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Anotace  
Malé a střední podniky (MSP) mají nepochybně pozitivní dopad na ekonomiku kaţdé 

země. Vlády se snaţí posílit jejich úlohu, protoţe mají výrazný vliv na ekonomiku.  

Výhody vyplývající z jejich velikosti, jsou na straně druhé sniţovány určitými 

negativními vlivy.  

Malé a střední podniky, aby překonaly některá negativa, vytvářejí aliance, sdruţení, 

sítě nebo uskupení. Mohou tak snadněji získat zakázky, lépe vyuţívat výrobní 

kapacity, sdílet náklady na marketing, atd. Nejvyšším stupněm propojení je klastr 

zaloţený za účelem společného vývoje a výzkumu, protoţe náklady na inovační 

proces výrazně zatěţují malé podniky v porovnání s velkými podniky. 

Státní podpora pro malé a střední podniky je přímá, tedy podporovány jsou přímo 

činnosti v klastrech. Prostřednictvím agentury CzechInvest bylo nejprve podporováno 

mapování vytváření klastrů, nyní je podpora prostřednictvím takzvaných "společných 

projektů", které jsou zaměřeny na podporu jejich inovačních aktivit. Projekty firem 

v klastrech jsou předkládány společně, čímţ se zjednoduší administrativa a podniky 

mohou snadněji zvládat byrokratickou zátěţ spojenou s podporou. To umoţňuje 

firmám se lépe soustředit na realizaci inovačních projektů. V klastrech jsou sdruţeny 

malé a střední firmy, ale také velké podniky. Jejich společné aktivity přinášejí další 

pozitivní a negativní vztahy a efekty. 

Doktorandská práce zkoumá spolupráci mezi malými, středními a velkými firmami 

sdruţenými v klastrech a jejich vliv na inovační potenciál. Pro práci byla stanovena 

následující výzkumná otázka: 

 Jaký vliv má spolupráce malých, středních a velkých firem sdruţených v klastrech 

na inovační potenciál malých a středních podniků? 

Dále jsou formulovány tyto dílčí cíle:  

– zjistit, jaký je vliv spolupráce firem v klastrech na technické a netechnické 

inovace, 

– zjistit, jak spolupráce firem a univerzit v rámci klastru ovlivňuje inovace 

ve firmách, 

– zjistit, jaké vnitřní faktory ovlivňují proces přelévání znalostí v rámci 

klastru.  



 - 5 - 

Formulace výzkumné otázky a hlubší specifikace cílů byly provedeny analýzou 

odborných zdrojů a dále konkrétněji specifikováno v diskusích s manaţery klastrů. 

Další navazující fáze práce je zaměřena na získávání dat a postojů pomocí dotazníků s 

manaţery firem sdruţených v klastrech. Pozornost je věnována vazbám a vztahům 

malých, respektive středních a velkých firem v klastrech. Třetí fáze by vyuţitím 

metody indukce měla poskytnout odpovědi na výzkumné otázky.   

Téma disertační práce by mělo být uţitečné pro tvorbu podpory malým a středním 

firmám, která je organizována agenturou CzechInvest. Výsledky práce by měly také 

pomoci manaţerům klastrů. Odpovědi na výzkumné otázky budou vyuţity v předmětu 

Management malých a středních firem, kde je pozornost věnována mimo jiné i 

výhodám a nevýhodám malých a středních podniků. 
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Abstract 
 

Small and medium-sized enterprises (SMEs´) have undoubtedly positive impact on the 

economy of each country. Benefits arising from the size, on the other hand, are 

reduced by negative effects. The governments try to enhance SMEs´ role for the major 

effect on the economy.  

Small and medium-sized enterprises create alliances, associations, networks or 

clusters, for to obtain contracts, better use of production capacity, spreading the cost 

of marketing, etc. The highest stage of networking is chaining, such as by cluster for 

joint development and research. The cost of the innovation process significantly 

burden small firms than large firms. 

State support to small and medium-sized enterprises is directed, i. a., the cluster 

activities. The agency CzechInvest was grandee-aid formation of clusters, also 

supported the so-called „joint projects―. Projects may be submitted jointly, thus 

simplifying the bureaucratic agenda and enterprises can more easily manage the 

administrative burden associated with support. This allows companies to better focus 

on the implementation of innovative projects. The clusters generally operate small and 

medium-sized companies, but also large companies. Common activities bring positive 

and negative relationships and effects. 

The PhD work will be examined cooperation between small, medium and large 

companies associated in clusters and influence on their innovation potential. Work 

will be divided into several phases. The theses as part of the first phase has already 

screened on secondary data. It was defined the problem, terms and to ensure the 

objectives of the proposed research question: 

 

 What influence has the cooperation of small, medium and large companies 

associated in clusters on the innovative potential of small and medium-sized 

enterprises?  

 

Furthermore, the aims of work resulting from the research questions:  

- To identify the influence of cooperation between small, medium and large 

companies associated in clusters on technical and non-technical innovations  
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- To analyze the influence of cooperation between firms and universities to 

innovation.  

- To identify factors most interacting spillover effects in clusters. 

Formulation of research questions and deeper specification of objectives was done by 

the analysis of professional resources and it has been clarified in discussions with 

managers of the clusters. 

The next phase focuses on obtaining information through questionnaires with 

managers of companies associated in clusters. Attention will be given over to the links 

and relationships of small, respectively medium and large firms in clusters. The third 

phase should provide answers to research questions by the induction analysis. 

The issue of the doctoral thesis should be useful to the formation of support for small 

and medium-sized enterprises in the clusters, which is organized by CzechInvest 

agency. The results should also help to managers of clusters. The answer of research 

questions will be used to learning objectives in the course of Management of small 

and medium businesses, where attention is paid to inter alia, the advantages and 

disadvantages of SMEs.  
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1 Úvod  
 

Současná praxe globalizujícího se světa ve své rozporuplnosti přináší nové formy 

podnikání. Lze vypozorovat změny ve vnímání času, především z hlediska doby 

potřebné na šíření inovací, lidský potenciál se transformuje v konkurenční 

potenciál firem (Mikoláš, 2005). Změny můţeme pozorovat i v polaritě vztahů 

mezi jednotlivými firmami. Soupeření konkurentů často přechází přes neutrální 

postoj aţ ke spolupráci původních protivníků.  

Radikální změny sociálně-ekonomického prostředí doprovázejí přechod od 

industriální éry k postindustriální (Kirovová, 2007). Změny postihují většinu 

aspektů ţivota. Postindustriální éru můţeme charakterizovat jako explozi 

informačních a komunikačních technologií. Odvětví jsou nejvíce ovlivněny high-

tech trendy a jsou často vzájemně propojeny. Zahrnují např. elektrotechniku, 

komunikační průmysl, biotechnologii, biomedicínu a farmaceutický průmysl.  

Investice do nových, ale stávajících oborů jsou finančně náročné, na první pohled 

se zdá, ţe jsou doménou velkých firem. Přesto je bezpočet právě malých a 

středních podniků, které přispívají novými myšlenkami, postupy, které posouvají 

úroveň znalostní ekonomiky výš. 

Malé a střední podniky jsou základem kaţdé ekonomiky. Zastávají důleţitou roli, 

neboť jsou největšími zaměstnavateli, dokáţou vytvářet pracovní příleţitosti za 

nízkých kapitálových nákladů, jsou zdrojem inovací, decentralizují podnikatelské 

aktivity, napomáhají růstu regionů a v neposlední řadě pomáhají zmírňovat 

negativní důsledky strukturálních změn (Malach, 2004). 

Jejich velikost s sebou však nepřináší pouze pozitivní přínosy, jako je pruţnost, 

adaptabilita, schopnost vyplňovat i okrajové oblasti trhu, ale jsou zatíţeny i 

negativními rysy – disponují malou ekonomickou silou, působí na ně vysoké 

administrativní zatíţení a mají obtíţný přístup ke kapitálu. K dalším záporným 

vlivům působícím na malé a střední podniky se řadí zejména slabá pozice při 

získávání veřejných zakázek, omezení odbytu na domácím trhu, ignorance ze 

strany obchodních řetězců, ztíţený přístup k odbornému vzdělání apod. 
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Malé firmy
1
 jsou obvykle zakládány podnikateli, kteří mají výborné znalosti ve 

svém oboru, jsou tvořiví, touţí po nezávislosti, jsou schopni nést odpovědnost. 

Proto i jejich firmy přinášejí na trh nové výrobky, sluţby či postupy. Je známo, ţe 

malé firmy jsou zdrojem i tzv. radikálních inovací (Leifer a kol. 2000). Na rozdíl 

od velkých firem dokáţou více riskovat, svá inovativní řešení přinášejí na trh 

okamţitě, nespoléhají na postupné zlepšování v malých inovativních krocích. I 

z tohoto důvodu jsou malé firmy tolik důleţité pro ekonomiku, tím, ţe přinášejí 

přidanou hodnotu ve skocích.  

Vzhledem ke svému důleţitému postavení v národní ekonomice vyţadují zejména 

malé firmy podporu ze strany státu. Cílem politiky podpory malého a středního 

podnikání (MSP) je proto zmírnit působení negativních vlivů, aby došlo alespoň k 

částečnému zrovnoprávnění vztahu mezi malými a velkými podniky.  

Státní zásahy jsou jen jednou z moţností ovlivňování podmínek podnikání malých 

a středních podniků. Firmy mohou vyvíjet i vlastní iniciativy. Mohou spolu začít 

spolupracovat, vytvářet aliance. Tímto způsobem nejenţe překonají některé ze 

slabých stránek MSP, ale navíc spoluprací dochází i k synergickému efektu, ke 

znásobení síly jednotlivých firem a překonání tak některých zásadních negativ 

jejich dalšího rozvoje.  

Specifickou formou aliance firem je klastr. Malým a středním firmám se moţností 

spolupráce v klastrech rozšířily nové perspektivy společného podnikání. Proces 

sdílení a respektování společných cílů je však náročný a zdlouhavý. Cíl 

redukovaný na pouhý zisk jednotlivých podniků je často nedostačující metou 

zvláště pro rodinné firmy, které preferují dlouhodobou ţivotnost firmy před 

pouhým násobením efektu. Nalezení společné „řeči― mezi podniky je samozřejmě 

obtíţné. Podniky si totiţ mezi sebou mohou navzájem konkurovat, nejsou 

přesvědčeny o skutečném efektu pro kaţdou jednotlivou firmu. Také určení či 

zvolení vhodného mechanismu fungování a zejména rozhodování celého 

společenství je velmi citlivá otázka pro jednotlivé účastníky. Všechny tyto 

problémy je třeba překonat, aby mohl klastr efektivně fungovat a spolupracovat. 

                                                 
1
 Z právního hlediska nejsou pojmy firma a podnik totoţné (podnik označuje hromadnou věc 

sloţenou z hmotných, nehmotných a osobních sloţek, firma je obchodní název), v této práci však 

budou brány jako synonyma. 
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Právě spolupráce firem v klastrech
2
 je tématem disertační práce. Toto téma je 

dále konkretizováno s ohledem na současné aktuální problémy klastrů a regionů, ve 

kterých klastry působí. Vzhledem k naléhavosti zvýšení konkurenceschopnosti 

firem, je pozornost práce věnována zejména tématu posílení inovační schopnosti 

firem v klastru se zvláštním zřetelem na malé a střední firmy. 

Cílem disertační práce je tedy zmapování, jak spolupráce firem v klastrech 

ovlivňuje jejich inovační potenciál.  

 

                                                 
2
 Téma vyplývá z odborného zaměření autorky, která se klastrům dlouhodobě věnuje, podílela se na mapování 

a zakládání klastrů a s klastry i nyní aktivně spolupracuje. 
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2 Metodologie, stanovení cílů práce 

2.1 Metodologie 

Při řešení disertační práce je postupováno dle obvyklého schématu (Obrázek č. 2.1 

Konceptuální rámec zkoumání). 

 

Obrázek č. 2.1 Konceptuální rámec zkoumání 

 

Zdroj: REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Grada, 2009, s. 49. 

ISBN 978-80-247-3006-6.  

Vlastní sled řešení respektuje doporučený postup, přičemţ samozřejmě dochází 

v průběhu zpracování ke zpřesňování a úpravě formulací cílů, výzkumné otázky, 

hypotéz i proměnných. V podstatě bude postupováno dle následujících kroků: 

 Zadání tématu 

 Formulace výzkumného problému 

 Stanovení cíle práce 

 Formulace výzkumné otázky 

 Výběr metod výzkumu 
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 Vymezení pojmů (dekompozice, definování pojmů, výběr relevantních 

proměnných)  

 Výsledky průzkumů, analýza současného stavu  

 Stanovení hypotéz 

 Sběr primárních dat 

 Analýza primárních dat, testování hypotéz 

 Porovnání primárních a sekundárních dat 

 Interpretace výsledků, zodpovězení výzkumné otázky. 

 

Po zadání tématu (vyplývajícího z odborného zaměření autorky) – „Spolupráce 

firem v klastrech― - byl formulován výzkumný problém, tedy kooperace malých 

a středních firem. Po zevrubném zkoumání literárních pramenů, byl výzkumný 

problém zúţen na spolupráci malých a středních firem v klastrech spolupracujících 

za účelem zvýšení konkurenceschopnosti. Pro zajištění a případně i zvýšení 

konkurenceschopnosti je jako kritický bod vysledována schopnost firem inovovat. 

V průběhu zpracování práce je ještě jednou upraven záběr práce, který začal 

sledovat vliv spolupráce všech firem v klastrech, tedy malých, středních i velkých 

na jejich inovační potenciál, přičemţ stále větší pozornost by měla být věnována 

malým a středním firmám, na něţ se tato práce soustředí především.  

 

2.2 Stanovení cíle práce a výzkumné otázky 

Tématem práce je spolupráce firem v klastrech. Toto téma je velmi široké, nabízí 

se mnoţství aspektů, které je moţno posuzovat a sledovat.  

V klastrech jsou obvykle sdruţeny malé, střední i velké firmy, univerzity i 

výzkumné ústavy. Firmy sdruţené v klastrech jsou obvykle zaměřeny na jeden 

výrobek nebo jednu oblast výroby, dochází tak ke koncentraci znalostí v dané 

činnosti. Firmy si v rámci klastru mohou předávat svá know-how, řeší obdobné 

problémy a za tímto účelem dokáţou soustředit společné prostředky – finanční, 

technologické i lidské, a tím zvýšit efektivitu řešení společných úkolů.  
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Jedním z důvodů, proč jsou klastry zakládány a podporovány i ze strany státu, je 

podpora spolupráce firem v oblasti vývoje, popř. výzkumu
3
, coţ má zásadní vliv na 

jejich konkurenceschopnost. Prvek společného vývoje či spolupráce v oblasti 

vývoje tak ovlivňuje inovační potenciál firem sdruţených v klastrech. Po upřesnění 

a zúţení tématu se disertační práce soustředí na vliv spolupráce firem, který působí 

na jejich inovační potenciál Tato problematika bude v práci řešena se zvláštním 

ohledem na inovační potenciál malých a středních firem. 

2.2.1 Cíl výzkumný 

Pro práci je stanoven základní cíl a tím je zjištění, jak spolupráce malých, 

středních a velkých firem v klastrech ovlivňuje jejich inovační potenciál.  

Pro tento cíl je formulována i výzkumná otázka, která zaměřuje práci na řešení 

následujícího: 

 Jaký vliv má spolupráce malých, středních a velkých firem sdruţených 

v klastrech na inovační potenciál těchto firem? 

Z výzkumné otázky jsou dále formulovány tyto dílčí cíle:  

– zjistit jaký je vliv spolupráce firem v klastrech na technické a netechnické 

inovace, 

– zjistit jak spolupráce firem a univerzit v rámci klastru ovlivňuje inovace ve 

firmách, 

– zjistit jaké vnitřní faktory ovlivňují proces přelévání znalostí v rámci klastru. 

2.2.2 Cíl praktický 

Práce v rámci výzkumu vlivu spolupráce firem na jejich inovační potenciál by měla 

identifikovat přínosy klastru v oblasti vývoje, vliv spolupráce na technické a 

netechnické inovace a v neposlední řadě i ohodnocení přínosu přelévání znalostí 

mezi členy klastru. Dále budou sledovány moţnosti a intenzita spolupráce mezi 

firmami sdruţenými v klastru a univerzitami. Výsledky doktorandské práce by 

mohly být vyuţitelné při formování podmínek podpory malých a středních podniků 

                                                 

3
 V literatuře jsou obvykle často sdruţovány a zaměňovány pojmy vývoj a výzkum. V práci je sledována 

především oblast vývoje vzhledem k tomu, ţe spolupráce mezi firmami sdruţenými v klastru, univerzitami a 

výzkumnými ústavy směřuje obvykle k vývoji, tedy systematickému vyuţití poznatků výzkumu nebo jiných 

námětů k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či 

zlepšených technologií, systémů a sluţeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních nebo 

předváděcích zařízení. V příloze č. 1 jsou uvedeny stručné definice pojmů vývoj a výzkum dle Frascati 

manuálu (2002). 
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v programu Klastry, který je organizován státní agenturou CzechInvest. Rezultáty 

by měly také napomoci manaţerům a facilitátorům klastrů, kteří mají zásadní vliv 

na chod jednotlivých klastrů. Měly by být přínosné především pro manaţery těch 

klastrů, které jsou zaloţeny za účelem podpory inovačního procesu v malých a 

středních firmách.  

 

2.2.3 Cíl výukový 

Výsledky výzkumu doktorské práce v oblasti vlivu spolupráce firem v klastrech na 

inovační potenciál budou podkladem k přednáškám v předmětu Management malé 

a střední firmy. V průběhu zpracování budou identifikovány výhody a nevýhody 

malého a středního podnikání, vazby mezi firmami a moţnosti sdruţování a z toho 

vyplývající moţnosti překonávání nevýhod, aniţ by docházelo k omezení 

samostatného rozhodování jednotlivých subjektů podnikání. V předmětu Metody a 

techniky v managementu pak mohou být vyuţity poznatky týkající se inovací 

v rámci přednášek a seminářů na téma „Metody hodnotového managementu―.  

 

Výzkumná otázka a cíle jsou stanoveny na základě zevrubné analýzy odborných 

informačních zdrojů a byly v počátečním stádiu práce upravovány a zpřesňovány 

aţ k výše uvedenému zadání. 

 

2.3 Použité metody výzkumu 

Pro zodpovězení stanovené výzkumné otázky a splnění výše formulovaných cílů je 

moţné vyuţít kvalitativní nebo kvantitativní metody výzkumu. Postupy 

v ekonomickém výzkumu, stejně jako v sociologickém jsou do jisté míry 

subjektivní (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001). Vyšší míra subjektivity se 

předpokládá u kvalitativního výzkumu (Hendl, 2008). Subjektivita se promítá do 

rozpracování předmětu a objektu výzkumu, formulaci hypotéz, operacionalizaci 

pojmů, či stanovení kritérií hodnocení. Proto je nutné výzkum jinými nástroji 

objektivizovat. Objektivizaci je moţné dosáhnout respektováním úplnosti a 

posloupnosti jednotlivých operací a jejich správným vedením, je moţné také vyuţít 

nezávislé hodnotitele či expertní posouzení, také shoda výsledků s reálnými 
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skutečnostmi doloţí objektivitu výzkumu, popř. je důleţité spojit a zařadit 

výsledky do obecnějšího poznatkového rámce. (Nový, 1997).  

Pro zodpovězení výzkumné otázky a dosaţení stanovených cílů bylo shledáno jako 

vhodnější upřednostnit metodu kvantitativního výzkumu, vzhledem k tomu, ţe 

kvantitativní výzkum je spojován s hypoteticko-deduktivním modelem (Hendl, 

2008), a můţe tak potvrdit nebo vyvrátit obecné teorie fungování klastrů a vlivu 

klastrů na schopnost firem kooperujících v klastru inovovat. Tento přístup 

předpokládá formulování hypotéz, operacionalizaci, provedení pozorování či 

měření, testování hypotéz a konečné vztáhnutí výsledku zpět k teorii, tedy 

verifikaci. Přičemţ verifikace se povaţuje za provizorní, poněvadţ v empirických 

zkoumáních, do čehoţ předmět disertační práce patří, lze pouze získat podpůrné 

argumenty pro obecnou platnost tvrzení, ale nelze však platnost tvrzení dokázat 

(ibid.).  

Pro hledání řešení lze vyuţít empirické postupy jako je pozorování, měření či 

experiment (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001). Pro zjištění odpovědi na 

formulovanou výzkumnou otázku byla zvolena neexperimentální podoba výzkumu, 

která umoţňuje provádět srovnávání. Vzhledem k tomu, ţe práce je zaměřena na 

kategorii především malých a středních firem, bude třeba srovnávat tuto kategorii 

s firmami velkými, popřípadě srovnávat s dostupnými daty. V práci lze proto 

nejlépe vyuţít metodu dotazování. Pro upřednostnění metody dotazování hovoří 

argumenty získání většího počtu dat, proto byla zvolena metoda elektronického 

dotazování. Tímto způsobem mohou být osloveni všichni respondenti 

z Moravskoslezského kraje. Mohla být vyuţita i metoda individuálního rozhovoru, 

která by mohla přinést podrobnější informace, touto metodou by však bylo 

osloveno jen malé procento ze základního souboru. Respondenty budou manaţeři 

firem a je pro ně těţké najít vhodný čas pro osobní dotazování. Proti metodě 

rozhovoru hovoří i fakt, ţe by nebyla zachována anonymita respondentů. Při 

vyuţití dotazníku nebudou respondenti ovlivněni přítomností tazatele a odpovědi 

tak mohou být pravdivější. Navíc při metodě elektronického dotazování je 

snadnější připravit elektronický formulář, který usnadňuje následné vyhodnocení 

výsledků.  
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Pro objektivnější poznání bude práce kombinovat i metodu pozorování, která 

vychází ze sledování klastrů zpracovatelkou práce v průběhu 5 let – v procesu 

mapování, zakládání, formování klastrů aţ po podávání společných projektů.  

V práci jsou dále vyuţity specifické metody ekonomického výzkumu: analýza, 

syntéza a komparace (Nový, 1997). Podstatou analýzy je rozloţit celek na dílčí 

části, zkoumání vztahu části k celku a díky tomu lze proniknout do podstaty 

zkoumaného jevu. Lze tak odhalit příčinné souvislosti, které existují uvnitř 

zkoumaného jevu, v tomto případě uvnitř klastru. Lze odhalit i vztahy mezi 

firmami a institucemi kooperujícími v klastru a mezi okolím, tato problematika 

není v práci řešena. Obvykle jsou rozlišovány analýzy klasifikační, vztahové a 

kauzální. Klasifikační analýza bude vyuţita při dekompozici prvků a vymezení 

pojmů práce, vztahová analýza zkoumá vazby mezi částmi celku, například vztah 

mezi jednotlivými firmami, mezi firmami a univerzitami. Předmětem kauzální 

analýzy je kvantifikace vztahů, které byly odhaleny v rámci vztahové analýzy. 

Kauzální analýza vychází z dialektického pojetí zákonitých souvislostí a hledá 

příčinné vazby, v tomto případě vazby spolupráce, jeţ mají vliv na inovační 

potenciál firem. 

Při vyuţití metody syntézy je pouţit opačný postup neţ v případě analýzy. 

Jednotlivé výsledky jsou agregovány do souhrnných závěrů, např. výsledky za 

mikro, malé, střední a velké firmy, mohou být zobecněny za všechny firmy 

v klastru, výsledky za technické a netechnické inovace mohou být syntetizovány za 

inovace zahrnující obě uvedené skupiny.  

Princip metody srovnávání je v porovnávání nejméně dvou hodnot. Lze tak 

posoudit zkoumané jevy v jiném časovém období nebo jiném objektu. Srovnávání 

samo vyjadřuje rozdíly určitých jevů, nevyjadřuje však závislosti a vztahy, to je 

předmětem jiţ dříve popsaných metod analýzy. V práci budou srovnávána data 

z dotazníků s daty jiných statistických šetření. Aby srovnávání bylo smysluplné, 

pak srovnávané jevy musí mít stejnou kvalitu, stejný ekonomický obsah. Pro 

zabezpečení shodných poloţek byly formulovány otázky v dotazníku s ohledem na 

dostupná data statistických průzkumů. 
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2.4 Vymezení pojmů  

Výchozí výzkumnou metodou této fáze zpracování práce je analýza zkoumaného 

jevu, tedy podrobný rozbor vytýčené výzkumné otázky.  

Pro stanovenou výzkumnou otázku „Jaký vliv má spolupráce malých, středních a 

velkých firem sdruţených v klastrech na inovační potenciál těchto firem?― je nutné 

specifikovat, jak je formována spolupráce firem. V literatuře pro oblast spolupráce 

lze nalézt pojmy síť, strategická aliance, coţ lze hodnotit jako prvotní kroky pro 

další formování kooperačních řetězců; dále klastr, na něhoţ je v práci soustředěn 

největší díl pozornosti. Vzhledem k zaměření práce je nutné vymezit pojem 

inovační potenciál, inovace, inovační faktory, druhy inovací; alespoň částečně i 

související pojem konkurenceschopnost (Obrázek č. 2.2 Dekompozice pojmů).  

Na inovační potenciál by měl v klastru působit prvek spolupráce mezi firmami. 

Jako zásadní proměnná tohoto vztahu je specifikováno vzájemné ovlivnění firem 

s vlivem na inovace, které se označuje pojmem „spillover― Další zásadní 

proměnnou byla identifikována spolupráce s univerzitami. 

 

Obrázek č. 2.2 Dekompozice pojmů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V práci je také podstatné odlišit od sebe firmy dle velikosti a specifikovat rysy 

zejména malých a středních firem, které jsou zvláště sledovanou kategorií firem a 

také popsat specifika malých a středních firem ve vztahu k inovacím.  

Podrobná konkretizace výše vybraných pojmů, dekompozice proměnných je 

provedena v kapitole 3 Vymezení pojmů. 

 

2.5 Výsledky průzkumů, analýza současného stavu 

V rámci analýzy dat byla provedena podrobná literární rešerše v problematice 

klastrů, inovací, inovací v klastrech, v oblasti spolupráce firem s univerzitami v 

klastrech a sdílení znalostí. V práci budou vyuţity zejména následující:  

 v oblasti klastrů:  

– Boosting Innovation: The Cluster Approach. Report from Focus Group on 

Clusters. (OECD, 1999) 

– Innovative clusters: Drivers of National Innovation Systems (OECD, 2001) 

– Regional clusters in Europe. Observatory of European SMEs (EC, 2002) 

– Národní klastrová strategie (Neuţilová, 2006) 

– Innovation and diversity in a dynamic knowledge network (Sebestyén, 2010) 

 v oblasti technických a netechnických inovací:  

– Národní inovační politika ČR na léta 2005 – 2010 

– Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015 

– Oslo Manual, 3rd Edition. (2005). Guidelines for collecting and interpreting 

innovation data. OECD, 

– Inovační aktivity podniků v ČR v letech 2006-2008 ( ČSÚ, 2010) 

 v oblasti spillover:   

– Local knowledge spillovers, innovation and export performance in developing 

countries: empirical evidence from the Uruguay software cluster (Kesidou, 

Szirman, 2008) 

– How does Accessibility to Knowledge Sources Affect the Innovativeness of 

Corporations? (Anderson,  Ejermo) 2005. 

–  

 v oblasti spolupráce s univerzitami: 
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– R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production (Audretsch, 

Feldman,1996) 

– Universities and the Development of Industry Clusters (CED, 2004). 

2.6 Stanovení hypotéz 

Kvantitativní výzkum je typem vědeckého přístupu, jehoţ cílem je ověřit určitou 

teorii či předpoklady v empirické realitě (Hendl, 2004). V práci jsou vysloveny (po 

provedení rešerší zdrojů) hypotézy, které vyplývají z analyzovaných dat. Tyto 

hypotézy jsou součástí empirického výzkumu a jsou stanoveny pro dílčí cíle: 

v oblasti technických a netechnických inovací, pro oblast spillover a měly by 

postihnout i moţné rozdíly mezi malými a středními firmami na straně jedné a 

velkými firmami na straně druhé.: 

 H10: Spolupráce v klastrech nemá vliv na technické inovace 

 H20: Spolupráce v klastrech nemá vliv na netechnické inovace 

 H30: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na technické i na netechnické inovace 

 H40: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na technické inovace u malých a 

středních i velkých firem 

 H50: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na netechnické inovace u malých a 

středních i velkých firem 

 H60: Přelévání znalostí (spillover) spolupráce v klastrech nemá pozitivní vliv na 

50% firem. 

K uvedeným hypotézám jsou dále přiřazeny hypotézy alternativní, tedy H11 aţ 

H61. 

2.7 Sběr primárních dat 

Klíčovým krokem pro sběr primárních dat je vytvoření dotazníku. V dotazníku 

budou vyuţity především uzavřené, popř. polootevřené otázky. Jsou voleny pro 

svou jednoduchost, pro jednoznačnost pak budou vyuţity alternativní otázky ať uţ 

kategorické, dichotomické či otázky selektivní (Surynek, Komárková, Kašparová, 

2001). Selektivní otázky vyhovují z hlediska poskytování jednoznačnosti odpovědí, 

coţ povaha dotazníkového šetření vyţaduje.  

Hlavním cílem dotazníku bude zjištění informací, postojů a názorů od respondentů. 

Z konstrukčního hlediska je významné zabezpečení reliability a validity dotazníku. 
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Validita, tedy do jaké míry je zjišťováno danou metodou to, co má být zjištěno 

nebo zda je skutečně měřeno to, co má být měřeno. Je rozeznávána validita 

obsahová (tedy shoda mezi testem a sledovaným znakem), souběţná (shoda mezi 

výsledkem a kritériem), prediktivní (shoda mezi výsledky testu a kritérii po určitém 

čase a konstrukční (shoda mezi testem a sledovaným znakem). Reliabilita je 

vyjádřena jako spolehlivost dotazníku a určuje, do jaké míry lze získaným 

hodnotám důvěřovat. Konstrukční validita a obsahová validita dotazníku bude 

vycházet z teoretických poznatků a částečně ze sekundárních dat. Reliabilita bude 

ověřena komparací výstupů z dotazníkového průzkumu a sekundárních dat 

(Surynek, Komárková, Kašparová, 2001). 

Objektem výzkumu budou firmy sdruţené v klastrech, a které jsou 

charakterizovány tzv. geografickou charakteristikou, tedy výzkum je soustředěn na 

oblast Moravskoslezského kraje. Do výzkumného vzorku byly zařazeny všechny 

firmy mimo instituce (výzkumné ústavy, univerzity, regionální sdruţení, 

hospodářské komory, atd.). Soubor by tak měl splňovat poţadavky na 

reprezentativnost, pokud budou data vztahována k území celé ČR. Výzkum tedy 

nepracuje s náhodným výběrem, ale s celým základním souborem. 

 

2.8 Analýza primárních dat, testování hypotéz 

Po provedení empirického sběru dat budou data utříděna do jednotlivých kategorií 

dle znaků a pak bude následovat jejich vyhodnocení. V práci bude pro vyhodnocení 

dat vyuţito statistických metod, jeţ analyzují odpovědi na jednotlivé otázky, dále 

napomáhají potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy a také generovat obecné 

závěry.  

 

Statistické metody použité k vyhodnocení dotazníkového šetření 

Pro zpracování dat jsou vyuţity četnosti (Hendl, 2004), (Turčan a kol., 2002), a to 

relativní i absolutní, dále hodnoty mediánu, modu a průměru, pro stanovení 

závislosti proměnných je pouţita asociační tabulka, z níţ je počítán koeficient 

asociace. 
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Četnosti 

Absolutní četnosti 

Absolutní četnosti jsou značeny fi a jejich výpočet je stanoven vzorcem: 

 

 

Z předchozího vzorečku je tedy patrné, ţe f1+f2+…+fN = N 

 

Tabulka č. 2.1 Absolutní a relativní četnosti 

 

 xi fi 

 x1 f1 

 x2 f2 

 . . 

