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ABSTRAKT 
 
 

Předmětem bakalářské práce je popsat trendy a metody na podporu řízení inovací. 

Na základě trendů, jsou popsány moderní inovační přístupy, jako je otevřená inovace, 

disruptivní inovace a systematická inovace. Z metod na podporu inovací jsou zmíněny 

metody sběru inovačních podnětů, dále pak metody TOC, TRIZ, Six Sigma a metoda bran 

inovačního projektu. Hlavním přínosem bakalářské práce je na základě výše zmíněných 

metod a trendů vyhodnotit, jakých chyb se dopouštějí manažeři českých podniků v řízení 

inovací. 

Klí čové slova: inovace, konkurenceschopnost, trendy, metody, systematická inovace 

 

 

ABSTRACT 

A subject of the bachelor work is to describe trends and methods used for a support 

of innovation management. On the basis of the trends modern innovative approaches like 

open innovation, disruptive innovation  and systematic innovation are described . From the 

methods for a support of innovation there are mentioned methods of innovative initiative 

collecting and methods TOC, TRIZ, Six Sigma and the method of innovative project gates. 

A main contribution of the bachelor work is to identify errors commited by innovation 

managers of Czech companies.  

Key words: innovation, competitiveness, trends, methods, systematic innovation  
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Úvod 
 

V současné době, kdy se trh a konkurenční prostředí neustále mění, musí podnik 

vyvinout značné úsilí k tomu, aby vyhověl potřebám zákazníků. V minulosti spočívala 

konkurenční výhoda převážně v kvantitě a kvalitě. Dnes spočívá v masovém přizpůsobení 

požadavkům zákazníků. Přičemž bývá zákazník informovanější a náročnější, než tomu 

bylo dříve. Firma musí vynakládat značné úsilí k pochopení požadavků zákazníků a tím 

přizpůsobit samotné řízení své organizace. K tomu, aby dokázala firma řídit svou činnost, 

potřebuje znát své slabé stánky, silné stránky, využívat příležitosti a bránit se proti 

hrozbám trhu. K velkým příležitostem, které jsou často opomíjeny, patří inovace.  

 

Hlavní náplní bakalářské práce je nabídnout trendy v řízení podnikových 

inovačních aktivit a přehled nejvíce používaných metod na podporu jejich řízení. Cílem 

práce je na základě těchto trendů následně vyhodnotit, jakých chyb se dopouštějí manažeři 

českých podniků v oblasti řízení inovací. Ve své práci budu využívat teoretické poznatky 

z odborné literatury a internetových zdrojů. 
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1 Vymezení inovací 

Jednotné vymezení inovací neexistuje, protože každý autor definuje inovace pro 

vlastní potřeby. Jako první přišel s vymezením teorie inovací J. A. Schumpeter a to již před 

první světovou válkou. V české literatuře je inovace systematicky popsána Františkem 

Valentou. V bakalářské práci je uvedeno vymezení pojmu inovací podle Pavla Švejdy a 

Miroslava Pittnera z Asociace inovačního podnikání v ČR a další členění čerpáno z OSLO 

manuálu1, který je k dispozici na internetových stránkách českého statistického úřadu. 

1.1 Pojem inovace 

Pojem inovace vznikl z latinského slova „inovare“- obnovovat. Z významu slova je 

zřejmé, že jde o novost či obnovu v lidské činnosti i myšlení, především pak ve výrobě.   

Při definování podstaty obsahové náplně pojmu inovace se pojednává i o invenci, 

intuici a tvořivosti (kreativitě).          [1] 

Invence  

Charakteristickým rysem invence jsou nové nápady, důvtip a myšlenková 

vynalézavost. Invence je úzce spojena s poznávací stránkou tvořivosti. Bez ní by nebyla 

invencí v pravém smyslu, protože by postrádala invenční náboj (novost myšlenek) a mohla 

by sklouznout k mechanickému opakování zastarávajících názorů. Smyslem invence je její 

praktické vyústění v inovaci.         [1] 

Intuice  

Intuice je momentální vnuknutí, prozření, osvícení či náhodné tušení, s nímž se člověk 

v dané situaci potýká. Na rozdíl od tvořivosti, invence i inovace, které jsou spjaty 

s logickou a psychologickou stránkou poznání i jednání, umožňující odhalit zákonitosti 

těchto procesů, je pro intuici příznačné, že má emocionální zabarvení a vzniká náhodně, je 

nahodilým aktem. Proto těžiště poznání a lidského konání nemůže spočívat na intuici, která 

je sice nezanedbatelným, ale přece jen doplňkovým jevem.     [1] 

Tvořivost (kreativita) – tvůrčí práce  

Tvořivost je obecným, průvodním znakem jak invence, tak inovace. Je podmínkou 

jejich existence a má dominantní vliv na jejich obsahovou náplň i za implementační, avšak 

                                                           
1
 Manuál byl vytvořen ve spolupráci OECD a Evropské komise a je jedním ze série metodologických manuálů 

OECD. Vznikl z potřeby harmonizace sběru dat o inovacích. 
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z rozdílné stránky. Podstatou tvořivosti je schopnost člověka vytvářet hodnoty, ať už 

poznávací (vymýšlet nové názory, ideje, teorie, umělecké, vědecké atd.) nebo praktické – 

implementace.           [1] 

Definice inovace „dle Oslo manuálu“ 

Inovace je zavedení nového nebo podstatně zlepšeného produktu (zboží nebo 

služby), procesu, nové marketingové metody nebo organizační metody do podnikatelských 

praktik, organizace pracoviště nebo externích vztahů.             [20] 

1.2 Řády a dělení inovací 

1.2.1 Řády inovací 
 

Inovace je třeba nějakým způsobem měřit. Jak je hluboká změna kterou 

inovace přináší? Některé inovace přinášejí jen malé kvalitativní změny, jiné přicházejí 

s něčím převratným. Je patrné, že čím je větší hloubka změny, neboli intenzita inovace, tím 

méně často se taková inovace objeví.         

Pro určení intenzity inovace se v české literatuře používá členění inovací do řádů 

inovací podle návrhu profesora Františka Valenty. Podle tohoto členění existuje deset řádů 

inovací (nultý až desátý řád). Těchto deset řádů inovací bývá ještě rozděleno do tří skupin 

(racionalizační, inkrementální a radikální), viz příloha 1. Vzhledem k tomu, že členění do 

řádů a stupňů inovací, které navrhl profesor František Valenta, je někdy příliš podrobné, 

objevují se jednodušší členění do několika málo kategorií. Nejčastěji jsou použity dvě nebo 

tři kategorie.                             [2, 25] 

 

1.2.2 Dělení inovací 
Inovace se obecně dělí na inovace podle intenzity a podle předmětu. 

Inovace podle intenzity: 

• přírůstkové (inkrementální, postupné) inovace: jedná se o méně významné 

nápady, které jsou důležité při zdokonalování produktů a procesů (nová typová řada 

počítačů, automobilů apod., nalezení nového trhu); 

• radikální inovace: jsou to významné nápady, které ovlivňují nebo způsobují 

významné změny v celém odvětví (zavedení tranzistoru, proudový letecký motor, 

přenos dat po optických kabelech); 



4 
 

• systémové inovace: především nápady, k jejichž realizaci je zapotřebí různých 

zdrojů a dotýkají se většinou řady odvětví najednou (komunikační sítě, 

nanotechnologie).                  [29] 

Inovace podle předmětu:       

Rozdělení podle předmětu pohled v různých odborných publikacích liší.  Základní 

členění je v rámci bakalářské práce převzato z českého statistického úřadu, který používá 

následující členění: 

• produktové inovace (produkt i služba) 

• procesní inovace 

• marketingové inovace 

• organizační inovace               [16] 

Inovace produktu   

Inovace produktu zahrnuje výrobky a služby, u kterých se charakteristiky nebo 

zamýšlené použití významně liší od předcházejících produktů podniku. Zahrnují pouze 

významné změny technických specifikací, komponentů a materiálů, zakomponovaného 

softwaru, uživatelské příslušnosti nebo ostatních funkčních charakteristik. Na rozdíl od 

inovací procesu jsou přímo prodávané zákazníkům.     

Jako příklady produktových inovací lze uvést první přenosný MP3 přehrávač; 

zavedení brzdového systému ABS, navigační systém GPS a další zlepšené subsystémy v 

automobilech.              [16,20] 

Procesní inovace  

Inovace procesu se vyskytují v sektoru průmyslu, stejně jako ve službách, a 

zahrnují nové nebo zdokonalené výrobní metody či dodavatelské a distribuční systémy. 

Zahrnují se sem významné změny specifických technik, vybavení či dodavatelské činnosti 

nebo snížení ohrožení (zátěže) životního prostředí či bezpečnostních rizik.   

Příklady nových výrobních metod jsou zařazení nového automatizovaného stroje do 

výrobní linky, zavedení počítačové podpory konstruování.     

Příklad nové metody distribuce je zavedení systému sledování zboží s pomocí 

čárových kódů nebo RFID (radiofrekvenční identifikace).        [16,20] 
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Marketingová inovace  

Marketingové inovace zahrnují významné změny způsobu obchodování s výrobky 

a službami, včetně změn designu a obalů.       

