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Příloha č. 1 

Schéma klasifikace řádů inovace 

 

Zdroj: ŠVEJDA, P. a kol. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha: AIP ČR, 2007. 345 s. ISBN 978-80-903153-6-5, s. 

27. 
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Příloha č. 2 

 

Vzájemné vazby mezi jednotlivými pojmy 

 

 
Zdroj: ŠVEJDA, P. a kol. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha: AIP ČR, 2007. 345 s. ISBN 978-80-903153-6-5,  

s. 231. 



Příloha č. 3 

 

Přehled základních inovačních modelů 

 

 

 
 

 
Zdroj: SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 

2004. 159 s. ISBN: 80-7329-059-6, s. 30. 

 



Příloha č. 4 

Fáze řešení problémů Six Sigma 

 

 
Zdroj: KOŠTURIAK, J.; CHAĽ, J. Inovace: vaše konkurenční výhoda! Přel. J. Jánoškova. 1. vyd. Brno: 

Computer Press, 2008. 176 s. ISBN: 978-80-251-1929-7, s. 145. 

 

 

 



Příloha č. 5 

Oblasti, v nichž ČR zaostává za průměrem zemí EU 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ERGO, Praha: Technologické centrum AV ČR, 2009, roč. 4, č. 3. ISSN 1802-2170, s. 11.



Příloha č. 6 

Megatrendy a jejich vliv na soudobé podnikání 

 

 
Zdroj: MIKOLÁŠ, Z. a kol. Soudobé koncepce ekonomiky a managementu podniku pro excelentní podnikatele  

a TOP- manažery a studenty magisterských a doktorských studií vysokých škol. Ostrava: Ekonomická fakulta, 

2008.  s. 27. 
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Příloha č. 7  

Magická pyramida síťového podnikání 

 

Zdroj: MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál  

a dynamika podnikání. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 194 s. ISBN 80-247-1277-6, s. 157. 



Příloha č. 8  

Výstupy klíčových aktivit 

 

Klíčová aktivita  Činnost klíčové aktivity Výstup klíčové aktivity 

1. Vytvoření 

komunikační  

a interaktivní 

platformy 

1.1 

nastavení fungování 

modelu technologických 

skautů a kontaktních 

manaţerů. 

 vytvoření modelu 

technologických skautů a 

kontaktních manaţerů, vznik 

komunikační a informační 

platformy. 

1.2 

implementace modelu 

technologických skautů 

a kontaktních manaţerů do 

struktury VŠB-TUO 

a partnerských organizací. 

 vytvoření nástrojů pro 

implementaci modelu 

technologických skautů a 

kontaktních manaţerů do 

struktur ţadatele a partnerů. 

1.3 uspořádání workshopů  4 workshopy  

1.4 
vytváření profilů 

jednotlivých pracovišť 

 zpracování nabídkových 

profilů 

1.5 

marketing  vytvoření marketingové 

koncepce, propagační 

materiály 

2. Vznik a 

podpora 

kontaktního 

místa 

2.1 

zřízení a vybavení 

fyzického místa 

 zařízení kontaktní kanceláře, 

nákup techniky pro práci 

technologických skautů 

2.2 

vybudování informačního, 

nabídkového a 

poptávkového portálu 

AGENT 

 vybudování informačního, 

nabídkového a poptávkového 

portálu AGENT, proškolování 

v uţívání, spuštění portálu 

3. Vzdělávací  

a školící aktivity 

3.1 

realizace vzdělávacích 

kurzů 

 realizace 12-ti skupinových 

kurzů zaměřující se na dané 

tematické oblasti 

3.2 

proškolení 

technologických skautů a 

kontaktních manaţerů 

v procesech fungování 

projektu AGENT 

 vytvoření manuálu pro činnosti 

kanceláře AGENT 

3.3 

organizace pracovních 

stáţí pro technologické 

skauty 

 realizace 10-ti stáţí pro 

technologické skauty 

3.4 
pořádání kulatých stolů  realizace 8-mi kulatých stolů 

pro zainteresované osoby 

 

Zdroj: Tabulka byla vypracována samostatně. 