 . . 

 xN fN 

Σ  N 

 

Relativní četnosti 

Relativní četnosti značíme φi. Vzorec pro výpočet těchto četností je uveden níţe: 

 

 

 

Medián 

Medián (označován Me nebo ) je hodnota, jeţ dělí řadu podle velikosti 

seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Ve statistice patří mezi míry 

centrální tendence. Platí, ţe nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a 

nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. 

Pro nalezení mediánu daného souboru stačí hodnoty seřadit podle velikosti a vzít 

hodnotu, která se nalézá uprostřed seznamu. Pokud má soubor sudý počet prvků, 

obvykle se za medián označuje aritmetický průměr hodnot na místech n/2 a n/2+1. 

Medián je nejpouţívanější kvantil (dělí soubor na dvě části). 

V případě rozdělení pravděpodobnosti je mediánem číslo m, které splňuje rovnost 

P(X ≤ m) ≥ 0,5 a P(X ≥ m) ≥ 0,5.                                                           (2.3) 

 

 

Modus 

N

f i
i

(2.2) 

Nf
n

i

i

1

(2.1) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetick%C3%BD_pr%C5%AFm%C4%9Br
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Náhodné veličiny X (označováno jako Mod (X) nebo ) je hodnota, která se v 

daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji - s největší relativní četností.  

Mezi aritmetickým průměrem, mediánem a modem rozdělení četností existují 

určité vztahy, které charakterizují tvar rozdělení četností. Čím je rozdělení četností 

asymetričtější, tím více se tyto tři střední hodnoty od sebe odlišují. 

Výhodou modu je, ţe ho lze snadno pouţít i pro nečíselná data, kde např. 

aritmetický průměr pouţít nelze, např. modus souboru {ano, ne}. 

 

Aritmetický průměr 

Aritmetický průměr je statistická veličina, která vyjadřuje typickou hodnotu 

popisující soubor mnoha hodnot. Aritmetický průměr se obvykle značí 

vodorovným pruhem nad názvem proměnné. Definice aritmetického průměru je:  

,                                           (2.4) 

 

tzn. součet všech hodnot vydělený jejich počtem.  

 

Míra asociace 

Míra asociace dvou náhodných veličin X a Y můţe nabývat dvou hodnot, např. ano 

– ne; pravda – nepravda, jsou asociačně závislé, jestliţe v části výběru, který se 

skládá z jednotek s určitou hodnotou náhodné veličiny, je relativně více či méně 

jednotek s určitou variantou druhé náhodné veličiny. Z toho lze odvodit dva mezní 

příklady: 

- úplnou asociační závislost  

- asociační nezávislost. 

V                                                                                      (2.5)               

 

Koeficient asociace můţe nabývat hodnot z intervalu od <-1 ; 1>.  

a)                           Jestliţe jsou hodnoty f12 =fn21 = 0 , potom VA =1, jde o případ úplné 

asociační závislosti. 
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b)                           Jestliţe jsou hodnoty f11 = f22 = 0, potom VA
4
 = -1. V tomto případě jde 

opět o úplnou asociační závislost 

c)                           Jestliţe výraz D = f11 . f22 – f12 . f21 = 0, potom je hodnota VA = 0 a dané 

náhodné veličiny jsou asociačně nezávislé. 

 

Tabulka č. 2.2 Asociační tabulka 

X   \   Y 1 2  gi 

1 f11 f12  g1 

2 f21 f22  g2 

     

Celkem h1 h2  N 

 

                                                                                                                                       (2.6) 

Testování hypotéz 

Testování hypotéz patří mezi metody statistické indukce, které umoţňují 

vyslovovat závěry o vlastnostech souboru (Turčan a kol, 2002). Je vyuţito tzv. 

statistické rozhodování, kdy za pouţití statistických testů je zjišťováno, zda 

formulovaná hypotéza je či není přijatelná. Jsou rozlišovány testy parametrické a 

neparametrické. 

Hypotéza, jejíţ platnost je ověřována, je nazývána nulová hypotéza H0 a odmítnutí 

hypotézy vede k přijetí alternativní hypotézy H1. Na zvolené hladině významnosti α 

(obvykle 0,05 = 5%) je pak hypotéza přijata (je pravděpodobná) nebo je zamítnuta 

(je nepravděpodobná). Po vypočtení hodnoty testovacího kritéria v kritickém oboru 

W, pak lze učinit závěr o prokázání či neprokázání alternativní hypotézy (zamítnutí 

či nezamítnutí nulové hypotézy).  

Pro přijetí nebo vyvrácení hypotéz mohou být vyuţívány různé metody testování, 

jednou z nich je kontingenční tabulka, či metoda párového t-testu.  

 

Kontingenční tabulka 

Pomocí kontingenční tabulky (ibid.) lze měřit závislosti mezi kvalitativními znaky 

(např. barva, druh zaměstnání, pohlaví, aj.). Základní tvar kontingenční tabulky je 

obdobný jako u asociační tabulky. Jedná se o tabulku o n sloupcích a m řádcích, je-

li m počet variant znaku x a n znaku y. Četnost dvojic variant značíme fij, 

marginální četnosti pak gi a hi.  

                                                 
4
 Koeficient asociace 
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Tabulka č. 2.3 Kontingenční tabulka 

X   \   Y 1 2 … n gi 

1 f11 f12 … f1n g1 

2 f21 f22 … f2n g2 

: : :  : : 

M fm1 fm2 … fmn gm 

hj h1 h2 … hn N 

 

Pro zjištění, zda jsou či nejsou tyto dva znaky závislé, je podstatné nejdříve zjistit 

očekávané četnosti variantních dvojic. Pro výpočet se pouţije pravidlo 

pravděpodobnostního součinu, po úpravě: 

 

 

Sestavená kontingenční tabulka je testována pomocí testového kritéria nezávislosti 

χ2. 

 

Metoda párového t-testu 

Pomocí metody párového porovnávání je testováno, zda rozdíl párových hodnot 

(závislých) je roven dané hodnotě H0: μ1- μ2 = d0 (Turčan a kol., 2002).. 

Jednotlivé hodnoty náhodného výběru jsou označeny , výběrový průměr 

jako a výběrový rozptyl jako . Test testuje hypotézu, ţe střední hodnota 

normálního rozdělení, z něhoţ výběr pochází, se rovná . 

 

Platí-li hypotéza, má náhodná veličina T Studentovo rozdělení s n-1 stupni 

volnosti. Hypotézu zamítáme, je-li T příliš velké, nebo příliš malé 

(výběrový průměr se liší od očekávané střední hodnoty). Konkrétně se T porovnává 

s kritickou hodnotou Studentova rozdělení pro předem stanovenou hladinu 

významnosti: 

 

 

N

hg
f

ji

ij

.
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Uvedené metody testování hypotéz – kontingenční tabulka a párový t-test- lze 

pouţít pro soubory velkého rozsahu, tedy v případě, kdy je testován soubor n > 30. 

V případě menších souborů by musely být voleny jiné testovací metody.  

 

2.9 Porovnání primárních a sekundárních dat 

Srovnání klastrů z hlediska inovačního potenciálu je obecně velmi sloţitý problém, 

coţ vyplývá z nestejných podmínek pro klastry v jednotlivých zemích. Uveřejněné 

studie a jejich výsledky lze srovnat pouze nepřímo. Pro srovnání budou vyhledána 

dílčí data, která vycházejí zejména ze zveřejněných průzkumů Českého 

statistického úřadu, Evropské komise pro oblast klastrů a dále ze zveřejněných 

studií v odborných publikacích.   

 

2.10 Interpretace výsledků 

Posledním krokem práce bude interpretace výsledků ze získaných informací a 

formulování odpovědi na výzkumnou otázku spolu s řešením zadaných cílů. 

Závěry budou vyplývat z provedených analýz a k jejich formulování bude vyuţito 

především metod porovnávání, jak je výše uvedeno v kapitole 2.3 Pouţité metody 

výzkumu. 
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3 Vymezení pojmů 

3.1 Sítě, strategické aliance, klastry 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, základní nevýhodou (ale současně i výhodou) 

malých, popř. středních organizací je jejich velikost. Nevýhoda velikosti se 

projevuje např. v případě jednání s velkými podniky, kdy malé a střední firmy mají 

daleko menší vyjednávací pozici, neţ firmy velké. Také v případě financování 

vývojových aktivit je potřeba vyššího kapitálu, neţ jakými malé organizace 

disponují. Pro překonání tohoto nedostatku je nutná spolupráce podniků. Navázání 

vztahů vytváří sítě podniků různých velikostí a forem. Můţe se jednat o 

odběratelsko-dodavatelská spojení, jsou moţná i spojení za účelem získání 

společné zakázky, sítě pro financování společné reklamní kampaně, prosazování 

společné značky. Nejvyšší fází síťování pak tvoří řetězení firem za účelem 

společného vývoje a výzkumu.  

V souvislosti se sdruţováním firem se pouţívá mnoho pojmů a je často obtíţné 

jednoznačně vymezit jejich obsah tak, aby se významově nepřekrývaly. Proto bude 

uţitečné si definovat: 

 Síť 

 Strategickou alianci  

 Klastr  

3.1.1 Sítě  

 

Pod pojmem síť si můţeme představit skutečné či virtuální propojení firem, které 

sdílejí společné projekty. Důvody pro kooperaci se mohou u jednotlivých firem 

lišit (např. vytíţení kapacit, sníţení nákladů, společný postup proti konkurenci, 

redukce konkurence apod.). Dle Dědiny a Malého (2005) lze sítě definovat jako 

dlouhodobé cílevědomé dohody mezi vzájemně spjatými firmami, které umoţňují 

získat a udrţovat si konkurenční výhody ve vztahu k firmám nepatřících do této 

sítě. Leo a Oľga Vodáčkovi (2004), kteří definovali pojmy v oblasti sítí a aliancí, 

uvádějí, ţe současná hospodářská praxe EU nemůţe být pochopena bez 

respektování síťové ekonomiky. Z jejich výkladu pak vyplývá, ţe síťové podnikání 

lze definovat jako spolupráci skupiny firem, které pouţívají spojené zdroje ke 
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kooperaci na společných projektech. Sítě zahrnují i dohody a smlouvy s 

výzkumnými ústavy, vzdělávacími a školícími institucemi a veřejnými orgány.  

Sítě firem je moţno vymezit dle typických charakteristik (Skokan, 2004) jako: 

 neformální sítě,  

 formální sítě, 

 měkké sítě (postavené na zájmech firem, velmi otevřené), 

 tvrdé sítě (pevně propojené na základě stanovených kritérií), 

 vertikální sítě (soustředěné na dodavatelský řetězec), 

 laterální sítě (tvořené na podobnosti a komplementárnosti firem).  

Profesor Zelený (2002), který se věnuje problematice síťového podnikání v české i 

zahraniční odborné literatuře, uvádí, ţe důvodem pro hledání strategických 

partnerství by mělo být především zvýšení konkurenceschopnosti a transfer 

manaţerských znalostí, naproti tomu zpochybňuje jako důvod získání kapitálu. 

Právě sítě dokáţou zrychlit přenos informací. Společné sdílení znalostí je 

předpokladem pro moţnost jejich synergického vyuţití. 

 

3.1.2 Strategická aliance 

 

Obecně můţeme říct, ţe strategická aliance je kooperace mezi dvěma či více 

nezávislými firmami, které se společně snaţí dosáhnout stejného cíle. Na rozdíl od 

společného podniku (joint venture) strategickou aliancí nevzniká nová právní 

forma, ale k cíli směřují nezávisle (Strategic alliance, 2009, a). Tyto aliance mají 

smysl, pokud jednotliví partneři uplatní své komplementární silné stránky 

(Strategic alliance, 2009, b). 

Pod pojmem strategické aliance se rozumí – nejenom časově – omezená spolupráce 

minimálně dvou právně, finančně a hospodářsky nezávislých firem, které této 

spolupráci přisuzují velký strategický význam a hodlají si díky ní vytvořit 

dlouhodobé a výrazné konkurenční výhody ve vymezených podnikatelských 

činnostech nebo trzích (Heck, 1999).  

Motivem pro vytvoření aliance je (Stefaniew): 

 časová výhoda, 

 výhoda know-how, 
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 redukování rizika, 

 optimalizace kvality, 

 inovační výhoda, 

 úspora transakčních nákladů, 

 expanze.  

Gulati (1998) definuje strategickou alianci jako dobrovolné dohody mezi podniky, 

které zahrnují výměnu, sdílení nebo společný vývoj výrobků, technologií nebo 

sluţeb. Dle Vodáčka, Vodáčkové (2002) můţeme identifikovat několik vzájemně 

propojených oblastí vyuţívání aliancí. Jedná se o:  

 sdílení činností a zdrojů partnera,  

 redukce konkurenčních střetů (tedy spolupráce s konkurencí), 

 vznik, přenos a vyuţití znalostí, 

 změny mocenských pozic, změny image a důvěryhodnosti.  

Se sítěmi a aliancemi podniků úzce souvisí také specifická aliance podniků – klastr. 

Vzhledem k vytýčenému cíli, tedy zjištění, jak vztahy malých, resp. středních 

podniků a velkých podniků v klastrech ovlivňují inovační potenciál malých resp. 

středních firem, bude v práci pozornost nejvíce soustředěna na třetí typ aliancí, 

tedy na aliance zaměřené na vznik, přenos a vyuţití znalostí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3.1.3 Klastr  

 

Klastrem označujeme síť vzájemně provázaných podniků, institucí produkující 

znalosti, podpůrných institucí, případně zákazníků propojených v rámci 

hodnotového řetězce. Jedná se o sdruţení spolupracujících firem, které jsou 

koncentrovány v určité lokalitě a oboru (Klastr – definice, 2006).  

Klastry mohou být z hlediska výše uvedených charakteristik sítí formální i 

neformální (Skokan, 2004), ale nyní jsou spíše charakterizovány jako tvrdé sítě – 

tedy propojené na základě stanovených kritérií; formální, protoţe členové klastru 

spolu mají uzavřenou smlouvu. Mohou mít charakter vertikální i laterální sítě, 

často jsou kombinací obou, protoţe v rámci jednoho klastru mohou být sdruţeny i 

firmy komplementární, a tedy navzájem si konkurující (Mikoláš, Papalová, 2005a).   

Podstatou takto vytvořených klastrů je specifický systém spolupráce, ve kterém 

dochází k synergickému efektu díky vnitřní konkurenci a společnému sdílení 

znalostí. Klastry mohou být zakládány z různých příčin, tou primární je zvýšení 
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konkurenceschopnosti firem. Takto charakterizované klastry jako specifický typ 

sítí budou předmětem výzkumu.  

 

3.1.3.1  VYMEZENÍ POJMU “KLASTR“  

 

Na územní koncentraci průmyslových odvětví upozornil ve svém díle Principy 

ekonomie jiţ na konci devatenáctého století Alfred Marshall (Pavelková, 2009), 

kde hovoří o „industrial districts―. Základy pro definování pojmu klastr poloţil M. 

Porter v knize The Competitive Advantage of Nations. Tam je definován klastr 

následovně: „Klastry jsou v určitém oboru regionálně koncentrovaná sdruţení 

navzájem propojených firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů sluţeb, 

firem v příbuzných oborech a přidruţených institucí (jako jsou univerzity, 

schvalovací instituce, obchodní asociace), které mají společné rysy a navzájem se 

doplňují. V klastrech je konkurence, jakoţ i spolupráce.― (1990, s. 126). 

Také Guilani (2005) uvádí, ţe se klastr vztahuje ke geografické aglomeraci firem 

působících ve stejném odvětví.   

Dle agentury CzechInvest (Klastry, 2009) je pak klastr vnímán jako soubor 

regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidruţených institucí a 

organizací - zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších 

odborných škol) - jejichţ vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti – viz obr. č. 3.3 Grafický model „erupčního inovačního 

klastru― dle Mikoláše (2005).  

Dle Skokana (2002) vedou klastry ke zvýšenému ekonomickému růstu zejména ze 

tří důvodů:  

1. Zvyšují produktivitu tím, ţe umoţňují přístup k specializovaným vstupům a 

zaměstnancům, zvyšují moţnosti přístupu k informacím, k institucím a 

veřejným statkům.  

2. Zvyšují inovační kapacitu firem zrychlováním difúze technologických 

znalostí a inovací. Navíc konkurenční tlaky uvnitř kaţdého klastru zvyšují 

samotné firemní pobídky k inovacím. 

3. Stimulují rychlejší tvorbu nových firem, protoţe mnozí zaměstnanci se 

stávají podnikateli v tzv. spin-off firmách vzniklých odštěpením od původní 

firmy v důsledku niţších bariér vstupu.   
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Obrázek č.3.3 Grafický model „erupčního inovačního klastru― dle Mikoláše (2005) 
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KC EIJ – Konceptorské centrum erupčního inovačního jádra 

ViVTP – Virtuální vědeckotechnologický park 

FK EIJ – Finanční konsorcium erupčního inovačního jádra 

EICL – Erupční inovační klastr zahrnující KC, EIJ, EIC, EIJ, ViVTP, FK EIJ 

 

Obecně existují dva typy klastrů (Neuţilová, 2006): 

 klastry zaloţené na hodnotovém řetězci,  

 klastry zaloţené na kompetencích. 

Klastry založené na hodnotovém řetězci
5
 vznikají jako síť dodavatelských vazeb 

kolem jednoho hodnotového řetězce. Mezi jednotlivými prvky řetězce existuje 

lineární vazba - od dodavatelů surovin aţ po finální výrobek. Příkladem je 

Moravskoslezský automobilový klastr nebo projekty Moravskoslezského 

dřevařského klastru a klastru Omnipak - klastru obalových systémů (Příloha č. 2 

Přehled klastrových iniciativ v České republice a č. 3 Mapa klastrů v ČR). 

Klastry založené na kompetencích
6
 se soustředí na jednu oblast kompetence 

v regionu, např. výzkumnou nebo vzdělávací dovednost. Nejedná se o klíčové 

dodavatelské vazby v rámci daného odvětví, ale o aplikaci samotných znalostí 

napříč i velmi rozdílnými hospodářskými aktivitami pro různorodé klienty. 

Příkladem takového klastru je IT Cluster v Moravskoslezském kraji nebo projekt 

biotechnologie v Jihomoravském kraji (ibid.). 

 

Klastry jsou dynamické a mají svůj vývoj. Menzel a Fornahl (2009) rozlišují 

vývojové fáze klastru: 

 vznikající,   

 rostoucí,  

 zralá, 

 upadající. 

Podrobnější rozčlenění vývoje klastrů lze sledovat u Andersona (2004): 

1. shlukování firem a dalších členů, 

2. vznik jádra klastru, tzv. embryonální stadium, 

3. rozvoj klastru, vznikají nové síťové vazby, 

                                                 
5
 Jsou nazývány také „value chain clusters―. 

6
 V literatuře jsou někdy označovány jako „competency clusters― nebo „power clusters―. 
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4. zralost, je navazována spolupráce s dalšími klastry, 

5. transformace či zánik klastru. 

V České republice jsou momentálně klastry především ve fázi vznikající a rostoucí, 

jen pozvolna některé z dříve zaloţených klastrů začínají dosahovat fáze zralosti.  

 

3.1.3.2  PŘÍČINY VZNIKU KLASTRU  

 

Příčinou vzniků klastrů je identifikovaná společná oblast zájmu. Dle Pavelkové 

(2007) se jedná nejčastěji o: networking
7
, lidské zdroje, výzkum a inovace, 

obchodní spolupráce a propagace, financování investic a přilákání investorů, 

lobbování.  

Networking vytváří podmínky pro formální a neformální tok informací a znalostí v 

klastru. Kromě kontaktů mezi členy klastru, dodavateli nebo odběrateli, 

poskytovateli finančního kapitálu, vzdělávacími, výzkumnými a dalšími 

institucemi. Lidské zdroje, zejména zvyšování jejich kvalifikace, jsou další 

oblastí, ze které se rekrutuje řada aktivit klastru. Jedná se o pořádání kurzů, 

společných seminářů a konferencí, budování vzdělávacích center apod. 

Financování vychází ze společných zdrojů, častější je čerpání různých dotací. 

Obvyklá je spolupráce firem v rámci klastru se vzdělávacími institucemi. 

Významná můţe být spolupráce klastru se středními a vysokými školami zejména 

ve formulování profilu absolventa těchto škol dle potřeb konkrétních firem. Velká 

pozornost v klastru je věnována oblasti výzkumu a inovací. Podpora inovačních 

procesů je zaměřena zejména na nové výrobky nebo zlepšení jejich vlastností a 

zdokonalení procesů. Spolupráce firem v klastru můţe mít podobu sdílení 

informací a nápadů, společných výzkumných projektů. Firmy mohou společně 

budovat výzkumnou infrastrukturu nebo spolupracovat s výzkumnými institucemi, 

které disponují materiálním a technickým vybavením i potřebným lidským 

kapitálem. Klastry jsou také iniciátory a provozovateli inkubátorů a 

vědeckotechnických parků. Spolupráce s klastry je významná rovněţ pro vysoké 

školy a výzkumné ústavy - dokáţou tak lépe komercionalizovat výstupy výzkumu.  

Klastr vzniká několika způsoby. Rozlišujeme především způsoby (Pavelková a 

kol., 2009): 

                                                 
7
 Volně přeloţeno tvorba sítí. 
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 zdola nahoru,   

 shora dolů.  

První způsob vychází z iniciativy firem, které spolu spolupracují a snaţí se 

identifikovat společný cíl, společný hodnotový řetězec. Firmy rozvíjejí jiţ dřívější 

kooperaci a nahrazují ji vyšším stupněm spolupráce. Ve druhém případě pak 

iniciátorem je někdo zvenčí, někdo, kdo se domnívá, ţe má smysl vyprovokovat 

spolupráci organizací. Je často v zájmu národního hospodářství podporovat rozvoj 

klíčových sektorů, ve kterých existuje konkurenční výhoda. Při přístupu shora dolů 

je vyhodnocení vhodnosti zaloţení klastru obvykle komplexnější, nezatíţené pouze 

lokálním úhlem pohledu. 

Sdruţené firmy řeší obdobné problémy, např. vzdělávání zaměstnanců, přístup ke 

stejným dodavatelům, spolupráci s výzkumnými a vývojovými kapacitami, 

nedostatečné zdroje na výzkum apod., a navzájem si konkurují. Spolupráce ve 

společných průsečících zájmu jim napomáhá překonat řadu omezení. Popřípadě 

mohou takto získat konkurenční výhodu, která je těţko napodobitelná. Tzv. 

specifická přednost se stává silnou stránkou, a je na něm často zaloţeno podnikání 

firmy. V případě klastrů se tedy jedná o všestranně výhodné partnerství firem, 

vysokých škol a regionálních institucí, které má řadu přínosů pro všechny jeho 

členské subjekty (ibid.)  

Klastr má samozřejmě určité zásady, na kterých je zaloţena funkční spolupráce. Za 

základní se mohou povaţovat následující principy, které uvádí Znalostní platforma 

klastrové iniciativy (Principy síťového podnikání, 2009):  

 vzájemná nezávislost – klastr se skládá z nezávislých firem, mezi nimiţ 

existují mnohostranné obchodní vztahy, 

 vzájemná preference – členské firmy se navzájem preferují při zadávání 

kontraktů, 

 vzájemná nekonkurence, 

 vzájemné nevykořisťování – cílem je maximalizace zisku z externích 

obchodů, 

 flexibilita a podnikatelská autonomie – k uzavírání transakcí nepotřebují 

získávat souhlas skupiny, 
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 demokracie v síti – neexistuje ţádný vlastník či kontrolor sítě. Členské firmy 

však mohou mít podíl jedna v druhé, stejně jako ve společných podnicích se 

třetí stranou, 

 nedodrţení pravidel vede k vyloučení, 

 všichni členové mají přístup k externím dodavatelům, 

 noví členové jsou vítáni, 

 členové klastru mohou odejít podle svého uváţení.  

Lze souhlasit se všemi uvedenými principy, kromě jediného, a to je princip 

vzájemné nekonkurence. V klastru mohou být sdruţeny i firmy podnikající ve 

stejném oboru, právě vyostřená vnitřní konkurence, tedy konkurence „na druhou― 

povede k posílení konkurenčního potenciálu firem kooperujících v klastru. 

Znalostní platforma klastrové iniciativy (2006) rozpoznává čtyři hlavní oblasti 

přínosů spolupráce firem v klastrech. Je to oblast samotného výrobního procesu, 

financí, strategického řízení a oblast informací a znalostí. Pro inovační potenciál je 

zásadní zejména oblast poslední jmenovaná. V oblasti informací a znalostí je 

přínosem klastru:  

 sdílení, přenášení a výměna informací, znalostí a know-how dobrovolně      

         sdruţených členů, 

 zlepšený přístup k informacím,  

 vyuţívání kompatibilních informačních kanálů a komunikační technologie, 

 utváření stálých informačních vazeb mezi podniky, 

 zvýšená komunikace s ostatními institucemi, 

 spolupráce s vysokým školstvím (věda a výzkum, audity, průzkumy trhu,   

        diplomky, atd.), 

 vyuţívání poradenských, konzultačních a vzdělávacích sluţeb klastru. 

Dále z oblasti strategického řízení je mj. podstatné: 

 rychlá reakce na poţadavky trhu,  

 zvýšený transfer technologií, 

 rychlejší a méně rizikové zavádění inovací, 

 řízení vývoje podnikatelských subjektů v regionu. 

Vysoké výdaje firem na inovační procesy jsou stále častěji důvodem pro zakládání 

klastrů zvláště v oblasti průmyslu. Spolupráce začíná společným projektem dvou 

nebo více firem, vznik klastru probíhá zdola nahoru a je iniciována malými či 
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středními firmami. Tato spolupráce napomáhá překonávat přirozené kooperační 

bariéry firem. 

 

3.2 Malé a střední podniky 

 

Naissbitt (1998) uvádí, ţe v USA na konci devadesátých let minulého století 500 

největších podniků představuje pouze 10% ekonomiky, zatímco v roce 1970 na 

stejný počet firem připadal 20% podíl. Z toho usuzuje, ţe malé a střední podniky 

vytvářejí globální ekonomiku, nikoli podniky Fortune 500.  

Také v ČR se vliv malých a středních podniků posiluje. Pozvolna roste počet 

zaměstnanců (Tabulka č. 3.4 Vybrané ekonomické výsledky malých a středních 

subjektů ČR v letech 2005 až 2007) v malých a středních firmách, i přidaná 

hodnota na 1 zaměstnance, i kdyţ zdaleka tyto hodnoty nedosahují velkých firem. 

 

 

Tabulka č. 3.4 Vybrané ekonomické výsledky malých a středních subjektů ČR v letech 

2005 až 2007
8
 

 

Ukazatel/ Rok  

 

2005 

 

2006 

 

2007 

Podíl z celkového počtu firem v % 99,4 99,4 99,4 

Průměrný počet zaměstnanců v tis. 2 578 2 583 2 638 

- podíl na celkové zaměstnanosti ČR v % 61,9 61,4 61,2 

Prům. evidenční počet zaměstnanců v tis. 1 833 1 861 1 901 

- podíl na celkové zaměstnanosti ČR v % 61,9 61,4 61,2 

Účetní přidaná hodnota (mil. Kč)  1 017 819 1 109 311 1 247 955 

- podíl na celk. vytvořené hodnotě v % 57,3 56,5 57,1 

Přidaná hodnota na 1 zaměstnance 555 596 646 

Trţby za vlastní výkony a zboţí 4 991 982 5 528 340 6 174 337 

- podíl na celkových trţbách v % 60,1 59,0 59,3 

 

                                                 
8
 Ze statistických ročenek ČR 2008 a 2009 nelze získat kontinuálně další data, počty subjektů jsou odlišné od 

počtu uváděných v souhrnné publikaci Českého statistického úřadu. 
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Zdroj: Vybrané ekonomické výsledky malých a středních subjektů ČR v letech 2003 až 

2007. Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/8007-09-

2003_az_2007. Upraveno autorkou. 

 

 

3.2.1 Vymezení malého a středního podniku 

 

Malý a střední podnik byl Komisí Evropské unie poprvé definován v roce 1996.  

Od roku 2005 je uplatňována nová definice, která zohledňuje překáţky, kterým čelí 

malé a střední podniky (Nová definice malých a středních podniků, 2005). 

Pouţívání této definice je v rámci Evropské unie dobrovolné, kaţdá země si ji 

můţe přizpůsobit. Česká legislativa akceptovala doporučenou definici v celém 

rozsahu, navíc jen vymezuje ekvivalent jednotlivých částek v korunách. 

Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, 

velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (Obrázek č. 3.4. Výchozí 

faktory pro definování malého a středního podniku), přičemţ platí i pravidlo 

nezávislosti (Definice malého a středního podniku, 2009). Údaje, které se mají 

pouţít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující 

se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho 

kalendářního roku. 

 

 

Obrázek č. 3.4 Výchozí faktory pro definování malého a středního podniku. 

 

 
 

Zdroj: Nová definice malých a středních podniků, Úřad pro oficiální tisky: Praha 

2005. ISBN 92-894-7917-5.   
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 Za drobného, malého a středního podnikatele se povaţuje podnikatel, který 

zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů 

EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 

 V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny 

jako podniky, které zaměstnávají méně neţ 50 osob a jejichţ roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. 

 V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé 

vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně neţ 10 osob a jejichţ roční 

obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 

Pro výpočet je také velmi důleţité posoudit vazby na jiné podnikatele a změny 

statutu MSP ve sledovaném období. Při posuzování statutu MSP je nutné posoudit i 

vztah k propojeným podnikům. Při výpočtech záleţí pouze na výši vlastnického 

podílu. Pro stanovení celkového počtu zaměstnanců a finančních hodnot se 

započítávají i údaje propojených podniků do dalších generací. Z hlediska výpočtu 

celkového počtu zaměstnanců a finančních částek rozlišujeme 3 druhy propojených 

podniků (Definice MSP – vazby na jiné podniky, 2009):  

1. Samostatný podnik je kaţdý podnik, který vlastní méně neţ 25 % základního 

kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku.   

2. Partnerský podnik vlastní 25 % aţ 50 % základního kapitálu nebo hlasovacích 

práv jiného podniku. Údaje za tento podnik se přičtou ve výši procentuálního 

vlastnického podílu. 

3. Spojený podnik vlastní více neţ 50 % hlasovacích práv nebo má právo 

uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku.  

Další odlišně formulované definice MSP jsou vyuţívány Českou správou 

sociálního zabezpečení
9
, Českým statistickým úřadem

10
 či Eurostatem. Pro účely 

                                                 
9
 Česká správa sociálního zabezpečení rozlišuje dvě kategorie podniků: malé organizace a organizace. Malá 

organizace je definována do 25 zaměstnanců. 
10

 Český statistický úřad člení dle velikosti podniky na základě kritéria "počtu zaměstnaných osob" na: 

1 – 9 (mikropodniky) 

10 – 99 (malé podniky) 

100 – 249 (střední podniky).  
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práce budou pro vymezení malého či středního podniku vyuţívána výše uvedená 

pravidla vycházející z ustanovení Evropské komise. V dotazníku jsou rozlišeny 

firmy do čtyř kategorií: 

1. Mikrofirma – coţ se obsahově rovná drobnému podnikateli 

2. Malá firma  

3. Střední firma  

4. Velká firma 

Pro srovnání výsledků pak budou kategorie mikrofirma, malá firma a střední firma 

shrnuty do jedné a budou porovnávány hodnoty velkých firem jako jednoho 

souboru a malých a středních firem jako souboru druhého. 