Například první použití podstatně odlišného média nebo techniky jako propagace 

výrobku ve filmu nebo televizním programu je marketingovou inovací.       [16,20] 

Organizační inovace  

Organizační inovace zahrnují významné změny podnikatelské praxe, organizace 

pracovních míst nebo vnějších vztahů s cílem zkvalitnit inovační kapacitu podniku či 

charakteristiky výkonnosti, jako např. kvalitu a efektivnost pracovních toků. Organizační 

inovace obvykle zahrnují změny více částí dodavatelského řetězce a jsou méně závislé na 

technologiích jako inovace procesu.        

Například první zavedení postupů rozvoje pracovníků (systémy vzdělávání a 

výcviku), vedoucí mj. ke snížení fluktuace; první zavedení systémů řízení výrobních nebo 

dodavatelských operací (systémy řízení dodavatelských řetězců, štíhlá výroba a systémy 

řízení jakosti) jsou organizačními inovacemi.         [16,20] 

Jak je výše zmíněno, publikace uvádějí i jiná členění, která dále rozdělují například 

organizační inovace na inovace personální, finanční a řídící.    [6] 

Lze se také setkat s členěním typu inovací jen na inovace výrobku, služeb a 

procesů. V tomto případě pojem „proces“ tvoří výzkum a vývoj, předvýrobní etapu, 

výrobu (složky materiální, technická, organizační, řídící, lidské zdroje, design, kontrola), 

závěrečnou fázi (marketing, propagace, prodej).       [3] 

2 Inovace v podniku 

2.1 Inovace pro konkurenceschopnost  

Dnes se přesvědčivě tvrdí, že „ podstata podnikové strategie spočívá ve vytvoření 

zítřejší konkurenční výhody, ale rychleji, než konkurence dokáže napodobit tu, kterou má 

podnik dnes“. Podstata strategie spočívá ve vytvoření infrastruktury podporující neustálé 

inovace.            [7] 
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Toto století bylo svědkem nejméně tří přesunů konkurenčních výhod: od ceny a 

objemu ke kvalitě, potom k rychlosti a nakonec k „masovému přizpůsobení se potřebám 

zákazníků“. Každé z těchto období sebou přinášelo náročnější požadavky, proto lze i od 

dalších období očekávat nestálejší a náročnější prostředí pro podnikání. Faktory, které 

dříve představovaly jasné konkurenční výhody, jsou dnes minimálními podmínkami 

udržení se na trhu. Podniky musí neustále inovovat, aby měly šanci přežít v dnešním 

uspěchaném světě. Významnou roli hrají inovace oblasti jak technologií, výroby, 

marketingu, financí a také v řízení a strategiích, které jsou často velmi chybně opomíjeny. 

Dnešní podnik by měl být konkurenčně lepší, levnější, rychlejší, flexibilnější, proaktivní, 

kreativní a samozřejmě by měl podporovat neustálé inovace. Podnikatelé se nejprve musí 

zbavit toho přesvědčení, že jakoukoliv výhodu lze dlouhodobě udržet a začít provádět 

kroky k neustálé inovaci. Jen tak mohou obstát konkurenci ve 21. století.        [7,13] 

Konkurenceschopnost je také vymezena vzájemným vztahem tří rozhodujících faktorů 

- jakosti, dodací lhůty a ceny. 

Podstatou inovace je reakce výrobce na měnící se požadavky zákazníků. Prvotním 

požadavkem zákazníka je, aby jím zakoupený výrobek byl jakostní. Mírou jakosti výrobku 

je spokojenost zákazníka. Jakostní výrobek dostatečně uspokojuje potřeby, požadavky a 

přání zákazníka, přitom je zákazník většinou ochoten za vyšší kvalitu výrobku zaplatit 

vyšší cenu. Zájem zákazníka není ovšem trvalý. Nákupem výrobku chce zabezpečit své 

potřeby aktuální v daném čase a není ochoten čekat na jejich uspokojení příliš dlouho. 

K dalším požadavkům zákazníka, které musí výrobce zajistit, je tedy co nejkratší dodací 

lhůta. Při uspokojivých termínech dodávky a vysoké jakosti je výrobek 

konkurenceschopný pouze tehdy, je-li jeho cena přijatelná pro zákazníka, tzn. odpovídá 

jeho finančním možnostem. Pokud je v důsledku vysokých výrobních nákladů cena 

stanovena příliš vysoko, může zájem potencionálních zákazníků o pořízení inovovaného 

výrobku klesat.           [1] 

2.2 Podněty inovačních aktivit  

Podniky lze z hlediska chování a reagování na změny přirovnat k „živému 

organismu“. Aby dokázal podnik reagovat na změny, potřebuje neustále pozorovat a 

naslouchat především třem důležitým faktorům a to: zákazníkům, konkurenci a 

zaměstnancům (viz příloha 2) a proto jsou tyto tři faktory z hlediska inovačních aktivit 

základním zdrojem inspirace pro budoucí přežití podniku na trhu. Zvýšená pozornost je 
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těmto zdrojům inovačních aktivit věnována v kapitole 3.1 proto, protože platí následující 

tvrzení: 

• Zákazník bude vždy ten, kdo firmě zajistí její existenci, proto by měly být 

inovace směřovány vždy pro zákazníka. 

• Konkurence je vždy přirozený nepřítel na trhu.  

• Zaměstnanec vždy nejvíce přichází do styku s produktem a jeho výrobou, 

proto dokáže nejlépe odhalit jejich slabá místa. 

Podnik denně „zápasí“ s řadou vlivů jako jsou například legislativní systém, 

přírodní systém, ekonomický systém, kulturní systém atd.  Podnik, který se dokáže nejvíce 

přizpůsobit jejich podmínkám, dostává možnost přežít na trhu. Proto je důležité věnovat 

pozornost zdrojům inovačních aktivit, vyhledávat je a v co největší možné míře je 

podporovat. Pro přehlednost jsou možné zdroje inovačních aktivit uvedeny v tab. 1.     [15] 

Tab. 1 Přehled inovačních zdrojů  

Vnitřní prostředí organizace Vnější prostředí organizace 

• Vlastní výzkum a vývoj 

• Technické útvary – projekce, 

konstrukce, technologie 

• Výroba 

• Prodej a marketing 

• Výrobní plánování 

• Nákup a zásobování 

• Záruční a pozáruční servis 

 

• Zákazníci – stávající a potencionální 

• Dodavatelé 

• Konzultanti a výzkumné instituce 

• Vysoké školy 

• Odborné publikace 

• Konkurence 

• Výstavy a veletrhy 

• Odborné semináře a konference 

• Investoři 

• Reklamní agentury 

• Autorizované zkušebny 

• Státní instituce 

 

  Zdroj:  [3] 
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2.3 Inovační trendy 

Podniky po celém světě vstupují do období bezprecedentní, a jak se zdá trvalé 

nestálosti a turbulence. Podnikatelské prostředí 21. století se vyznačuje rychle se měnícími 

faktory, na které manažeři na všech úrovních řízení musí, pokud chtějí, aby jejich podniky 

přežily, reagovat. Společnosti na celém světě stojí tváří v tvář globálním trendům, které 

kompletně mění pravidla mezinárodní, a tím i nadnárodní, konkurence a to jak pro 

jednotlivé společnosti, tak i celé země.       [7] 

Mezi faktory, které tlačí na rostoucí potřebu inovačních aktivit, patří: 

• zkracují se životní cykly všech produktů, takže je třeba neustále vyvíjet nové, 

lepší, 

• technologický pokrok (nanotechnologie) - jsou to nové příležitosti pro firmy, 

• prudká globalizace trhu, výskyt nových konkurenčních hrozeb – nevyužitá 

příležitost se stává hrozbou podniku, 

• náročnost zákazníků (zákazník chce produkt levně, kvalitně a co nejrychleji), 

• globální problém životního prostředí. 

Průzkumy jasně ukazují, že se změnilo i jednání manažerů. Například v minulosti 

byly podniky opatrnější a zaměřeny převážně na domácí trh. Dnes musí podniky více 

riskovat a soustředit pozornost i na mezinárodní trh. Změny, které nastaly mezi 20. a 21. 

stoletím jsou znázorněny v příloze 3.             [14,7] 

Jestliže tempo vnějších změn předstihne rychlost, kterou probíhají změny 
uvnitř firmy, je tato firma odsouzena k zániku.       

Důvodem vzniku inovačních trendů bylo především zkracování životních cyklů, 

technologický pokrok, vyšší informovanost a náročnost zákazníků. Aby podnik ustál 

v konkurenčním prostředí, nesmí být vývoj nových výrobků nikdy přerušen. Životní cykly 

výrobků, které podnik vyrábí, se musejí prolínat, překrývat. Jinak by se tok peněz do 

podniku přerušil a firma by se dostala do problému s likviditou. Proto již v době, kdy je 

některý z výrobků úspěšný na trhu, tak se musí pracovat na inovaci, která ho nahradí. 

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

modely, ale i o nové technologie. Zatímco klasický telefon potřeboval více než století, aby 

dosáhl současné penetrace trhu, mobilnímu telefonu to trvalo deset let.             [3] 
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2.4 Moderní inovační přístupy 

Trendy uvedené v  kapitole 2. 3 mají za následek změny v přístupu k inovačním 
aktivitám podniku.  

