výsledků, navrhování výdajů a příprava dalších 

právních předpisů pro tuto oblast. Rada se nepřímo podílí na financování, avšak připravuje 

strategickou oblast pro financování vědy, výzkumu a vývoje. [28] 

Grantová agentura 

Tato společnost je organizační složkou státu, její činnost spočívá v hodnocení a výběru 

návrhů projektu, poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, 

vývoje a inovací. Grantová agentura uděluje účelovou podporu ze státního rozpočtu na 

grantové projekty v oblasti základního výzkumu. Uchazeč o grant si stanovuje cíle a způsoby 

řešení. [28] 

Technologická agentura 

Vznik organizace je znám od roku 2009. Hlavním úkolem této organizace je podpořit 

aplikovaný výzkum. Důležitým zaměřením je příprava a implementace programů 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tím přispívá k vyšší 

konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu. Úkolem technologické agentury je podpora 

spolupráce mezi podnikatelskou oblastí a výzkumnými institucemi. [28] 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Obstarává podporu výše zmíněným institucím a rovněž podporuje spolupráci ve sféře 

průmyslového výzkumu. V oblasti průmyslové výroby zajišťuje účelovou podporu 

uplatněného výzkumu a experimentálního vývoje. Nezbytnou podmínkou podpory je dosažení 

minimálně jednoho výsledku z výzkumu, jako je například patent. [28] 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Zjednává mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovací a účelovou podporu 

specifického výzkumu vysokých škol. Financováním inovací se zabývají i další orgány 

ministerstva, například Ministerstvo zdravotnictví podporuje aplikovaný výzkum v oblasti 

zdravotnictví. [28] 

 

Finance poskytované Evropskou Unií: 

Operační program Podnikání a inovace 

Program Podnikání a inovace podporuje rozvoj podnikatelského prostředí a pomáhá 

k přenosu výzkumu a vývoje do praxe. Zajišťuje podporu novým i stávajícím firmám a jejich 

inovačnímu potenciálu. Pomáhá k navazování vztahů a komunikaci mezi 

vědeckovýzkumnými ústavy a firmami. Program je určen pro sdružení podnikatelů, 

výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace a další 

orgány. [28] 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

Prostřednictvím vysokých škol a výzkumných institucí pomáhá tento program vývoji, 

výzkumu a inovačním možnostem. Tento program je zaměřen na vybavení výzkumných 

pracovišť a výstavbu nových výzkumných center. [28] 

Operační program Národní spolupráce 

Tento operační program se zaměřuje na zásadu nenárodnosti. Vychází z toho, aby projekty 

měly důležitost nebo vliv na celé programové území, vyvinuly vzorová řešení a zkušenosti v 

nadnárodní souvislosti. Finance lze požadovat na podporu inovací a znalostí ve střední 
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Evropě, podporu životního prostředí nebo na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity 

měst. [28] 

Zhodnocení  

Výše finanční částky dotací se u velkých a malých či středních firem liší. Velké firmy 

vynakládají finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace, proto málo těchto velkých 

korporací usiluje o dotace, z důvodu velké administrativní náročnosti. Malé a střední 

podniky, které jsou převážně podporovány ministerstvy a běžnými komerčními bankami musí 

podstupovat stejnou administrativní náročnost o poskytnutí dotací jako velké mezinárodní 

společnosti. Přesto pokud nadnárodní podniky žádají o dotace na výzkum, vývoj a inovace, 

mají převážně vyšší pravděpodobnost úspěšného získání dotací, ale musí na ni z větší části 

finančně podílet. 

 

7. Proces zavedení nového produktu nebo služby na trh 

Zavedení nového produktu či služby do tržního prostředí je nelehký proces. Je důležité zvážit 

všechny možné klady a zápory. Prvním krokem, prvním impulsem je myšlenka něčeho 

nového, která se následně stala plánem. Ovšem je nezbytné vymezit si cíle, čeho chceme 

dosáhnout. 