3.2.2 Výhody malých a středních podniků 

 

Pro malé a střední podniky je charakteristická řada výhod, které vyplývají často 

z jejich velikosti. Jsou to například: 

 jednoduchá organizační struktura – přináší niţší náklady na řízení firmy a 

niţší míru byrokracie,  

 flexibilita – malé a střední podniky mohou rychleji a citlivěji reagovat na 

změny neţ velké korporace – s tím souvisí i větší pruţnost a schopnost 

improvizace,  

 menší náročnost na energii a suroviny,  

 schopnost hledat mezery na trzích, 

 schopnost dokonalého zmapování především lokálních trhů,  

 individuální řešení potřeb zákazníků,  

 niţší finanční náročnost na 1 pracovní místo neţ ve velké firmě,  

 schopnost implementovat velký počet inovací, i kdyţ niţšího řádu,  

 osobní a přímý kontakt majitele firmy s ostatními zaměstnanci,  

 nízká kapitálová náročnost zaloţení společnosti (Malé a střední podniky, 

2010, Papalová, 2006). 

Dle Muglera (1999) malé a střední podniky mají: 

                                                                                                                                                       
Zatím nebyla sjednocena kategorie malých podniků (50 zaměstnanců definuje Evropská komise versus 100 

zaměstnanců statistický úřad).  
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 moţnost rychlejšího získání informací od zákazníků - uţší kontakt mezi 

zákazníky a podnikem,  

Šebestová (2007) o výhodách MSP uvádí: 

 schopnost sniţovat riziko - lepší přehled o blízkém vnějším okolí, 

 schopnost adaptace na změnu trţních podmínek, 

 dynamika na trhu, 

 zákaznický přístup. 

Základní výhody tedy pramení z detailní znalosti zákazníků, flexibility, která je 

podpořena schopností adaptace a inovace.  

3.2.3 Nevýhody malých a středních podniků 

 

Výhody jsou jednou stranou mince, tou pozitivní. Pro malé a střední firmy existuje 

i řada nevýhod, které ovlivňují a omezují firmy v rozhodování i existenci. Jsou to 

zejména: 

 omezený přístup k cizímu kapitálu,  

 slabší vyjednávací pozice vůči velkým odběratelům a dodavatelům,  

 ztíţená účast na podnikání, které vyţaduje finančně náročné investice,  

 neschopnost zaměstnávat špičkové odborníky a vědce z důvodu vysoké 

finanční náročnosti,  

 ohroţení velkými firmami,  

 časté legislativní změny kladou na malé a střední firmy větší nároky neţ na 

velké firmy, 

 druhotná platební neschopnost je postihuje výrazněji, má vliv i na existenci 

firem, 

 nízký trţní podíl, 

 niţší stupeň technologického rozvoje,  

 respektování technických předpisů je spojeno s vyššími náklady na jednotku 

produkce, 

 ztíţený přístup pro zapojení se do výzkumných a vývojových programů, 
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 niţší dostupnost informací a poradenských sluţeb (Malé a střední podniky, 

2010). 

Dle Schwarze dále malé a střední podniky (2002) negativně ovlivňují: 

 draţší finanční zdroje,  

 niţší poměr investic k obratu, 

 horší přístup k investičním pobídkám, 

 vyšší citlivost na výkyvy monetárních veličin. 

Veber, Srpová a kol.(2008) uvádějí, ţe malé a střední firmy mj. omezuje:  

 horší pozice ve veřejných soutěţích o státní zakázky,  

 a priori vyloučení z podnikání, kde je třeba velkých investic, 

 schopnost implementovat inovace především niţšího řádu,  

 neschopnost plně monitorovat a zejména vyuţívat existující dostupné 

znalosti. 

Šebestová (2007) přidává ještě další negativa: 

 niţší úroveň práce s informacemi, 

 izolovanost, 

 nízká ochota pro rozvíjení moţností kooperace s dalšími subjekty a 

institucemi, 

 nedostatečná iniciativa v oblasti odborného vzdělávání pracovníků. 

Z nevýhod, které ovlivňují malé a střední podniky z hlediska inovačního 

potenciálu, se nejvýrazněji projevuje niţší stupeň technologického rozvoje, 

omezený přístup ke kapitálu, niţší efektivita práce s informacemi, coţ se projevuje 

ztíţenou účastí na podnikání, které vyţaduje finančně náročné investice a ztíţeným 

přístupem do výzkumných a vývojových programů. 

3.2.4 Přínos malých a středních podniků 

 

„Mikropodniky, malé a střední podniky jsou motorem evropského hospodářství. 

Jsou základním zdrojem pracovních příleţitostí, vytvářejí podnikatelského ducha a 

inovace v EU, a jsou tedy rozhodující pro posílení konkurenceschopnosti a 

zaměstnanosti. Nová definice malých a středních podniků, představuje významný 
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krok směrem k lepšímu podnikatelskému prostředí pro malé a střední podniky a 

zaměřuje se na podporu podnikání, investic a růstu.―
11

 

Barrow (1995) uvádí několik zásadních přínosů malého a středního podnikání 

(MSP): 

 citlivost ke změnám – firmy rychle dokáţou zareagovat na změny podmínek 

prostředí, a tím i minimalizovat ztráty,  

 vytváření pracovních příleţitostí – jsou schopny absorbovat i pracovníky 

propouštěné ve velkých firmách 
12,

 

 hlavní zdroj inovací – sehrávají důleţitou roli při vzniku nových technologií. 

Dle Vebra, Srpové a kol (2008) malé a střední firmy přinášejí řadu společenských a 

ekonomických přínosů: 

 dávají šanci k samostatné realizaci lidí v produktivním procesu, 

 stabilizují společnost, ovlivňují zejména region, ve kterém působí, 

 jsou protipólem k monopolům, 

 jsou nositelé drobných inovací a adaptací na proměnlivé potřeby spotřebitele. 

Dle Šebestové (2007): 

 podporují a rozvíjejí konkurenční prostředí, 

 jsou klíčoví pro přechod k ekonomice řízené znalostmi díky schopnosti 

aplikovat nové technologie a inovovat. 

Lukeš a Stephan (2004) identifikovali externí rámcové podmínky, které vedle 

faktorů osobnosti podnikatele a charakteristik organizace ovlivňují úspěch malých 

a středních podniků, jsou to mj.: 

 úroveň vzdělání,  

 vládní politika a podpůrné programy, 

 dostupnost kapitálu,      

 fyzická infrastruktura,   

 přenos výzkumu a vývoje.               

Právě na tyto externí podmínky by se měla soustředit politika podpory malých a 

středních firem, aby byla zajištěna co nejvyšší vyuţitelnost inovací, které jsou 

malými a středními firmami realizovány.  

                                                 
11

 Günter Verheugen, člen Evropské komise zodpovědný za podniky a průmysl. Nová definice malých a 

středních podniků, Praha 2005. ISBN 92-894-7917-5. 
12

 75% nových pracovních míst za posledních 5 let nabízely MSP. (Zdroj: ČSÚ) 
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3.3 Inovace, inovační potenciál 

Dle Kellyho (1998) má nová ekonomika tři odlišující se charakteristiky: Je 

globální. Dává přednost nehmotným aktivům – myšlenkám, informacím a 

vztahům. A je intenzivně propojena. Tyto tři atributy utvářejí nové typy trhů a 

vytvářejí nová pravidla pro globální restrukturalizaci. Podle těchto pravidel by 

bohatství mělo vyplývat především z inovací, a ne jen z optimalizování výkonu. 

Inovace jsou nezbytným předpokladem regionální konkurenceschopnosti, a tím i 

předpokladem zvyšování kvality ţivota v regionu. Inovativní firmy, které chtějí v 

období globalizace uspět na mezinárodních trzích, musí vyuţívat regionální 

specifika. Z pohledu územního rozvoje je důleţitý poznatek, ţe inovačně 

orientované firmy kladou větší důraz na lidské zdroje a environmentální faktory 

neţ na tradiční faktory infrastrukturní (Česká ekonomika v procesu globalizace, 

2006).  

3.3.1 Inovace 

 

Dle Dvořáka (Inovace a jejich efektivnost) panují rozdílné názory na to, co za 

inovace povaţovat a jakým způsobem vyjadřovat jejich přínosy. S pojmem 

ekonomické inovace se setkáváme nejprve u Schumpetera (1934), který pojmem 

inovace označoval absolutní novinky v oblasti výrobní techniky, výrobků, surovin, 

organizace výroby a otevírání nových trhů. Schumpeter (1934) tvrdí, ţe: "Vyrábět 

znamená kombinovat věci a síly, které se nacházejí v našem dosahu. Forma a obsah 

vývoje v našem pojetí jsou potom dané pojmem: prosazování nových kombinací. 

Valenta (2002) pak povaţuje za inovaci veškeré změny ve vnitřní struktuře 

výrobního organismu. Drucker (1993) uvádí, ţe v inovacích jde o utváření nějaké 

hodnoty a přispění něčeho nového. Jednu z definic inovace z pohledu organizace 

uvádí Luecke, Katz, (2003, str. 8): "Inovace je obecně chápána jako úspěšné 

zavedení nové věci nebo metody. Inovace je ztělesněním, kombinací nebo syntézou 

poznatků do originálního, relevantního, hodnotného nového výrobku, procesu nebo 

sluţby. Obsahovou analýzu pojmu inovace přináší Baregheh (et al., 2009), kdy v 

rámci organizačního kontextu, definuje inovaci jako „multifázi procesu, v němţ 

organizace převádí myšlenky do nových vylepšených produktů, sluţeb nebo 

procesů, aby mohla úspěšně konkurovat a odlišovat se na trhu―.  
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Stále více činností čerpá ze společenských a humanitních věd, coţ vede 

k nehmotným inovacím v činnostech a produktech jednotlivých odvětví sluţeb, 

dále s rostoucím přispěním sluţeb v podnikatelském sektoru. Nové progresivní 

technologie v sobě skrývají obrovský rozvojový potenciál (Navrátilová, 2008). 

Inovace tak neznamenají jen technickou inovaci, ale také inovaci sociální. Z toho 

vyplývá, ţe inovace je sociálně akceptovaná technologická změna, která je 

doprovázená strukturálními změnami. Tato definice promítá vliv procesu inovace i 

do regionálního rozvoje – na který mají malé a střední podniky zásadní vliv.  

Dokument OECD „Oslo Manual― (2002, str. 14) rozděluje inovace na technické a 

netechnické a obojí definuje: „Do činností technických inovací patří veškeré 

vědecké, technické, organizační, finanční a komerční kroky, včetně investic do 

nových poznatků, které skutečně vedou nebo jsou zamýšleny k implementaci 

technicky nových nebo zdokonalených výrobků nebo procesů… … Technická 

výrobková inovace znamená realizaci/komercionalizaci výrobku se zlepšenými 

charakteristikami výkonu, které objektivně znamenají poskytnutí nových či 

zdokonalených služeb zákazníkovi. Technická procesní inovace znamená 

realizaci/přijetí nové či podstatně zdokonalené výroby nebo metod organizace 

odběru od dodavatele. Mohou zahrnovat změny v zařízení, lidských zdrojích, 

pracovních postupech nebo jejich kombinace.… … Netechnické inovace jsou 

zejména organizační a podnikatelské inovace, sociální inovace.―  

Pro vymezení podstaty inovací je pouţíván pojem tvořivost a invence. Tvořivost je 

propojena s invencí a je v podstatě podmínkou její existence a má také dominantní 

vliv na implementaci (Švejda a kol., 2007, s. 16). Tvořivost člověka je schopnost 

vytvářet hodnoty a dále je rozvíjet. Tvořivost bez invence by mohla dospět 

k mechanickému opakování jiţ zavedených inovací.  

Inovace úzce souvisí se znalostmi. Na základě předchozích zkušeností, kombinací 

dřívějších znalostí lze často dojít k novým moţnostem, které po aplikaci vedou 

k inovacím. Tedy nejen zkoumáním zcela nových příleţitostí. Všechny postupy 

probíhají v podmínkách nejistoty, nelze dopředu odhadnout často ani konečnou 

podobu prvotní invence, její úspěšnost na trhu či míru ovlivnění firemních procesů 

a produktů. (Tidd, 2007) 
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3.3.2 Druhy inovací 

 

DRUHY INOVACÍ PODLE OBJEKTU  

Inovace můţeme rozlišovat podle různých kritérií. Základní rozdělení vychází z 

objektů, které mohou být určitým způsobem pozměněny. V některé literatuře místo 

„druhy― inovací nacházíme pojmenování „typy― inovací. Jiţ dříve zmiňovaný 

Schumpeter (1934) rozlišoval pět druhů inovací: 

1. výrobu nového statku, který není spotřebitelům ještě známý, nebo statku 

nové kvality,  

2. zavedení nové výrobní metody, která je pro dané průmyslové odvětví 

prakticky neznámá. Základem nové výrobní metody však nemusí být nový 

vědecký objev a můţe spočívat také v novém způsobu komerčního vyuţívání 

statku, 

3. otevření nového trhu, tedy trhu, na kterém dosud nebylo zastoupené dané 

průmyslové odvětví příslušné země bez ohledu na to, zda tento trh jiţ předtím 

existoval nebo neexistoval, 

4. získání nového zdroje surovin nebo polotovarů bez ohledu na to, zda tento 

zdroj jiţ předtím existoval - ale my jsme k němu nepřihlíţeli a pokládali jsme 

ho za nepřístupný - nebo se musel nejdříve vybudovat, 

5. uskutečnění nové organizace, jako je vytvoření monopolního postavení (např. 

pomocí trustu) nebo rozpad monopolu. 

Schupmeterovské rozdělení inovací předpokládá v podstatě absolutní novost 

v případě statku a metody, coţ je v dnešní době vzácné a jen zřídka se vyskytující. 

V současné době se (Tidd at al., 2007) často vyuţívá základního rozdělení inovací, 

které kromě produktu a procesu, rozlišuje také inovaci pozice a pardigmatu:(viz 

obrázek č. 3.5 Druhy inovací):  

 

 inovace produktu  –   zahrnuje inovaci produktu nebo sluţby, 

 inovace procesu – změna způsobu, jakým jsou produkty nebo sluţby 

vytvářeny a dodávány; taktéţ i optimalizování nebo odstraňování nedostatků 

v jiţ zaběhnutých procesech, 
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 inovace pozice – zahrnuje změnu kontextu, ve kterém jsou produkty nebo 

sluţby vytvářeny a dodávány; jiné vyuţití existujících výrobků,  

 inovace paradigmatu – změna základového mentálního modelu, který tvoří 

rámec toho, co organizace dělá.  

 

Obrázek č. 3.5 Druhy inovací 

 

 

Zdroj:  TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. Řízení inovací. Zavádění 

technologických, tržních a organizačních změn. Brno: Computer Press, 2007. 549 

s. ISBN 978-80-251-1466-7. Upraveno autorkou. 

 

Obdobně dle Švejdy (2007, s 19) se rozlišují:  

 výrobkové inovace - zaměřené na vyšší potřeby uţivatele a opírají se o 

výsledky realizovaných výzkumů, 

 netechnické inovace – do jejich oblastí zájmu patří například ekonomika 

nebo organizace a řízení,  

 sociální inovace – zaměřené na inovace „pracovních podmínek, kvalifikace 

pracovní síly, pracovních vztahů, forem odměňování, kultury pracovního 

prostředí, morálního klimatu―. 

 

Oslo manual (1997) rozlišuje dva základní typy inovací. Jsou to inovace technické 

a netechnické, přičemţ podrobněji jsou specifikovány inovace technické, na ty je 

stále více kladen důraz, neţ na inovace netechnické. Technické inovace jsou dále 

rozlišeny na inovace produktu a inovace procesní, netechnické inovace pak 

zahrnují inovace marketingové a organizační (viz obrázek č. 3.6 Typy inovací dle 

Oslo manual 1997).  

 

 

Inovace

Produkt Proces Pozice Paradigma
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Obrázek č. 3.6 Typy inovací Oslo Manual (1997) 

 

Zdroj:  Oslo manual - navrhované směrnice pro sběr a interpretaci údajů o 

technických inovacích OECD/Eurostat 1997. [on-line 2009-05-04 ]. Dostupný na: 

http://www.czso.cz/csu/2001edicniplan.nsf/p/0203-01.Upraveno autorkou. 

Inovace produktu – představuje zavedení zboţí nebo sluţeb nových nebo 

významně zlepšených s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené uţití. To 

zahrnuje významná zlepšení v technických specifikacích, komponentech 

a materiálech, software, uţivatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních 

charakteristikách. Inovace produktů mohou vyuţívat nových znalostí nebo 

technologií, anebo mohou být postaveny na nových uţitích nebo kombinacích 

existujících znalostí či technologií. Termín „produkt― je pouţíván pro pokrytí jak 

zboţí, tak sluţeb. Inovace produktů zahrnují jak zavedení nového zboţí a sluţeb, 

tak i významná zlepšení ve funkčních či uţivatelských charakteristikách stávajícího 

zboţí a sluţeb. 

Procesní inovace – představuje zavedení nové nebo významně zlepšené produkce 

anebo dodavatelských metod. To zahrnuje významné změny v technice, zařízení a 

nebo softwaru. Mohou obsahovat podstatné změny v zařízení, software pouţívaný 

v podnicích zaměřených na sluţby nebo procedury či techniky, které jsou uţívány 

při dodávání sluţeb. Procesní inovace také zahrnují nové nebo podstatně zlepšené 

techniky, zařízení a software v přidruţených podpůrných činnostech jako je nákup, 

účetnictví, práce na počítači a údrţba. 

Marketingová inovace – představuje zavedení nové marketingové metody 

obsahující významné změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, 

podpoře produktu či ocenění. Marketingové inovace se zaměřují na lepší 

Inovace

Technické

Výrobky a 
služby

Technologie 

Netechnické

Organizační Marketingové
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adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů, nebo nové umístění 

podnikového produktu na trh, s cílem zvýšit své prodeje. 

Organizační inovace – představuje zavedení nové organizační metody 

v podnikových obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo externích 

vztazích.  

Současné – v českých dotačních titulech zatím neakceptovatelné rozdělení OECD- 

jiţ nerozlišuje technické a netechnické inovace, ale pouze jednotlivé konkrétní 

druhy, tedy produkt, proces, marketing a organizace. 

Pro potřeby práce jsou inovace rozděleny na kategorie inovací technických a 

netechnických, jejich obsah souhlasí s vymezením dle dokumentu OECD Oslo 

Manual, druhé vydání. Inovace bude chápána z pohledu firmy, tedy i novost 

výrobků, sluţeb, postupů, modelů řízení, bude chápána jako novost z pohledu 

jednotlivých firem. 

 

DRUHY INOVACÍ PODLE M ÍRY NOVOSTI  

Inovacemi mohou být chápany jakékoliv změny produktu či procesu. Pro podnik 

není podstatné, kde se změna děje, ale nakolik je tato změna závaţná, jaké je její 

konkrétní promítnutí do podnikových procesů. Zda vyţaduje jen drobné úpravy či 

s sebou přináší komplexní změnu výroby. Z hlediska změny ve struktuře podniku 

Valenta (2004) pojímá inovace vţdy jako jednotlivé řády; řád inovace představuje 

stupeň, v němţ je tato reálná struktura změněna:  

řád minus n  - degenerace 

řád 0 - regenerace, racionalizační inovace  

řád 1 - změna mnoţství 

řád 2 - změna intenzity  

řád 3 - reorganizace  

řád 4 - kvalitativní adaptace   

řád 5 - nová varianta  

řád 6 - nová generace  

řád 7 - nový druh  

řád 8 - nový rod 

řád 9 - technologický převrat 

Kvalitativní inovace jsou u Valenty označeny inovace od řádu 4.  
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Jednodušší rozdělení inovací podle míry novosti (Tidd,et al., 2007) je rozdělení na 

dvě skupiny, inkrementální a radikální inovace.  

Inkrementální – přírůstkové inovace, které spočívají v malých zlepšeních; 

zahrnuje modifikace, zdokonalení, zjednodušení, konsolidaci, posílení stávajících 

produktů, procesů, marketingových a organizačních metod. Do této kategorie spadá 

většina inovací. Inkrementální inovace můţe být potencionálně řiditelná, protoţe 

pracuje s tím, co jiţ známe a postupně se to snaţíme zlepšit. 

Radikální pak představují změny, které transformují způsob, jak o věcech 

uvaţujeme a pouţíváme. Většinou se tyto změny týkají určitého sektoru nebo 

druhu činností. Zahrnují zavedení radikálně nových výrobků nebo sluţeb, na 

jejichţ základě vznikají nové podniky nebo celá odvětví, nebo které způsobují 

výrazné změny celých odvětví. 

 

Dvořák (Inovace a jejich efektivnost) upozorňuje na skutečnost, ţe v definicích 

uplatňovaných v programech podpory inovací, a tedy v programech, do kterých 

jsou zapojena klastrová seskupení, a podle kterých jsou i hodnoceny jejich 

výsledky, se stírá poţadavek na hloubku změn, tedy na řád inovace, či míru 

novosti. Za inovaci se totiţ povaţuje obnova a rozšíření škály výrobků a sluţeb a 

s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, 

zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace 

pracovní síly. V těchto definicích není kladen důraz na prioritní poţadavek inovací 

vyšších řádů. Pokud není zdůrazňován poţadavek zásadní změny, je i niţší dopad 

inovací na výsledky hospodaření firmy, na její konkurenceschopnost.  

 

3.3.3 Inovační faktory 

 

Schumpeter (1934) razil postulát, dle něhoţ nikoliv rovnováha a optimalizace, ale 

dynamická nerovnováha vytvářená inovačním podnikatelem je standardem ve 

zdravé ekonomice. To odpovídá i dnešním potřebám prostředí, které by mělo být 

zdrojem pro tvořivost. Dostatek invenčních podnětů můţe vyplývat právě z určité 

dynamické nerovnováhy, která reaguje na příleţitosti a hrozby.  
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Dnešní organizace - více neţ kdy jindy - by měla být organizačně uzpůsobena 

inovacím, tedy organizačně přizpůsobena nepřetrţitým změnám. Jaké faktory tedy 

ovlivňují inovace v organizaci? 

Inovace dle Engelberga (1967) jsou podmíněny třemi faktory. Jsou to: 

1. rozpoznané potřeby, 

2. kompetentní lidé s relevantní technologií, 

3. finanční podpora. 

 

Dle Valenty (2005) rozlišujeme inovační faktory: 

 konstrukce,  

 pracovní předmět,  

 technologie,  

 pracovní prostředek,  

 energie,  

 kvalifikace pracovní síly,  

 organizace.  

 

Kirovová (2006) vymezuje faktory podporující kreativitu a inovace v organizacích 

následovně: 

 porozumění příčinám problémů, 

 rozpoznání příleţitostí, 

 zdroje organizace (lidské, finanční, technologické), 

 nedirektivní styly vedení, 

 vyuţívání intelektuálního kapitálu všech zaměstnanců, 

 otevřenost novým nápadům, 

 poskytování autonomie, 

 podpora delegování a empowermentu, 

 podpora týmové práce, 

 podpora vnitřní motivace zaměstnanců, 

 inovativní organizační kultura. 

 

Hinz a Schroeder (2005) rozlišují sedm skupin faktorů, které ovlivňují úspěšnost 

inovací – s ohledem na preferované radikální inovace. Jsou to podnikové, 
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technologické, výrobkové, konkurenční, trţní faktory a faktory politicko-právního 

prostředí (Příloha č. 5). Takto definované faktory úspěšnosti inovací je moţné 

vztáhnout především na radikální inovace. Vystupuje zde do popředí preference 

krátkodobého komerčního vyuţití inovace, coţ není odvislé od řádu inovace. 

Přesto je moţné se inspirovat jednotlivými oblastmi i faktory.  

 

3.3.4 Malé firmy – zdroj inovací  

 

Argument, ţe malé firmy jsou s největší pravděpodobností zdrojem většiny 

inovací, poprvé pouţil Joseph Schumpeter. Několik výzkumných projektů 

zaměřených na téma dominance v oblasti inovací dosáhlo neprůkazných výsledků. 

I Schumpeter se odklonil od svého původního tvrzení a později uvedl, ţe velké 

firmy, zvláště ty, které mají monopolní postavení, disponují lepším přístupem ke 

kapitálu a ke kvalifikované pracovní síle, jsou silnějším tahounem technického 

vývoje.  

Argument lepšího vyuţívání inovačních moţností malých a středních firem dále 

podporoval a stále podporuje úspěch firem v Silicon Valley. Zde existuje bezpočet 

firem, které započaly podnikání na základě objevu v podstatě radikální inovace. 

Tyto inovace vedly k zaloţení nových firem, tedy spin-off efektu a bylo příznačné 

zvláště pro oblast high-tech. V poslední době se nejednalo jen o nové výrobky, ale i 

především o nové podnikatelské modely spojené s vyuţíváním internetu a e-

komerce. (Leifer & comp., 2000).  

Přes případy malých firem, které jsou aktivní v oblasti inovací, malé a popř. střední 

firmy mají nemalé obtíţe s kontinuální inovační aktivitou. Existuje celá řada 

překáţek, které musí malé firmy překonat (Švejda a kol, 2007). Malé firmy 

obvykle: 

 nemají odpovídající znalosti jak zaloţit a provozovat inovační firmu, 

 obtíţně získávají kvalifikované pracovníky, proto jich mají obvykle 

nedostatek, 

 firmy neumí navazovat kontakty s výzkumnými organizace, schází jim pak 

podněty pro inovační podnikání, 

 postrádají vlastní výzkum a vývoj, zejména z finančních důvodů,  

 transfer technologií je pro ně finančně nedostupný, 
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 náročně získávají potřebný investiční kapitál, 

 nevlastní dostatečně rozvinutou infrastrukturu, 

 nemají dostatek znalostí jak zpracovat různé projekty (např. pro získání 

grantů), 

 postrádají síť kontaktů s příslušnými institucemi (ministerstvy, krajskými 

orgány, zkušebnami). 

3.4 Inovační potenciál 

Potenciál (Petráčková, Kraus, 2001) je definován jako souhrn moţností, schopností 

něco vykonat, také jako vlastní schopnosti nebo kapacita pro růst či vývoj 

(Potential, 2010). Potenciál je také rozdíl mezi tím, co je a tím, co můţe být. Je to 

změna, která vyvolává příleţitost k umocnění původního potenciálu nebo vzniku 

potenciálu nového (Mikoláš, 2005, s. 33). 

 

3.4.1 Vymezení inovačního potenciálu 

 

Pokud je obecně platné, ţe inovace je realizace určitého nápadu či idey, pak 

inovační potenciál představuje celkovou způsobilost firmy k permanentní 

implementaci inovací.  

Inovační potenciál je vnitřní charakteristikou firmy, kterou je moţné vyjádřit jako 

schopnost firmy efektivně vyuţívat vlastní vnitřní zdroje s cílem zkvalitnit nebo 

zefektivnit produkt, sluţbu nebo proces (Pittnera a Švejda, 2004). Představuje 

celkovou způsobilost firmy vytvářet a rozvíjet aktivity s vyšší přidanou hodnotou. 

Pro kvalitu a inovační úroveň potenciálu firmy je důleţité, aby firma dosahovala 

vysoké inovační úrovně v oblasti technicko-technologické včetně výzkumu a 

vývoje, ekonomické úrovně včetně finančních zdrojů, obchodní i marketingové 

úrovni, úrovni logistiky, úrovni lidských zdrojů a úrovni managementu. Inovační 

potenciál je rozhodující podmínkou konkurenceschopnosti kaţdého podniku. 

Na úroveň inovačního potenciálu má vliv: 

 vyuţívání techniky a technologie,  

 materiální vybavení,  

 ekonomická situace a způsob nakládání s disponibilním kapitálem,  
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 úspěšnost obchodní činnosti,  

 marketing,  

 výzkum a vývoj,  

 sociální prostředí, 

 podniková kultura firmy, 

 management, 

 lidské zdroje aj. 

Rozhodující vliv na inovační potenciál firmy má její management, který by měl 

uplatňovat takový styl vedení, který podporuje zavádění inovační strategie. Zásadní 

je také kvalita lidských zdrojů a jejich účelné vyuţívání (Proč inovovat, 2009). 

Pokud vycházíme z předmětu inovace, tak jak bylo vymezeno na počátku této 

kapitoly, pak lze inovovat produkt, proces nebo systém a potenciální efekt této 

inovace vzrůstá (Obrázek č. 3.7 Hlavní inovační oblasti). Roste současně i 

podstoupené riziko, které se firmy snaţí sniţovat kooperací s dalšími subjekty. 

Sníţení rizikovosti projektů je dalším moţným přínosem spolupráce v klastrech. 

Obrázek č. 3.7 Hlavní inovační oblasti 

                       Inovace vnitřních prvků firmy 
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3.4.2 Spillover efekt 

 

Často je pozornost upřena na to, kdo je původcem inovací a kolik inovačních 

aktivit je realizováno. Je přehlíţen další rozměr inovačních aktivit, tedy místo, kde 

inovační činnost probíhá. Vliv místa podnikání se projevuje prostřednictvím tzv. 

knowledge spillover, coţ je do češtiny překládáno jako přelévání znalostí
13

.  

O přelévání se hovoří v případě, ţe subjekt, který znalosti vyuţívá, je jiný neţ ten, 

který je vyprodukoval (Audretsch, Feldman, 1996). Přelévání znalostí se neděje jen 

mezi firmami, ale firmy mohou budovat společně výzkumnou infrastrukturu nebo 

spolupracovat s výzkumnými institucemi. Ty disponují materiálním, technickým 

vybavením a potřebným lidským kapitálem (Pavelková, 2009).   

Přelévání nebo přelití znalostí mezi subjekty je dalším podstatným efektem 

spolupráce firem. Jaffe, Trajtenberg a Henderson (1993) na základě svých 

výzkumů uvádějí, ţe přelévání je výraznější v klastrech soustředěných ve velkých 

průmyslových odvětvích a je odvislé na lokalizaci firem. Poloha a vzdálenost jsou 

pro ovlivnění přelévání znalostí rozhodující (také Audretsch a Feldman, 1995;  

Guliani, 2007; Kunc a Bas, 2009; Sebestyén, 2010), to je pak hnací silou zvýšené 

inovační výkonnosti firem v klastrech.  

Proces přelévání znalostí není nízkonákladovým procesem, naopak, přenos znalostí 

je nákladný a obtíţný. Zatímco náklady na předávání informací jsou nezávislé na 

vzdálenosti, náklady na předávání především tacitních znalostí, rostou se zvyšující 

se vzdáleností. Přelévání znalostí je tak prostorově omezeno.  

Přelévání znalostí je usnadněno v oblastech s určitou specializací (ibid.), je zde pak 

snadnější napodobování a přebírání technologií. Právě klastry – jako sdruţení firem 

– zaměřené na určitou oblast nebo výrobek, mají předpoklady k úspěšnému 

přelévání znalostí. Firmy zaměřené na konkrétní výrobek nebo proces začnou v 

klastru sdílet společné postupy a vyměňují si znalosti o procesech, coţ je základem 

pro „learning by imitation ― (Guliani et. al, 2005). Míra absorpce nových poznatků 

je vázána na stupeň otevřenosti firem a institucí organizovaných v klastrech. Firmy 

si vyměňují znalosti v závislosti na: 

 mnoţství znalostí, které v průběhu činnosti získaly, 

 jejich schopnosti dekódovat a absorbovat znalosti, které jsou potenciálně  

                                                 
13

 V práci budou nadále pouţívány oba pojmy: spillover nebo přelévání znalostí. Upřednostněn bude pojem 

spillover. 
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převoditelné z dalších firem a klastrů, 

 úrovni propojení s dalšími vnitřními a vnějšími firmami v klastru (ibid.). 