2.4.1 Otevřená a uzavřená inovace 

Po většinu 20. století byl typickým a úspěšným přístupem k inovacím tzv. 

uzavřený přístup založený na sběru a využívání zdrojů inovací jen uvnitř organizace. Aby 

firma zvítězila nad konkurencí, musí zaměstnat ty nejlepší a nejchytřejší lidi, kteří musí 

přijít s těmi nejlepšími nápady a dovést je na trh jako první. Firma musí pečlivě 

kontrolovat duševní vlastnictví, aby z něj nemohla těžit konkurence. Ale rostoucí 

mobilitou vysoce vzdělaných, zkušených a dovedných lidí vznikl trend otevřeného 

přístupu inovace.          

Podnik využívající otevřené inovace získává technologie, které potřebuje, z 

vnějšího prostředí a licencuje technologie, které vyvinul, ale nehodlá sám využívat. 

Otevřené inovace jsou postaveny na efektivním partnerství. Otevírají nové možnosti 

speciálně pro malé a střední podniky a jejich spolupráci s univerzitami a výzkumnými 

organizacemi.                       [20] 

Otevřená inovace využívá nápady nejen uvnitř firmy, ale také vně firmy. Manažeři 

si uvědomili, že nemusí zahajovat svůj vlastní výzkum, ale využívat výzkumů externích 

firem. Výhodou otevřené inovace je spolupráce s univerzitami podílejícími se na výzkumu. 

U uzavřené inovace platí pravidlo: „Ten, kdo dostane inovaci na trh jako první, je 

vítězem.“ Otevřená inovace soustřeďuje svou pozornost na podnikatelský model (business 

model) a říká, že podnikatelský model je důležitější než být na trhu jako první.          [21] 

 

Podnikatelský model (business model) 

Termín obchodní model (business model) se často používá, aniž by byl přesně 
definován. Nabízí pracovní definici, založenou na následujících funkcích podnikatelského 
modelu: 

1. Zformulovat nabídku hodnoty, tj. hodnotu, kterou pro uživatele vytváří produkt 

založený na příslušné technologii 
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2. Identifikovat segment trhu, tj. uživatele, pro které technologie přináší užitek a účel, pro 

který bude používána 

3. Definovat strukturu hodnotového řetězce, potřebného pro vytvoření a distribuci 

produktu. Vytvoření hodnoty je nutnou, ale nikoliv postačující podmínkou tvorby 

zisku; schopnost vytváření hodnoty závisí na rovnováze sil mezi podnikem, dodavateli 

a konkurenty, ale i na přítomnosti komplementárních aktiv (např. ve výrobě, distribuci, 

apod.) potřebných pro podporu pozice podniku v tomto hodnotovém řetězci  

4. Specifikovat mechanismus tvorby zisku a odhadnout strukturu nákladů a cílovou marži 

produktu 

5. Popsat postavení podniku v hodnotové síti, která propojuje dodavatele a zákazníky, 

včetně identifikace potenciálních alternativ výrobců a konkurentů 

6. Formulovat konkurenční strategii, která inovativní firmě pomůže získat a udržet 

konkurenční výhodu 

Na několika případových studiích bylo prokázáno, že inovace může být úspěšná jen 

tehdy, pokud je technologický vývoj doprovázen odpovídajícím obchodním modelem. [21] 

2.4.2 Disruptivní inovace 

C.Christensen zavedl koncept disruptivních inovací a ukázal, že i ty nejúspěšnější 

firmy, které se zaměřují na své nejlepší zákazníky a nejvýhodnější trhy, často prohrávají 

v konkurenci s technologicky méně dokonalými výrobky. 

Zatímco udržitelné inovace se orientují na dokonalejší produkty, které lze prodávat 

za vyšší ceny na tzv. hlavním trhu, disruptivní inovace přinášejí na trh jednodušší, 

šikovnější, levnější výrobky, které ze začátku přitahují nové zákazníky nebo ty, které 

nejsou zajímavé pro hlavní trhy. Ale zpočátku méně dokonalá technologie se vyvíjí a 

v určitém okamžiku začne uspokojovat požadavky i náročných zákazníků. Vedoucí firmy, 

jejichž procesy jsou vyladěny na ty nejnáročnější zákazníky, často v této chvíli předbíhají 

požadavky zákazníků (a jejich ochotu platit za to, co nepotřebují), nejsou připraveny 

reagovat na tuto situaci a ztrácejí své pozice - viz obr. 1              [21] 
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Obr. 1 Model disruptivních inovací 

 

           Zdroj:[20] 

Podniky, které vycházejí z  Páretovy analýzy (80% zisku firmy tvoří 20% 

největších zákazníků), se z převážné většiny zaměřují na oslovení velkých a náročných 

zákazníků. Proto není divu, že firmy nenaslouchají potřebám menších zákazníků. V tento 

moment se může na trhu objevit konkurence, která začne vyrábět v nižší kvalitě, ale hlavně 

s  nižší cenou a touto cestou osloví nejprve ty méně náročné zákazníky a postupem času 

může převzít firmě i větší zákazníky.        

             

2.4.3 Systematické inovace 

Systematické řízení inovací patří mezi největší trendy v této oblasti. V současné 

době existuje pro řízení inovací mnoho metod, které napomáhají řídit inovace v celém 

systému a nezaměřují se pouze na jeden dílčí proces.  Mezi nejznámější patří metody TOC, 

TRIZ, Six Sigma a Brány, které budou podrobně rozebrány v následující kapitole. Dále se 

lze setkat s metodami WOIS, Creax a mnoha dalšími. 

Metody využívají všeobecný postup hledání inovačního řešení: 

1. Uvedení do problému, definování problému a inovačního projektu 
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2. Měření – trh, zákazníkovy potřeby, procesy, požadavky, parametry 

3. Analýza příčin problému, analýza omezení a úzkých míst, kritické procesy a 

funkce, protiřečení 

4. Hledání řešení, překonání protiřečení, generování nápadů, hledání analogií a 

inspirace 

5. Realizace nápadů, testování řešení, pilotní projekty, prototypy, testy na trhu, 

experimenty 

6. Plošné rozšíření inovace, podnikatelské plány, investice              [3] 

3 Systematické inovace  

3.1 Metody sběru inovačních podnětů 

3.1.1 Inovační podněty od zákazníků 

Většina inovačních podnětů vychází od zákazníků, až 68% (viz příloha 2). Chce-li 

firma se svými inovacemi uspět, musí znát potřeby a problémy svých zákazníků, sledovat 

jejich reakce a být připravena na pružnou a rychlou reakci. Pro úspěch produktu na trhu 

jsou často důležité zdánlivé maličkosti.               [26] 

Firma by měla rozvíjet a udržovat kontakty se svými zákazníky či zákaznickými 

sdruženími a využívat těchto kontaktů k získávání informací o tom, jak jsou její produkty 

zákazníky využívány, s jakými problémy se přitom zákazníci setkávají a jak se s nimi 

vyrovnávají. Důležité je sbírat náměty zákazníků na úpravy existujících produktů. I když 

obecné zásady jsou tytéž, bude pravděpodobně používat jiné postupy firma, jejíž produkty 

jsou určeny pro jinou firmu (obchod typu B2B - business to business) a jiné firma, jejíž 

produkty jsou určeny pro koncového spotřebitele (B2C - business to customer). Rozdíly 

mezi těmito dvěma druhy zákazníků jsou: 

B2B - méně zákazníků, historie, kvalifikovanější reakce, předvídatelnější chování 

B2C - hodně zákazníků, často nepředvídatelné reakce 

Po přijetí a registraci inovačního podnětu musí následovat další kroky, které by měly 

vést ke konečnému rozhodnutí o realizovatelnosti podnětu. Podněty, které jsou v současné 
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době a situaci pokládány za nerealizovatelné, je však vhodné ponechat v zásobníku 

nápadů, často se mohou hodit později.               [26] 

Výrobkové a procesní inovace tvoří ve firmách převážnou většinu inovací a téměř 

vždy jsou tyto inovace výsledkem přizpůsobování se potřebám zákazníků. V dnešní době 

se stává samozřejmostí zavedení systému managementu jakosti, a tím i norem ISO. Nejde 

jen o zavedení systému, který napomáhá k efektivnější a především kvalitnější výrobě či 

službám, ale hlavně poukazuje na fakt, že „ zákazník je náš pán“.  

 Na přizpůsobení se potřebám zákazníka jsou nejvíce inovovány produkty (výrobky 

a služby). 

Inovace výrobku či služby probíhá ve dvou fázích: 

1. Fáze sběru dat – zjišťování potřeb zákazníků (dotazníky, interwiev, zprávy 

z průzkumu trhu, CRM systémy, atd.) 

2. Fáze návrhu a vývoje – převedení znaku zákazníků do „řeči výrobce“ (výrobce 

převádí myšlenky zákazníků do technických specifikací), například metodou QFD.

                   [18] 

Ad. 1) CRM systém 

Customer Relationship Management (dále jen CRM) systém, neboli software pro 

řízení vztahů se zákazníky, se v posledních letech staly oblíbeným nástrojem pro 

zvyšování efektivity a snížení firemních nákladů. S tím, jak nadnárodní společnosti 

globálně expandují a snaží se přizpůsobit požadavkům jednotlivých trhů, roste také nutnost 

získávat a přehledně využívat informace o zákaznících a jejich potížích, stejně jako 

možnost jednoduše a centrálně sledovat procesy a maximalizovat zisk.  