 

7.1 Vymezení cílů a sběr informací 

Abychom věděli, jakým směrem se bude výrobek nebo služba ubírat, je důležité vytyčit si 

cíle. Marketing musí být zaměřený na zákazníka. Pro vyšší a rychlejší návratnost 

vynaložených finančních prostředků do produktu, je optimálním řešením začít produkt nabízet 

širší společnosti. [23] 

Cíle společnosti je možno shrnout do jednoduchých pravidel, které jsou označované jako 

SMART. Tyto pravidla určují, jakým způsobem cíle vyjádřit tak, aby bylo možné vyhodnotit, 

jestli cílů bylo dosaženo nebo nikoli. [23] 

Pravidla SMART pro vymezení cílů by se měla vyznačovat určitými znaky: [5] 
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S – specific (specifický a konkrétní) – v množství čase, kvalitě. Do kterého segmentu chceme 

proniknout? Jaký by měl být tento segment? Čeho chceme na trhu dosáhnout? 

M – measurable (měřitelný) – o jak velký podíl na trhu usilujeme a v jakém čase?  

A – agreed (akceptovatelný) – Je cíl akceptovatelný všemi, kdo se na jeho dosažení mají 

podílet? 

R – realistic (reálný a realizovatelný) – Je stanovený cíl dosažitelný? Jak náročné je jeho 

dosažení? 

T – tracktable (sledovaný) – Jsou určeny jednotlivé časové etapy pro sledování jeho plnění? 

Pomocí různých metod lze získat odpovědi na otázky. Například čeho chceme na trhu 

dosáhnout? Na jakou skupinu zákazníků se chceme zaměřit?  

Nejčastěji používané metody při testování či vývoji nových produktů jsou kvalitativní 

metody. Tyto metody se používají tehdy, kdy chce podnik znát názory potenciálních 

zákazníků. Mezi nejčastější metody patří: [2] 

– Skupinové diskuze – skupina pod vedením vedoucího diskutuje o různých 

problémech, otázkách, za účelem získání nových informací, nových pohledů a názorů. 

Používá se zejména při testování nových produktů. 

– Hluboké rozhovory – nejčastěji s psychologem, který se snaží získat od dotazovaného 

požadované informace. 

– Brainstorming – nejčastěji se provádí ve skupině. Po určitou dobu pracovníci zapisují 

všechny nápady. Po uplynutí se nápady hodnotí, roztřídí se, až jich zůstane tolik, které 

představují případné řešení problému. 

 

7.2 Vytvoření nové myšlenky 

Důvodem proč podniky zavádějí inovace do procesu výroby je jednoduchý. Odlišení se od 

konkurence. Jak už bylo zmíněné v kapitole 2.4, tvorba nové myšlenky úzce souvisí 

s kreativitou a logikou. Každá společnost se chce odlišit od konkurence a vytvořit to, co jim 

dosud chybí. Pro lepší pochopení problému si uvedeme jednoduchý příklad. [29] 
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Mobilní telefon je v dnešní moderní době pro každého člověka samozřejmostí. Obsahuje 

spoustu aplikací, nejenže je možné telefonovat, posílat textové zprávy nebo poslouchat hudbu. 

Nyní se lze připojit na internet, psát emailové zprávy, připojit se na internetové bankovnictví 

a mnoho dalších věcí. Avšak před několika desítkami let tomu ještě zdaleka tak nebylo.  

Mobilní telefon, sloužil k volání, počítač sloužil k vyřizování emailových zpráv a CD 

přehrávač sloužil k poslouchání hudby. Poté se zrodila myšlenka, proč to nemít vše v jednom 

zařízení? [29] 

V každém podniku je zavedení nového produktu nebo vytvoření nové služby velmi složité. 

Nabídka se musí stát pro zákazníky přijatelná a pro společnost výnosná. [29] 

 

7.3 Marketingové pojetí produktu 

Marketingové pojetí produktu se poněkud liší od běžného chápání pojmu. „Výrobek je 

prostředkem ke splnění potřeb a přání.“ [11] 

Základním znakem marketingové filozofie je skutečnost, že to, co firma bude vyrábět, zdaleka 

nezáleží jen na firmě samotné, ale převážně na trhu, tedy na spotřebitelích. V marketingu není 

produkt chápán jen jako něco hmotného, co prošlo určitým výrobním procesem. Ale považuje 

jej za jakýkoliv objekt podnikatelské i ne-podnikatelské aktivity, nebol-li, je to cokoliv, co lze 

koupit nebo prodat. Produktem mohou být hmotné, nehmotné a nominální statky. [23] 

Dalším typickým znakem je souhrnné chápání produktu. V marketingu se vychází 

z přesvědčení, že produkt není nakupován jen proto, aby plnil svou funkci, ale i pro mnoho 

dalších vlastností. Příkladem takových vlastností může být to, že k nákupu zákazník dostane 

slevovou poukázku na jakýkoliv další výrobek nebo drobný dárek k nákupu nad určitou 