Příloha č. 9 

Dotazník 

Dotazník 

Vážená studentko, vážený studente 

dovoluji si Vám zaslat dotazník, který se zaměřuje na inovační potenciál a jeho vliv 

na rozvoj podnikání ve spolupráci s VŠ, Podnikatelským inkubátorem VŠB-TU Ostrava 

a podnikatelským sektorem. 

Tímto bych Vás chtěla poprosit o důsledné a pečlivé pročtení a následné zodpovězení 

všech otázek. U jednotlivých otázek, prosím, označte jen jednu Vámi zvolenou odpověď. 

Dotazník je anonymní a veškerá získaná a vyhodnocená data budou vyuţita jako podklad mé 

diplomové práce. Cílem tohoto dotazníku je získání informací o vztahu studentů VŠ 

k inovacím a moţnému růstu inovačního potenciálu ve spolupráci s VŠ a veřejným 

podnikatelským sektorem. Prosím Vás o vyplnění dotazníku a jeho zpětné zaslání nejpozději 

do 7. 3. 2010. 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a ochotu věnovat Váš čas k vyplnění tohoto 

dotazníku.  Michala Robenková, studentka 2. navazujícího ročníku oboru Ekonomika 

podniku, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

 

 

 

1. Pohlaví 

a. Ţena 

b. Muţ 

 

2. Ročník 

a. 1.  

b. 2.  

c. 3.  

d. 4. nebo 1. navazující 

e. 5. nebo 2. navazující 

 

3. Obor 

a. Technický (FAST, FBI, FS, FEI, HGF, FMMI) 

b. Ekonomický (EKF) 

c. Technicko-ekonomický (ekonomický obor na technické fakultě) 

 

4. Setkal(a) jste se již s pojmem inovace? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 



5. Mají podle Vás inovace vliv na zvyšování konkurenceschopnosti podniků? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 

6. Uvítal(a) byste spolupráci s malým, středním, velkým popř. evropským podnikem již 

při studiu VŠ? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 

7. Nabídla Vám VŠ již v minulosti nějaký druh spolupráce s podnikem při řešení 

určitého problému? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 

8. Myslíte si, že v současnosti existuje dostatečná spolupráce mezi VŠ a podniky? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 

9. Myslíte si, že je v oblasti inovací důležitá spolupráce VŠ a veřejného podnikatelského 

sektoru? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 

10. Co je podle Vás hlavní překážkou pro navázání spolupráce VŠ s podniky? 

a. Odlišné hodnoty VŠ a podniků 

b. Nedostatečná komunikace mezi organizacemi 

c. Neochota spolupracovat na obou stranách 

d. Nedostatek informací, financí a nástrojů vedoucích ke spolupráci 

e. Nedostatek informací a nástrojů vedoucí k ochraně duševního vlastnictví 

f. Negativní a neefektivní výsledky spolupráce 

g. Jiné, popište……………………………………………………… 

 

11. Myslíte si, že by spolupráce mezi VŠ a podnikatelským sektorem měla být 

podporována ze strany státu? 

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 

 

 



12. Jakou formou by měl stát podporovat spolupráci VŠ a podniky? 

a. Dotace 

b. Vytváření programů podpory spolupráce 

c. Finanční a daňová zvýhodnění 

d. Jiné,popište……………………………………………………… 

 

13. Znáte Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava? 

a. Ano  

b. Spíše ano (jiţ jsem o něm slyšel(a) a vím, jaké sluţby poskytuje) 

c. Ne  

 

14. Spolupracoval(a) byste v případě založení vlastního podniku s VŠ popřípadě 

Podnikatelským inkubátorem VŠB-TU Ostrava?   

a. Ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Ne 



Příloha č. 10 

a) Existence dostatečné spolupráce mezi VŠ a podniky 

 

Zdroj: Graf byl vypracován samostatně. 

 

b)Podpora spolupráce VŠ a podnikatelské sféry 

 

Zdroj: Graf byl vypracován samostatně. 

 

c) Formy podpory státu v oblasti spolupráce VŠ a podnikatelské sféry 

Zdroj: Graf byl vypracován samostatně. 