Existují dvě koncepce, které lze ve firmě aplikovat: 

1. Vlastní (lokálně instalované systémy) 

2. Hostovaná  

Oba dva směry mají své výhody a nevýhody a není možné objektivně určit, který z 

nich je celkově lepší nebo horší. Dá se ale říct, že o vlastním CRM systému by měly 

uvažovat především velké společnosti se stovkami zaměstnanců a nadnárodní působností. 

Hostovaná řešení mají potenciál přitáhnout spíš menší podniky. 
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 CRM systémy patří v dnešní době k moderním metodám pro sběr inovačních podnětů 

a vytváření zpětných vazeb od zákazníků.               [19] 

Ad. 2) metoda QFD 

Metoda QFD (Quality Function Deployment) představuje systematický postup pro 

převod (rozvinutí) požadavků zákazníků do technické dokumentace (konstrukční a 

technologické) pro výrobky, služby a procesy.       [8] 

Je to nástroj pro navrhování nových výrobků, jejich výrobu a další zpracování. 

Využívá korelačních matic, z nichž je kaskádovým způsobem vytvořen systém, s jehož 

pomocí lze rozpracovat a transformovat zákazníkovy potřeby do technických charakteristik 

a parametrů výrobku a od samotného počátku koordinovat aktivity související s jakostí 

v celém podniku (viz příloha 4.). 

Na svislé ose matice se řeší, CO chceme dosáhnout (co požaduje zákazník) a na 

vodorovné ose JAK se toho výrobcem dosáhne. Takto se kaskádovitě (s překrytím) 

postupuje přes fáze: 

1. Návrh výrobku 

2. Návrh konstrukce výrobku (díly, materiály) 

3. Návrh výrobního procesu 

4. Plánování výroby        [9] 

Filozofie QFD je univerzální a nemusí být uplatňována jen pro navrhování 

výrobků. Může být využita i pro jiné účely v podniku, protože každá podniková činnost má 

svého „zákazníka“ (interního nebo externího) a svoje požadavky (CO). Pomocí QFD 

můžeme hledat jejich uspokojení (JAK). Bližší názornost metody QFD je znázorněna 

v příloze 4.           [9] 

3.1.2 Inovační podněty od zaměstnanců 

Z průzkumu inovačních podnětů je zřejmě, že z 11% (viz příloha 2) vznikají 

inovativní myšlenky právě u zaměstnanců na kterémkoliv stupni hierarchie. Proto je 

nesmírně důležité vyhledávat tyto talenty a vhodným způsobem je podporovat a motivovat. 

Podniky si v dnešní době uvědomují potencionál svých zaměstnanců, kdy vědomě 

vytvářejí motivační atmosféru za účelem neustálých inovací. Zaměstnanec, který vymyslí 
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něco nového, či lepšího, bude finančně odměněn nebo v lepším případě povýšen. Tímto 

podniky vytváří kreativní a proaktivní atmosféru podniku. 

  Rozhodující je také stanovení cílů. Například ve společnosti 3M jsou neustálé 

inovace podporovány podnikovou filozofií: 30 procent ročních příjmu musí vycházet 

z produktů, které jsou maximálně 4 roky staré. A jen pro zvýšení motivace jsou platy 

vedoucích pracovníků přímo závislé na splnění těchto cílů.                        [7] 

V podnicích bývá  skutečnost taková, že po vzniku tvůrčího nápadu se ve firmě 

nenajde nikdo, kdo by tento nápad zpracoval. Proto je nutné v organizaci vytvořit systém 

práce s tvůrčími myšlenkami. V každé firmě by mělo existovat organizační místo pro 

soustředění tvůrčích nápadů – jeden pracovník pověřený sběrem inovačních podnětů, jejich 

shromažďováním a podněcováním vzniku nových nápadů. Právě tento pracovník musí 

předkládat soubor tvůrčích nápadů k posouzení první kontrole, která otevírá bránu pro 

vstup nových nápadů do dalších stádií jejich podrobnějšího rozpracování v různých 

inovačních projektech. A samozřejmě musí informovat každého, kdo nějaký nápad 

předložil k projednání, o výsledku a o jeho dalším osudu.               [5] 

Firma musí neustále vzdělávat své zaměstnance, za účelem zvýšení jejich flexibility, 

která dále zvyšuje universálnost jejich uplatnění a usnadňuje přechod z jednoho oboru do 

druhého. Vzdělávání vytváří předpoklady pro tvořivé řešení problémů, pro flexibilní a 

správné reagování na nenadálé změny a požadavky. Nekvalifikovaní, pouze zaškolení 

pracovníci, nebo pracovníci úzce specializovaní, jsou vhodní pro hromadnou výrobu, 

stabilní výrobu produkující velká množství standardních výrobků a vůbec se nehodí pro 

moderní dynamickou výrobu.     

Po desítky let uplatňovali pracovníci hlavně analytické, nikoli celistvé, globální, 

myšlení. Úzcí specialisté byli zvlášť ceněni, protože pomáhali dělat věci lépe, 

produktivněji. Nová ekonomika vyžaduje brát při posuzování věci v úvahu celkový kontext 

posuzovaného problému a komplexní vztahy mezi lidmi a předměty. Ubývá řešení typu 

„buď – anebo“, případně rozhodování podle zažitých pravidel, osvědčených vzorů apod. 

Více je třeba zapojovat intuici, představivost, nedůvěru ke všemu, co se v minulosti 

osvědčovalo.           [9] 

Metod na podporu inovačních aktivit a související sběr podnětů od zaměstnanců je 

mnoho, ale základním předpokladem je vytvoření tvůrčí atmosféry. K tomuto účelu bude 

zmíněno několik metod:         
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Brainstorming 

Jedná se o intuitivní metodu na generování nápadů a návrhů řešení. Cílem 

brainstormingu je vyprodukovat v co nejkratší době co nejvíc myšlenek. 

Postup realizace metody: 

1. Příprava: moderátor, zapisovatel, místo 

2. Definování problému 

3. Sestavení týmu: 5 až 7 lidí (dobří jsou i laici, neodborníci) 

4. Zahájení schůzky, vysvětlení pravidel 

5. Prezentace problému a diskuze, analýza, případné korelace 

6. Brainstorming: 20 až 40 minut, spontánní generování nápadů, vzájemná inspirace, 

moderátor dává impulzy, vede účastníky k tématu, řídí dodržování pravidel 

7. Zapisovatel zaznamenává všechny nápady na viditelném místě 

8. Brainstorming se končí, když se i přes stimulaci negenerují další nápady 

9. Zpracování výsledků: třídění a vyhodnocení nápadů 

10. Zpracování závěrečného protokolu       [3] 

Brainwriting, 635 

Brainwriting je spolu s metodou 635 jednou z nejpoužívanějších metod písemné 

diskuze. Základní pravidla jsou v podstatě stejná jako při metodě 635, kde 6 členů týmu 

napíše 3 nápady na kartičku v čase 5 minut na jedno kolo. Po každých 5 minutách se 

kartičky posunou sousedovi vpravo. Účastníci si přečtou všechny nápady, a buď rozvinou 

nápad hlouběji, nebo doplní další myšlenku. Po pěti minutách začíná druhé kolo. Tento 

proces se opakuje, dokud se každému nedostanou jeho vlastní kartičky, které napsal 

v prvním kole. Na závěr všechny myšlenky shrneme a zaznamenáme. Při brainwritingu je 

jeden dost podstatný rozdíl v tom, že se neměří čas jednotlivých kol, tato kola vlastně 

neexistují. Každý účastník může postupovat takovým tempem, jaké mu vyhovuje, i když 

by se měl snažit vyprodukovat co nejvíc nápadů.      [3] 

Myšlenkové mapy 

Výstupem brainstormingových metod jsou nápady. Tyto nápady jsou však 

neuspořádány a pro mnoho posluchačů nepochopitelné. Proto používáme k lepšímu 

pochopení, systematickému uspořádání, grafické názornosti a návaznosti myšlenkové 

mapy. Mapy tvoříme v softwarových programech, které lze bezplatně stáhnout na 
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internetových stránkách. Nejpoužívanější program pro tvorbu myšlenkových map se 

jmenuje FreeMind.  

3.1.3 Inovační podněty od konkurence 

Znalost produktů a procesů konkurence může být významným zdrojem inovačních 

podnětů. Firma může jejich pojetí obohatit a díky tomu uvést na trh dokonalejší produkt, 

může lépe specifikovat trhy nebo segmenty trhu pro své vlastní produkty.  

Součástí přípravy nového nebo zdokonaleného produktu je analýza konkurence. Při ní se 

existující nebo očekávané konkurenční produkty porovnávají s navrhovaným produktem a 

vyhodnotí se možné reakce konkurence na „náš“ nový produkt, a to z následujících 

hledisek: 

• náklady a kvalita, 

• celková ekonomická analýza, 

• přístup k trhu (zákazníci, dodavatelé atd.). 