částku. [23] 

Důležitým úkolem pro marketing je rozpoznat, které vlastnosti, prvky a atributy produktu 

motivují zákazníka k nákupu. Takto vzniká komplexní neboli totální výrobek. Podle Philipa 

Kotlera je definován takto: [23] 
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Obr. 8 Schéma totálního výrobku [23] 

7.4  Realizace a reklama 

Proces realizace produktu spočívá v sestavení konkrétního plánu, podle kterého se musí 

postupovat, aby byl výrobek zaveden nebo služba poskytnuta správně na trhu. První způsob, 

jak oslovit zákazníky novým produktem je samozřejmě reklama. V dnešní době má 99% 

populace internet. Lidé na internetu stále více nakupují, ale i získávají potřebné informace o 

nákupních produktech. Proto je reklama na internetu nejčastější způsob propagace. Také je 

nezbytnou součástí každé společnosti mít webové stránky, přestože představují nemalou 

finanční investici. [21], [23] 

Podniky mohou využívat dalších druhů reklam, jako jsou televizní, mobilní, rozhlasová nebo 

propagační reklama. [21] 

Podpora prodeje a reklama se v marketingu velmi často prolíná. Produkty podporující prodej 

mohou mít mnoho podob. Příkladem takových produktů mohou být drobné pozornosti ve 

formě malého dárku, slevové poukázky, garančního servisu zdarma nebo množstevní slevy při 

nákupu nad určitou částku. [23] 
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7.5  Výrobková média 

Vytvořený produkt je schopný sám o sobě určitého způsobu komunikace se zákazníkem a 

s okolím. Tento jev se nazývá výrobková média, mezi ně patří: [17] 

– Značka.  

– Design. 

– Obal. 

Značka představuje určitý způsob totožnosti produktu s firmou. Umožňuje produktu učinit 

z něj něco originálního. Značka na každém obalu či přímo na produktu má vliv na 

spotřebitele, zapamatuje si ji a bude si ji s daným produktem ztotožňovat. Optimální je, když 

značka vypovídá, čím se daná firma zabývá. Jedním z předpokladů značky je dlouholeté 

používání. Z tohoto pohledu lze považovat za evidentní, jak přešla do jazyka, nebo se 

dokonce stala všeobecný označením určitého výrobku. [17] 

Design charakterizuje označení pro vnější vzhled nebo tvar produktu, jehož používání má 

nejdelší tradici. Lze ho uplatnit u spotřebních výrobků, kterými jsou například nábytek, 

automobily, nádobí, tak rovněž u různých strojů, zařízení nebo přístrojů. Podstatným 

faktorem výrobkového designu lze určit jako maximální sladění čtyř prvků: funkčnosti, 

estetiky, elegance a ergonomie. [17], [23]  

Moderní, novodobý design představuje významný prostředek pro rozvoj firmy, protože 

ovlivňuje úspěšnost a tím i prodejnost produktů. Je tomu tak proto, aby bylo umožněno 

podniku prostřednictvím zlepšení funkčnosti zvedat užitný význam výrobku, i jeho 

atraktivnost, což se může projevit i na ceně. Mimoto, pokud se jedná o velmi dobrý design 

firmy, je možné, že dojde ke snížení nákladů za reklamu. [17], [23] 

Výjimečně důležitým výrobkovým médiem je nepochybně obal. V širším pojetí lze definovat 

čtyři druhy obalů: [17] 

– Přepravní – slouží k přepravě, manipulaci a skladování zboží (bedny, kontejnery). 

– Spotřebitelské – zajišťují spotřebitelům prodej výrobků (plechovky, láhve). 

– Obchodní – zprostředkovávají dodávku zboží zákazníkovi (krabice). 