Význam místního přelévání znalostí je odvozen z tacitní povahy znalostí (Kesidou, 

Szirmai, 2008). Tacitní znalosti jsou zaloţeny na zkušenosti a znalosti konkrétního 

prostředí. Jsou náročné na odpozorování, vyţadují přímý kontakt a samozřejmě 

ochotu sdílet znalosti. Ochota sdílení je jedním ze základních kritérií spillover 

efektu.  

Přelévání znalostí se podílí na zvýšení inovačního potenciálu firem, které jsou 

sdruţeny v klastrech. V klastru jsou členy i firmy, které si navzájem konkurují, i 

tato vzájemná rivalita vede k inovacím. Firmy se rychleji dozvídají o vývoji 

technologií, nových sluţbách (Pavelková a kol., 2009). 

Spillover přináší s sebou i riziko, ţe znalosti budou převzaty konkurencí, tedy 

konkurencí mimo klastr (Nooteboom, 2004). Převzetí můţe být přímé nebo 

nepřímé prostřednictvím partnerů konkurence, coţ závisí na sítích vztahů. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná často o tzv. „core competence―, coţ vytváří 

konkurenční výhodu, je riziko závaţné. Toto riziko záleţí na intenzitě vztahů v síti. 

Intenzita vztahů tak přináší současně výhodu i nevýhodu procesu spillover. Riziko 

převzetí znalostí také záleţí na tom, nakolik jsou znalosti tacitní, na absorpční 

kapacitě potenciálního konkurenta, schopnosti efektivně porozumět a 

implementovat přelévanou znalost. Riziko je také odvislé od rychlosti změn, které 

znalosti podléhají, coţ ovlivňuje schopnost absorpce a imitace konkurenty. 

 

V literatuře jsou popsány především vnější faktory, které ovlivňují sdílení znalostí. 

Je to jiţ zmíněná spolupráce s univerzitami, výzkumnými ústavy, dále geografická 

blízkost, tedy faktor polohy. Tento faktor byl potvrzen řadou studií, např. 

Sebestyén, (2010), Kesidou, Szirmai, (2008). U výhod plynoucích z příslušnosti 

k určité aglomeraci je těţké konkretizovat, zda se jedná o účinek úspor z rozsahu, 

výhod vyplývající z trhu práce, infrastrukturních výhod, či výhody specializace a 

jen málokdy je identifikováno místní přelévání znalostí jako jedna z důleţitých 

výhod aglomerace. Kromě lokálního přelévání znalostí jsou samozřejmě důleţité i 

mezinárodní znalostní vazby jako další vnější faktor.  
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3.4.3 Měření inovační aktivity  

 

Schumpeter (Dvořák, 2009) definuje inovační zisk, který vychází ze sniţování 

nákladů na výrobky vlivem nových kombinací výrobních faktorů, jako přebytek 

příjmů nad náklady. Tento zisk je pomíjivý, protoţe obdobné inovace zavádějí i 

podnikatelovi následovníci. Vyjádření inovačního zisku je Schumpeterem ovšem 

pouze teoreticky naznačeno. Pro vyjádření efektivity vynakládaných prostředků na 

inovace nepostačí pouhý hypotetický konstrukt, je třeba jej skutečně vyjádřit.  

 

Specifické, měřitelné metriky inovací podporují inovační proces a vedou ke vzniku 

podstatně většího mnoţství inovačních výstupů. Metriky inovací jsou organizační 

metriky, které pomáhají klasifikovat inovační schopnost organizace a její 

úspěšnost. Jsou důleţité z mnoha důvodů. Metriky inovací jsou důleţité jak pro 

malou začínající firmu, tak pro stabilizovanou nadnárodní firmu, protoţe ovlivňují 

provoz firmy tím, ţe indikují, zda je v souladu se stanovenými cíli a zájmy, a 

pomáhají manaţerům přijímat rozhodnutí na základě objektivních dat. (Muller, 

Välikangas, Merlyn, 2005). 

Proces měření závisí na typu inovace a přístupu podniku k měření úspěšnosti. 

Protoţe kaţdá inovace je jiná a podniky mají různé priority, budou se metody lišit. 

Některé se soustředí výlučně na kvantifikovatelné finanční ukazatele, jiné budou 

pouţívat směs kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. 

Nejvýraznějším zdrojem chyb při měření vědy a výzkumu – a tím i měření 

efektivnosti vloţených prostředků do inovačního potenciálu spočívá zřejmě 

v obtíţnosti nalezení konkrétního bodu, kdy je dokončen vývoj a pak následují 

činnosti, které vyţaduje realizace inovace. Náklady na realizaci často i 

několikanásobně překračují náklady na inovaci (Příručka Frascati, 2002). 

  

3.4.3.1  METRIKY INOVACÍ  

 

Inovační metriky napomáhají klasifikovat inovační schopnost firmy a její 

úspěšnost. Proces měření závisí na typu kritérií, která jsou zvolena. Pro ohodnocení 

inovační aktivity můţe být vyuţita řada metrik. Gerybadze vyuţívá ohodnocení, 

které se soustředí na oblast zdrojů pro výzkum a vývoj, výzkumné kompetence, 
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konkurenční a technologické pozice (Švejda, 2007). Tato metoda je zaloţena na 

sestavě otázek, které zkoumají převáţně kvalitativní stránku inovačního výkonu, 

např. zda jsou disponibilní prostředky vynakládány přiměřeně a optimálně, zda má 

firma schopnost přesně zpracovat výsledky výzkumu či jak se odráţí jméno 

podniku ve vztahu k inovacím. Právě toto kvalitativní posouzení podléhá jisté 

dávce subjektivity hodnotitele.  

Inovační proces sestává ze vstupů, výstupů a samotného procesu (Andrew at al., 

2008). Ve všech těchto fázích lze stanovit kritéria efektivnosti. V tabulce č.3.5  

Příklad inovačních metrik jsou pak uvedena kritéria v jednotlivých fázích 

inovačního procesu.  

Nejvyuţívanější inovační metrikou je procento ročních příjmů z nových produktů 

uvedených na trh. Tuto metriku pouţívá asi 50% firem Andrew (2008), náklady na 

V&V. Tato metrika nesprávně předpokládá, ţe objem prostředků vynaloţených na 

V&V je přímo úměrný počtu vytvořených inovativních produktů a procesů.  

 

        Tabulka č. 3.5 Příklad inovačních metrik 

 

Fáze 

inovačního 

procesu 

Oblast Kritéria  

Vstupy Finance   Suma přidělených 

zdrojů na oblast vývoje 

a výzkumu (V/V) 

 Procento nákladů na  

V/V z celkových 

nákladech 

 Nákup technologických 

transferů 

 Lidské zdroje  Počet osob pracujících 

v oblasti vědy a 

výzkumu 

 Počet klíčových 

pracovníků 

 Počet projektových 

týmů 

Proces  Finance  Finance na jednotlivé 

produkty 

 Očekávaný zisk 

z aplikovaných inovací 
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 Inovace  Počet vytvořených 

invencí (nápadů), které 

jsou dále rozvíjeny 

Výstupy Inovace  Počet inovací, které 

postupují do procesu 

komercionalizace 

 Počet nových produktů 

 Počet patentů 

průmyslových vzorů, 

ochranných známek, 

publikací 

 Finance  Návratnost investic 

(ROI) 

 Přírůstek obratu 

 Přírůstek zisku 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Janusonis, Krievina,(2009), Andrew (2008). 

 

3.4.4 Měření výkonnosti klastrů 

 

Je obtíţné definovat pojem „výkonnost― v případě klastrů a klastrových sdruţení. 

Je to obtíţnější neţ v případě jednotlivých firem. Označuje úspěšný klastr počet 

projektů, které firmy soustředěné v něm uskutečnily? Nebo je to suma přírůstků 

zisku jednotlivých firem? Jak uvádí Pavelková (2009), hlavním problémem při 

měření výkonnosti klastrů je praktická nemoţnost oddělit specifické přínosy 

spolupráce v klastru od efektů, které by vznikly bez existence klastru jako 

takového.  

Z projektu „Měření a řízení výkonnosti klastrů― (ibid.) vyplývá, ţe dvě třetiny 

klastrů v České republice a více neţ polovina klastrů zahraničních shromaţďují 

údaje o výkonnosti svých členů, obvykle jednou ročně hodnotí tzv. monitorovací 

ukazatele, např. objem trţeb, počet zaměstnanců, procento výdajů do vědy a 

výzkumu, hodnoty získaných projektů. Další výkonnost klastrů nehodnotí, neboť 

nevědí, co by měly měřit. 

Hodnocení výkonu vychází nejčastěji z tzv. Porterova diamantu (Obrázek č. 3.8 

Porterův diamant). Ten však neobsahuje měřítka výkonnosti a proměnné jsou 

velmi široce definovány. Základní výkonnostní model pro hodnocení klastrů a 
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klastrových iniciativ je povaţován model CIPM
14

 publikovaný v Zelené knize 

klastrových iniciativ (Sőlvell, Ketels, Lindqvist, 2003). 

 

Obrázek č. 3.8 Porterův diamant 

 

 

Zdroj: Porter,1990, upraveno 

Výkonnostní model CIPM navrhuje sledovat výkonnost klastru ve třech dimenzích: 

 inovace a mezinárodní konkurenceschopnost, 

 růst klastru, 

 plnění cílů. 

Dimenze inovací předpokládá monitorování zlepšení v mezinárodní 

konkurenceschopnosti, propojení mezi průmyslem a vědou a výskytem nových 

technologií. 

National Reseach Council v Kanadě (Pavelková,2009) přisuzuje inovacím prvek 

dynamiky a vyuţívá ukazatelů: výdaje na VaV, relativní inovativnost a obrat 

z nových výrobků. Prvnímu a třetímu kritériu přisuzuje nízkou důleţitost, u 

ukazatele relativní inovativnosti bude náročné jej určit. 

Inspirací pro tuzemská kritéria hodnocení klastrových projektů byl jistě britský 

přístup k hodnocení klastrů. Hodnocení je zaměřeno na tzv. kritické faktory 

úspěchu: sítě a partnerství, inovace a VaV, lidské zdroje. Faktor Inovace a VaV 

pak je hodnocen dle: 

                                                 
14

 Cluster initiative performance model 
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- zaměstnanosti ve VaV,  

- výdajů na VaV,  

- mnoţství podnikatelských spin-outs, 

- mnoţství přihlášených patentů, 

- mnoţství ocenění za inovace, 

- mnoţství nových produktů. 

 

3.5 Konkurenceschopnost 

Je v podstatě nemoţné v dnešní době řešit jakýkoli aspekt malého a středního 

podnikání a vyhnout se přitom otázce konkurenceschopnosti.  

Konkurenceschopnost je pojem, který se dá vnímat z několika rovin, je rozlišována 

konkurenceschopnost na mikroekonomické (podnikové) i makroekonomické 

(národní) úrovni. Právě proto je velice těţké konkurenceschopnost definovat, 

protoţe je brána z naprosto odlišných pohledů. Je rozdílné, pokud je 

konkurenceschopností chápána schopnost konkrétního výrobce produkovat zboţí a 

sluţby, které vyhovují podmínkám trhu více neţ výrobky či sluţby jiné firmy, 

s čímţ souvisí schopnost dlouhodobě dosahovat nadprůměrného zisku nebo 

hovoříme o konkurenceschopnosti země či regionu.  

3.5.1 Vymezení konkurenceschopnosti 

 

Pokud je vyhledáván pojem competitiveness
15

 pomocí vyhledavače Google, pak 

během jedné sekundy se objeví 12 000 000 spojení s tímto slovem. Je to tedy 

termín, který je velice často uţívaný, ale vymezit pojem „konkurenceschopnost― 

není jednoduché. Z hlediska makroekonomického – tedy na úrovni státu - lze 

konkurenceschopnost definovat jako „ …pojem, který vyjadřuje schopnost zemí 

proniknout svým zboţím a sluţbami na mezinárodní trhy, a z této směny získávat 

komparativní výhody―(Hindls, 2003). Konkurenceschopnost je také definována 

jako schopnost produkovat zboţí a sluţby, které obstojí na mezinárodním trhu, 

zatímco občané země jsou spokojení se svou ţivotní úrovní a obojí, tedy schopnost 

produkce i ţivotní úroveň - roste (Tyson, 1992). Ale národy či země si samy o sobě 

nemohou konkurovat, to mohou jen prostřednictvím firem.  

                                                 
15

 Competitiveness - konkurenceschopnost 



 - 62 - 

Firemní definice konkurenceschopnosti se dá vymezit jako schopnost udrţet se na 

trhu, a pokud moţno zvyšovat svůj trţní podíl. Současně musí být firma schopna 

plnit své závazky vůči svému okolí: zaměstnancům, akcionářům, státu, bankám, 

dodavatelům. Konkurenceschopnost se můţe zakládat především na niţších 

nákladech nebo na vyšší kvalitě. Cenová konkurence a konkurence kvalitou jsou 

povaţovány za dva základní zdroje konkurenceschopnosti podniku. Třetím zdrojem 

konkurenceschopnosti podniku je postavení na trhu a schopnost ovlivňovat 

podmínky, za nichţ svůj produkt nebo své produkty nabízí (Klvačová, Malý, 

2008).  

Konkurenceschopnost lze také vymezit jako schopnost úspěšně soutěţit na trzích 

(Beneš, 2006). Problémem je vymezení pojmu „úspěšně―. Kritérium úspěšnosti 

v absolutním slova smyslu můţe znamenat dosahování jakýchkoli pozitivních 

výsledků. Abychom mohli srovnávat úspěšnost, pak není důleţité dosahování 

absolutních výsledků, ale relativních. Je pak nutné zvolit určitá kritéria, která 

napomohou porovnání úspěšnosti. V mikroekonomickém pojetí lze 

konkurenceschopnost posuzovat podle dosahovaného zisku, častější je pak 

posouzení dle kritérií rentability, např. rentability vlastního kapitálu (ROE), 

rentability aktiv (ROA); popř. dle zisku na akcii (P/E ratio).  

3.5.2 Faktory konkurenceschopnosti 

 

V mikroekonomickém pojetí faktorů konkurenceschopnosti se vyuţívá prvotní 

rozdělení, např. Trnka (Mikoláš, 2005): 

 vnitřní faktory (výrobní procesy, výrobní prostředky, výrobní program, řízení, 

pracovníci, informační systémy), 

 vnější faktory (zdroje, dostupnost, cena, trţní okolí, právní a administrativní 

pravidla). 

Bliţší pohled na interní faktory konkurenceschopnosti opět ukazuje na důleţitost 

inovací. Dle Rice (2000) lze rozlišit interní faktory konkurenceschopnosti malých a 

středních firem: 

 znalosti a schopnosti manaţerů a podnikatelů, znalosti o technologiích, 

managementu a marketingu apod., 
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 schopnost plánovat a investovat na delší dobu neţ firmy velké, protoţe 

dokáţou lépe odhadnout výnosnost investic neţ akcionáři velkých firem, 

které tak výrazně ovlivňují hodnotu podniku, 

 nedostatečné prostředky pro vývoj a výzkum činí MSP méně 

konkurenceschopné neţ firmy velké. Tento faktor mohou nahradit spoluprací 

s dalšími firmami a společně financovat výzkum.  

Z makroekonomického hlediska (Klvačová, Malý, 2008) lze vycházet z faktorů, 

které jsou předmětem měření konkurenceschopnosti (viz příloha č. 10 Hodnocení 

konkurenceschopnosti ČR). Globální konkurenceschopnost je hodnocena např. 

Světovým ekonomickým fórem dle devíti pilířů: instituce, infrastruktura, 

makroekonomika, zdraví a primární vzdělání, vyšší vzdělání a odborná příprava, 

trţní efektivnost, technologická připravenost, sofistikovanost podnikání a inovace. 

Vzhledem k zadání práce je vhodné se detailněji podívat na devátý pilíř, pilíř 

inovací, i kdyţ z hlediska firem jsou důleţité všechny pilíře. Jednotlivé faktory 

spolu souvisejí a vytvářejí vhodné podnikatelské proinovační prostředí.  

Z hlediska inovací je pro firmy podstatné zejména: 

 kvalita vědeckovýzkumných institucí,  

 výdaje firem na výzkum a vývoj,  

 spolupráce mezi univerzitami a podnikovou sférou,  

 státní zakázky na technicky pokrokové produkty,  

 dostatek vědců a inţenýrů,  

 počet objevů patentovaných v USA na 1 000 000 obyvatel (tvrdá data),  

 ochrana duševního vlastnictví, 

 schopnost podnikové sféry uskutečňovat inovace. 

Devět pilířů konkurenceschopnosti jsou současně externími faktory, které ovlivňují 

konkurenceschopnost firem.  

Nová pojetí konkurenceschopnosti firem pak pracují s kategoriemi identita, 

integrita, mobilita a suverenita, jako výraznými sloţkami konkurenčního potenciálu 

(Mikoláš, 2005). V  tomto kontextu pak inovace vychází především z identity 

firmy a ovlivňuje a současně je ovlivňována ideou a designem firmy. Nové 

dimenze konkurenceschopnosti ovlivňují i způsoby měření konkurenceschopnosti, 

které se soustředí na měření rychlosti a rozsahu změn, kterou firemní konkurenční 

síla umoţňuje. 
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3.5.3 Vliv klastrů na konkurenceschopnost 

 

Mezinárodní praxí je ověřené, ţe klastry v regionu vytvářejí systém, který vyuţívá 

účinky synergického efektu, konsensu a motivované spolupráce. Klastry umoţňují 

stimulovat hospodářský růst, a to prostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti 

a výkonnosti podniků, podněcováním inovací, zvyšováním exportu a ovlivňováním 

zaměstnanosti v daném regionu. Základním efektem fungování klastrů je vliv na 

růst konkurenceschopnosti firem, regionů i států (Pavelková, 2009).  Národní 

klastrová strategie (Neuţilová, 2006) uvádí, ţe klasty jsou jedním z národních, ale 

především regionálních nástrojů rozvoje, vzhledem k tomu, ţe: 

 vytvářejí podmínky, které umoţňují stimulovat inovace včetně efektivnějšího 

vyuţití výzkumu a vývoje. To přispívá k růstu a zvyšování návratnosti 

investic veřejného sektoru například do institucí terciárního vzdělávání a 

výzkumných ústavů, 

 zlepšují výkonnost jednotlivých podniků a vytvářejí podmínky pro vznik 

nových podniků, které zvyšují inovace a urychlují tím proces 

restrukturalizace a diverzifikace odvětví, 

 přitahují větší mnoţství a vyšší kvalitu vnitřních investic, které mohou 

navazovat na výzkum a vývoj, 

 silné klastry generují prostředí, v němţ jsou přítomny specializované 

dovednosti, znalosti, výzkum a vývoj, know—how a kvalifikovaní 

dodavatelé, kteří mohou být přitaţliví pro investory, 

 představují nové zdroje regionální nebo místní výhody,  

 klastrové strategie mohou zvýšit dopad vládní podpory podnikání tím, ţe 

poskytnou iniciativám jednotlivých politik integrující rámec.  

Porter (1998) uvádí, ţe klastry zlepšují konkurenceschopnost, coţ má za následek 

zvýšení produktivity, ve třech směrech: 

 zlepšení produktivity prostřednictvím snadnějšího přístupu k 

specializovaným dodavatelům, dovednostem a informacím, 

 inovacím je dán větší význam, neboť je posílena potřeba vylepšení výrobního 

procesu. A z tohoto důvodu podniky začínají spolupracovat, 
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 zaloţený klastr roste i díky nově vytvořeným firmám16 a vstupu nových 

dodavatelů. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe konkurenceschopnost je základní měřítko úspěšnosti 

firem, ale nelze ji změřit přímo, pouze zprostředkovaně. Nejdůleţitějším faktorem 

konkurenceschopnosti by měly být znalosti, know-how, tyto faktory jsou podstatné 

z mikroekomického – firemního i z hlediska makroekonomického; dále je 

podstatná identita firmy, integrita, mobilita a suverenita. 

V disertační práci je řešeno, jaký vliv má spolupráce malých, středních a velkých 

firem sdruţených v klastrech na inovační potenciál malých a středních firem. V 

této kapitole bylo vymezeno, jak spolupráce mezi firmami vzniká, co ji iniciuje a 

jaké přínosy přináší.  

Hlavní příčinou vzniku sítí, aliancí a klastrů je obvykle posílení 

konkurenceschopnosti firem, a to jak malých a středních, tak i velkých, které si 

členstvím v klastru budují nadstandardní vztahy s dodavateli rekrutujícími se z řad 

malých a středních firem. Konkurenceschopnost země (viz příloha č. 10 Hodnocení 

konkurenceschopnosti ČR s ohledem na inovace) nebo regionu vychází 

z konkurenceschopnosti jednotlivých firem, a ta je logicky spojována se schopností 

firemní tvorby inovací. Vytvářet vhodné podmínky pro inovační aktivity je pak 

úkolem kaţdé vlády, např. vytvářením vhodné struktury oborů vysokých škol, 

stanovením priorit výzkumu a jeho financováním, podporou spolupráce univerzit, 

výzkumných ústavů a firem, apod. Inovace, jako základní předpoklad vytvoření 

určité konkurenční výhody, poskytuje firmám z krátkodobého nebo dlouhodobého 

hlediska určitý náskok oproti firmám ostatním.  

 

                                                 
16

 Tzv. spin-off  proces je u klastrů v České republice zatím evidován jen zřídka. 
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4 Praktická aplikace 

4.1 Výsledky průzkumů, analýza současného stavu  

V práci jsou vyuţity poznatky z problematiky klastrů, inovací, v oblasti spolupráce 

firem s univerzitami v klastrech a sdílení znalostí. Vycházejí z provedených rešerší 

a analýz, poskytují sekundární data pro případné další srovnávání.  

4.1.1 Klastry  

 

Současný stav klastrové problematiky v České republice 

V České republice je v současnosti registrováno téměř čtyřicet klastrů (Příloha č. 2 

a 3). Nejvíce klastrů je lokalizováno v Moravskoslezském kraji, kde vznikl i první 

klastr, dnešní Moravskoslezský strojírenský klastr
17

. Je to přirozené, jak jiţ bylo 

několikrát zmíněno, klastry vznikají v místech určité regionální koncentrace firem. 

A právě ostravsko-karvinský region je oblastí s vysokou koncentrací průmyslu 

v minulosti i v současnosti. Vzhledem k určitým strukturálním změnám po roce 

1989 jsou zde nejen sdruţení zpracovatelských firem, ale také klastry s vysokou 

přidanou hodnotou v oblasti progresivních technologií (Příloha č. 2), např. IT 

Cluster, Klastr Hydrogen-CZ,  ENVICRACK (podrobnější nástin členů klastru v 

příloze č. 5), či Moravskoslezský automobilový klastr. Tyto klastry sdruţují často 

relativně „mladé― firmy, coţ dokládá i výzkum Kelley a Rice (2009). Z něj 

vyplývá, ţe existuje souvislost mezi technologickým rozvojem, vytvořenými 

aliancemi a schopností generovat nové výrobky především v nově zaloţených 

firmách. 

V roce 2005 byla poprvé vytýčena Národní klastrová strategie (Neuţilová, 2006), 

kde mimo jiné byly vytýčeny následující cíle: 

 vyuţít klastry k propojení veřejných zdrojů cíleným a koordinovaným 

způsobem,  

                                                 

17
 Národní strojírenský klastr (NSK), dříve Moravskoslezský strojírenský klastr (MSSK), vznikl v roce 

2003.  MSSK byl jako zájmové sdruţení právnických a fyzických osob zaloţen na základě zákona č. 

83/1990 Sb. o sdruţování občanů a na počátku měl 35 členů. Pak počet registrovaných organizací poklesl 

na 18, nyní rozšířil členskou základnu na 48 fyzických a právnických osob. Je největším klastrem v ČR, 

jeho obrat dosahuje více neţ 50 mld. Kč. Zdroj: Vznik a vývoj MSK. Dostupný na: 

http://www.msskova.cz/CZ/Program/Vznikavyvoj.aspx 
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 zefektivnit komunikaci s kraji, institucemi terciárního vzdělávání a 

soukromým sektorem s cílem rozvoje detailnějšího porozumění silným a 

slabým stránkám podnikání v rámci krajů, 

 zajistit identifikaci a podporu odvětví a oborů s potřebným růstovým 

potenciálem a schopností zvyšovat konkurenceschopnost cestou spolupráce a 

inovací. Cílem je zapojit do spolupráce především malé a střední podniky, 

regionální partnery a rozvíjet inovace a zvyšovat export, 

 pomoci skupinám MSP pracovat společně na identifikaci příleţitostí ke 

sdílení nákladů a překonání tradičních bariér růstu, kterými jsou například 

přístup k financím a informačním technologiím, provádění výzkumu a vývoje 

a uvádění nových produktů na trh. Cílem je i podpořit zapojení subjektů do 

technologických platforem vznikajících v rámci EU. 

Spolupráce firem v klastrech je podporována státem jiţ od roku 2004. Momentálně 

je v platnosti od 11. 1. 2010 nová výzva v rámci programu Spolupráce – klastry. 

Preferované jsou všechny oblasti zpracovatelského průmyslu, celková výše dotace 

se mírně liší podle regionů, ve kterých klastr působí. Podmínky podpory zůstávají 

od poslední výzvy nezměněny (Program Klastry, 2009): 

 min. 15 nezávislých členů klastru, 

 členem klastru musí být instituce terciárního vzdělávání nebo výzkumný 

ústav, 

 alespoň 60% členů klastru musí být malým nebo středním podnikem, 

 členové klastru musí mít oprávnění k podnikání na území ČR, 

 právní forma klastru: akciová společnost, s.r.o., druţstvo, zájmové sdruţení 

právnických osob, občanské sdruţení, 

 sídlo klastru musí být na území ČR kromě regionu Praha. 

Klastr by měl prostřednictvím workshopů či setkání identifikovat společné 

strategické cíle klastru, potřeby členů klastru a hledat pak nástroje pro jejich 

naplnění (Malinovský, Lukáš, Smelík, 2005). Návrhy záměrů společných projektů 

by měli předkládat členové klastru. Výsledkem workshopů je návrh projektového 

záměru obsahujícího cíle, rozpočet, způsob financování, harmonogram, přínosy pro 

členy klastru a zapojení členů klastru do jeho řešení, formulují detaily k řešení 

společného projektu. Zápisy o společných projektech by měly mít písemnou formu 

a pořizovat by je měl manaţer klastru ve spolupráci s experty na danou 



 - 68 - 

problematiku. Vybrané společné projekty, tj. projekty, které jsou v souladu 

s účelem zřízení klastru, a u nichţ došlo ke shodě mezi členy s účastí na jejich 

řešení, měly být předloţeny ke schválení (Neméth a kol., 2009). 

 

Současný stav klastrové problematiky ve světě 

Klastry mají bezpochyby vliv na výkonnost jednotlivých firem, regionů i zemí. 

Jedním z nejvíce zkoumaných přirozených klastrů je tzv. Silicon Valley
18

. V této 

oblasti byly zakládány převáţně malé firmy zaměřené na výrobu elektronických  

součástek a zařízení. Dnes je zde světové centrum počítačového a technologického 

průmyslu a jeden z nejvýkonnějších klastrů na světě. Velice úspěšně zde působí 

spillover efekt – tedy přelévání znalostí, které vyuţívá koncentraci vysoce 

inovativních firem na jednom místě. 

Klastrům a klastrovým iniciativám je v USA věnována velká pozornost. Trendy na 

americkém trhu obvykle následují další země, obdobné je to i v oblasti klastrů.  

Zatímco v ČR je organizováno několik desítek klastrů, ve světě jich je nyní 

zformováno několik tisíc. Mezi jednotlivými zeměmi jsou velké rozdíly ve formách 

a podporách sdruţování. Záleţí na podmínkách, které vlády jednotlivých zemí 

vytvoří, zda si uvědomují, a jak vyhodnotí potenciál, který klastry mají při správné 

aplikaci podpůrných politik. Také záleţí na prioritách hospodářských politik. Podle 

toho pak formují národní a regionální klastrovou politiku a také typy podpůrných 

programů (Pawera, 2009). 

 

V rámci Evropské unie je připravována společná koordinace klastrových politik, 

vzhledem k tomu, ţe klastry se stávají jedním z hlavních faktorů evropské 

průmyslové politiky (viz obrázek č. 4.9 Schéma evropské politiky podpory klastrů).  

Evropská unie hodlá v budoucnu podporovat pouze excelentní klastry
19

, tuto 

podporu nazývá pojmem European Cluster Excelence Initiative
20

 a vzniknout by 

                                                 
18

 Silicon Valley (poprvé tento termín pouţil kalifornský podnikatel Ralph Vaers). Pojem „Valley― 

odkazuje na údolí, které se nachází na jiţním konci San Francisco Bay, zatímco „silicon― odkazuje 

na vysokou koncentraci společností podnikajících v oblasti polovodičů (křemík se pouţívá k 

vytvoření většiny polovodičů) a počítačovém průmyslu, které byly soustředěny v této oblasti. 

 
19 

Dnes je z podpor a dotací Evropské unie podporováno jen 20 % klastrů. Zdroj: Pawera, D.  Clusters in 

Europe and current trends in the European Cluster Policy. Regional Development Agency Ostrava, 

2009. 
20  

Evropská iniciativa klastrů excelence 
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měly tzv. World-Class Clusters (WCC), tedy klastry světové třídy. Základnou jsou 

pro to evropské klastry, program Aliance a Klastry. Budoucím zdrojem financování 

by měl být program Competitiveness and Innovation Programme (CIP). Základnou 

jsou jednotlivé regiony znalostních sítí, které jsou jiţ nyní finančně podporovány 7. 

rámcovým programem. Pozornost je soustředěna, stejně jako u evropské klastrové 

politiky
21

 na posilování vhodných dovedností a koordinaci priorit jednotlivých 

zemí. Hodnocení a případně další sluţby spojené s monitorováním klastrů bude 

v působnosti European Cluster Observatory. 

 

Obrázek č. 4.9 Schéma evropské politiky podpory klastrů 

 

 

Zdroj: PAWERA, D.  Clusters in Europe and current trends in the European 

Cluster Policy. Regional Development Agency Ostrava, 2009. 

Podpora – dle uplatňovaných zásad Evropské unie - bude směřována jen těm 

skutečně nejvýkonnějším a nejschopnějším. Byly identifikovány tři scénáře 

vzhledem ke světovému vývoji, které mohou u evropských klastrů nastat (Tabulka 

č. 4.6 Strategie klastrů). Důraz je kladen na vytváření podmínek pro vznik 

transnacionálních klastrů, které vycházejí z integračních strategií. V současné době 

je vyvíjena metodologie pro monitorování kvality klastrů. (White Paper. The 

Emerging of European World – Class Clusters, 2010). Perspektivním se zdá 

z českého pohledu vytváření automobilových klastrů, které mohou sdruţovat 

                                                 
21

  European Cluster Policy 
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výrobce automobilů Evropské unie. Takto vytvořený klastr by splňoval podmínku 

vnitřní konkurence a kooperace a mohl by být určitou protiváhou asijským a 

americkým výrobcům.
22

 

 

Tabulka č. 4.6 Strategie klastrů  

 

1. scénář jít s 

proudem 

Klastry zůstanou izolovány, 

fragmentace klastrů přetrvává 

a posiluje 

Zvyšuje se štěpení; ztráta 

konkurenceschopnosti 

vzhledem ke světu, 

simultánní růst ve výkonnosti 

ne-evropských klastrů 

2. individuální 

proaktivní scénář 

Klastry vstupují do 

koordinovaných projektů a 

meziklastrové spolupráce 

Učení se spolupracovat na 

evropské úrovni, lepší 

vyuţívání EU programů, 

konsolidace kompetencí 

3. EU proaktivní 

scénář 

Klastry vstupují do 

integračních strategií, které 

jsou součástí Evropské 

globalizační strategie 

Vznik transnacionálních 

hodnotových řetězců 

zaloţených na integrovaných 

trzích, vznik evropských 

klastrů světové třídy 

 

Zdroj: White Paper. The Emerging of European World-Class Clusters, 2010). 