Tuto tradiční analýzu lze doplnit benchmarkingem.              [26] 

Benchmarking 

Benchmarking je procesem měření, který může výrazně přispět k dosažení 

konkurenční výhody. Americké centrum pro produktivitu a kvalitu definuje benchmarking 

jako „proces neustálého srovnávání a měření organizace oproti vůdčím firmám kdekoliv 

na světě, s cílem získat informace, které organizaci pomohou přijmout (a realizovat) 

aktivity, vedoucí ke zlepšení své vlastní výkonnosti.“ Robert C. Camp, který stál u zrodu 

benchmarkingu, definuje benchmarking jako„…hledání nejlepších postupů v podnikání, 

které vedou k vynikajícím výsledkům“. Poté je samozřejmě nutná jejich implementace. 

Existují dva rozdílné přístupy k benchmarkingu: výkonový benchmarking a procesní 

benchmarking. 

Výkonový benchmarking se soustředí na relativní výkonnost pomocí vybraného 

souboru měřítek (často mezi konkurenty). Hodnotí se převážně parametry související s 

kvalitou (včetně technických parametrů)a produktivitou (výrobní náklady, cena). Tento typ 

benchmarkingu je prováděn často jako konsorciální (studii provádí více organizací), za 

účasti třetí strany – konzultantů.  
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Procesní benchmarking měří individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost 

oproti organizacím, které jsou vůdčími (nejlepšími) v provádění těchto procesů. Procesní 

benchmarking hledá nejlepší praktiky v provádění jednotlivých procesů. Odpovídá tedy na 

otázku „JAK“ organizace dosahuje vynikající výkonnosti. Procesní benchmarking 

vyžaduje návštěvy partnerů a řádnou přípravu.  

Pravděpodobně nejobtížnějším aspektem benchmarkingové studie je identifikace 

vhodných cílových společností nebo partnerů pro benchmarking. Klíčovou otázkou je, jak 

identifikovat, které jednotlivé společnosti by měla být v rámci benchmarkingu věnována 

pozornost. Primárním nástrojem k zodpovězení této otázky je sekundární výzkum. Je to 

proces, kdy pomocí průzkumu v novinách, časopisech a další literatuře a pomocí osobních 

kontaktů lze identifikovat společnosti, které provádí požadovaný proces výjimečně dobrým 

způsobem.                   [30] 

3.2 Brány inovačního projektu 

Proces fází bran je jedním z nejúspěšnějších modelů vývoje nových výrobků. 

Poprvé byl v šedesátých letech minulého století použit v NASA. Celý proces je rozdělen 

na fáze, jejichž vstupy a výstupy jsou definovány předem. Na konci každé fáze je brána, v 

níž se rozhoduje o pokračování procesu.  Činnosti, které byly před zavedením tohoto 

modelu prováděny nesystematicky, byly standardizovány a výrazně zlepšily indikátory 

výkonnosti procesu (průběžná doba, náklady atd.). 

První model generace bran se soustřeďoval pouze na vývoj a nepostihoval úplný 

proces od vzniku nápadu až po uvedení na trh. Proto v rámci kanadského projektu 

NewProd vznikl model brány druhé generace.  Ten rozděluje inovační proces na pět fází 

s bránami, v nichž interdisciplinární tým rozhoduje, zda v projektu pokračovat nebo ho 

zastavit viz obr. 2. Model integruje technologický a tržní pohled. Jeho výhodou je 

systematizace, která usnadňuje komunikaci jak mezi týmy, tak mezi týmy a vrcholovým 

managementem. 

Proces vývoje nových výrobků začíná nápadem nebo podnětem. Podněty a nápady 

vznikají ve výzkumu a vývoji, vycházející ze zpětných vazeb od zákazníků, generují se 

z databází nápadů.  

V příloze č. 5 je popsán model podle Ulricha, který klade důraz na 

interdisciplinaritu – prolínání funkcí ve všech fázích procesu. 



19 
 

Nevýhodou výše uvedených modelů druhé generace je jejich sekvenční charakter a 

malá flexibilita. Navíc, v mnoha případech se fáze procesu překrývají, což může výrazně 

zkrátit průběžnou dobu od vzniku nápadu po uvedení na trh. Překrývaní kromě toho 

podporuje sdílení zpětných vazeb mezi různými fázemi projektu.             [22] 

Obr. 2 Typický model fází a bran druhé generace     

     

 

          Zdroj: [22] 

3.3 TRIZ 

TRIZ je metodika pro tvorbu i řešení inovačních a invenčních zadání. TRIZ využívá 

software GoldFire Innovator (dále jen GFI) jako podporu řešitele inovací. Metodika TRIZ 

a znalostní systém GFI  vznikaly postupně studiem vývoje techniky, obojí slouží při studiu 

a v praxi k rozboru a k řešení inovačních problémů. Metodika TRIZ a expertní systém GFI 

jsou určeny pro manažery, techniky, inženýry, vědce a inovátory, kteří hledají tvůrčí řešení 
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složitých problémů a pro pedagogy odborných předmětů, kteří chtějí vychovávat a učit 

způsobem inspirativním pro sebe i atraktivním pro budoucí tvůrce nové techniky.  

Metodika TRIZ vznikala postupně od r. 1946 studiem patentů, zobecňováním 

úspěšných postupů řešení. Bylo zjištěno, že silná řešení (řešení vyšších inovačních řádů a 

úrovní invence) jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně používaných, 

studovatelných, osvojitelných a opakovatelných postupů k řešení. Poznání těchto 

řešitelských postupů zvyšuje efektivitu studia nejen technických a inovačních procesů 

v praxi. TRIZ metodicky vede uživatele od nejasné problémové situace přes detailní rozbor 

vymezeného systému ke správné formulaci správných inovačních zadání a typových úloh 

až k návrhům variantních řešení. Metodika TRIZ využívá, mimo jiné, dvě navzájem se 

doplňující metody: 

• Analytickou metodu FNA  

• Syntetickou (řešitelskou) metodu ARIZ         [23, 12] 

Analytická metoda: 

Funkčně nákladová analýza – FNA (pokročilá hodnotová analýza) pomáhá řešiteli 

odpovídat na otázky „CO“ a „PROČ“ má být zdokonaleno, inovováno. 

Pomáhá uživateli: 

• nalézt podstatu (příčinu) problému v technickém systému, tj. výrobku nebo 

procesu, 

• určit klíčové prvky podle vyhodnocené funkční, problémové a nákladové 

významnosti prvků, 

• vybrat správná (konkrétně) inovační zadání:“co“ a „proč“ má být v systému 

zdokonaleno. 

Inženýři vědí, že správná inovační zadání a z nich správně odvozené invenční úlohy 

jsou více než polovinou úspěšného řešení. Největší ztráty vznikají, když týmy odborníků 

vypracují dobrá řešení (odpovědi) pro špatně formulovaná zadání (otázky).          [23] 
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Syntetická metoda: 

Algoritmus řešení invenčních zadání – ARIZ pomáhá řešiteli hledat odpovědi na 

řadu otázek „JAK“ by mohly a měly být úlohy řešeny, a to v souladu se zkušenostmi (s 

doporučením) generací vynálezců koncentrovanými v postupu algoritmického typu – 

ARIZ                    [23] 

Řešitelské postupy a doporučení pomáhají uživateli: 

• formulovat rozpory v inovačním zadání a v konkrétní inovační / invenční / úloze, 

• abstrahovat model problému anebo vystihnout problémovou technickou funkci 

v řešeném problému, 

• nalézat inovační / invenční / koncepty řešení (rozporu/modelu/funkce), a to často 

díky četným doporučením v podobách: heuristiky / separace / standardy / jevy či 

efekty z přírodních věd, 

• posoudit nalezené varianty řešení podle míry souladu s objektivními tendencemi 

rozvoje techniky. 

Algoritmus nenahrazuje, ale podněcuje a inspiruje myšlení.            [23] 

3.4 TOC  -  teorie omezení 

Metodika systematicky vyhledává a odstraňuje omezení v systémech. Vychází se 

přitom z poznání, že výkon každého systému je limitovaný jeho nejslabším prvkem – 

omezením. TOC nabízí nástroje na vyhledávání omezení v podnikových procesech 

(výroba, logistika, marketing a obchod, projektové řízení a vývojové procesy)  

TOC nabízí systematický postup vyhledávání a odstraňování omezení v procesech 

v pěti krocích: 

1. Najdi omezení 

2. Vytěž omezení 

3. Podřiď všechno omezení (omezení definuje výkon celého systému) 

4. Zvyš výkon omezení 

5. Vrať se ke kroku 1.                   [3] 
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Používání těchto pěti kroků ve formě opakovaného procesu vede podnik k procesu 

neustálého zlepšování tím nejefektivnějším způsobem. 

TOC využívá logické nástroje na systematické definování a řešení problému 

odpovídáním na otázky: 

Co chce firma změnit? 

• Ve firmě vykonáváme rozbor všech nežádoucích jevů a jejich příčin. 

• Hledá se klíčový problém (omezení), který způsobuje většinu nežádoucích 

jevů v podniku. 

• Překonává se lokální pohled a přezkoumávají se vztahy mezi jednotlivými 

problémy. Nezůstává se na povrchu problému. 

Jaký je cíl změny? 

• Hledají se soubory možných řešení a cílů. 