– Servisní – nabízeno zákazníkovi pro usnadnění nákupu a slouží k zajištění hygieny 

(sáčky na pečivo, tašky, tácky na dorty). 
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Zaměříme se na obaly spotřebitelské, protože tak mohou podniky ovlivnit nákupní 

rozhodování a konečné využití výrobku. Význam obalu na trhu roste tou mírou, jakou se 

rozšiřuje sortiment produktů, rozšiřuje se samoobslužná forma prodeje a také roste podíl 

neplánovaných nákupů. Někdy se tedy může obal řadit mezi 5P marketingového mixu – 

packing. [17] 

Obaly by měly také umožnit identifikaci produktu, především pokud se firma snaží odlišit od 

konkurenčních produktů. Musí rovněž dávat spotřebiteli nějaké informace, například složení, 

původ výrobku, doba výroby a použitelnosti. V tomto případě lze stanovit požadavek, aby 

obal znázorňoval povahu marketingového mixu. To znamená odlišnost a první pohled, 

například luxusní výrobek od běžného produktu. [17] 

 

7.6  Životní cyklus výrobku 

Životní cyklus výrobku je vyjádřením faktu, že produkty i služby během své existence 

podléhají vývojovým zákonitostem platným v celé přírodě. Jednoduše řečeno, výrobky se 

rodí, rostou, zrají, stárnou a umírají. [17] 

Model životního cyklu výrobku vyjadřuje historicky koncepční pohled na výrobkovou 

problematiku. Jako každý model zobrazující zákonitost prosazující se jako tendence v chování 

relativně složitého systému je jistou abstrakcí, tedy zjednodušeným zobrazením nahodile i 

systematicky působících vlivů. Při praktickém využití je nutné mít toto chování na paměti. 

[17] 

Produkt je vyjádřením životaschopnosti podniku. Jako projev zdraví se leze a výrobek dívat 

z hlediska schopnosti realizovat výrobní funkci, pokud se jedná o výrobní podnik a obchodní 

funkce, pokud se jedná o obchodní podnik. Životní cyklus výrobku je charakteristický 

propojením života společnosti, ekonomiky, technologie, trhu a samotného podniku. Tento 

pohled na životní cyklus umožňuje systematický přístup k řízení inovací, řízení rizika nebo 

k sortimentní problematice. [17] 

Životní cyklus produktu je typickým nástrojem nebo pomůckou pro rozhodování ve výrobní 

problematice. „Životní cyklus je idealizovaný k času vztažený model tržní reakce. Model 

životního cyklu výrobku vyjadřuje tržní životnost produktu, tedy po dobu, po kterou je 

produkt prodáván, a rozsah prodejů v závislosti na čase.“ [17] 
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Skutečný průběh životního cyklu výrobku vyplývá z vytvoření poptávkové schopnosti (změn 

poptávky – změny v chápání hodnot, změny kupní síly a další), technického rozvoje, změn 

hospodářských podmínek a mnoho dalších faktorů. Takové změny mají za důsledek, že 

výrobky jako tržní kategorie mají omezenou životnost. Výrobek během svého působení na 

trhu prochází určitými etapami. Tyto etapy se od sebe vzájemně liší svou délkou, objemem, 

rychlostí růstu, či poklesu prodeje nebo zisku, či ztráty. Dále také průměrnou cenou, tržbami, 

rozsahem a druhem služeb nebo cílovými skupinami. [17] 

Etapy životního cyklu: [17] 

 

Obr. 11 Etapy životního cyklu produktu [19] 

1. Etapa: Etapa založení 

Tato etapa začíná zavedením výrobku na trh. Pro etapu založení je charakteristické pomalý 

růst, protože se překonávají prvotní obtíže a problémy spojené s nástupem nového výrobku na 

trh. V této etapě dochází u výrobku ke konečné podobě a podnik produkuje pouze omezený 

počet návrhů a trh obvykle bývá těžko připraven na přijímání nových výrobků. Proto se snaží 

výrobci zaměřovat se na zákazníky, kteří jsou ochotni si daný výrobek koupit. [17] 

2. Etapa: Etapa růstu 

Pokud se nový produkt na trhu dobře uchytí a uspokojuje potřeby zákazníků, začíná objem 

jeho prodejů vzrůstat. První kupující opakují nákupy a k nim se přidávají noví zákazníci, jež 

produkt dosud neznali a dověděli se o něm zprostředkovaně. Z hlediska typologie kupujících 

jsou tyto skupiny výrazně početnější. [17] 
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Informace o novém produktu se také šíří pomocí telekomunikačních přístrojů. Znamená to, že 

placená obchodní komunikace je doplněna o komunikaci spontánní, která je postupně 

rozšiřována mezi spotřebiteli. V této etapě začíná růst i konkurence, která vede k získávání 

nových zákazníků. [17] 