 

 

Pokud by mělo být provedeno alespoň rámcové srovnání českých a světových 

klastrů, pak je k tomu asi nejvhodnější srovnání klastrů automobilového průmyslu. 

Jednak tím, ţe jsou k dispozici porovnatelná data a navíc je automobilový průmysl 

jednou z hlavních prioritních činností českého hospodářství i exportu. Také se 

jedná o oblast, ze které se velmi často etablují klastry.  

 

Z obrázku č. 4.10 Globální automobilový exportní trh 1997-2005 vyplývá, ţe ve 

sledovaných letech vzrostl nejvíce export německého automobilového průmyslu, 

jeho růst překročil 2% Této hodnotě se nejvíce přiblíţil jihokorejský výkon, ale 

celková hodnota exportu je daleko niţší. Růstu kolem jednoho procenta dosáhla i 

Česká republika. Automobilový průmysl USA (-3,6%) a Japonska (-2,7%) 

zaznamenal největší pokles. Z hlediska celkových objemů je na první pozici opět 

německý automobilový průmysl následovaný Japonskem. V příloze č. 4 Automobi- 

                                                 
22

 Je otázkou jak by reagovaly dosavadní vytvořené aliance, např Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA), 

pokud by byly v klastrech podporovány pouze firmy členů Evropské unie. 
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Obrázek č. 4.10 Globální automobilový exportní trh 1997-2005 

 

 

                               Změny v podílu jednotlivých zemí na světovém exportu (1997-2005) 

 

Zdroj: Souleymane  at. al: Automotive Cluster in Michigan. Institute for Strategy 

and Competitiveness  2009. [online]. 2009. [cit. 4.11.2009]. Dostupný na: 

http://www.isc.hbs.edu.  

 

-lové klastry, export dle jednotlivých zemí, jsou pak dostupná data exportu 

automobilového průmyslu za rok 2007. Mezi 25 zeměmi nechybí ani Česká 

republika, která zaujímá 15. pozici s 24 336,16 mil. $, následuje čtrnácté Polsko, 

které je z hlediska počtu obyvatel zhruba 4krát větší ekonomikou, ale jeho exportní 

specializace je odlišná. Ţebříčku vévodí opět Německo, které je následováno 

Japonskem a USA, jeţ zásobuje především obrovský domácí trh. Automobilový 

průmysl zaujímá v české ekonomice výsostné postavení. V České republice jsou 

dva automobilové klastry, výzkumu se účastnila řada respondentů jednoho z nich, 

Moravskoslezského automobilového klastru.   
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4.1.2 Inovace, inovační potenciál  

 

V podmínkách globalizované ekonomiky je neudrţitelné posilovat či udrţovat 

strategii České republiky jako tzv. „low- cost economy―, která vyuţívá jako zdroj 

konkurenčních výhod především nízké náklady. Konkurence velkých ekonomik 

s levnou pracovní sílou (Čína, Indie, aj.) nutí hledat jiné komparativní výhody neţ 

zmíněné nízké mzdy, kurz koruny, apod. I hodnocení IMD uvádí, ţe tato 

konkurenční výhoda se stala jiţ vyčerpaným zdrojem. Klíčem k růstu 

konkurenceschopnosti je posun směrem k posilování inovační schopnosti podniků, 

ke kvalitě lidských zdrojů, výzkumu a technologiím. Jak vymezuje Národní 

inovační politika ČR na léta 2005 – 2010 (2005) a Národní politika výzkumu, 

vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015 (2009) Česká republika zaostává v intenzitě 

inovačních aktivit na podnikové úrovni, především v technologickém transferu, ve 

vyuţití kooperačního potenciálu, v podnikových výdajích na výzkum, vývoj a 

inovace, v patentové aktivitě, ve spolupráci výzkumu s průmyslem, ve vyuţití 

rizikového kapitálu, ale i v řadě aspektů rozvoje a vyuţívání lidských zdrojů. 

Vzhledem k tomu, ţe dosud nebyla uceleně definována inovační politika země a 

pouze jednotlivá opatření prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu, popř. 

agentura Czechinvest určovala priority, ani firmy si nemohly být jisty, které oblasti 

budou systematicky podporovány. 

Podpora inovací pro malé a střední firmy 

V červnu v roce 2000 byla schválena Evropská charta pro malé podniky, která se 

stala základem podnikové politiky Evropské komise a nástrojem, který má 

členským státům pomoci při zvyšování výkonnosti. V Chartě je mimo jiné 

uvedeno, ţe malé podniky je nutné povaţovat za hlavní hybatele inovace a je 

zdůrazněn význam malých podniků při podpoře sociálního a regionálního rozvoje 

(Charta pro malé a střední podniky, 2004).  

S ohledem na výše uvedené se Evropská komise zavazuje podporovat inovativnost 

a podnikavost, usnadnit přístup ke špičkovému výzkumu a technologiím a 

prosazovat podporu špičkových malých podniků. Jednou z priorit se stává zavedení 

programů zaměřených na šíření technologií směrem k malým podnikům, podpora 

technologické spolupráce a sdílení technologií různě velkými podniky. Další 

prioritou je pak zapojení malých podniků do mezifiremní spolupráce na různých 
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úrovních a rozvoj mezifiremních seskupení a sítí (ibid.). Na obdobných 

fundamentech jsou zaloţeny programy podpory podnikání v České republice 

(Podpora podnikání v České republice, 2007), které jsou momentálně vytýčeny do 

roku 2013. Základem komplexního systému podpory pro malé a střední 

podnikatele je operační program Podnikání a inovace, z čehoţ je zřejmé, ţe právě 

inovacím je věnována zvláštní pozornost. Cílem tohoto programu je zvýšit do roku 

2013 konkurenceschopnost České republiky a přiblíţit inovační výkonnost sektoru 

průmyslu a sluţeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. Toho by mělo být 

dosaţeno výraznou podporou inovací, úzkým propojením oblastí vývoje a 

výzkumu s podnikovou sférou. Důraz je kladen na zavádění výsledků z oblasti 

V&V do praxe. Stimulovány by proto měly být všechny formy kooperace směřující 

k dosaţení těchto cílů. Nedílnou součástí je i podpora vytváření vhodného prostředí 

pro podnikání a inovace, které bude motivovat jak k vzniku nových, tak k rozvoji 

jiţ existujících firem. Program je zaměřen i na podporu podnikatelských aktivit v 

oblasti úspor energií a vyššího prosazování jejich obnovitelných zdrojů (ibid., 48) 

Specifickým programem je Vývoj, jehoţ cílem je podpora účasti malých a 

středních podnikatelů (MSP) na řešení projektů výzkumu, technického rozvoje a 

demonstrací zaměřených na zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Finanční dotace 

v tomto programu je určena především na zpracování programů proveditelnosti a 

poradenskou činnost. 

Také program Aliance je vyhlášen s cílem zvýšení konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků. Jedná se o podporu mezinárodních aktivit aliance a prosazování 

myšlenky posilování spolupráce malých a středních podnikatelů v zahraničí.
23

  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe si vláda uvědomuje nutnost podpory inovací u 

malých a středních podniků, podpory schopnosti aplikovat poznatky výzkumu a 

vývoje do výrobních programů firem a také, ţe kooperace firem vede k efektivnější 

implementaci invenčního potenciálu firem, a tím i na konkurenceschopnost české 

ekonomiky. 

Podporována je nejen oblast inovací, ale také rozvoj klastrů, technologických 

inkubátorů a spolupráce s vysokými školami. Tato podpora není jen na celostátní 

úrovni, ale také na úrovni regionální.   

                                                 
23

 Aliancí  se rozumí seskupení nejméně 3 malých a středních podnikatelů, jejichţ výrobní program anebo  

sortiment se vzájemně doplňují pro dodávku v konkrétních odvětvích ekonomické činnosti, a  které mají 

uzavřenu  dohodu o spolupráci v rámci programu ALIANCE. 
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Pokud je pozornost soustředěna pouze na území Moravskoslezského kraje, kde 

probíhalo i dotazníkové šetření, pak v rámci programu Podpora vědy a výzkumu 

v Moravskoslezském kraji 2010 je vyhlášeno několik dotačních titulů:  

 Dotační titul 3 – podpora spolupráce všech typů podniků s vysokými 

školami, nebo výzkumnými ústavy v Moravskoslezském kraji,  

 Dotační titul 4 – podpora výzkumných a vývojových aktivit formou 

poskytování účelových dotací v rámci veřejné soutěţe v oborech výzkumu: 

technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské vědy. (Podpora 

vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010, 2010).  

Také klastry mohou z uvedených dotací čerpat, jejich výhodou je jiţ existující 

spolupráce mezi firmami, univerzitami a případně výzkumnými ústavy. 

Vyhlášení priorit (Příloha č. 8 Priorita inovací v operačních programech pro období 

2007-2013) a příprava programů podpory a dalšího nezbytného institucionálního 

zabezpečení je pouze prvním krokem. Skutečné naplnění cílů, tedy opravdová 

efektivní spolupráce malých a středních podniků, univerzit, výzkumných ústavů je 

daleko obtíţnější a hůře realizovatelnější v praxi neţ pouhé stvrzení chtěného 

partnerství.  

4.1.3 Spillover  

 

V literatuře je proces přelévání znalostí zkoumán především prostřednictvím 

případových studií. Anderson, Ejermo (2005) ve studii ukázali, ţe existuje 

významný přenos znalostí uvnitř firmy, mezi firmami a mezi firmami a 

univerzitami. Výsledky ukázaly, ţe existuje pozitivní vztah mezi inovačním 

potenciálem podniku a dostupností univerzitních výzkumných pracovníků v rámci 

regionu. Ve studii nebylo potvrzeno, ţe tato dobrá dostupnost by měla vliv na 

generování patentů.  

Kesidou, Szirmai, (2008) na případové studii IT klastru mj. zkoumali, jak důleţité 

je místní přelévání znalostí pro inovační výkonnost firem ve srovnání s dalšími 

vnějšími zdroji učení.  

Výzkumy v oblasti vyspělých ekonomik naznačují, ţe přelévání znalostí je 

obzvláště důleţité v průmyslových odvětvích náročných na znalosti. (Jaffe, 

Trajtenberg a Henderson, 1993). 
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Výzkumy na místní přelévání znalostí v oblasti rozvinuté ekonomiky nabízí jen 

málo důkazů o tom, zda existuje vliv lokálního spillover efektu na hospodářské 

výsledky firem, ať uţ přímé nebo nepřímé (prostřednictvím inovací). Nalezené 

vazby mezi inovacemi a produktivitou nevyjasňují, jak spillover působí na 

ekonomické výsledky firem v rámci klastrů (Kesidou, Szirmai, 2008). 

4.1.4 Spolupráce firem v klastrech s univerzitami 

 

Klastry jako regionální uskupení podniků, vysokých škol a výzkumných ústavů 

splňují poţadavky nového podnikání. Preferují spolupráci, i kdyţ se nevyhnou ani 

tvrdé konkurenci. Tato lokálně koncentrovaná seskupení jsou mimo jiné účinným 

nástrojem regionálního rozvoje a napomáhají ke zvýšení konkurenceschopnosti, a 

to jak na makro-, tak i na mikroúrovni. Pomáhá jim v tom i spolupráce s 

výzkumnými institucemi a univerzitami (Ludvík, Mikoláš, Papalová, 2005). 

Audretsch, Feldman,(1996) v časopise Fortune naznačili, ţe blízká vzdálenost 

zdroje generujícího potenciálně nové znalosti, například výzkumné pracoviště na 

vysokých školách nebo umístění výzkumných ústavů či laboratoří, můţe být 

vysvětlením pro výrazný sklon ke znalostním pracovníkům klastrů v určitých 

regionech.  

Účast v klastru přináší vysokým školám (Průvodce klastrem):  

 znalost potřeb průmyslu,  

 vzdělávání na míru pro jejich studenty,  

 aplikovaný výzkum (spolupráce na reálných projektech) , 

 zisk ze společných projektů výzkumu a vývoje,  

 transfer technologií do praxe,  

 přístup k dalším zdrojům financování (soukromé zdroje, grantové prostředky 

atd.) 

  

Vysoké školy sehrávají významnou roli v rozvoji inovací. Úzká spolupráce 

univerzity se skupinou společností ve specializovaných sektorech nabízí moţnost 

zdokonalování znalostí a porozumění podnikatelským postupům a potřebám. To 

způsobí, ţe absolventi univerzity jsou lépe připraveni pro průmysl a studijní plány 

lépe uzpůsobeny studentům a na druhé straně mohou firmy čerpat z intelektuálního 
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kapitálu studentů, coţ má nepochybně vliv na inovační potenciál firem (Mikoláš, 

Papalová, 2005,b). 

Spolupráce s výzkumnými institucemi je jednou z aktivit firem v klastrech v oblasti 

vývoje a výzkumu, jejichţ přínosem je zejména přístup k nejnovějším znalostem, 

spolufinancování vědecko-výzkumných prací s vysokou školou nebo výzkumným 

ústavem či aplikace výsledků vědy a výzkumu v praxi, tak jak je uvedeno v Tab. č. 

4.7 Typy aktivit v oblasti výzkumu a inovací a jejich přínosy.  

 

Tabulka č. 4.7 Typy aktivit v oblasti výzkumu a inovací a jejich přínosy 

 

 

Aktivity v v oblasti 

výzkumu a inovací 

 

 

Přínosy  

Společný výzkum a 

vývoj 

Sdílení nákladů vynaloţených na vývoj a 

výzkum 

Centrální řízení vývoje a výzkumu 

Nalezení nových trendů, oborů a trhů 

Spolupráce 

s výzkumnými 

institucemi 

Přístup k nejnovějším znalostem 

Spolufinancování vědecko-výzkumných prací 

s vysokou školou nebo výzkumným ústavem 

Aplikace výsledků vědy a výzkumu v praxi 

Inovace produktů 

nebo procesů 

Klastr je nositel vývoje nových technologií a 

návrhů realizace sloţitých výrobků a zařízení 

Rychlejší a méně rizikové zavedení inovací na 

trh 

Podpora „spin-offs― Rozšiřování klastru 

Podpora inovací v daném oboru a regionu 

Sluţby inkubátoru Rozvoj podnikatelského prostředí v regionu 

Zdroj: PAVELKOVÁ A KOL. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha 

GRADA Publishing, 2009. 272 s. ISBN 978-80-247-2689-2. 
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Přínosy z oblasti vývoje (výzkumu) budou zjišťovány pomocí dotazníku a 

rámcovým podkladem pro formulaci otázek je mj. zmíněná tabulka, kde jsou 

uvedeny typy aktivit v oblasti výzkumu a inovací a jejich přínosy (ibid.). 

Pro srovnání výsledků z dotazníku budou vyuţita sekundární data. Po provedeném 

screeningu podkladů na téma inovace firem, bude jako základní srovnávací 

materiál vyuţit průzkum Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten v roce v roce 

2010 zpracoval výsledky svého průzkumu dat z let 2006-2008 v oblasti inovační 

aktivity podniků. Data z tohoto pramene budou vhodným srovnávacím podkladem 

vzhledem k tomu, ţe sběr dat byl proveden v České republice a doba získávání 

podkladů je relativně nedávná. I kdyţ bylo na podobné téma provedeno jiţ více 

šetření, v těch předchozích nebyly např. sledovány netechnické inovace, pouze 

produktové a procesní (Inovační aktivity podniků v ČR v letech 2006-2009, 2010). 

Výsledky tohoto průzkumu byly zveřejněny poměrně nedávno, proto nemohla být 

formulace otázek zcela přizpůsobená sekundárním datům (pro větší porovnatelnost 

dat). 

4.2 Popis postupu řešení a výsledky výzkumu   

4.2.1 Shrnutí východisek výzkumu 

 

Disertační práce řeší, jaký vliv má spolupráce malých, středních a velkých firem 

sdruţených v klastrech na inovační potenciál malých a středních firem. Pro hledání 

odpovědi na výzkumnou otázku vyplývající ze zvoleného cíle musí být vymezeno 

několik podstatných pojmů a také východisek, tak aby bylo zřejmé, ţe postup 

výzkumu byl v souladu s postupy vědecké práce. 

Nejprve je pro práci nezbytné vymezit malé, střední a velké firmy. K tomu bylo 

vyuţito definice Evropské komise, která je uplatněna i v české podnikové praxi i 

právním řádu. V práci je vyuţito členění na mikro, malé, střední a velké firmy, Pro 

srovnání výsledků pak budou kategorie mikrofirma, malá firma a střední firma 

shrnuty do jedné a pokud to bude ţádoucí, pak budou porovnávány hodnoty 

velkých firem jako jednoho souboru a malých a středních firem jako souboru 

druhého. 

Dalším krokem je vymezení klastru, coţ je síť vzájemně provázaných podniků a 

institucí produkující znalosti, podpůrných institucí, případně zákazníků 
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propojených v rámci hodnotového řetězce, jeţ je koncentrován v určité lokalitě a 

oboru (Klastr – definice, 2006). Jedná se tedy o tvrdou formální síť, vertikálního i 

horizontálního charakteru, neboť v rámci jednoho klastru mohou být sdruţeny i 

firmy navzájem si konkurující.  Klastr jako aliance firem zahrnuje výměnu, sdílení 

nebo společný vývoj výrobků, technologií nebo sluţeb (Gulati,1998). Lze 

identifikovat několik vzájemně propojených oblastí vyuţívání aliancí, např. sdílení 

činností a zdrojů partnera, spolupráce s konkurencí, vznik, přenos a vyuţití znalostí 

(Vodáček, Vodáčková, 2002). Klastry dle podmínek státní agentury CzechInvest 

musí splňovat tyto podmínky (Program Klastry, 2009): 

 min. 15 nezávislých členů klastru 

 členem klastru musí být instituce terciárního vzdělávání nebo výzkumný 

ústav 

 alespoň 60% členů klastru musí být malým nebo středním podnikem 

 členové klastru musí mít oprávnění k podnikání na území ČR 

 právní forma klastru: akciová společnost, s.r.o., druţstvo, zájmové sdruţení 

právnických osob, občanské sdruţení 

 sídlo klastru na území ČR kromě regionu Praha. 

– Pro splnění jednoho z cílů „zjistit jaký je vliv spolupráce firem v klastrech na 

technické a netechnické inovace― je ţádoucí definovat pojem inovace, coţ můţe 

být chápáno jako „úspěšné zavedení nové věci nebo metody. Inovace je 

ztělesněním, kombinací nebo syntézou poznatků do originálního, relevantního, 

hodnotného nového výrobku, procesu nebo sluţby― (Luecke, Katz, 2003, str. 8). 

V práci jsou pak rozlišeny inovace technické a netechnické. Technické inovace 

zahrnují inovace produktu a inovace procesní, netechnické inovace pak zahrnují 

inovace marketingové a organizační (Oslo Manual, 1997).  

Klastry jsou jedním z regionálních nástrojů rozvoje (Neuţilová, 2006), vzhledem k 

tomu, ţe mj.: vytvářejí podmínky, které umoţňují stimulovat inovace včetně 

efektivnějšího vyuţití výzkumu a vývoje, zlepšují výkonnost jednotlivých podniků, 

vytvářejí podmínky pro vznik nových podniků, které zvyšují inovace a urychlují 

tím proces restrukturalizace a diverzifikace odvětví, přitahují větší mnoţství a vyšší 

kvalitu vnitřních investic, které mohou navazovat na výzkum a vývoj. Z výše 

uvedeného vyplývá předpoklad vlivu spolupráce v klastru na inovační potenciál 

firem, coţ je předmětem disertační práce.     
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Samotný pojem „inovační potenciál― představuje celkovou způsobilost firmy k 

permanentní implementaci inovací a dle Pittnera a Švejdy (2004) je vnitřní 

charakteristikou firmy, kterou je moţné vyjádřit jako schopnost firmy efektivně 

vyuţívat vlastní vnitřní zdroje s cílem zkvalitnit nebo zefektivnit produkt, sluţbu 

nebo proces.  

Dalším dílčím cílem je „ zjistit, jak spolupráce firem a univerzit v rámci klastru 

ovlivňuje inovace ve firmách. Na aktivaci vnitřních firemních zdrojů má totiţ vliv 

také spolupráce s univerzitami, jako zdrojem intelektuálního kapitálu nezbytného 

pro inovační proces a také přelévání znalostí, které můţe být impulsem pro budoucí 

inovace.  

Pro klasifikování inovační schopnost firmy a její úspěšnost se vyuţívají inovační 

metriky. Nejvyuţívanější inovační metrikou je procento ročních příjmů z nových 

produktů uvedených na trh. Tuto metriku pouţívá asi 50% firem Andrew (2008). V 

britském přístupu k hodnocení klastrů je vyuţito tzv. kritických faktorů úspěchu, 

např. v zaměstnanosti ve VaV. Tyto dva ukazatele jsou vyuţívány i v této práci. 

O přelévání se hovoří v případě, ţe subjekt, který znalosti vyuţívá, je jiný neţ ten, 

který je vyprodukoval (Audretsch, Feldman, 1996). Přelévání znalostí se neděje jen 

mezi firmami, ale firmy mohou budovat společně výzkumnou infrastrukturu nebo 

spolupracovat s výzkumnými institucemi (Pavelková, 2009).  Přelévání znalostí 

mezi subjekty je podstatným efektem spolupráce firem a je výraznější v klastrech 

soustředěných ve velkých průmyslových odvětvích (Jaffe, Trajtenberg a 

Henderson, 1993). Přelévání znalostí je pak hnací silou zvýšené inovační 

výkonnosti firem v klastrech (Audretsch a Feldman, 1995;  Guliani, 2007; Kunc a 

Bas, 2009; Sebestyén, 2010). Práce si klade za cíl „zjistit, jaké vnitřní faktory 

nejvíce ovlivňuje spillover efekt v klastrech. 

 

4.2.2 Operacionalizace otázek v dotazníku 

 

Po provedených rešerších zdrojů byly vedeny rozhovory s manaţery klastrů k 

problematice inovací a došlo k upřesnění výzkumné otázky a z ní vyplývajících 

cílů. Na základě diskuzí s manaţery klastrů stanovení byly specifikovány 

jednotlivé otázky dotazníku. Pak byl dotazník diskutován s odborníky na tvorbu 

dotazníků na Ekonomické fakultě. 



 - 80 - 

 Z výzkumné otázky byly formulovány jednotlivé operacionalizované cíle, které 

představovaly základní témata dotazníku. Pozornost je upřena především na proces 

spolupráce, faktory ovlivňující inovační aktivitu, přínosy spolupráce v oblasti 

vývoje, vliv spolupráce na technické a netechnické inovace, faktory ovlivňující 

vnitřní proces přelévání znalostí, atd.  

Dotazník je určen majitelům a manaţerům firem, které jsou sdruţeny v klastru. 

Přestoţe členy klastru jsou i univerzity a výzkumné ústavy, popř. regionální 

instituce
24

, na ně výzkum zaměřen nebyl. 

Dotazník je tvořen převáţně uzavřenými otázkami, pouze otázky č. 6 a 8 jsou 

otázkami otevřenými. V některých případech, např. otázka č. 1, 2, 3, 4,10 měli 

respondenti moţnost uvést i další faktory, kromě jiţ vymezených.  

V případě hodnocení přínosů je vyuţita 5 bodová stupnice, hodnotí se vzestupně, 

tedy od 1 do 5, jedna znamená vţdy nejmenší přínos, 5 největší. V případě otázek, 

které zjišťují vliv jednotlivých faktorů, je záměrně vynechána střední hodnota. 

Střední hodnoty vyuţívají hodnotitelé nejčastěji, v případě jejího vynechání, se pak 

musí respondenti přiklonit k vlivu více či méně pozitivnímu (spíše ano, rozhodně 

ano) či negativnímu (spíše ne, rozhodně ne).  

První otázka dotazníku „V jakých činnostech vaše firma v rámci klastru 

spolupracuje?― je věnována oblastem spolupráce firem v klastru. Jednotlivé 

poloţky byly navrţeny dle kapitoly XX, dle zkušeností autorky v průběhu 

spolupráce s klastry při jejich mapování a zpracování společných projektů. 

Konečná podoba otázky byla korigována manaţery klastrů, s nimiţ probíhala úzká 

spolupráce při vytváření dotazníku. Tyto oblasti vycházejí také z typů inovací, 

které je popsáno v kapitole 6.4 Typy inovací. 

Byly identifikovány následující oblasti: 

 ve společný marketingu výrobků/sluţeb    

 odběratelsko-dodavatelské vztahy    

 hledání nových trhů, např. moţnosti exportu    

 vývoj nových materiálů      

 vývoj nových výrobků/sluţeb     

 pořizování nových technologií     

                                                 
24

 Častým členem je Sdruţení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které není podnikatelským subjektem, mezi 

respondenty nebylo zařazeno.  
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 vývoj nových technologií     

 programy vzdělávání zaměstnanců    

 aplikaci nových metod řízení     

 oblasti financování      

 zkušebnictví a testování      

 

Otázka č. 2 „Uveďte 3 faktory včetně jejich pořadí významnosti, které dle vás ve 

vaší firmě nejvíce ovlivňují inovační aktivitu?― vychází z kapitoly Inovační 

faktory. V této kapitole jsou identifikovány faktory, které mohou ovlivňovat 

inovační aktivitu jednotlivých firem. Při vyhodnocení bude vyhledána souvislost 

mezi inovačními faktory a oblastmi spolupráce v klastru, tedy otázka č. 1., zda 

spolupráce probíhá v oblastech, které ovlivňují inovace firem. Inovačními faktory 

mohou být:  

 rozpoznané poţadavky trhu, příleţitosti,     

 zajištění vhodných zdrojů financování      

 dostatek kvalifikovaných pracovníků      

 relevantní technologie                     

 podpora týmové práce        

 nedirektivní způsoby vedení      

 podpora vnitřní motivace zaměstnanců     

 schopnost zvládnout ekonomická rizika       

 inovativní firemní kultura       

Dále zde bude moţnost doplnit faktory o vlastní, neuvedené v seznamu. Uvedené 

faktory by měly korelovat v činnostech, ve kterých firmy spolupracují, coţ je 

předmětem otázky č. 1. 

 

Otázky č. 3 a 4 spolu úzce souvisí. Nejprve respondenti se musí rozhodnout, které 

přínosy spolupráce v klastru v oblasti vývoje (výzkumu) hodnotí jako 

nejvýznamnější, měly by být vybrány pouze tři a navíc musí určit jejich pořadí. 

Konstrukce dotazníku neumoţňuje dvakrát pouţít stejné pořadí, např. mít poloţku 

na prvním místě a dvě umístit na pořadí třetí. V následující otázce je zjišťováno, 

které oblasti jsou skutečně pro firmy největším přínosem a jak je tento přínos 
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ohodnocen. Přínosy byly identifikovány v kapitole č. xx Spolupráce firem 

v klastrech v oblasti vývoje a výzkumu:  

 přístup k výsledkům základního výzkumu     

 nalezení nových trendů, oborů      

 koordinace vývoje a výzkumu v rámci klastru    

 sdílení nákladů na vývoj (výzkum)       

 niţší rizikovost vývojově-výzkumných projektů    

 zkrácení doby řešení vývojově-výzkumných projektů   

 provozování společných laboratoří, testovacích zařízení   

 přístup do databází        

 Poznámka pojmu „vývoj, a výzkum―. Jak jiţ bylo výše uvedeno, v literatuře se 

často tyto pojmy zaměňují. V práci je sledována především oblast vývoje vzhledem 

k tomu, ţe spolupráce mezi firmami sdruţenými v klastru, univerzitami a 

výzkumnými ústavy směřuje obvykle k aplikovanému vývoji, tedy systematickému 

vyuţití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k produkci nových nebo zlepšených 

materiálů, výrobků nebo zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených 

technologií, systémů a sluţeb, včetně pořízení a ověření prototypů, poloprovozních 

nebo předváděcích zařízení. Stručné definice pojmů vývoj a výzkum dle Frascati 

manuálu (2002) jsou uvedeny v příloze č. 1. Pojem „výzkum― byl v dotazníku 

ponechán po konzultaci s manaţery klastru. 

 

Otázka č. 5 aţ 8 vycházejí z kapitoly č. 6.4 Typy inovací. Je zde vyuţito rozdělení 

inovací na technické a netechnické, které vyuţívá Oslo manual (1997) a které je 

aplikováno v současných programech pro klastry. Toto rozdělení zjednodušeně 

předpokládá i přímý a nepřímý vliv, přímý souvisí s inovacemi výrobků a procesů, 

nepřímý pak inovace v oblasti marketingu a důsledky organizačních změn. Toto 

rozdělení je stručně vysvětleno v úvodu dotazníku, aby respondenti měli jasnou 

představu, co se v otázce zjišťuje.  

Otázky 5 a 7 zjišťují, zda má spolupráce v klastru vliv na nejprve technické a 

netechnické inovace. Opět je vynechána střední hodnota, odpovědi jsou tedy ve 

škále od rozhodně ano aţ po rozhodně ne. Otázky č. 6 a 8 jsou pak otevřenými 

otázkami, které zjišťují konkrétní projevy vlivu technických a netechnických 

inovací ve firmách. Vzhledem k tomu, ţe nemusí být respondentům jasné, co 
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obnáší pojem netechnické inovace (organizační, marketingové změny, nové 

podnikatelské modely) je pojem znovu
25

 vysvětlen přímo v otázce. 

Otázky č. 10 a 11 by měly odhalit faktory, které ovlivňují a usnadňují proces 

přelévání znalostí (spillover) v dotazovaných firmách, zda k němu v klastrech 

dochází. Jak je v kapitole 6.6 Spillover efekt uvedeno, autoři Audretsch a Feldman 

(1995) tvrdí na základě svých výzkumů, ţe přelévání je výraznější v klastrech 

velkých průmyslových odvětví. Také bylo jiţ v práci zmíněno, ţe přelévání 

znalostí, jako klíčový prvek inovační aktivity, je prostorově omezeno. Vzhledem 

k tomu, ţe klastry jsou etablované v oblasti průmyslového Ostravska, zaměření 

klastrů na průmyslové specializace (automobilový průmysl, zpracování odpadů, IT, 

vyuţití vodíku, dřevařský průmysl, strojírenství) pak dá se předpokládat, ţe 

spillover efekt se v klastrech vytváří. Otázkou zůstává, zda respondenti správně 

pochopili význam slova přelévání znalostí či spillover.   

Inovační procesy jsou tedy usnadněny v oblastech s určitou specializací, je zde 

snadnější napodobování technologií, coţ znovu odpovídá charakteristice klastrů. 

Míra absorpce nových poznatků je vázána na stupeň otevřenosti firem a institucí 

organizovaných v klastrech. Vzhledem k tomu, ţe firmy si vyměňují znalosti 

v závislosti na mnoţství znalostí, jejich schopnosti dekódovat a absorbovat znalosti 

potenciálně převoditelné z dalších firem a klastů a na úrovni propojení s dalšími 

vnitřními a vnějšími firmami v klastru, budou předmětem analýzy zaměření 

spolupráce a intenzita spolupráce.                           