• Ověřuje se, jestli navrhované řešení eliminuje všechny nežádoucí jevy, 

případně, zda nezpůsobuje vznik nových nežádoucích jevů (simulace 

budoucího stavu). 

Jak to udělat? 

• Až po zodpovězení předcházejících dvou otázek se přistupuje k vlastnímu 

naplánování změny, tj. k projektu a k detailnímu definování jeho 

jednotlivých kroků. 

TOC poskytuje i manažerské praktiky na eliminaci konfliktů, definování náročných 

cílů, delegování a budování týmů.                 [3] 

3.5 SIX SIGMA 

Six Sigma je nástroj určený pro zvyšování kvality procesů, firmy jako celku. Je 

zaměřený na vyhledávání slabých míst a jejich odstraňování. Rovněž si klade za cíl pomoci 

snížit náklady firemních procesů a zvýšit zisk. 

Základem Six Sigma jsou statistické metody aplikované do řízení procesů. Dnes je za 

Six Sigma považován komplexní, pružný podnikatelský proces k dosažení maximálního 



 

obchodního úspěchu firmy. Je založen na 

disciplinovaném používání informací, dat a statistické analýzy. To vše je využíváno k 

řízenému zlepšování obchodních, výrobních,

související inovace procesu.

Six Sigma si klade tyto cíle:

• maximalizovat zisk

• růst podílu na 

• zvýšit produktivitu

• redukovat obslužné doby

• minimalizovat neshody, náklady, chyby a p

• efektivně využívat zdroje

• monitorovat procesy k jejich úsp

Six Sigma se snaží upravit firemní procesy tak, aby p

jevů (ztráty, neshody, reklamace, apod.)

Řešení problému probíhá v

Obr. 3 Schéma krok

 

 

 

 

 

Metoda Six Sigma vyhledává

tím inovovat proces. 
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chu firmy. Je založen na porozumění potřebám a oč

linovaném používání informací, dat a statistické analýzy. To vše je využíváno k 

obchodních, výrobních, logistických a dalších proces

související inovace procesu. 

Six Sigma si klade tyto cíle: 

maximalizovat zisk 

st podílu na trhu 

zvýšit produktivitu 

redukovat obslužné doby 

minimalizovat neshody, náklady, chyby a předcházet jejich vzniku

efektivně využívat zdroje 

monitorovat procesy k jejich úspěšnému řízení 

Six Sigma se snaží upravit firemní procesy tak, aby předcházely vzniku

 (ztráty, neshody, reklamace, apod.).     

ešení problému probíhá v pěti krocích viz obr. 3. 

Obr. 3 Schéma kroků Six Sigma 

zdroj: [11]  

Six Sigma vyhledává slabá místa v procesu a snaží se tato slabá místa 

a očekáváním zákazníků, 

linovaném používání informací, dat a statistické analýzy. To vše je využíváno k 

logistických a dalších procesů a tím 

edcházet jejich vzniku 

edcházely vzniku negativních 

         [24] 

to slabá místa zlepšit a 
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4 Vyhodnocení 

Vyhodnocení bakalářské práce je čerpáno z uvedených teoretických poznatků a 

doplněno o názorné příklady. V úvahu je bráno i inovační prostředí, ve kterém české firmy 

podnikají. Jsou překážky, které mohou českým podnikům bránit inovovat. 

Z ekonomického pohledu může jít o příliš dlouhou návratnost investice do inovace nebo o 

nákladnou pracovní sílu. Proto dnes čeští podnikatelé také častěji zvažují možnost 

stěhování svých podniků do „hostinnějšího“ zahraničního klimatu, které nabízí nižší 

náklady. Řešením mohou být doporučení související s jednotlivými trendy v následujících 

podkapitolách. 

4.1 Znalost pojmu inovace 

V roce 2007 proběhlo v rámci výzkumného záměru dotazníkové šetření, z něhož 

vyplynulo, že v českých podnicích často ani neznají přesně pojem řád inovací. Nejsou pak 

schopni správně zařadit své inovační aktivity a takto mohou vzniknout výsledky 

statistického šetření, které neodpovídají realitě.                           [25] 

Na základě posledních šetření Českého statistického úřadu (za rok 2004-2006) bylo 

zjištěno, že v českých podnicích nejvíce využívají organizační inovace (29,7% všech 

aktivních podniků) a nejméně marketingové inovace (16,2%). Z technických inovací byla 

významnější procesní inovace (21,9%) než produktová inovace (18,5%).            [27] 

4.2 Vliv inovačních trendů v České republice 

Otevřená inovace 

Mnoho odvětví prodělává přechod mezi otevřenou a uzavřenou inovací. Tato situace 

nastává už i v České republice. Manažeři si uvědomují, kde se jejich podnik nachází a zda 

není lepší zvolit jiný přístup k inovacím, než byli zvyklí používat. Výhody otevřené 

inovace vidí ve spolupráci s externími firmami a univerzitami, které představují vynikající 

zdroje nápadů a nových poznatků. 

Jedním z důvodů, proč jsou velké české firmy ochotnější využívat inovačních nápadů, 

které vznikly jinde je i to, že mají nedostatek kvalifikovaného personálu a malé firmy 

perfektně zvládají úzce zaměřené technologie, patentují své práce a prodávají licence.  

Stále častěji se objevují firmy, které vytvářejí více inovačních podnětů, než jsou schopny 

využít, proto je vhodné, aby své nápady patentovaly a licence nabídly jiným firmám. 

Návratnost investic do vědy a výzkumu bude pro firmu nabízející inovační podněty kratší. 
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Podniky si však musí uvědomit, že patentování přináší také poměrně vysoké náklady, 

proto by měly zvažovat možnost, zda nápady, které jsou patentovány, budou v budoucnu 

využity, či prodány. 

V České republice bylo za posledních 15 let učiněno mnoho kroků, které podporují 

inovační prostředí. Například byla výrazně zvýšena podpora vědy a výzkumu z veřejných 

zdrojů, byla vybudována řada vědeckotechnických parků a dalších institucí napomáhající 

transferu technologií. Také vznikají projekty na podporu otevřené inovace. Za zmínku stojí 

projekt Nautillus, jehož záměrem je představit a realizovat možnosti otevřené inovace 

v podmínkách České a Slovenské republiky, a také poskytovat komplexní služby v oblasti 

duševního vlastnictví a transferu znalostí, tak aby mohlo dojit k realizaci transferu znalostí 

a technologií na trhu otevřených inovací.  

Na základě výše zmíněných poznatků doporučuji českým podnikům, aby zvážily 

možnosti přístupu otevřených inovací, konkrétně aby se častěji zapojovaly do 

výzkumné spolupráce s univerzitami či jinými výzkumnými organizacemi. 

Disruptivní inovace 

I když firma zaujímá většinový podíl na trhu a zajímá se o klíčové a hlavní zákazníky, 

měla by se starat i o nenáročné zákazníky, jinak jí je může „přetáhnout“ konkurence. 

Častou chybou českých podniků bývá, že si hrozbu disruptivní inovace neuvědomují. Tím 

pádem může nastat problém v případě, že pokud jim odejde ten „náročný“ zákazník, na 

nějž firma upnula většinu svých aktivit, nemají tyto produkty komu prodat. Typickým 

příkladem byla situace ve Třineckých železárnách a.s. – MORAVIA STEEL a.s., kde bylo 

60% výrobků určeno pro automobilový trh. V době stagnace trhu s automobily měly 

železárny velký problém s odbytem. Kdyby ovšem železárny už dříve směřovaly svůj 

pohled i k méně důležitým zákazníkům, jako jsou například výrobci železničních 

dopravních prostředků, zbrojní průmysl, elektrotechnický průmysl, výrobci valivých 

ložisek, výrobci hydraulických zařízení, nemusel být dopad na jejich ekonomickou situaci 

tak veliký. Navíc by se železárny nemusely bát konkurence, která by jim „přetahovala“ 

zákazníky.  

Doporučuji proto podnik ům rozložit své inovační aktivity mezi širší škálu 

produktů a služeb, aby nebyly závislé jen na jednom odběrateli.  
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4.3 Systematický přístup k inovačním aktivitám 

4.3.1 Sběr inovačních podnětů 

Chybou českých manažerů je, že nevěnují patřičnou pozornost všem hlavním 

potencionálním zdrojům inovací. V příloze č. 2 jsou shrnuty výsledky výzkumu 

provedeného v malých a středních podnicích v Německu v roce 2005. Lze zde vyčíst, že 

68% inovačních nápadů pochází od zákazníků2, 11% od zaměstnanců a 7% od konkurence. 

Proto by měli manažeři orientovat svou pozornost na sběr inovačních podnětů minimálně z 

těchto zdrojů. 

Sběr inovačních podnětů od zákazníků 

Jak bylo uvedeno výše, nejvíce inovačních nápadů pochází právě od zákazníků až 68%. 

V českých podnicích se stávají samozřejmostí příjemné vystupování a komunikační 

dovednosti při prodeji výrobku, ale většinou začne komunikace „pokulhávat“ při reklamaci 

výrobku. Přitom by měly podniky vidět příležitost ke zlepšení právě v reklamovaném 

produktu.  Navíc při špatném jednání se často stává, že o zákazníka firma lehce přijde. Je 

všeobecně známé, že náklady na udržení zákazníka jsou nižší než náklady na jeho získání. 