3. Etapa: Etapa stabilizace 

Třetí etapou je fáze stabilizace či zralosti výrobku. V této fázi vyšší počet spotřebitelů již ví o 

daném produktu, a buď uvažují o koupi, nebo už si ho koupili. V tomto období je poptávka po 

produktu nejvyšší a výrobci mají vyšší zisk než výdaje. [20] 

4. Etapa: Etapa krize 

V této etapě produkt dosáhl vrcholu a poptávka začíná klesat. Tato fáze bývá zpravidla 

nejdelší. Zde by se výrobci měli zamyslet nad svým produktem, jelikož tato etapa je pro ně 

nejdůležitější. Znovu by měli uvažovat nad novým inovačním procesem, aby na trh přišli 

s „něčím novým“ nebo stáhnout výrobek z trhu. V poslední části podniky musí jeden z těchto 

kroků uskutečnit. [29] 

5. Etapa: etapa zániku 

V poslední etapě, zániku, je trh přesycen a po produktu již není téměř žádná poptávka. 

Podniky tedy začínají řešit novou inovační myšlenku nebo stažení produktu z prodeje. Pokud 

by výrobci chtěli prodat zbývající produkty, museli by snížit cenu, za kterou by byli zákazníci 

ochotni zboží koupit. [29] 

 

7.7  Shrnutí  

Potřeba inovací, nových myšlenek a nápadů je v dnešní době mnohem nutnější než dříve. 

Společnosti obchodují s produkty ve velkém množství, také si musí hlídat své nápady před 

konkurencí, která je může velmi rychle využít. Zavedení nových produktů a služeb na trh je 

velmi náročný proces, ne však nezvládnutelný. Inovace rozhodují o budoucím postavení 

firmy, proto je důležité určit druh inovace, který spotřebitelé přijmou. Z tohoto důvodu je 

nezbytné, aby každý podnik věnoval dostatek času realizačnímu plánu, vyhodnotil všechny 
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klady a zápory, zjistil, jak velkou skupinu zákazníků chce oslovit a musí znát finanční situaci 

podniku. 

 

8. Aplikace konkrétního produktu 

Pro uplatnění konkrétního produktu, který bude zaveden na trh, byl vybrán nejnovější typ 

čtečky knih Amazon Kindle Voyage (viz. Příloha). 

Vymezení cílů a sběr informací 

Aby se tento produkt stal nejvíce žádaným na trhu, je nezbytné vymezit cíle a získat co 

nejvyšší počet informací. Po předchozích zkušenostech a reakcích spotřebitelů na minulé 

čtečky knih lze definovat základní požadavky na Kindle Voyage.  

– Malé rozměry – bezesporu jedna z nejdůležitějších vlastností, jež zákazník požaduje. 

– Lehkost, pevnost, tenkost – tyto vlastnosti by měly být samozřejmostí při výrobním 

procesu. 

– Design – zaujmout zákazníka na „první pohled“. 

– Odolnost vůči poškrábání – je nutné vybrat takový druh materiálu, který je odolný 

proti drobným nárazům nebo poškrábání. 

– Velikost a ostrost písma – tímto způsobem je možno oslovit jak mladou generaci 

zákazníků, tak i starší. 

– Paměť – dostatečně velká paměť na uložení velkého množství knih. 

– Baterie – natolik výkonná, aby vydržela i několik týdnů. 

Základní parametry v současnosti splňují téměř všechny elektronické čtečky. Avšak čtečka 

Amazon Kindle Voyage převálcovala konkurenci v několika drobných, přesto významných 

záležitostech. 

Nová myšlenka, nový nápad 

Amazon Kindle Voyage disponuje jednoduchými inovativními kroky, které ji vynesly před 

konkurenci. Novinkou se stalo zavedení senzoru, jež snímá okolní světlo a podle toho se 

automaticky přizpůsobí jas displeje na optimální hodnotu. Spotřebitel tedy nemusí ručně 

nastavovat jas obrazovky a může číst za každého počasí. Dalším významným inovativním 

prvkem je možnost otáčení stránek bez dotyku obrazovky, kde se nachází text, tisknutí 
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tlačítek či úplné pouštění čtečky z ruky. Dotykové senzory jsou umístěny na bočních stranách 

čtečky. Stačí lehce stlačit příslušné místo a stránka se automaticky sama otočí. Tiché vibrace 

poskytnou okamžitou hmatovou odezvu na stisknutí [27]. 