V kapitole Spillover efekt jsou uvedeny převáţně vnější faktory, které ovlivňují 

přelévání znalostí. Pro nalezení vnitřních faktorů byly kromě screeningu literárních 

zdrojů byly zorganizovány dvě focus grupy s představiteli klastrů, kde byly 

konkretizovány vnitřní faktory klastru ovlivňující proces přelévání znalostí. Byly 

nalezeny tyto prvky: 

 Stejný nebo obdobný výrobek 

 Stejný nebo obdobný proces 

 Společní dodavatelé 

 Ochota sdílet znalosti  

 Provozování společných laboratoří 

 Kooperace  

                                                 
25

 Vysvětlení je podáno v úvodu dotazníku, ten však mohou někteří respondenti číst povrchně. 
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 Společná pracoviště 

Respondenti měli rovněţ moţnost navrhnout další prvky, které proces přelévání 

znalostí ovlivňují a zapsat je do dotazníku. 

Přelévání znalostí je ovlivňováno působením výzkumných institucí, ponejvíce 

spoluprací s univerzitami. Otázky 11-16 zjišťují účinky tohoto vztahu na inovace. 

V otázce č. 11 je tedy zjišťováno, zda v rámci klastru firmy spolupracují 

s univerzitami. Odlišení efektů působení spolupráce v klastru je cílem otázky č. 12, 

která zjišťuje, zda spolupráce s univerzitami byla navázána jiţ v dřívější době nebo 

aţ po vstupu do klastru. Otázka č. 13 rozpoznává, zda spolupráce s univerzitami 

mají vliv na inovace a ovlivňují tak inovační potenciál. Škála hodnocení je opět 

čtyř-poloţková od rozhodně ano aţ po rozhodně ne, střední hodnota je z výše 

uvedených důvodů vynechána. Otázka č. 14 zjišťuje, které moţnosti spolupráce 

mezi firmou a univerzitami jsou ve firmě vyuţity a jaký přínos z hlediska inovací 

má tato spolupráce. V kapitole č. 4.1.4 Spolupráce firem v klastrech s univerzitami 

identifikuje následující moţnosti:   

 Studenti zpracovávají ve vaší firmě bakalářské a diplomové práce     

 Studenti ve vaší firmě aplikačně zpracovávají doktorandské práce     

 Studenti vykonávají ve vaší firmě praxi         

 Studenti jsou zaměstnáváni ve firmě                                                  

 Jsou aplikovány výsledky vývojově-výzkumných programů      

 Probíhá společný vývoj           

 Jsou provozovány společné laboratoře, testovací zařízení       

 Probíhají společné workshopy, konference                                       

 

Otázka č. 15 opět zkoumá proměnnou procesu přelévání znalostí, coţ je společné 

vyuţívání laboratoří a testovacích zařízení. I tento efekt ovlivňuje inovační 

potenciál a můţe posilovat konkurenceschopnost firem sdruţených v klastrech. 

V otázce č. 16 je pak zjišťován vliv provozování společných laboratoří, který můţe 

nabývat hodnot od rozhodně významný aţ po nevýznamný.  

Otázka č. 17 je věnována rozpoznání, zda členství v klastrech napomáhá 

uskutečnění projektů, které je pro firmy obtíţné uskutečnit. A otázka č. 18 pak 

zjišťuje, nakolik tyto projekty ovlivňují inovace – tedy od vlivu rozhodně kladného 

po spíše nevýznamný.  
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Pro ohodnocení inovací firem v klastrech byla v dotazníku vyuţita pouze dvě 

kritéria – trţby z nových (inovovaných výrobků) – otázka č. 19 a 21 a růst počtu 

zaměstnanců ve vývoji (výzkumu) – otázka č. 21. Při jejich formulaci bylo 

vycházeno z kapitoly 3.4.3.1 Metriky inovací a 3.4.4 Měření výkonnosti v 

klastrech. Novými výrobky jsou myšleny výrobky do tří let po uvedení na trh. 

Kritéria jsou volena s ohledem dotazníkové zjišťování, kdy jsou vybrány ukazatelé, 

které firmy zapojené do klastrových projektů sledují a pravidelně vyhodnocují. Pro 

respondenty nebude způsob zjišťování hodnot zdlouhavý – coţ by nemělo vést 

k nezodpovězení otázek či nevyplnění dotazníku. Kritérium trţeb nových výrobků 

je nejčastěji voleným pro ohodnocení efektivnosti inovací; v dotazníku měli 

respondenti zatrhnout hodnoty nových výrobků v procentech z trţeb. Pokud se 

firmy účastní společných projektů, pak toto kritérium sleduje. Dá se očekávat, ţe 

hodnota trţeb nových výrobků je v dnešní době výrazně ovlivněna ekonomickou 

krizí. Firmy často pozastavily financování projektů nebo rozloţily projekty do 

delších časových úseků, neţ byly původně naplánovány. Stejný vliv měla 

ekonomická krize i na přijímání nových pracovníků, protoţe v roce 2009 mnoho 

firem řešilo výrazný pokles trţeb propouštěním pracovníků.  

 

V závěru dotazníku jsou zahrnuty otázky (č. 22-27), které charakterizují jednotlivé 

firmy. Firmy jsou vymezeny dle jejich velikosti, právní formy, závislosti, 

zahraniční majetkové účasti a oboru činnosti. Pro účely práce je pro vymezení 

malého či středního podniku vyuţívána pravidla vycházející z ustanovení Evropské 

komise. V dotazníku jsou rozlišeny firmy do čtyř kategorií (podrobněji viz kapitola 

č. 2.1 Vymezení malých a středních podniků). Definice malého a středního 

podniku je dána počtem zaměstnanců, obratem, hodnotou aktiv a nezávislostí. Tyto 

prvky jsou snadno měřitelné a vymezitelné. Dotazník rozlišuje: 

1. Mikrofirmu  

2. Malou firmu  

3. Střední firmu  

4. Velkou firmu 

Firmy, které jsou zapojeny do klastrových iniciativ sledují svou velikost. 

Participovat na podpůrných programech mohou pouze ty klastry, které jsou tvořeny 

alespoň z 60 % firmami malými a středními. 
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Pro stanovení vlivu spolupráce v klastru má jistě i podstatný význam délka 

spolupráce. V práci není zkoumán vliv ţivotního cyklu klastru, pouze je odlišena 

délka členství na: 

 1- 2 roky 

 2-4 roky 

 Více neţ 4 roky 

Z hlediska oblasti činnosti jednotlivých firem v klastru je v dotazníku vyuţito 

rozlišení na: 

 Automobilový průmysl 

 Strojírenský průmysl 

 Chemický průmysl 

 Energetický průmysl 

 Stavební průmysl 

 Oblast výpočetní techniky 

 Vývoj a výzkum 

 Sluţby  

 Jiná   

Automobilový průmysl je odlišen od strojírenství, neboť právě v automobilové 

specializaci jsou poměrně často iniciovány klastry a klastrové iniciativy a data se 

dají i případně srovnávat z mezinárodního hlediska. 

Otázky z hlediska velikosti, členství, či oblasti podnikání se pouţijí v dotazníku pro 

filtrování odpovědí a odlišení vlivu faktorů na jednotlivé skupiny firem.  

 

4.2.3 Organizace dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření probíhalo od 24. 6. 2010 do 14. 7. 2010, tedy v průběhu 3 

týdnů. Respondenty dotazníkového šetření byli členové klastrů 

v Moravskoslezském kraji. V současnosti je zde etablováno deset klastrových 

organizací: 

1. Národní strojírenský klastr
26

 2003
27

 

2. Klastr ENVICRACK 2005    

                                                 
26

 Původně Moravskoslezský strojírenský klastr (MSSK) 
27

 Rok zaloţení klastru 
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3. Moravskoslezský dřevařský klastr 2005 

4. Moravskoslezský automobilový klastr 2006 

5. Klastr Hydrogen 2006 

6. IT Cluster 2006 

7. Knowledge management cluster
28

 2008 

8. Klastr cestovního ruchu (KLACR) 2008 

9. Moravskoslezský energetický klastr 2009 

10. Bezpečnostně technologický klastr   2010 

 

Vzhledem k charakteru výzkumu, kdy je předmětem šetření vliv na inovace 

vyplývající ze spolupráce firem dlouhodobějšího charakteru, byly osloveny pouze 

klastry, které v době dotazníkového šetření existovaly více neţ 2 roky
29

  (doba 

zaloţení alespoň 2007), tedy klastry na pozicí 1-6. V těchto klastrech ke dni 

zahájení šetření bylo 165 členů podnikatelské sféry, v tomto počtu nejsou zahrnuty 

univerzity, školy, výzkumné ústavy a další instituce a regionální sdruţení. K 14. 7. 

2010 se vrátilo 35 vyplněných dotazníků, jeden byl pro neúplnost vyloučen 

z dalšího zpracování. I přesto, ţe soubor firem nedosáhl počtu 40, a jedná se tedy o 

malý soubor s niţší statistickou významností, je nutné si uvědomit, ţe na otázky 

odpovídalo 20,6 % respondentů, coţ z hlediska statistiky je relevantním vzorkem.   

Nejprve byli osloveni manaţeři klastrů, kteří obvykle rozeslali dotazníky 

jednotlivým členům. Pokud se nepodařilo navázat spolupráci s manaţery klastrů, 

byly dotazníky rozeslány přímo jednotlivým členům e-mailem.. Pro zachování 

anonymity byla zaloţena internetová adresa, na které byl umístěn dotazník, jehoţ 

heslo bylo respondentům sděleno.   

4.2.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

Na otázku číslo 1 "V jakých činnostech vaše firma v rámci klastru 

spolupracuje?― odpovědělo 34 respondentů.  

Kaţdý respondent mohl označit i více moţností spolupráce a současně ohodnotit i 

přínos, který mu tato spolupráce přináší, stupnicí od jedné do pěti, kdy jedna 

znamenal nejmenší přínos, pět největší. 

                                                 
28

 Dříve Stavební klastr 
29

 V dotazníku v otázce č.24 je samozřejmě moţnost uvést i kratší dobu členství v klastru, v klastrech mohou 

být i noví členové. 
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Nejčastější zvolenou odpovědí byla oblast zkušebnictví a testování, tuto moţnost 

označilo 22 respondentů, pak následovaly oblasti hledání nových trhů a programy 

vzdělávání zaměstnanců s 19 poloţkami (Graf č. 4.1 Absolutní a relativní četnosti 

odpovědí u otázky č. 1). 

Nejméně pak - kromě odpovědi „jiná― (nebyl uveden způsob spolupráce) - byla 

četnost odpovědí u vývoje nových materiálů, v aplikaci nových metod řízení a v 

oblasti financování. Je s podivem, ţe malá četnost odpovědí byla právě v oblasti 

financování, protoţe malé a střední firmy v klastrech  často  - dle literatury - 

vyuţívají společné financování projektů, které nemohou uskutečnit samy (Tabulka 

č. 4.8 Přehled odpovědí a ukazatelů k otázce č. 1).  

 

 

Graf č. 4.1 Absolutní a relativní četnosti odpovědí u otázky č. 1  

 

Legenda: 

1a   ve společném marketingu výrobků/sluţeb    

1b v odběratelsko-dodavatelských vztazích    

1c v hledání nových trhů, např. moţnostech exportu    

1d ve vývoji nových materiálů      

1e ve vývoji nových výrobků/sluţeb     

1f v pořizování nových technologií     

1g ve vývoji nových technologií     

1h v programech vzdělávání zaměstnanců    

1i v aplikaci nových metod řízení     
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1j v oblasti financování      

1k ve zkušebnictví a testování      

1l jiné  

To také potvrdily odpovědi u otázky č. 17 (Napomohlo vám členství v klastru 

realizovat projekty, které by bylo pro vás obtíţné uskutečnit).  

 

Tabulka č. 4.8 Přehled odpovědí a ukazatelů k otázce č. 1 

Možnosti 

spolupráce/ 

Ukazatelé 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k 1l 

Kumul. 

součet 

Absolutní 

četnost  
12 18 10 5 16 10 13 19 7 6 22 1 139 

1 
11 7 5 5 4 2 4 6 4 4 4 1 57 

2 
1 3 2 0 3 2 3 5 3 0 3 0 25 

3 
0 7 1 0 5 5 4 3 0 0 6 0 

31 

4 
0 1 2 0 3 1 1 5 0 1 4 0 

18 

5 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 

8 

Medián 
1 2 1,5 1 3 3 2 2 1 1 3 1 

- 

Modus  1 1
a
 1 1 3 3 1

a
 1 1 1 3 1 - 

Rel. 

četnost
30

 
35,3 52,9 29,4 14,7 47,1 29,4 38,2 55,9 20,6 17,6 64,3 2,9 

- 

Rel. 

četnost
31

 
8,6 13 7,2 3,6 11,5 7,2 9,4 13,7 5 4,3 15,8 0,7 100 

Průměr 
1,08 2,11 2 1 2,63 2,5 2,38 2,37 1 3,14 2,17 1,43 

 
a
 – několikanásobný modus, nejmenší hodnota modu je rovna číslu v tabulce 

 

Spolupráce v oblasti zkušebnictví byla také nejvýše ohodnocena z hlediska přínosů 

spolupráce, průměrné hodnocení je 3,1. Nejčetnější bylo ohodnocení třemi body - 

modus je roven 3, v pěti případech dosáhla nejvyššího ohodnocení – tedy hodnoty 

5. Modus roven tří dosáhly ještě spolupráce v činnostech odběratelsko-

dodavatelské vztahy, vývoj nových výrobků/sluţeb, ve vývoji nových technologií; 

                                                 
30

 Relativní četnost jako poměr počtu odpovědí na danou otázku vzhledem k  počtu  34 respondentů  
31

 Relativní četnost jako poměr počtu odpovědí na danou otázku vzhledem ke kumulovanému součtu všech 

odpovědí (139) 
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coţ jsou nepochybně činnosti, které mají vliv na inovační potenciál. Tento vliv je 

především v oblasti technických inovací. Pokud budeme posuzovat pouze 

průměrné hodnoty, pak ohodnocení ţádné z dalších činností nedosáhlo průměrného 

hodnocení více neţ tři (jako u spolupráce v oblasti zkušebnictví), přínos průměrně 

ohodnocený více nebo rovno dvěma bodům byl zaznamenán ještě u dalších pěti 

poloţek. 

Mezi jednotlivými odpověďmi lze nalézt vazby pomocí výpočtu vztahujícímu se 

k míře závislosti. Dá se předpokládat, např. ţe respondenti, kteří spolupracují 

v oblasti společného marketingu, budou spolupracovat i v oblasti odběratelsko-

dodavatelských vztahů. Proto bude pomocí asociační tabulky testována míra 

souvislosti mezi jednotlivými poloţkami otázek, pro ty je vypočítán koeficient 

asociace. Jsou vybrány zejména kombinace moţností spolupráce, které by mohly 

mít vliv na inovační potenciál firem. V otázce č. 1 byla tedy testována míra 

asociací mezi těmito faktory spolupráce: 

1.  

- vývoj nových materiálů (1d) 

- vývoj nových výrobků a sluţeb (1e) 

2.  

- vývoj nových materiálů (1d) 

- vývoj nových technologií (1g) 

3.  

- vývoj nových materiálů (1d) 

- zkušebnictví a testování (1k)  

4.  

- vývoj nových výrobků a sluţeb (1e) 

- pořizování nových technologií (1f)  

5.  

- vývoj nových výrobků a sluţeb (1e) 

- vývoj nových technologií (1g) 

 

6.  

- vývoj nových výrobků a sluţeb (1e) 

- zkušebnictví a testování (1k)  
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7.  

- pořizování nových technologií (1f) 

- vývoj nových technologií (1g) 

8.  

- pořizování nových technologií (1f) 

- zkušebnictví a testování (1k)  

9.  

- vývoj nových technologií (1g) 

- zkušebnictví a testování (1k)  

10.        

- programy vzdělávání zaměstnanců (1h)    

- aplikace nových metod řízení (1i) 

11.  

- oblasti financování (1j)      

- zkušebnictví a testování (1k)   

 

 

 

Dosazením do asociační tabulky a výpočtem pomocí vzorce 9.5 byly získány 

koeficienty asociací (Tabulka č. 4.9 Míra asociací mezi faktory spolupráce). 

Z výsledků vyplývá, ţe z kombinací moţností spolupráce dosáhla nadprůměrné 

míry asociace spojení vývoje nových výrobků a sluţeb (1e) a pořizování nových 

technologií (1f) , hodnota koeficientu dosáhla 0,523. Této hodnotě se velmi 

přiblíţila ještě spojení vývoje nových materiálů (1d) a vývoj nových výrobků a 

sluţeb (1e), koeficient asociace je roven 0,491, tedy téměř 0,5. Nejniţší hodnoty 

asociace vybraných kombinací ukazatelů dosáhla kombinace 1j/1k. Jedná se o 

oblast financování (1j)  a oblast zkušebnictví a testování (1k), hodnota je jen mírně 

nad mírou významnosti 0,05, dosáhla hodnoty 0,057.  
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Tabulka č. 4.9 Míra asociací mezi faktory spolupráce 

 

Varianta 

Kombinace 

 

Koeficient 

asociace 

1 1d/1e 0,491 

2 1d/1g 0,186 

3 1d/1k 0,306 

4 1e/1f 0,523 

5 1e/1g 0,349 

6 1e/1k 0,203 

7 1f/1g 0,422 

8 1f/1k 0,206 

9 1g/1k 0,327 

10 1h/1i 0,452 

11 1j/1k 0,057 

 

 

V pořadí druhá otázka se zaměřila na faktory ovlivňující inovační aktivitu. 

Respondenti měli vybrat pouze tři faktory, určit jejich pořadí, přičemţ nebylo 

moţné v dotazníku (technicky) označit dva stejným pořadím. Respondenti vybírali 

z navrţených moţností a také mohli zvolit uvedení dalšího faktoru, tato moţnost 

však zůstala nevyuţita.  

Z výsledků vyplývá, ţe faktorem, který dle respondentů nejvíce ovlivňuje jejich 

inovační aktivitu, jsou rozpoznané poţadavky trhu, příleţitosti. Tento faktor byl 

vybrán celkem 24 krát (viz Graf č. 4.2 Absolutní četnost faktorů ovlivňující 

inovační aktivitu) mezi tři nejdůleţitější, z toho16 krát na první pozici.  
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Graf č. 4.2 Absolutní četnost faktorů ovlivňující inovační aktivitu 

 

Legenda 

2a rozpoznané poţadavky trhu, příleţitosti 

2b zajištění vhodných zdrojů financování      

2c dostatek kvalifikovaných pracovníků      

2d relevantní technologie                     

2d podpora týmové práce        

2e nedirektivní způsoby vedení      

2f podpora vnitřní motivace zaměstnanců     

2g schopnost zvládnout ekonomická rizika      

2h inovativní firemní kultura       

2i jiné  

Dalším podstatným faktorem je pak dostatek kvalifikovaných pracovníků, coţ bylo 

respondenty vybráno celkem 18 krát, ale jen 3 krát na první pozici (Graf č. 4.3 

Faktory ovlivňující inovační aktivitu s uvedením počtu na první, druhé a třetí 

pozici). S počtem prvních pozic pak tento faktor předčí zajištění vhodných zdrojů 

financování (celkem vybráno 15 krát) a schopnost zvládnout ekonomická rizika 

(celkem 12 krát), které zaujaly 4 krát první pozici a jejichţ medián je roven 2. 

K podstatným faktorům patří dle výsledků i faktory relevantní technologie a 

inovativní firemní kultura, které byly vybrány mezi tři nejdůleţitější faktory 12 

krát. Celkové výsledky odpovědí jsou uvedeny v tabulce č. 4.10 Přehled odpovědí 

a ukazatelů k otázce č. 2. 
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Graf č. 4.3 Faktory ovlivňující inovační aktivitu s uvedením počtu na první, druhé 

a třetí pozici 

        

Velmi úzce spolu souvisí třetí a čtvrtá otázka, kdy respondenti měli nejprve vybrat 

tři nejdůležitější možné přínosy spolupráce v klastru v oblasti vývoje 

(výzkumu) včetně jejich pořadí významnosti (otázka č. 3) a pak následně 

ohodnotit přínos spolupráce v oblasti vývoje (výzkumu) v rámci klastru pro 

firmu  body  od  1  do  5 (otázka č. 4),  kdy  pět  znamenal  nejvyšší  přínos,  jedna  

Tabulka č. 4.10 Přehled odpovědí a ukazatelů k otázce č. 2  

Faktory/ 

Ukazatelé 
2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 

Kumul. 

součet 

Absolutní 
četnost 

24 15 18 12 6 0 12 2 12 0 101 

1.  pořadí 16 4 3 3 0 0 4 1 3 0 34 

2.  pořadí 6 4 9 4 3 0 4 0 3 0 33 

3.  pořadí 2 7 6 5 3 0 4 1 6 0 34 

Medián  1 2 2 2 2,5    - 2 2 2,5 - - 

Modus  1 3 2 3 3 - 3 N/A 3 - - 

Relativní 

četnost 
23,8 14,8 17,8 11,9 5,9 0 11,9 2 11,9   100 

průměr
32

 
1,42 2,2 2,17 2,17 2,5 - 2 2 0 0 

                                                  
32

 Průměr je zde počítán jako suma pořadí na prvním, druhém a třetím místě, děleno celkový počet umístění, 

vypovídací hodnota tohoto ukazatele je omezená, proto není více komentovaná. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j

16

4
3 3

0 0

4

1

3

0

6

4

9

4
3

0

4

0

3

0

2

7
6

5

3

0

4

1

6

0

pořadí 1. pořadí 2. pořadí 3.



 - 95 - 

 

nejmenší. Respondenti mohli zatrhnout ve čtvrté otázce i více odpovědí, a také 

mohli navrhnout další moţný přínos; další přínosy však navrţeny nebyly.  

 

Jak vyplývá z grafu č. 4.4 Absolutní a relativní četnost přínosů spolupráce 

v klastru v oblasti vývoje (výzkumu) pak z hlediska počtu ohodnocených přínosů 

bez ohledu na pořadí, pak nejvíce krát – 21, bylo vybráno „sdílení nákladů na 

vývoj (výzkum)― (3d). Přestoţe je tento faktor vyhodnocen jako nejčetnější 

(22,8%), tato moţnost byla vybrána na první pozici pouze 6krát, modus i medián 

dosahují hodnoty 2, průměrná hodnota je těsně pod touto hodnotou - 1,95.  

Druhou nejčastěji vybranou moţností je „nalezení nových trendů, oborů― (3b), tato 

poloţka byla zvolena 17 krát (18,5%), z toho 9 krát na první pozici, medián i 

modus určují první pořadí, průměrné postavení je 1,65. V pořadí z hlediska celkové 

četnosti jako třetí přínos spolupráce v klastru byl vybrán „přístup do databází― (3h). 

Celkově se objevil v záznamech 14 krát (15,2%). 

 

Graf č. 4.4 Absolutní a relativní četnost přínosů spolupráce v klastru v oblasti 

vývoje (výzkumu) 

 

Legenda: 

3a přístup k výsledkům základního výzkumu 

3b nalezení nových trendů, oborů      

3c koordinace vývoje a výzkumu v rámci klastru    
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3d sdílení nákladů na vývoj (výzkum)       

3e niţší rizikovost vývojově-výzkumných projektů    

3f zkrácení doby řešení vývojově-výzkumných projektů   

3g provozování společných laboratoří, testovacích zařízení   

3h přístup do databází        

3i jiné  

 

Ohodnocení z hlediska umístění je však vyšší, první pozici zaujal 11krát, coţ je 

nejvyšší počet prvních míst. Průměrné ohodnocení je nejniţší, pouze 1,36, modus a 

medián logicky dosahují hodnoty 1. Na opačné straně hodnocení lze nalézt kromě 

odpovědi „niţší rizikovost vývojově-výzkumných projektů― (3e) – pouze 4 krát 

vybráno (4,3%) také „provozování společných laboratoří, testovacích zařízení― 

(3g), 6 krát vybráno (6,5%). Modus a medián shodně u obou přínosů dosahuje 

hodnoty 3, průměrné postavení se pohybuje mezi 2,5 a 2,75. Mezi těmito výsledky 

se umístily přínosy spolupráce v oblasti vývoje (výzkumu) „zkrácení doby řešení 

vývojově-výzkumných projektů― (3f) - 11krát (12%), dále „koordinace vývoje a 

výzkumu v rámci klastru (3c) - 10 krát (10,9%) a „přístup k výsledkům základního 

výzkumu― (3a) - označen 9 krát (9,8%). Jejich modus a medián dosáhly hodnoty 2 

(3c, 3a) a 3 (3f) (Tabulka č. 4.11 Přehled odpovědí a ukazatelů k otázce č. 3.)  

Z výše z uvedených výsledků vyplývá, ţe respondenti povaţují za nejdůleţitější 

moţné přínosy spolupráce v klastru „nalezení nových trendů, oborů― (3b) a 

„přístup do databází― (3h) - Graf č. 4.5 Pořadí faktorů přínosů spolupráce 

v klastru. Oba tyto přínosy v sobě obsahují potenciální vliv na inovace z hlediska 

znalostí - jednak moţností budoucího trhu, potřeb zákazníků i sdílení databází. 

Poloţka 3i - jiné nebyla vyuţita, na otázku č. 3 odpovídalo všech 34 respondentů. 

Zatímco v otázce č. 3 byli respondenti tázáni na moţné, tedy potenciální přínosy 

spolupráce, následující čtvrtá otázka, která měla stejné moţnosti výběru přínosů, 

očekávala odpovědi z hlediska skutečných benefitů. Respondenti mohli označit i 

více odpovědí, nebyli tedy vázáni pouze třemi pozicemi, ale měli navíc ohodnotit 

přínos spolupráce v oblasti vývoje (výzkumu) v rámci klastru pro své firmy body 

od 1 do 5, hodnota 5 znamená největší přínos, 1 znamená nejmenší. 
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Tabulka č. 4.11 Přehled odpovědí a ukazatelů k otázce č. 3  

Faktory/ 

Ukazatelé 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 
Celkem 

Absolutní 

četnost 9 17 10 21 4 11 6 14 0 92 

1 2 9 2 6 0 0 1 11 0 31 

2 4 5 5 10 1 4 1 1 0 31 

3 3 3 3 5 3 7 4 2 0 28 

Medián
33

 2 1 2 2 3 3 3 1 - 

 Modus
43 

2 1 2 2 3 3 3 1 - 

 Rel. četnost 9,8 18,5 10,9 22,8 4,3 12 6,5 15,2 0 100 

Průměr   2,11 1,65 2,1 1,95 2,75 2,64 2,5 1,36 0 

  

Graf č. 4.5 Pořadí faktorů přínosů spolupráce v klastru 

 

  

Na otázku č. 4 odpovědělo 33 respondentů (Tabulka č. 4.12 Ohodnocení přínosů 

spolupráce v oblasti vývoje a výzkumu). Nejčastěji ohodnocenou otázkou je 

„nalezení nových trendů, oborů― (4b), tento přínos ohodnotilo 20 respondentů 

(58,8%),  nejčetněji  byl  přínos  ohodnocen  jen  jedním bodem, 7 krát, ale hodnota  

                                                 
33

 Z hlediska pořadí dosahují nejlepší hodnoty modu a mediánu ty nejniţší. 
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Tabulka č. 4.12 Ohodnocení přínosů spolupráce v oblasti vývoje a výzkumu 

Přínosy/ 

Ohodnocení 

a ukazatelé 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i celkem 

 Absolutní 

četnost 10 20 9 19 7 8 12 15 1 101 

1 7 7 2 6 4 5 6 5 1 43 

2 1 5 3 4 2 1 3 3 0 22 

3 0 3 3 4 0 1 2 3 0 16 

4 1 3 1 3 0 1 1 2 0 12 

5 1 2 0 2 1 0 0 2 0 8 

Medián  1 2 2 2 1 1 1,5 2 1 x 

Modus  1 1 2
a
 1 1 1 1 1 1 x 

Rel.  

četnost 
34

 29,4 58,8 26,5 55,9 20,6 23,6 35,3 44,1 2,9 x 

Průměr  1,8 2,4 2,33 2,53 1,86 1,75 1,83 2,53 1 x 

Suma 

ohodnocení 18 48 21 48 13 14 22 38 1 x 

Rel. 

četnost
35

  9,9 19,8 8,9 18,8 6,9 7,9 11,9 14,9 1,0 100 

a
 – několikanásobný modus, nejmenší hodnota modu je rovna číslu v tabulce 

Legenda: 

4a přístup k výsledkům základního výzkumu 

4b nalezení nových trendů, oborů      

4c koordinace vývoje a výzkumu v rámci klastru    

4d sdílení nákladů na vývoj (výzkum)       

4e niţší rizikovost vývojově-výzkumných projektů    

4f zkrácení doby řešení vývojově-výzkumných projektů   

4g provozování společných laboratoří, testovacích zařízení   

                                                 
34

 Relativní četnost z 34 respondentů, tato je uvedena ve slovním ohodnocení výsledků.  

 
35

 Relativní četnost vzhledem k 101 ohodnoceným poloţkám.  
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4h přístup do databází        

4i jiné 

 

mediánu je rovna dvěma, např. dvakrát byl ohodnocen 5 body (Graf č. 4.6 Bodové 

ohodnocení přínosů spolupráce v oblasti vývoje (výzkumu)). 

Druhou pozici z hlediska počtu ohodnocení zaujímá „sdílení nákladů na vývoj 

(výzkum)― (4d), ohodnotilo jej 19 (55,9%) respondentů, ohodnocení modu a 

mediánu je shodné s poloţkou „nalezení nových trendů, oborů„ (4b), taktéţ medián 

2 a modus 1, průměr ohodnocení dosahuje nejvyšší hodnoty 2,53. Stejně vysoké 

hodnoty průměrného ohodnocení dosáhla poloţka s třetí pozicí četnosti, „přístup do 

databází― (4h), ten ohodnotilo 15 (44,1%) respondentů.  

Nejvyšší hodnoty mediánu a modu, hodnoty 2, dosáhla „koordinace vývoje a 

výzkumu v rámci klastru― (4c ), tuto moţnost označilo jen 9 respondentů, tedy cca 

¼ představitelů firem. Nejniţšího průměrného ohodnocení dosáhlo „zkrácení doby 

řešení vývojově-výzkumných projektů― (4f)  - 1,75. Tento přínos označilo pouze 8 

respondentů (23,6%). Nejmenší četnost hodnocení -7 (20,6%) získala „niţší 

rizikovost vývojově-výzkumných projektů― (4e). 

 

Graf č. 4.6 Bodové ohodnocení přínosů spolupráce v oblasti vývoje (výzkumu)  

 

Průměrných hodnot z hlediska komplexního hodnocení přínosů spolupráce dosáhlo 

provozování společných laboratoří, testovacích zařízení― (4g) – bodován 12 krát 
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(35,3%), modus roven 1, medián 1,5, průměrná hodnota 1,83 a „přístup k 

výsledkům základního výzkumu― (4a) – ohodnocen 10 (29,4%), hodnota modu i 

mediánu 1, průměrné hodnocení 1,8. Poloţka „jiné (4i)― byla ohodnocena jednou 

jedním bodem, ale nebyl konkretizován ţádný další přínos. 

Pokud se stručně shrnou výsledky otázek č. 3 a 4, pak můţeme sledovat vţdy dvě 

linie. Jednu s nejčastěji volenými přínosy (nalezení nových trendů, oborů, sdílení 

nákladů na vývoj (výzkum), přístup do databází druhou, která dosahuje nejvyšší 

hodnoty průměrného ohodnocení, a taky lze nalézt rozdíly mezi potenciálním a 

skutečným přínosem. Potenciálně jsou vysoce průměrně hodnoceny přínosy v 

oblasti vědeckovýzkumných projektů, tedy niţší rizikovost a zkrácení doby řešení; 

pokud jde o skutečné přínosy, pak je  oceňováno „nalezení nových trendů, oborů― a 

„provozování společných laboratoří, testovacích zařízení―. 