Firma ztrácí možnost komunikace se zákazníkem a tím i vytvoření zpětné vazby, která je 

klíčová pro inovace. Moderní doba poskytuje moderní nástroje pro komunikaci se 

zákazníkem. V minulosti byla komunikace preferována přes dotazníky, interview, zprávy 

z průzkumu trhu, ale v dnešní době se preferuje komunikace přes CRM systémy, které by 

měly být součástí všech podnikových informačních systémů (viz. kap. 3.1.1). Důležitým 

předpokladem pro inovace je pochopení zákazníkových potřeb a převedení jeho požadavků 

do „řeči výrobce“. Toho firmy mohou dosáhnout metodou QFD (viz. kap. 3.1.1). 

Sběr inovačních podnětů od zaměstnanců 

Řízením inovací se může dosáhnout dvojího pozitivního účinku. Prvním z nich je 

udržování konkurenceschopnosti výrobků či služeb a na druhý jsou motivováni 

zaměstnanci s pocitem seberealizace z vykonané práce. Navíc lze zapojením zaměstnanců 

do inovačních aktivit podniku významně zvýšit schopnosti a kvalifikaci zaměstnanců. 

Existuje mnoho způsobů, jak zapojit lidi do procesu či projektu. Základní metody pro 

vytvoření tvůrčí atmosféry jsou stručně popsány v kapitole 3.1.2.  Přínosy mohou být 

                                                           
2
 Z toho18% inovačních podnětů zajišťují podniky většinou systematicky přes aktivity 
marketingu a prodejních útvarů. 



27 
 

například v podobě zvýšení kvality, podpora zlepšování a zrychlování procesů, větší 

spokojenost zákazníků, zvyšování kreativity a znalostí zaměstnanců. Odměnou pak bývá 

celková spokojenost na obou stranách. 

V českých podnicích bývá  skutečnost taková, že po vzniku tvůrčího nápadu se ve 

firmě nenajde nikdo, kdo by tento nápad zpracoval. Ve firmách by měly proto být 

zavedeny systematické přístupy ke sběru námětů od vlastních zaměstnanců. K nejčastějším 

způsobům sběru námětů patří schránka nápadů, která by však měla být doplněna systémem 

toku informací, aby se náměty dostaly na správná místa. Tuto jednoduchou metodu lze 

podpořit moderními webovými technologiemi, které mohou systém zpřístupnit všem 

zaměstnancům.  Software lze navrhnout tak, aby byl systém intuitivní, interaktivní, 

zajišťoval workflow a byly v něm zabudovány zpětnovazební mechanismy. Systém by měl 

poskytovat informace o tom, jaká zlepšení firma hledá, a zpřístupňovat zásobník 

inovačních námětů. V případě potřeby lze náměty anonymizovat. Klíčovou složkou 

takového systému je mechanismus rozvíjení nápadů a námětů. Rozhodovatelům by měl 

systém umožnit vyhledávání názorů expertů a měl by jim poskytnout analytické nástroje a 

podporu hodnocení výběru nápadů pro další fáze inovačního procesu. Takto získané 

inovace se poměrně snadno implementují, protože vycházejí z každodenních zkušeností 

zaměstnanců.                   [26] 

Sběr inovačních podnětů od konkurence 

V dnešní době již existují programy na monitorování konkurence, jako například data 

mining nebo konkurenční zpravodajství, založené na systematickém sběru dat. U těchto 

software vzniká velký problém při sestavení správného a funkčního algoritmu. Existují 

ovšem i metody, které podporují spolupráci mezi konkurenty a vzájemné sdílení informací. 

Mezi ně patří metoda nazvána Benchmarking (viz. kap. 3.1.3). 

Konkurence může být až tak agresivní, že dokáže kopírovat produkty. Například 

v Číně se už podařilo vyrobit první „falešný“ Mercedes. Z těchto poznatků je zřejmé, že i 

české podniky potřebují neustále sledovat aktivitu svých konkurentů a jejich inovace a 

především také proti nim chránit své duševní vlastnictví. Možná by se mohly české 

podniky přiučit od japonských inovátorů, kteří posunuli hranice vysokých očekávání až na 

hranice svých možností. Například Sony a Mitsubishi používají s ohromující účinností 

techniku „systematických rušení“. Kdykoliv uvedou na trh nový výrobek, zároveň stanoví i 

datum, kdy jej stáhnou z prodeje a zároveň s uvedením produktu na trh spouští práci na 
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vývoji náhradního produktu. Cílem je vytvořit tři nové výrobky za každý, který je na trhu: 

podstatně zdokonalený starý výrobek, nový výrobek doplňující ten původní a zcela novou 

inovaci. Řečeno velmi nejaponskými slovy jednoho amerického ředitele: „Je mnohem lepší 

sníst svůj vlastní oběd, než nechat nějakého konkurenta, aby to udělal za vás!“            [7] 

I když se životní cykly výrobku neustále zkracují, musí v ekonomice platit vztah: 

cyklus vývoje výrobku < cyklus tržního uplatnění výrobku     [9] 

Chybou českých podniků je, že nevěnují dostatečnou pozornost podnětům 

inovačních aktivit, které jsou klíčové jako zdroj budoucí inovace. Inovační podnět je 

vstupní veličinou pro řízení inovací. Na základě výše zmíněných poznatků doporučují 

zvážit využití softwarových a jiných nástrojů ke sběru hlavních podnětu inovačních 

aktivit. 

4.3.2 Využití komplexních systematických přístupů k inovacím 

Metoda bran inovačního projektu 

České firmy nechtějí investovat velké prostředky do inovací, protože většina 

inovačních projektů končí neúspěchem ještě předtím, než se dostanou na trh. Tomuto se dá 

implementací systematické metody bran, která odhaluje nedostatky projektů v jeho 

jednotlivých fázích, úspěšně čelit. O pokračování projektu se rozhoduje vždy na konci fáze 

v tzv. bráně (viz kap. 3.2). Tuto metodu úspěšně aplikuje např. firma Škoda Transportation 

a.s., která je tradičním výrobcem železničních vozidel. Možná právě využití metody bran 

pomohlo k tomu, že firma získala zlatou medaili na strojírenském veletrhu v Brně za 

novou nízkopodlažní tramvaj ŠKODA ForCity. 

 Nelze pochybovat o přínosu této metody, jelikož řeší rizikovost procesu 

v jednotlivých fázích. Manažeři tak mohou vyhodnotit, zda se jim vyplatí investovat 

do inovačního projektu nadále, či nikoliv. Proto doporučuji firmám, aby tuto metodu 

využívaly. 

TRIZ  

TRIZ je metodika řešení technických inovací. Vznikala na základě studia patentů a 

zobecňování úspěšných postupů řešení. Analýzou více než 1,5 mil. patentů bylo zjištěno, 

že inovační řešení vyšších řádů jsou dosahována poměrně malým počtem objektivně 

používaných řešitelských postupů. Poznání těchto postupů zvyšuje pochopitelnost již 
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existujících technických řešení studovaných v procesu vzdělávání a hlavně efektivitu 

hledání nových řešení v praxi. TRIZ využívá dvě navzájem se doplňující metody: Funkčně 

nákladovou analýzu - FNA a Algoritmus řešení invenčních zadání – ARIZ  (viz kap. 3.3)  

Metodiku používají například firmy: 3M, BMW, Kodak, Ford, IBM, Motorola, 

NASA, Siemens, Xerox a mnoho dalších světových firem a významných univerzit.      [28] 

České podniky nemají dostatečné povědomí o metodě  TRIZ. Tato skutečnost se 

snad pomalu změní díky docentu Bušovi, který se aktivně snaží zavádět metodiku TRIZ do 

českých firem a školství.  

Chybou českých podniků je, že nevyužívají metody typu TRIZ pro řešení 

technických inovací. Problém, který firma řeší, mohl být totiž už dávno vyřešen 

v rámci jiného výzkumného úkolu, který skončil patentem a tak se z něj lze poučit. 

Pokud firma využije nějaké databáze znalostí například zmíněného GFI a najde už 

vyřešený obdobný problém, pak pouze upraví postup podle svých potřeb. Díky TRIZ 

tak firma ušetří značnou část nákladů a času. 

TOC a Six Sigma 

Metody Toc a Six Sigma jsou všeobecně řazeny do filozofie štíhlého podniku. 

Metody jsou založeny na týmové práci, kdy musí mít lidé v týmu dobré znalosti a 

dovednosti z řešeného problému. V týmu mnohdy vzniká nechuť spolupracovat, proto je 

důležité vytvořit vhodný tým a udržovat tvůrčí atmosféru.  

Projekty Six Sigma sledují standardizovaný průběh, který je založen na cyklu 

DMAIC (definuj, měř, analyzuj, zlepšuj, řiď a kontroluj). Six Sigma se orientuje na 

minimalizaci variability procesu, cílem je mít v podniku stabilní procesy. Nejčastěji se Six 

Sigma používá k řízení kvality výrobku a tím se snaží předcházet reklamacím. Díky 

metodě Six sigma může podnik najít slabá místa v procesu a tím ho inovovat. Metodu Six 

Sigma úspěšně používá Tesla Sezam a.s. z Rožnova pod Radhoštěm.  