Realizace a reklama 

Při realizaci této elektronické čtečky je nutné dodržovat design, tak aby zákazník poznal, že se 

jedná o velmi kvalitní a zároveň i výkonný produkt. Na přední stranu čtečky bylo použito 

leptané sklo, které má za úkol eliminovat odlesky. Dále je nezbytné, aby sklo plnilo funkci 

určité doby trvanlivosti a odolnosti. [27] 

Po dokončení zkušebních testů a posledních úprav, které poskytují výrobku tu nejlepší kvalitu 

a hodnotu, lze uvést elektronickou čtečku Amazon Kindle Voyage na trh. S tímto procesem 

úzce souvisí propagace. Hlavním přínosem reklamy je vyzdvihnout navržené inovativní 

novinky. Reklamu je nutné zavést do médií, internetových prohlížečů a dalších 

komunikačních prostředků, výhodou je rovněž častá opakovatelnost, aby se dostala do 

podvědomí spotřebitelů. Po prvních zkušenostech zákazníci začnou rozšiřovat recenze a 

doporučovat tento výrobek svému okolí. 

Výrobková média 

Značka – elektronická čtečka je značky Kindle Voyage od společnosti Amazon. Tato 

společnost byla založena v roce 1994 a patří mezi nejstarší a největší firmy svého druhu [18].   

Design – provedení je jednoduché a zároveň elegantní. Povrch displeje se nanejvýš podobá 

skutečnému papíru. Tlačítka na ovládání nepřekáží v manipulaci ani žádným způsobem 

nevyčnívají z produktu.  

Obal – v tomto případě se jedná o obal obchodní. Elektronická čtečka je přepravována 

k zákazníkovi v malé krabici, jejíž součástí je také USB kabel písemný návod na používání 

[27]. Spotřebitel si také může pořídit pouzdro na elektronickou čtečku, kterou lze využít 

k ochraně či přepravě. 

Shrnutí 

Aplikace nového produktu, v tomto případě nové elektronické čtečky je zdlouhavý proces. 

Podle mého názoru je nejvýznamnější fází vymyšlení nového nápadu, který by upoutal největší 

okruh zákazníků. Ovšem je důležité, aby si každá společnost sama stanovila, který typ 
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spotřebitelů chce oslovit. Po zhodnocení a vygenerování optimálních myšlenek, přichází fáze 

realizace, která je často velmi nákladná. Z toho důvodu si firmy musí také stanovit, jakou 

finanční částku mhou investovat a zda se jim daná investice navrátí.  
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9.  Závěr 

Nutnost inovovat je v dnešní době natolik nezbytná, že žádná firma bez inovací nedokáže 

existovat. Podniky bojují o postavení jak na českém, tak i na světovém trhu, vzájemně si 

konkurují, v horším případě i přebírají nápady.  

Inovace, které jsou projektovány do managementu a marketingu, mají zejména technický 

záměr. Účelem je především docílit rychlejší práce s informacemi a urychlit a zdokonalit 

jednotlivé operace rozhodování. 

Tato práce poukazuje na to, jakým způsobem lze vytvořit novou myšlenku, která se zdá být 

nereálná a následně, jakým způsobem ji aplikovat. S tímto také souvisí inovační proces, který 

poukazuje na jednotlivé fáze procesu. Mezi uvedené fáze patří rozpoznání problémů, 

vytvoření nových nápadů, následně výběr a hodnocení těchto nápadů, strategický a operativní 

vývoj, zavedení a prosazení. 

Inovační proces navazuje na efektivnost procesu, kde je zmíněný fakt, že by inovace měla být 

efektivní, měly by mít nízké náklady a zdali došlo k posunu či vylepšení technologického 

postupu nebo produktu. Dále se zde uvádí metody zjišťování úspěšností inovací, překážky 

omezující inovační proces a podmínky vedoucí k úspěšnosti inovací. 

Následně je provedeno zhodnocení financování inovací, kde je uvedeno několik organizací, 

které poskytují finanční prostředky na podporu vědy, výzkumu a inovací, jak z České 

republiky, tak z Evropské unie.  

Produkty, které jsou na trhu již několik let, je nutno obměňovat, či zcela stáhnout z prodeje a 

nahradit je „něčím novým“. Na závěr této bakalářské práce je uveden konkrétní příklad 

aplikace elektronické čtečky Amazon Kindle Voyage a jsou zde popsány jednotlivé fáze, 

jakými způsoby lze tento produkt zavést na trh.  
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Příloha Elektronická čtečka Amazon Kindle Voyage  [27] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