Otázky č. 5 a 6 se soustředí na skutečnost, jaký má vliv spolupráce v klastru na 

technické inovace. Otázka č. 5 byla zodpovězena všemi respondenty (Tabulka č. 

4.13 Vliv spolupráce v klastru na technické inovace). 

 

Tabulka č. 4.13 Vliv spolupráce v klastru na technické inovace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K ohodnocení „rozhodně ano― se přiklonili tři respondenti (8,8%), „spíše ano― 

vybralo 7 respondentů (20,6%). Celkový počet kladných odpovědí bez rozlišení 

intenzity je 11 (29,4%) z celkových odpovědí. Poloţka „spíše ne― byla označena 18 

Ukazatelé/ 

Odpovědi 

Absolutní 

četnost  

Relativní 

četnost v 

% Kum. 

Celkem   34 100   

Rozhodně 

ano 3 8,8 8,8 

Spíše ano 7 20,6 29,4 

Spíše ne 18 52,9 82,3 

Rozhodně ne 6 17,7 100 

Medián 3 x 

Modus 3 x 
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krát (52,9%), coţ tvoří více neţ ½ odpovědí, „rozhodně ne― bylo variantou pro 6 

respondentů. Z odpovědí vyplývá, ţe méně neţ 1/3 firem, tedy 11 respondentů z 

celkových 34 pociťuje vliv spolupráce v klastru na technické inovace (Graf č. 4.7 

Absolutní a relativní četnost odpovědí k otázce č. 5). 

 

Graf č. 4.7 Absolutní a relativní četnost odpovědí k otázce č. 5. 

      

Navazující šestá otázka byla otázkou otevřenou a respondenti měli napsat, jak se 

projevuje konkrétní vliv spolupráce v klastru na technické inovace. Na otázku 

odpovědělo 13 respondentů (38,2%), pět respondentů (14,7%) vnímá vliv 

spolupráce v oblasti technologií, tři respondenti (8,8%) uvedli jako zdroj 

technických inovací oblast zkušebnictví. V jedné firmě (2,9%) ovlivňuje technické 

inovace moţnost „laboratorního ověření technických řešení― a jedna odpověď 

vnímá nepřímý vliv spolupráce prostřednictvím získání dotace na vývoj, coţ 

produkuje inovace ve firmě. 

Jeden respondent uvedl, ţe „ve firmě se zatím spolupráce z hlediska inovace 

prakticky neprojevila― a jeden respondent, jehoţ spolupráce trvala krátkou dobu, ţe 

…„zatím nelze hodnotit―.  

Taktéţ otázky č.7 a 8 mají spolu blízkou souvislost a pokračují v zjišťování 

odpovědi na výzkumnou otázku, jak spolupráce v klastru ovlivňuje inovační 

potenciál.  
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K ohodnocení „rozhodně ano― se nepřiklonil ţádný respondent (Graf č. 4.8 

Absolutní a relativní počet odpovědí u otázky č. 7), „spíše ano― pak vybralo 13 

představitelů firem (38,2%). Odpověď „spíše ne― byla zatrţena 14 krát (41,2%) a 

poslední moţnost, „rozhodně ne―, zvolilo 7 respondentů (20,6%). 

 

Graf č. 4.8 Absolutní a relativní počet odpovědí u otázky č. 7 

 

 

Otázka č. 7 se věnuje problematice netechnických inovací. Opět, tak jako u 

technických inovací, odpovědělo všech 34 respondentů. 

Kladné odpovědi tedy představovaly v podstatě 1/3 odpovědí, ale jednalo se jen o 

mírný vliv spolupráce na netechnické inovace, 2/3 respondentů nepociťují nebo 

spíše nepociťují vliv spolupráce na inovace marketingového či organizačního rázu 

(Tabulka č. 4.14 Vliv spolupráce na netechnické inovace). 

Otevřená otázka č. 8 byla zodpovězena 15 respondenty (44,1%). Nejčetnější 

odpověď o konkrétní podobě netechnických inovací představují organizační 

změny, tuto odpověď uvedlo 5 respondentů (14,7%). Netechnické inovace v oblasti 

marketingu byly v dotazníku zapsány u 3 respondentů (8,8%). 
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Tabulka č. 4.14 Vliv spolupráce na netechnické inovace 

Ukazatelé/ Netechnické inovace 

Odpovědi 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v %  

Kumulovaný 

počet 

Kumulovaný
36

 

počet 

Celkem   34 100   

Rozhodně ano 0 0 0 100 

Spíše ano 13 38,2 38,2 100 

Spíše ne 14 41,2 79,4 61,8 

Rozhodně ne 7 20,6 100 20,6 

Medián 3 X  

Modus 3 x  

 

Jeden respondent vnímá zisk netechnických inovací z organizovaných workshopů 

pro členy klastru a jeden respondent pociťuje vliv v podobě „generování nových 

nápadů a nových příleţitostí. Čtyři respondenti (8,8%) popsali v dotazníku nulový 

vliv, např.: …―zatím se významně neprojevuje―, „zatím jinak― a „nemáme 

výstupy―; jeden označil důvodem nulového vlivu krátké členství v klastru.  

Jedno vyjádření je nejednoznačné, kdy jsou jako pozitivum uvedeny nové 

kontakty. Dvacet respondentů (58,8%) otázku nezodpovědělo, někteří z nich jistě 

spadají do kategorie, která nepociťuje pozitivní vliv spolupráce klastru na 

netechnické inovace, ale vzhledem k počtu pozitivních odpovědí u předchozí 

otázky (č. 7), dá se předpokládat, ţe jen nedokázali uvést konkrétní projev vlivu. 

Otázka č. 9 „Probíhá v rámci vašeho klastru společné sdílení znalostí (spillover) - 

přelévání znalostí z ostatních členů klastru, které ovlivňuje vaše inovační aktivity?― 

byla zodpovězena všemi 34 respondenty (Tabulka č. 4.15 Spillover efekt s vlivem 

na inovační aktivity).  

K ohodnocení „rozhodně ano― se přiklonili dva zástupci firem (5,9%), odpověď 

„spíše ano― vybrala přesně ½ respondentů, tj. 17 (50%). Odpověď „spíše ne― byla 

zatrţena v dotazníku 11 (32,3%) a rozhodně zamítnuta moţnost přelévání znalostí 

                                                 
36

 Opačný kumulovaný počet ukazuje kumulaci negativních odpovědí. 
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v rámci klastru byla 4 krát (11,8%) – viz Graf č. 4.9 Absolutní a relativní počet 

odpovědí u otázky č. 9. 

Kladné odpovědi tedy dominují nad zápornými, i kdyţ jen mírně. Medián i modus 

jsou rovny 2, tedy odpovědi „spíše ano―. 

 

Tabulka č. 4.15 Spillover efekt s vlivem na inovační aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4.9 Absolutní a relativní počet odpovědí u otázky č. 9 
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četnost 

Relativní 

četnost v % 

 

 

Kumul. 

 počet  v % 

Celkem   34 100  - 

Rozhodně ano 2 5,9  5,9 

Spíše ano 17 50  59,9 

Spíše ne 11 32,3  91,8 

Rozhodně ne 4 11,8  100 

Medián 2 x  x 

Modus 2            x  x 
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Problematika přelévání znalostí (spillover) pokračuje dále otázkou č. 10, která 

identifikuje interní faktory procesu přelévání znalostí v rámci klastru Graf č. 4.10 

Absolutní a relativní počet odpovědí u otázky č. 10.  

Jako faktor s nejvyšším počtem přiřazení k faktorům spillover byla v dotazníku 

vybrána kooperace (10f), označilo ji 23 (67,6%), tedy  2/3 respondentů. S 16 

označenými poloţkami (47,1) byly v dotazníku označeny „stejný nebo obdobný 

proces― (10b) a „ochota sdílet znalosti― (10d) – viz Tabulka č. 4.16 Faktory 

ovlivňující proces přelévání znalostí. Téměř třetinu respondentů, tj. 11 

v absolutním vyjádření a 32,4% v relativním, oslovilo „provozování společných 

laboratoří― (10e).  

Tabulka č. 4.16 Faktory ovlivňující proces přelévání znalostí 

Faktory/ 

Ukazatelé četnosti 10a 10b 10c 10d 10e 10f 10g 10h Celkem 

Absolutní četnost 9 16 9 16 11 23 2 0 86 

Rel. četnost
37

 10,5 18,6 10,5 18,6 12,8 26,7 2,3 0 100 

Rel. četnost
38

 26,5 47,1 26,5 47,1 32,4 67,6 5,9 0 X 

 

Legenda: 

10a Stejný nebo obdobný výrobek 

10b Stejný nebo obdobný proces 

10c Společní dodavatelé 

10d Ochota sdílet znalosti  

10e Provozování společných laboratoří 

10f Kooperace  

10g Společná pracoviště 

10h Jiné 

Čtvrtina respondentů, tj. 9 (26,5%) zvolila faktorem přelévání znalostí mezi členy 

klastru „stejný nebo obdobný výrobek― (10a) a „společní dodavatelé― (10c). 

„Společná pracoviště― (10g) byla vybrána pouze 2 respondenty.  

                                                 
37

 Relativní četnost vzhledem k 86 ohodnoceným poloţkám. 
38

 Relativní četnost z 34 respondentů, tato je uvedena ve slovním ohodnocení výsledků. 
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Graf č. 4.10 Absolutní a relativní počet odpovědí u otázky č. 10 

  

Na otázky č. 11 a č. 12 odpovědělo všech 34 respondentů. První ze zmíněných 

otázek se táţe, zda firmy nyní spolupracují s univerzitami, druhá pak mapuje, zda 

s univerzitami firmy spolupracovaly i před vstupem do klastru. Z odpovědí vyplývá 

(Tabulka č. 4.17 Spolupráce s univerzitami před a po vstupu do klastru), ţe 25 

respondentů (73,5%) spolupracovalo s univerzitami jiţ dříve. Firmy, které působí 

v klastru, spolupracují s univerzitami v 28 případech (82,4%).  

 

Tabulka č. 4.17 Spolupráce s univerzitami před a po vstupu do klastru 

Ukazatelé 

četnosti/ 

Možnosti 

Absolutní četnost 

 

 

Celkem Celkem
 

Relativní 

četnost v % 

Otázka  12 11 12 11 

Celkem  34 34 100 100 

Ano  25 28 73,5 82,4 

Ne  9 6 26,5 17,6 
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Legenda: 

12 spolupráce s univerzitami před vstupem do klastru 

11 současná spolupráce s univerzitami v rámci klastru 

Samotná spolupráce firem s univerzitami nemusí ovlivňovat inovace ve firmě.  

 

Následující otázka č. 13 podrobněji sleduje, jak firmy hodnotí vliv této spolupráce. 

Na tuto otázku odpovědělo 29 z celkového počtu 34 respondentů (Tabulka č. 4.18 

Intenzita vliuv spolupráce firem s univerzitami na inovace ve firmě, Graf č. 4.11 

Absolutní a relativní počty odpovědí o vlivu spolupráce firem s univerzitami na 

inovace ve firmě). Pro 6 firem (20,7%), tedy 1/5 má spolupráce s univerzitami 

rozhodný vliv na inovace ve firmě, „spíše ano― hodnotí dalších 15 firem (44,1%), 

pozitivní odpověď na tuto otázku tedy dalo 21 firem, coţ tvoří 61,6% z celkového 

počtu a tento výsledek lze hodnotit jako velmi dobrý. Jen velmi malý vliv – „spíše 

ne― – bylo označeno 7 firmami (20,7%) a rozhodné ne bylo zatrţeno pouze jednou 

firmou. Pět respondentů na otázku neodpovědělo, dá se předpokládat, ţe jejich 

odpovědi budou spadat do negativního hodnocení, pravděpodobně do oblasti 

rozhodného ne. Hodnota modu i mediánu je rovna 2, toto hodnocení odpovídá 

„spíše ano". 

Tabulka č. 4.18 Intenzita vlivu spolupráce firem s univerzitami na inovace ve firmě 

Ukazatelé četnosti/ 

Možnosti, Ukazatelé 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Celkem   34 100 

Rozhodně ano 6 17,6 

Spíše ano 15 44,1 

Spíše ne 7 20,7 

Rozhodně ne 1 2,9 

Neodpovědělo 5 14,7 

Modus
39

 2 x 

Medián
37 

2 x 

                                                 
39

 Hodnoty modu a mediánu jsou určeny pouze z 29 odpovědí. 
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Graf č. 4.11 Absolutní a relativní počty odpovědí o vlivu spolupráce firem 

s univerzitami na inovace ve firmě 

         

Otázka č. 14 dále navazuje na otázky č. 11-13. Představitelé firem měli vybrat z 

uvedených moţností spolupráce mezi firmou a univerzitami ty, které mají vliv na 

inovace ve firmě a ohodnotit body od 1 do 5. Pět znamenal nejvyšší vliv, jedna 

nejmenší; mohlo být zatrţeno i více odpovědí (Tabulka č. 4.19 Vliv spolupráce 

firem s univerzitami na inovace ve firmě).  

Tabulka č. 4.19 Vliv spolupráce firem s univerzitami na inovace ve firmě 

Možnosti 
spolupráce/ 

Ukazatelé 14a 14b 14c 14d 14e 14f 14g 14h Celkem 

Absolutní 

četnost 
18 1 7 10 12 10 9 7 74 

1 13 1 2 4 2 0 1 3 26 

2 1 0 1 4 4 1 2 3 16 

3 3 0 3 2 4 5 1 1 19 

4 0 0 0 0 2 3 3 0 8 

5 1 0 1 0 0 1 2 0 5 

Medián  1 1 3 2 2,5 3 4 2 x 

Modus  1 1 3 1
a
 2

a
 3 4 1

a
 x 

Rel. četnost 24,3 1,3 9,5 13,5 16,2 13,5 12,2 9,5 100 

Průměr  1,61 1 2,57 1,8 2,5 3,4 3,33 1,71 2,32 

a 
– několikanásobný modus, nejmenší hodnota modu je rovna číslu v tabulce 
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Legenda: 

14a Studenti zpracovávají ve vaší firmě bakalářské a diplomové práce 

14b Studenti ve vaší firmě aplikačně zpracovávají doktorandské práce 

14c Studenti vykonávají ve vaší firmě praxi         

14d Studenti jsou zaměstnáváni ve firmě                                                  

14e Jsou aplikovány výsledky vývojově-výzkumných programů      

14f Probíhá společný vývoj           

14g Jsou provozovány společné laboratoře, testovací zařízení       

14h Probíhají společné workshopy, konference    

 

Nejčastěji vybranou odpovědí byl faktor „Studenti zpracovávají ve vaší firmě 

bakalářské a diplomové práce (14a), byl označen nadpoloviční většinou 

respondentů - 18 krát, jeho ohodnocení vlivu na inovace však bylo nízké, dosáhl 

13x ohodnocení 1 – tedy ten nejmenší přínos. I kdyţ průměrné hodnocení je rovno 

hodnotě blíţe 2 (1,61) medián i modus faktoru je roven jedné (Graf č. 4.12 

Porovnání hodnot průměru, mediánu a modu u otázky č. 14). Vyšší průměr 

způsobilo jedno hodnocení s nejvyšším vlivem a tři hodnocení průměrná. Jedná se 

tedy o poměrně častý způsob spolupráce mezi firmami a univerzitami, ale bez 

výraznějšího vlivu na inovace a tedy není ani výrazným faktorem ovlivňujícím 

inovační potenciál.  

V pořadí četností pak následuje faktor „Jsou aplikovány výsledky vývojově-

výzkumných programů― (14e), ten je označen 12 (35,3%) firmami. Je jistě 

potěšitelné, ţe faktor aspirující na činitele s výrazným vlivem inovačního 

potenciálu je častým projevem spolupráce firem a terciárního školství. Průměrné 

ohodnocení je 2,5 a této hodnoty dosáhl i medián, modus je roven 2.  

Faktorem s nejvyšší dosaţenou hodnotou modu a mediánu je spolupráce „Jsou 

provozovány společné laboratoře, testovací zařízení― (14g), byl vybrán 9 krát 

(26,4%) a medián i modus činí 4, průměrná hodnota je však niţší, 3,34. I tak je to v 

pořadí druhá nejvyšší průměrná hodnota, tu nejvyšší dosáhl faktor „Probíhá 

společný vývoj― (14f), který byl identifikován mezi respondenty 10 krát (29,4%) 

modus i medián jsou rovny 3.  
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Na opačném ţebříčku hodnocení stojí moţnost „Studenti ve vaší firmě aplikačně 

zpracovávají doktorandské práce― (14b), ta byla vybrána pouze jednou a i její 

přínos je roven nejniţší hodnotě. Nízký vliv na inovace respondenti přisoudili 

moţnosti „Studenti jsou zaměstnáváni ve firmě„ (14d), i kdyţ byla identifikována 

poměrně často, 10 krát, průměrná hodnota je 1,8 a varianta „Probíhají společné 

workshopy, konference― (14h), označena 7 krát, průměrné hodnocení 1,71. 

Poslední s navrţených moţností „Studenti vykonávají ve vaší firmě praxi― (14c) 

byla označena 7 krát, modus i medián roven 3, průměrné hodnocení 2,57.  

 

Graf č. 4.12 Porovnání hodnot průměru, mediánu a modu u otázky č. 14 

 

a – několikanásobný modus, nejmenší hodnota modu je rovna číslu v tabulce 

 

Také otázky č. 15 a č. 16 na sebe úzce navazují. Sledují další z faktorů spillover 

efektu, coţ je provozování společných laboratoří a testovacích zařízení.  

V uvedených dotazech se zjišťuje, zda provozování společných laboratoří a 

testovacích zařízení má vliv na inovace výrobků/ sluţeb a jak významný dle 

respondentů tento vliv je. Z celkového počtu 34 respondentů dva (5,9%) na otázku 

neodpověděli, 10 (29,4%) se domnívá, ţe společné provozování laboratoří a 

testovacích zařízení má vliv na inovace ve firmě, téměř dvě třetiny -22 respondenti 

pak uvádějí, ţe vliv nemá (Tabulka č. 4.20 Vliv provozování společných laboratoří 

a testovacích zařízení na technické inovace).  
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Tabulka č. 4.20 Vliv provozování společných laboratoří a testovacích zařízení na 

technické inovace 

Ukazatelé/ 

Odpovědi  

Absolutní 

počet 

Relativní 

počet v % 

Celkem  34 100 

Ano  10 29,4 

Ne   22 64,7 

Neodpovědělo  2 5,9 

 

Tato otázka má určitou souvislost i s otázkou č. 1, kde 22 respondentů potvrdilo 

spolupráci v oblasti zkušebnictví a testování, tedy spolupráce v této oblasti 

v klastrech je relativně častá (64,7%), ale její vliv na inovace je jen u poloviny 

z nich. Další moţnou korelaci nacházíme u otázky č. 14, kdy provozování 

společných laboratoří bylo indikováno ve spolupráci firem a univerzit, počet 

respondentů je obdobný (9), tam však respondenti uvádějí daleko vyšší vliv na 

inovace. Prostřednictvím otázky č. 16 byla hodnocena síla vlivu provozování 

společných laboratoří nebo testovacích zařízení na inovace výrobků/ sluţeb pro 

firmy (Tabulka č. 4.21 Síla vlivu provozování společných laboratoří a testovacích 

zařízení na technické inovace).  

Do hodnocení se zapojilo pouze 13 respondentů, 21 neoznačilo ţádnou z moţností. 

(Graf č. 4.13 Absolutní a relativní počty odpovědí o vlivu provozování společných 

laboratoří a testovacích zařízení na inovace ve firmě). Hodnocení „rozhodně 

významný― bylo označeno 4 respondenty (11,8%), „spíše významný― je vliv 

provozování společných laboratoří a testovacích zařízení na inovace pro taktéţ 4 

respondenty (11,8%). „Spíše nevýznamný― vliv hodnotí 2 (5,9%), coţ po sečtení s 

předchozími hodnoceními přesně koresponduje s počtem 10 respondentů, kteří 

označili u předchozí otázky kladný vliv provozování společných laboratoří a 

testovacích na inovace. Dá se předpokládat, ţe označení „rozhodně nevýznamný― 

připadá na respondenty, kteří deklarovali u 15 otázky odpověď ne. 
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Tabulka č. 4.21 Síla vlivu provozování společných laboratoří a testovacích zařízení 

na technické inovace 

Ukazatelé/ 

Vliv provozování společných 

laboratoří na inovace  

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Celkem   34 100 

Rozhodně významný 4 11,8 

Spíše významný 4 11,8 

Spíše nevýznamný 2 5,9 

Rozhodně nevýznamný 3 8,8 

nemá vliv 21 61,7 

Medián 2 x 

Modus 1 x 

 

 

Graf č. 4.13 Absolutní a relativní počty odpovědí o vlivu provozování společných 

laboratoří a testovacích zařízení na inovace ve firmě 
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Otázka č. 17 je úzce provázána s otázkou následující. Nejprve výsledky ukazují, 

nakolik je členství v klastru nápomocné v realizaci jinak obtíţně uskutečnitelných 

projektů (Tabulka č. 4.22 Nakolik členství v klastru napomohlo realizaci projektů) 

– v 22 případech (64,7%) oproti 12 (35,3%), pak je zkoumán vliv uskutečněných 

projektů na inovace. 

 

Tabulka č. 4.22 Nakolik členství v klastru napomohlo realizaci projektů  

Sloupec1 

Absolutní 

počet 

Relativní 

počet v % 

Počty MSP 

 v % 

Celkem 34 100 25 100 

Ano  22 64,7 16 64 

Ne  12 35,3 9 36 

 

 

Členství v klastru pozitivně ovlivnilo realizaci projektů u 64 % malých a středních 

podniků a u dokonce u 66,7% podniků velkých. Z toho vyplývá, ţe i velké firmy 

získávají – zvlášť v době krizové a post-krizové podporu díky členství v klastru. 

Zda mají realizované projekty vliv na inovace, zodpovědělo 24 respondentů 

(70,6%) - Tabulka č. 4.23 Vliv realizovaných projektů na inovace. K ohodnocení 

„rozhodně ano― se připojilo 6 (17,6%) z celkového počtu respondentů, „spíše ano― 

zvolilo 12 (35,3%), vliv projektů, které se uskutečnily díky spolupráci v klastru a 

mají vliv na inovace více či méně připouští celkem nadpoloviční většina 18 

respondentů (52,3%).  

Moţnost „spíše ne― byla označena 4 (11,8%) představiteli firem a „rozhodně ne― 2 

(5,9%) - Graf č. 4.14 Absolutní a relativní počty odpovědí k otázce č. 18. U 10 

neoznačených odpovědí se dá předpokládat negativní hodnocení, respondenti byli v 

předchozí otázce vyzváni, aby přešli k následujícímu dotazu, pokud odpověděli ne. 
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Tabulka č. 4.23 Vliv realizovaných projektů na inovace 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v % 

Celkem 34 100 

Rozhodně ano 6 17,6 

Spíše ano 12 35,3 

Spíše ne 4 11,8 

Rozhodně ne 2 5,9 

neodpovědělo 10 29,4 

Medián 2 x 

Modus 2 x 

 

Graf č. 4.14 Absolutní a relativní počty odpovědí k otázce č. 18 

          

 

 

V rámci otázky č. 19 měli respondenti uvést, zda v jejich firmách „vzrostly trţby 

z nových – inovovaných výrobků po vstupu do klastru― (Tabulka č. 4.24 Růst tržeb 

z nových – inovovaných výrobků po vstupu do klastru) a v návaznosti na to pak 

odhadnout procento trţeb z inovovaných výrobků (Tabulka č. 4.25 Zvýšení tržeb z 

nových – inovovaných výrobků po vstupu do klastru).  
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Tabulka č. 4.24 Růst tržeb z nových – inovovaných výrobků po vstupu do klastru 

Ukazatele/ 

             Odpovědi  

Absolutní 

četnost  

Relativní 

četnost v % 

 

MSP 

Velké 

podniky 

Celkem  34 100 25 9 

Ano  14 41,2 12 2 

Ne  19 55,9 12 7 

Neodpovědělo  1 2,9 1 - 

 

Růst trţeb potvrdilo 14 firem (41,2%), 19 uvedlo odpověď ne (55,2%) a 1 

respondent na otázku neodpověděl. Pokud bude provedena filtrace dat pomocí 

velikosti firem, pak na malé a střední firmy připadá 12 pozitivních odpovědí (48%) 

z celkového počtu MSP. Stejný počet respondentů udává negativní odpověď a 

jedna malá a střední firma na otázku neodpověděla. U velkých firem lze nalézt jen 

2 kladné odpovědi, coţ odpovídá 22,2% z celkového počtu 9 velkých podniků. 

 

Tabulka č. 4.25 Zvýšení tržeb z nových – inovovaných výrobků po vstupu do klastru 

Ukazatele/ 

  Odpovědi 

Absolutní 

počet 

Relativní 

počet v % 

Kum. 

součet 

Dle velikosti  firem 

MSP Velké firmy 

Celkem 34 100  25  

5% 11 32,4 32,4 10 1 

10% 3 8,8 41,2 3 - 

20% 1 2,9 44,1 - 1 

  

    

Bez odpovědi 19 55,9 100 12 7 

 

I následující otázka (č. 21) se věnuje kritériu, které prezentuje vliv spolupráce 

v klastru na inovační potenciál (Tabulka č. 4.26 Zvýšení počtu zaměstnanců ve 

vývoji (popř. výzkumu) po vstupu do klastru). Respondenti v ní měli uvést, zda 
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vzrostl ve firmách po vstupu do klastru počet zaměstnanců ve vývoji (popř. 

výzkumu)? Výsledky této otázky jsou ovlivněny několika skutečnostmi: 

ekonomickou krizí, počtem let spolupráce v klastru a také zaměřením spolupráce.  

 

Tabulka č. 4.26 Zvýšení počtu zaměstnanců ve vývoji (popř. výzkumu) po vstupu do 

klastru 

Ukazatele/ 

             Odpovědi  

Absolutní 

četnost  

Relativní 

četnost v % 

Dle velikosti  firem 

MSP 

Velké 

podniky 

Celkem  34 100 25 9 

Ano  9 26,5 3 6 

Ne  23 67,6 21 2 

Neodpovědělo  2 5,9 1 1 

 

Na tuto otázku odpovědělo 32 respondentů, 9 pozitivně (26,5%), 23 negativně 

(67,6%), tedy plné 2/3 firem a 2 respondenti neodpověděli. Pokud je provedeno 

filtrování z hlediska dvou základních souborů – tedy malých a středních firem a 

firem velkých, pak výsledky vyznívají jednoznačně pro velké firmy, neboť přesně 

2/3 z nich (6 respondentů -66,7%) uvedlo kladnou odpověď, dva respondenti 

negativní a jeden neodpověděl. Z malých a středních firem pak pouze 3 uvedly 

(12%), ţe po vstupu do klastru se zvýšil počet pracovníků ve vývoji (popř. 

výzkumu,) oproti 20 (84%), které vstup do klastru z hlediska posílení 

intelektuálního kapitálu nepostihl. 

 

Otázky č. 22 aţ 27 identifikují skupinu respondentů z hlediska jejich velikosti, 

nezávislosti, oblasti zaměření, právní formy, zahraniční majetkové účasti a také 

z hlediska doby, po kterou jsou sdruţeny v klastru. Tyto otázky se pouţily pro 

filtrování odpovědí a odlišení vlivu faktorů na jednotlivé skupiny firem (např. 

otázky č. 11 a 12 týkající se spolupráce s univerzitami).  

Otázka č. 22 rozlišuje firmy z hlediska velikosti (Tabulka č. 4.27 Respondenti dle 

velikosti firem). Mezi respondenty byli 4 představitelé mikrofirem (11,7%), tedy do 
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10 zaměstnanců, 7 připadá na malé firmy (20,6%). Více neţ třetina (41,2%) 

respondentů se rekrutuje ze středních firem – 14 zástupců a velké firmy se 

zaměstnanci nad 250 osob tvoří ¼ respondentů – tedy 9 firem (26,5%). Pokud 

rozlišíme pouze malé a střední firmy jako jeden soubor a velké firmy jako druhý 

soubor, pak sledujeme 25 a 9 respondentů, v procentuálním vyjádření 73,5% a 

26,5%. Jedná o statisticky malé soubory a v případě testování hypotéz je pak nutné 

sledovat zda mezi sledovanými znaky neexistuje závislost.  

 

Tabulka č. 4.27 Respondenti dle velikosti firem  

respondenti 34 100% 100% 

mikrofirmy 4 11,7 

 

73,5 

malé firmy 7 20,6 

střední firmy 14 41,2 

velké firmy 9 26,5 26,5 

 

Otázka č. 23 sledovala nezávislost firem, tedy zda jiné podniky nevlastní ve firmě 

více neţ 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv (Tabulka č. 4.28 

Nezávislost firem). Z celkového souboru 34 respondentů je 28 (82,4%) firem 

nezávislých, a 6 firem (17,6%).  

 

Tabulka č. 4.28 Nezávislost firem 

Ukazatelé/ 

Složení firem Absolutní počet Relativní počet v % 

Celkem  34 100% 

Nezávislé firmy 28 82,4 

Závislé firmy
40

 6 17,6 

 

 

                                                 
40

 Více neţ 25% hlasovacích práv vlastní jiná firma 
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Otázku č. 24 „Jak dlouho jste členem klastru“ zodpovědělo celkem 33 

respondentů z celkového počtu 34 (Tabulka č. 4.29 Počet let členství v klastru). Dá 

se předpokládat, ţe jeden respondent, který neodpověděl na otázku, je v klastru 

kratší dobu neţ uvedený 1 rok, proto nezatrhl ţádnou z odpovědí, důvodem 

nezatrhnuté odpovědi můţe být i nepozornost. 

 Z 34 respondentů je 7 členů (20,6%) členem klastru 1 aţ dva roky, 13 (38,2%) dva 

aţ čtyři roky, nad čtyři roky je rovněţ 13 (38,2%) respondentů. Alespoň dva roky 

je tedy členem klastru 26 respondentů, coţ je 78,8% respondentů. Na otázky 

v dotazníku tedy většinou odpovídali představitelé firem, kteří mají s působením 

v klastru několikaleté zkušenosti.
41

 

 

Tabulka č. 4.29 Počet let členství v klastru 

Ukazatelé/ 

Počet let v 

klastru 

Absolutní  

počet 

Relativní 

počet v  % 

Kumulovaný 

součet  

Absolutní   Relativní  

Celkem  34 100 - - 

1 až 2 7 20,6 7 20,6 

2 až 4 13 38,2 20 

76,4 více než 4 13 38,2 33 

Neodpovědělo 1 3,0 34 100 

 

Otázka č. 25 mapovala oblasti činnosti respondentů dotazníku (Tabulka č. 4.30 

Oblasti činnosti respondentů dotazníku). Z 34 respondentů je 8 (23,5 %) 

etablováno ve sluţbách. Tento široký pojem zahrnuje často sluţby pro průmysl, 

např. zkušebnictví. Pod pojmem jiná (3 respondenti – 8,8 %) je zahrnuta logistika, 

konkrétněji přepravní boxy pro automobilový průmysl, coţ by se opět dalo 

zahrnout pod oblast sluţeb a dále nakládání s odpady, další z respondentů uvedl, ţe 

jeho činnost je diverzifikovaná (sluţby pro metalurgický, automobilový a 

strojírenský průmysl a slévárenství). 