TOC je založená na filozofii, že každý reálný systém v sobě zahrnuje jedno nebo 

několik omezení – úzkých míst, která mu brání v dosahování výkonu. Právě v tom spočívá 

výhoda metody TOC, jelikož se bude vždy zaměřovat na největší omezení organizace, 

které se pak snaží podnik inovovat. Pokud je cílem podniku zvýšit výkon systému, je 

potřeba zvýšit právě výkon úzkého místa, protože zvyšování výkonů ostatních prvků 

nikam nepovede. 
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Manažeři by si měli uvědomit využití těchto a jiných metod a jejich 

provázanost s řízením inovací. Metoda TOC nedokáže proces inovovat, pouze nalezne 

jeho nejslabší článek procesu. Six Sigma dokáže inovovat proces pouze tím, že ho 

stabilizuje. 

Proto bych firmám doporučil, aby využívaly metody v kombinaci s jinými. 

Například v technických orientovaných problémech lze metodu TOC 

vhodně kombinovat s metodou TRIZ. Metoda TOC  nalezne „nejslabší místo v 

procesu“ a následně metoda TRIZ najde technické řešení problému slabého místa.  
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Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo prezentovat trendy v řízení podnikových inovačních 

aktivit a přehled nejvíce používaných metod na podporu řízení. Na základě těchto 

dostupných informací a prezentovaných teoretických poznatků vyhodnotit, jakých chyb se 

nejčastěji dopouštějí manažeři českých podniků v oblasti řízení inovací.  

Bakalářská práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola nabízí čtenáři náhled 

do vymezení pojmů a dělení inovací. Druhá kapitola popisuje závažnost inovací 

v podnikání, příčinu vzniku inovačních trendů a popisuje moderní trendy inovací. Třetí 

kapitola je zaměřena na systematický přístup inovací a obsahuje metody na jeho podporu. 

Cíl bakalářské práce je naplněn v kapitole čtvrté. Kapitola je rozdělena na části podle 

trendů a moderních přístupů k řízení inovací uvedených v teoretických kapitolách a u 

každého bodu jsou probrány buď konkrétní chyby, kterých se manažeři českých podniků 

dopouštějí, případně jsou zde uvedena doporučení, jak postupovat, či proč a jak daných 

metod použít.  

Na počátku všech inovací je vždy podnět „co a jak“ má firma inovovat. Tyto 

podněty by měly firmy systematicky sbírat a vyhledávat. K tomuto účelu jsou v kapitole 

zmíněny metody sběru podnětu od zákazníků, konkurence a zaměstnanců, které se řadí 

k hlavním zdrojům inovačních podnětů. Když zná firma odpověď na otázky „co a jak 

inovovat", může systematicky zahájit inovační projekt. Jelikož každý inovační projekt 

přináší riziko, že neuspěje na trhu, používá se systematické metody bran, ve které se 

vyhodnocují rizika inovačního procesu a to, zda v inovačním projektu pokračovat.  

 V kapitole jsou také vyhodnoceny metody  TOC a Six Sigma, které slouží k hledání 

slabých míst v procesu. TOC dokáže nalézt největší omezení organizace, které by mělo být 

inovováno. Six Sigma se snaží procesy stabilizovat a tím je inovovat. Jelikož metoda TOC 

nedokáže řešit problém, navrhnul jsem kombinovat metodu TOC například uvedenou 

metodou TRIZ. Jelikož, metoda TOC nalezne odpověď na otázku“co je ve firmě největší 

omezení?“ a TRIZ dokáže odpovědět na otázku„jak dosáhnout inovace?“. Existuje mnoho 

metod na podporu systematického řízení inovací, ale většinu z nich je vhodné kombinovat 

s jinými.  
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Přílohy 
 

Příloha 1  

Členění řádu inovací podle Františka Valenty 

Řád Označení  co se zachovává co se změní Příklad 

-n 

0 

degenerace 

regenerace 

nic 

objekt 

úbytek vlastností 

obnova vlastností 

Opotřebení 

údržba, opravy 

RACIONALIZACE (p řírůstkové) 

1 

2 

3 

4 

 

změna kvanta 

intenzita 

reorganizace 

kvalitativní 

adaptace 

všechny vlastnosti 

kvality a propojení 

kvalitativní 

vlastnosti 

kvalita pro uživatele 

četnost faktorů 

rychlost operací 

dělba činnosti 

vazba na faktory 

 

další pracovní síly 

zrychlený posun pásu 

přesuny operací 

technolog. konstrukce 

KVALITATIVNÍ KONTINUÁLNÍ INOVACE (radikální) 

5 

6 

varianta 

generace 

konstrukční řešení 

konstr. koncepce 

dílčí kvalita 

konstrukční řešení 

rychlejší stroj 

stroj s elektronikou 

KVALITATIVNÍ DISKONTINUÁLNÍ INOVACE (radikální) 

7 

8 

druh 

rod 

princip technologie 

příslušnost ke kmeni 

konstr. koncepce 

princip technologie 

tryskový stav 

vznášedlo 

TECHNOLOGICKÝ P ŘEVRAT – MIKROTECHNOLOGIE (systémové) 

9 kmen nic přístup k přírodě genová manipulace 

 

Zdroj: [2] 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Příloha 2 

Nejdůležitější zdroje inovačních podnětů 

.

 

Zdroj: [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje inova čních podn ětů 

50%

7%

11%

7%

7%

18%

zákazníci

konkurence

zaměstnanci

vedení

dodavatelé

marketing, prodej
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Příloha 3   

Změny, které nastaly mezi 20. a 21. stoletím 

20. století 21. století 

stabilita, předvídavost 

velikost, rozsah 

organizační strnulost 

kontrola pomocí pravidel 

přísně střežené informace 

„racionální“, kvalitativní analýzy 

potřeba jistot 

reaktivní, vyhýbaní se rizikům 

zaměření na postupy 

vertikální integrace 

konsensus 

zaměření na vnitřní organizace 

zaměření na domácí trh 

konkurenční výhoda 

udržitelná konkurenční výhoda 

 

soutěž a současné trhy 

výrazné změny, neustálé zdokonalování 

rychlost a schopnost reagovat 

„virtuální“ organizace, proměnlivost 

kontrola na základě vize a hodnot  

sdílené informace 

tvořivost a intuice 

tolerance nejasností 

proaktivní, podnikavost 

zaměření na výsledky 

virtuální integrace 

konstruktivní kritika 

zaměření na konkurenční prostředí 

mezinárodní orientace 

výhoda spolupráce 

hyperkonkurence, neustálé hledání nových 

výhod 

vytváření budoucích trhů 

          Zdroj: [7] 
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Příloha 4 

Postup metody QFD u Volkswagenu 

 

 

         Zdroj: [17] 
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Příloha 5  

Popis fází modelů druhé generace podle Ulricha 
 

Fáze 1 

Vývoj nápadů 

Fáze 2 

Návrh na systémové úrovni 

M
ar

ke
tin

g • Definice tržních segmentů. 
• Identifikace vedoucích uživatelů. 
• Identifikace konkurenčních 

výrobků. 

• Vypracování plánů variant a výrobkových 
řad. 

•  

D
es

ig
n • Průzkum proveditelnosti nápadů. 

• Návrh výrobní dokumentace. 
• Výroba a testování prototypů. 

• Vývoj alternativních architektur. 
• Definice hlavních subsystémů a rozhraní. 
• Zpřesnění výrobní dokumentace. 

V
ýr

ob
a • Odhad výrobních nákladů. 

• Hodnocení výrobní proveditelnosti. 

• Identifikace dodavatelů klíčových 
komponent. 

• Analýza outsourcingu. 
• Schéma konečné montáže. 

D
al

ší
 fu

nk
ce

 

• Finance: podpora ekonomických 
analýz. 

• Právo: posouzení patentové 
ochrany. 

• Finance: podpora analýzy outsourcingu. 
• Služby: identifikace problematiky služeb. 

 

 

Fáze 3 

Podrobný návrh 

Fáze 4 

Testování a zpřesňování 

Fáze 5 

Výroba 

M
ar

ke
tin

g 

• Vypracování 
marketingového plánu. 

• Vypracování 
propagačních materiálů a 
kampaně uvedení na trh. 

• Podpora testování 
v terénu. 

• Nabídnutí 
nabíhajících výrobků 
klíčovým 
zákazníkům. 

D
es

ig
n 

• Geometrické výkresy. 
• Volba materiálů. 
• Definice tolerancí. 
• Úplná výrobní 

dokumentace. 

• Testování spolehlivosti, 
životnosti a výkonnosti. 

• Získání potřebných 
povolení. 

• Zapracování změn. 

• Vyhodnocení 
výstupů nabíhající 
výroby. 

V
ýr

ob
a 

• Definice výrobních 
procesů. 

• Návrh nástrojů. 
• Definování procesů 

zajištění jakosti. 
• Zahájení nákupu nástrojů 

s dlouhou dodací lhůtou. 

• Podpora náběhu výroby 
u dodavatelů. 

• Zpřesnění procesů 
výroby a montáže. 

• Výcvik pracovníků. 
• Zpřesnění procesů řízení 

jakosti. 

• Zahájení provozu 
celého výrobního 
systému. 

Zdroj:[22] 