                                                 
41

 Dotazník nebyl zaslán zcela nově vzniklému klastru, který byl ustanoven pouhý měsíc před zadáváním 

dotazníků. 
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Sedm respondentů (20,6%) pracuje v oblasti strojírenského průmysl, odnoţi 

strojírenství, tedy oblasti automobilového průmyslu se věnuje 6 respondentů 

(17,7%). Pokud sečteme oblast strojírenství a automobilového průmyslu, pak 

dohromady představují 13 respondentů, tedy více neţ 1/3 (38,3%) respondentů. 

 

Tabulka č. 4.30 Oblasti činnosti respondentů dotazníku 

Oblast činnosti 

Počet 

respondentů 

 Z celkového 

počtu 

respondentů v % 

automobilový průmysl 6 17,7 

strojírenský průmysl 7 20,6 

chemický průmysl 0 0 

energetický průmysl 6 17,7 

stavební průmysl 3 8,8 

oblast výpočetní techniky 1 2,9 

vývoj a výzkum 0 0 

služby 8 23,5 

jiná  3 8,8 

Celkem 34 100 

 

 

 

       

Energetickému průmyslu se věnuje 6 respondentů (17,7%), stavebnímu průmyslu 3 

respondenti (8,8%) a jeden respondent (2,9 %) zastupuje oblast výpočetní techniky.  

Jeden respondent - jednalo se o velkou firmu – zabírá všechny vymezené oblasti 

činnosti, u ţádného z respondentů nezujímá převáţná činnost v oblasti vývoje a 

výzkum. 

Celkem na oblast průmyslu připadá 22 respondentů (64,7 %), coţ je poměrně 

významné z hlediska zaměření práce, která se soustředí na inovační potenciál firem 

a spillover efekt a výsledky tedy mají i určitou vypovídací schopnost. 

Na otázky v dotazníku odpovídali respondenti, jejichţ právní formou je společnost 

s ručením omezeným 23 (67,6%) – nebo akciová společnost 10 (29,4%) jeden 
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z respondentů uvedl jinou právní formu (2,9%), nekonkretizoval jakou. Z 

celkového vzorku 34 respondentů bylo 9 firem (26,5%) se zahraniční majetkovou 

účastí, oproti 25 firmám (73,5%) bez zahraničního kapitálu.  

4.2.5 Statistické testování hypotéz 

 

Pro práci byly vymezeny následující nulové hypotézy (viz kapitola č.2.6 Stanovení 

hypotéz): 

 H10: Spolupráce v klastrech nemá vliv na technické inovace 

 H20: Spolupráce v klastrech nemá vliv na netechnické inovace 

 H30: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na technické i na netechnické inovace 

 H40: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na technické inovace u malých a 

středních i velkých firem 

 H50: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na netechnické inovace u malých a 

středních i velkých firem 

 H60: Přelévání znalostí (spillover) spolupráce v klastrech nemá pozitivní vliv na 

50% firem  

K nulovým hypotézám jsou přiřazeny alternativní hypotézy a pomocí statistických 

metod uvedených v kapitole 2.3 Použité metody výzkumu budou jednotlivé 

hypotézy vyhodnoceny a pak přijaty nebo zamítnuty.  

 

K vyhodnocení hypotézy H10
42

  a H11, je vyuţito relativních četností, hypotéza 

vychází z otázky č. 5. 

 H10: Spolupráce v klastrech nemá vliv na technické inovace 

 H11: Spolupráce v klastrech má vliv na technické inovace 

 

Graf četností  (Graf č. 4.15 Četnosti odpovědí o vlivu spolupráce v klastrech na 

technické inovace) naznačuje převaţující mírně negativní hodnocení. Z toho 

pohledu je nulová hypotéza přijata a alternativní hypotéza tak není potvrzena. Vliv 

spolupráce firem v klastru neovlivňuje 50% firem tak, aby to statisticky bylo 

významné. 

                                                 
42

 Indexem 0 je označena nulová hypotéza, indexem 1 pak hypotéza alternativní, nazývaná téţ variantní. 
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Graf č. 4.15 Četnosti odpovědí o vlivu spolupráce v klastrech na technické inovace  
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Také hodnocení hypotéz H20  a H21, vyuţívá hodnocení pomocí relativních 

četností, hypotéza vychází z otázky č. 7. 

 

 

 H20: Spolupráce v klastrech nemá vliv na netechnické inovace, 

 H21: Spolupráce v klastrech má vliv na netechnické inovace, 

Graf četností  (Graf č. 416 Četnosti odpovědí o vlivu spolupráce v klastrech na 

netechnické inovace) naznačuje převaţující mírně neutrální hodnocení a nulová 

hypotéza je přijata, alternativní hypotéza není potvrzena. Vliv spolupráce firem 

klastru neovlivňuje 50% firem tak, aby to statisticky bylo významné. 
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Graf č. 4.16 Četnosti odpovědí o vlivu spolupráce v klastrech na netechnické 

inovace  

 

         Legenda: 

Rozhodně ano 0 

Spíše ano 13 

Spíše ne 14 

Rozhodně ne 7 

     

Pro vyhodnocení hypotéz H30  a H31, byl vyuţit párový t-test, hypotéza vychází 

z otázek č. 5 a 22. 

 H30: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na technické i na netechnické inovace, 

  H31: Spolupráce v klastrech nemá stejný vliv na technické i na netechnické 

inovace, 
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Hodnota testovacího kritéria neleţí v kritickém oboru, nulovou hypotézu H30 

přijímáme na hladině významnosti 5%. Vliv spolupráce firem v klastrech na 

technických i netechnických inovacích je obdobný. 

 

Pro vyhodnocení hypotéz H40 a H41 bylo zvoleno statistické testování pomocí 

kontingenční tabulky (viz příloha č. 11 Statistické výpočty), hypotéza vychází 

z otázek č. 5 a 22. 

 H40: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na technické inovace u malých a 

středních i velkých firem, 

 H41: Spolupráce v klastrech nemá stejný vliv na technické inovace u malých a 

středních i velkých firem, 

2
exp = 12,11716 

2
0,05(9) = 16,91898  

W0,05 =< 16,9189776161061 ; +nekonečno ) 

Hodnota testovacího kriteria neleţí v kritickém oboru W0,05, rozdělení odpovědí 

pro všechny kategorie firem jsou obdobné, proto H40 přijímáme na hladině 

významnosti 5%. 

 

Také vyhodnocení hypotéz H50  a H51 vyuţívá kontingenční tabulky (viz Příloha 

č. 11 Statistické výpočty). 

 

 H50: Spolupráce v klastrech má stejný vliv na netechnické inovace u 

malých a středních i velkých firem, 

 H51: Spolupráce v klastrech nemá stejný vliv na netechnické inovace u 

malých a středních i velkých firem. 

 

2
exp 6,342752 

       2
0,05(9) 16,91898 

       W0,05 = < 16,9189776161061 ; +nekonečno ) 
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I hodnota testovacího kritéria u hypotézy neleţí v kritickém oboru W0,05, proto 

H50 přijímáme na hladině významnosti 5%. 

 

Poslední formulované hypotézy H60  a H61  v disertační práci se týkají přelévání 

znalostí v klastrech. Jejich vyhodnocení vyuţívá relativních četností (Graf č. 4.17 

Četnosti odpovědí u vlivu spolupráce firem v klastrech na přelévání znalostí) 

. 

 H60: Přelévání znalostí (spillover) spolupráce v klastrech nemá pozitivní vliv na 

50% firem, 

 H61: Přelévání znalostí (spillover) spolupráce v klastrech má rozhodný vliv na 

50% firem.  

 

Graf č. 4.17 Četnosti odpovědí u vlivu spolupráce firem v klastrech na přelévání 

znalostí 

 

 

Rozhodně ano
6%

Spíše ano
50%

Spíše ne
32%

Rozhodně 
ne

12%

Legenda Rel. četnosti

Rozhodně ano 2 5,9

Spíše ano 17 50

Spíše ne 11 32,3

Rozhodně ne 4 11,8

Celkem 34 100
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Jako "rozhodně ano" hodnotí vliv 5,9% respondentů, pokud však budeme hodnotit 

souhrnně pozitivní odpovědi "rozhodně ano" a "spíše ano", pak je to těsně 

nadpoloviční většina 56%. 44,1% respondentů se přiklonilo k záporné odpovědi 

"spíše ne" či "rozhodně ne", nulová hypotéza je proto odmítnuta a přijímáme 

hypotézu alternativní.   

Po shrnutí výsledků testování hypotéz, pak v prvních pěti případech je přijata 

nulová hypotéza, v šestém je pak nulová hypotéza odmítnuta a přijata je hypotéza 

alternativní. I kdyţ se nepotvrdil statisticky významný vliv spolupráce v klastrech 

na technické a netechnické inovace, výsledky budou ještě porovnány s dostupnými 

statistickými daty.  

                                                                                                                   

4.3 Zodpovězení výzkumné otázky 

Ze stanovené výzkumné otázky „Jaký vliv má spolupráce malých, středních a 

velkých firem sdruţených v klastrech na inovační potenciál těchto firem?― byly 

generovány tři dílčí cíle, které zastupují tři okruhy proměnných ovlivňující 

inovační potenciál firem. Cílem práce je tedy zjistit: 

[1] jaký je vliv spolupráce firem v klastrech na technické a netechnické inovace, 

[2] jak spolupráce firem a univerzit v rámci klastru ovlivňuje inovace ve firmách, 

[3] jaké vnitřní faktory ovlivňují proces přelévání znalostí v rámci klastru. 

 

 

4.3.1 Vliv spolupráce v klastru na technické a netechnické inovace 

 

Dotazník, který byl sestaven pro zjišťování dat o vlivu spolupráce na inovační 

potenciál firem v rámci klastru, se zaměřil i na podrobnější sledování technických a 

netechnických inovací. Byla zjišťována intenzita tohoto vlivu a také její konkrétní 

projevy.  
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Tabulka č. 4.31 Vliv spolupráce v klastru na inovace 

 

Pokud porovnáme odpovědi respondentů, pak vliv spolupráce v klastru na 

technické inovace připouští 10 respondentů, na netechnické 13 (Tabulka č. 4.31 

Vliv spolupráce v klastru na inovace).  

Z hlediska srovnání relativních četností, pak technické inovace jsou ovlivněny 

spoluprací v klastru u 29,4% oproti 38,2% u inovací netechnických. Srovnání 

pouhého počtu firem, jejichţ inovace jsou ovlivněny klastrovou spoluprací vyznívá 

ve prospěch inovací netechnických, ale výrazně odlišného výsledku dosáhneme 

komparací intenzity ovlivnění. Respondenti měli označit intenzitu vlivu spolupráce 

na inovace v kategoriích „rozhodně ano, „spíše ano―, „spíše ne―, „rozhodně ne―. 

„Rozhodně ano, v případě technických inovací označili 3 respondenti, ale v případě 

netechnických inovací tuto kategorii neoznačil ani jeden respondent.  „Spíše ano― 

pak označilo u technických inovací 7 (20,6%) respondentů a u netechnických 13 

(38,2%). Určité váhání a přiklonění se k „spíše ne― se projevilo u 18 respondentů 

(52,9%) pro inovace technické a 14 (41,2%) pro netechnické. „Rozhodně ne― 

vybralo 6 respondentů u inovací technických a 7 u netechnických. Z těchto 

výsledků vyplývá, ţe intenzivnější vliv spolupráce v klastru je u inovací 

technických neţ netechnických, procento alespoň kladně ovlivněných firem je 

vyšší u inovací netechnických, tedy v oblasti marketingu, organizaci či jiných 

mimo inovace výrobků, sluţeb či technologií. U obou druhů inovací je však 

převaha záporných odpovědí.  

Ukazatelé/

Odpovědi Absolutní četnostRelativní četnost v % Kum.

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost v 

% Kum.

Celkem  34 100 34 100

Rozhodně 

ano 0 0 0 3 8,8 8,8

Spíše ano 13 38,2 38,2 7 20,6 29,4

Spíše ne 14 41,2 79,4 18 52,9 82,3

Rozhodně ne 7 20,6 100 6 17,7 100

Medián 3 3

Modus 3 3

X x

x x

Netechnické inovace Technické inovace
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Z provedeného průzkumu ČSÚ lze vidět, ţe podíl technicky inovujících podniků 

byl v letech 2006-2008 v ČR roven 31,6%; 27,5 % u malých firem, 42,2% u 

středních a 62,9 % u velkých firem (Graf č. 4.18) 

Graf č. 7.15 Podíl technicky inovujících podniků na celkovém počtu podniků podle 

velikosti; 2006–2008 

  

Zdroj: [1] Inovační aktivity podniků v ČR v letech 2006-2008. Český 

statistický úřad, Praha  2010. ISBN  978-80-250-2024-1. 

V Moravskoslezském kraji byl podíl technicky inovujících firem ještě niţší, dosáhl 

pouze 25,0%; tento výsledek je nejniţší ze všech krajů ČR (Inovační aktivity 

podniků v ČR v letech 2006-2008, 2010). Vzhledem k tomuto výsledku je vliv 

spolupráce v klastru výrazný, neboť ovlivnil celkem 29,6% firem, coţ je více neţ 

celkové procento firem, které uvádějí technické inovace.  

Podíl netechnicky inovujících firem dosáhl v letech 2006-2008 celkem 42,2%, 

z toho 39,2% malých firem, 50,3% středních a 65,6% velkých. V oblasti 

Moravskoslezského kraje přiznává netechnické inovace 37,2 % firem. Spolupráce 

firem v klastrech ovlivnila 38,2% firem, coţ je opět více neţ celkové procento 

inovujících firem. 

Z otázek č. 6 a 8 dotazníku vyplývá, jak se projevuje konkrétní vliv spolupráce v 

klastru na technické a netechnické inovace. Otázku konkrétního vlivu technických 

inovací odpovědělo 13 respondentů (38,2%) a 15 respondentů (44,1%) u inovací 

netechnických.  
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Konkrétní vliv u inovací technických pak pět respondentů (14,7%) vnímá vliv 

spolupráce v oblasti technologií, tři respondenti (8,8%) uvedli jako zdroj 

technických inovací oblast zkušebnictví. V jedné firmě (2,9%) ovlivňuje technické 

inovace moţnost „laboratorního ověření technických řešení― a jedna odpověď 

vnímá nepřímý vliv spolupráce prostřednictvím získání dotace na vývoj.  

Nejčetnější odpověď o konkrétní podobě netechnických inovací představují 

organizační změny, tuto odpověď uvedlo 5 respondentů (14,7%). Netechnické 

inovace v oblasti marketingu byly v dotazníku zapsány u 3 respondentů (8,8%). 

V jednom vyjádření jsou jako pozitivum uvedeny nové kontakty, coţ můţe 

nepřímo vést k inovacím netechnickým i technickým, ale samo o sobě to projevem 

ovlivnění v oblasti inovací není. 

Tabulka č. 4. 32 Konkrétní vliv inovací v klastrech 

Konkrétní vliv inovací v klastrech 

Technické Netechnické 

Informace o nových výrobních 

technologiích  

Generování nových nápadů  

Podpora v oblasti získávání dotací na vývoj Nové kontakty 

Nové metody zkušebnictví Workshopy pro členy klastru 

Moţnost kooperace v nových technologiích Nové příleţitosti 

Získání  know-how  Spolupráce v oblasti marketingu  

Zavedení nové technologie vyuţití surovin  Nové marketingové metody 

Provozování společných laboratoří Organizační změny 

Nová technická řešení  

Zavedení nové technologie  

Laboratorní ověřování technických řešení  

Vývoj nových zkušebních zařízení a jejich 

provozování ve společných laboratořích 

klastru 

 

Zdroj: Vlastní, dle dotazníku 
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Jeden respondent vnímá zisk netechnických inovací z organizovaných workshopů 

pro členy klastru a jeden respondent pociťuje vliv v podobě „generování nových 

nápadů a nových příleţitostí.  

Z šetření tedy vyplývá, ţe vliv spolupráce v klastru na technické i netechnické 

inovace je výrazná z hlediska počtu ovlivněných firem, ale celková intenzita 

ovlivnění je spíše niţší. Konkrétní projevy u technických inovací jsou především 

v oblasti technologií a zkušebnictví; u netechnických pak převaţují organizační 

změny a inovace v oblasti marketingu. Komplexní projevy technických a 

netechnických inovací jsou v pořadí dle četnosti uvedeny v tabulce č. 4.32 

Konkrétní vliv inovací v klastrech. 

Pokud je vzato do úvahy, ţe respondenti jsou sdruţeni v klastrech, které jsou 

průmyslově orientovány, dala se očekávat míra ovlivnění spoluprací v klastru 

vyšší, neţ dokládají výsledky. 

 

4.3.2 Vliv spolupráce firem a univerzit v rámci klastru na inovace  

Aktivní spolupráce mezi univerzitami a firmami je jedním z potenciálních zdrojů 

inovací, a tedy bude i ovlivňovat inovační potenciál firem, jak jiţ bylo uvedeno v 

kapitole 6.5.1 Vztah klastrů a univerzit. Proto logicky další generovaný dílčí cíl se 

týká zjištění, jak spolupráce firem a univerzit v rámci klastru ovlivňuje inovace ve 

firmách. 

Z odpovědí v dotaznících lze vyčíst (Tabulka č. 4.33 Spolupráce s univerzitami 

před a po vstupu do klastru dle velikosti firem), ţe před vstupem do klastru 

spolupracovalo s univerzitami celkem 25 firem a po vstupu do klastru je to 28 

firem. Vstup do klastru inicioval spolupráci pouze u tří dalších firem, z toho dvě 

byly firmy velké a pouze v jednom případě se jednalo o firmu z kategorie malé a 

střední. 

Vzhledem k faktu, ţe univerzity musí být členy podporovaných klastrů, je počet 

firem, které ke spolupráci s univerzitou ovlivnil vstup do klastru, relativně malý. 

Hodnocení této otázky můţe ovlivnit fakt, ţe firmy, které odpovídaly na dotazníky, 

jsou aktivními firmami, naopak ty, které teprve klastr inicioval ke spolupráci s 

univerzitami a poprvé mohly začít určitou spolupráci, na dotazník neodpovídaly. 
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Tabulka č. 4.33 Spolupráce s univerzitami před a po vstupu do klastru dle velikosti 

firem 

Ukazatelé 

četnosti/ 

Možnosti 

Absolutní četnost 

 

 

Celkem 

Z toho 

MSF
43

 Celkem 

Z toho 

MSF
45 

Relativní 

četnost v % 

Otázka  12 11 12 11 

Celkem  34 25 34 25 100 100 

Ano  25 18 28 19 73,5 82,4 

Ne  9 7 6 6 26,5 17,6 

Legenda: 

12 spolupráce s univerzitami před vstupem do klastru 

11 současná spolupráce s univerzitami v rámci klastru 

Celkově, za všechny velikostní kategorie -  počet spolupracujících firem s terciární 

sférou vysoce převyšuje procento, které je uváděno ve statistikách pro Českou 

republiku, tam je sledována spolupráce u necelého jednoho procenta firem
44 

(viz 

Tabulka č. 4.34 Spolupráce firem a VŠ ve světě).  

 

Tabulka č. 4.34 Spolupráce firem a VŠ ve světě 

 

  Zdroj: Spolupráce univerzit a firem je v Česku jedna z nejhorších. Studie 

http://hn.ihned.cz/c1-45330640-studie-spoluprace-univerzit-a-firem-je-v-cesku-

jedna-z-nejhorsich  

 

                                                 
43

 Velkých firem je mezi respondenty 9. 
44

 Posuzováno pouze podle finančního podílení se na společných vědecko-výzkumných projektech  
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Pokud je sledován vztah mezi univerzitou a firmou s ohledem na intenzitu vlivu na 

inovace, pak je u velkých firem markantní silný vliv, kdy 44,4% firem udává, ţe 

spolupráce mezi univerzitou a firmou rozhodně ovlivňuje inovace ve firmě 

(Tabulka č. 4.35 Vliv spolupráce firem s univerzitami dle velikosti firem). Malé a 

střední podniky rozhodně ovlivňuje spolupráce jen v 8% případů a v 56% 

rozpoznávají pozitivní vliv, jeho intenzita je však nízká. U obou skupin firem bez 

ohledu na velikost, podíl pozitivních odpovědí přesahuje ½ respondentů.  

 

Tabulka č. 4.35 Vliv spolupráce firem s univerzitami dle velikosti firem 

Ukazatelé četnosti/ 

Možnosti, Ukazatelé 

Absolutní 

četnost 

 

MSP v % 

 

Velké 

firmy v % 

Celkem   34 25 100 9 99,9
45

 

Rozhodně ano 6 2 8 4 44.4 

Spíše ano 15 14 56 1 11,1 

Spíše ne 7 4 16 3 33,3 

Rozhodně ne 1 1 4 - 11,1 

Neodpovědělo 5 4 16 1  

 

 

Nejčastější činností, která probíhá v rámci spolupráce mezi univerzitami a firmami 

je zpracování bakalářských a diplomových prací, následována vysoce inovační 

činností, a to je aplikace výsledků vývojově výzkumných programů (Tabulka č. 

4.36 Vliv spolupráce firem s univerzitami na inovace ve firmě dle pořadí četnosti). 

Poměrně často jsou studenti ve firmách zaměstnáváni (10 krát) a tato skutečnost 

dle respondentů má malý aţ střední vliv na inovace. Nejvyšší hodnotu vlivu 

z hlediska působnosti na firemní inovace by měl mít společný vývoj (10krát) a také 

provozování společných laboratoří (9 krát). Nejniţší hodnotu výskytu má aplikační 

zpracování doktorandských prací, také vliv na inovace je zanedbatelný, dosahuje 

pouze hodnotu 1. 

                                                 
45

 Chyba vzniklá zaokrouhlením 
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V kaţdém ohledu je nepochybné, ţe v uvedeném vzorku respondentů probíhá 

intenzivní spolupráce mezi firmami a univerzitami, a tato spolupráce ovlivňuje 

inovace ve firmách.  

 

Tabulka č. 4.36 Vliv spolupráce firem s univerzitami na inovace ve firmě dle pořadí 

četnosti 

 

Ohodnocení  

Možnosti spolupráce/ 

 

1 2 3 4 5 celkem  

Studenti zpracovávají bakalářské a 

diplomové práce 

 

13 1 3 0 1 18 

Jsou aplikovány výsledky vývojově-

výzkumných programů 

 

2 4 4 2 0 12 

Studenti jsou zaměstnáváni ve firmě                                                  

 

4 4 2 0 0 10 

Probíhá společný vývoj  

 

0 1 5 3 1 10 

Jsou provozovány společné 

laboratoře, testovací zařízení 

 

1 2 1 3 2 9 

Studenti vykonávají ve vaší firmě 

praxi 

 

2 1 3 0 1 7 

Probíhají společné workshopy, 

konference    

 3 3 1 0 0 7 

Studenti ve vaší firmě aplikačně 

zpracovávají doktorandské práce 

 1 0 0 0 0 1 

 

 

Z uvedených výsledků vyplývá, ţe vzhledem k vysokému počtu aplikovaných 

vědeckovýzkumných projektů firem a univerzit (více neţ 1/3 firem), je moţné 

předpokládat, ţe tato spolupráce ovlivňuje schopnosti firem inovovat, tedy má vliv 

na inovační potenciál. Z toho důvodu má smysl intenzivně podporovat spolupráci 

firem s univerzitami. Na druhé straně je potřebné průběţně vyhodnocovat výsledky 

této spolupráce, zavést vhodná kritéria měření inovační výkonnosti vzniklé z této 

spolupráce. 
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Kritéria by se neměla soustředit pouze na vyhodnocení návratnosti investovaných 

prostředků, poněvadţ není snadné určit míru ovlivnění konečných výsledků firem 

v oblasti inovací spoluprací s univerzitami.  

Spolupráce v oblasti provozování společných laboratoří má několikerý přínos. 

Dochází ke sdílení nákladů mezi firmami navzájem a současně mezi firmami a 

univerzitou, dále dochází ke sdílení a předávání znalostí ve směru teorie     praxe a 

praxe   teorie. Sdílení znalostí se účastní i studenti, kteří tak mají moţnost 

absorbovat poznatky a případně i obohatit vědecké postupy novými přístupy.    

 

 

4.3.3 Vnitřní faktory ovlivňující proces přelévání znalostí v rámci klastru 

Poslední cíl, který by měl napomoci zodpovědět výzkumnou otázku, se týká 

procesu přelévání znalostí, které, pokud probíhá, má jistě pozitivní vliv na inovační 

potenciál firem. Jak je výše uvedeno, tento proces je ovlivněn lokalitou a 

vzdáleností od zdroje znalostí. Oblast klastru vytváří vhodné podmínky pro 

spillover. 

V rámci analýzy sekundárních dat byly analyzovány především vnější faktory, 

které ovlivňují proces přelévání znalostí. Ale tento proces je velmi ovlivněn také 

vnitřními prvky, z nich se v literatuře objevuje pouze ochota sdílet znalosti. 

V průběhu zpracování práce byly tedy v průběhu diskuzí ve dvou klastrech 

identifikovány další faktory napomáhající procesu přelévání znalostí. K nim se pak 

vyjadřovali respondenti v dotazníku.  

Odpovědi na otázku, zda v klastru probíhá společné sdílení znalostí, se liší v zásadě 

z hlediska velikosti firem (Tabulka č. 4.37 Spillover efekt s vlivem na inovační 

aktivity dle velikosti firem). Na tento dotaz odpověděli všichni respondenti, tedy 25 

malých a středních podniků (MSP) a 9 velkých. Dva MSP ohodnotili proces jako 

„rozhodně ano―, na straně velkých firem se k této odpovědi nepřiklonil ţádný 

zástupce.  Z toho je zřejmé, ţe proces spillover daleko více postihuje MSP neţ 

firmy velké, coţ odpovídá i obvyklé pozici velkých firem jako těch, které znalosti 

předávají a MSP, které znalosti získávají. Kladnou odpověď na otázku přelévání 

znalostí s vlivem na inovační aktivity přiznává více neţ polovina (52%) MSP a 

dokonce 66,7% velkých firem, ale dopad na skupiny firem není totoţný, protoţe 

velké firmy připouštějí pouze malý vliv spillover efektu. V obou kladné odpovědi 
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dominují nad zápornými. „Rozhodné ne― vlivu přelévání znalostí na inovace říká 

cca podobné procento firem – 12% MSP a 11,1 %velkých. 

Tabulka č. 4.37 Spillover efekt s vlivem na inovační aktivity dle velikosti firem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přelévání znalostí je činnost, která v praktické rovině probíhá, ale představitelé 

firem nejsou konfrontováni s teoretickým pohledem spillover efektu. Proto po 

konzultacích a pilotních dotaznících byly otázky týkající se spillover zjednodušeny, 

a také nebyla v tomto prvotním šetření zjišťována intenzita vlivu jednotlivých 

faktorů na inovace. Tento průzkum by bylo vhodné provést osobním dotazováním 

prostřednictvím otevřených otázek, nebo pomocí metody fokus grupy, aby všichni 

účastníci mohli být při svých odpovědích konfrontováni s názory ostatních a získali 

představu o měřítku vlivu. Zjištěná data nebylo moţné porovnat s daty 

sekundárními, během screeningu dat nebyla nalezena ţádná studie, která by 

podrobněji specifikovala míru či obecně fungující modely přelévání znalostí.   

Pokud bude z odpovědí sestaven „ţebříček top― faktorů, pak na první pozici se 

logicky umístí faktor kooperace, který je jistě základním prvkem sdílení znalostí 

(Tabulka č. 4.38 Pořadí faktorů ovlivňující proces přelévání znalostí). Při jakékoli 

spolupráci vznikají četné situace sdílení znalostí. V tomto případě je pak splněna 

podmínka stejné lokality a blízkosti.  

 

Absolut

ní 

četnost 

Relativní 

četnost 

v % 

 

 

Kumul. 

 počet  

v % 

Firmy dle velikosti 

MSP v % 
Velké 

podniky v % 

Celkem   34 100  - 25 100 9 100 

Rozhodně 

ano 2 5,9  5,9 2 8 - - 

Spíše ano 17 50  59,9 11 44 6 66,7 

Spíše ne 11 32,3  91,8 9 36 2 22.2 

Rozhodně ne 4 11,8  100 3 12 1 11,1 

Medián 2 x  x x  x  

Modus 2            x  x x  x  
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Tabulka č. 4.38 Pořadí faktorů ovlivňující proces přelévání znalostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další poloţkou by byla ochota sdílet znalosti, která je v klastrech vyšší, neţ u 

ostatních firem, protoţe se předpokládá, ţe v rámci spolupráce na projektech jsou 

ochotni si naslouchat, ale i sdělovat. Faktor stejného nebo obdobného procesu 

dostal přednost před faktorem stejného nebo obdobného výrobku, z toho je zřejmé, 

ţe přece jenom vzájemná konkurence působí proti procesu sdílení znalostí. 

Uprostřed seznamu faktorů se umístilo provozování společných laboratoří, u 

kterého byl předpoklad dosaţení vyšších pozic, ale zůstal nenaplněn. Seznam 

uzavírají faktory společní dodavatelé. Sdílení znalostí o dodavatelích můţe zlevnit 

nakupovaný materiál, pokud budou vedena jednání o společných dodávkách. 

Posledním faktorem jsou společná pracoviště, která ukazují na fakt, ţe je jen stěţí 

představitelné porušit samostatnost autonomního individuálního výrobce a 

provozovat v rámci klastru společné pracoviště.  

I kdyţ výsledky dílčího cíle týkajícího se vlivu spolupráce firem v klastru na 

technické a netechnické inovace nepotvrdil nadprůměrně vysoké procento 

Ukazatelé četnosti/ 

 Faktory 

Abs.  

Četnost  

Rel. četnost v 

% 

Kooperace 23 67,6 

Ochota sdílet znalosti 16 47,1 

Stejný nebo obdobný proces 16 47,1 

Provozování společných 

laboratoří 11 32,4 

Stejný nebo obdobný výrobek 9 26,5 

Společní dodavatelé 9 26,5 

Společná pracoviště 2 5,9 

celkem 86 - 

Průměrný počet  12,3 36,2 
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rozhodného vlivu, přesto lze konstatovat, ţe sdílení znalostí, coţ je základním 

impulsem k inovacím, probíhá v klastrech intenzivně a zejména u malých a 

středních firem je míra vlivu dosti vysoká (více neţ 50 % kladný vliv).  
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5 Přínosy práce, možnosti dalšího výzkumu  
 

Výzkumná otázka formulovaná v kapitole 2. Metodologie, stanovení cílů práce se 

ptá, jaký vliv má spolupráce malých, středních a velkých firem sdružených v 

klastrech na inovační potenciál těchto firem. Po provedeném dotazníkovém 

šetření, částečném srovnání primárních a sekundárních dat a vyhodnocení dílčích 

cílů, lze konstatovat, ţe spolupráce malých, středních a velkých firem v klastrech 

má jistý vliv na inovační potenciál těchto firem.  

 

5.1  Dosažení vytýčených cílů 

Cíl vědecký 

V rámci práce je řešena výzkumná otázka a byla zodpovězena, jednotlivé dílčí cíle 

naplněny.  

V práci bylo zjištěno,  

- jaký je vliv spolupráce firem v klastrech na technické a netechnické 

inovace, 

- jak spolupráce firem a univerzit v rámci klastru ovlivňuje inovace ve 

firmách, 

- a jaké vnitřní faktory ovlivňují proces přelévání znalostí v rámci klastru.  

Významný je zejména fakt, ţe procento inovujících firem u netechnických inovací 

je vyšší, neţ u technických, a ţe podíl firem, u nichţ jsou technické a netechnické 

inovace ovlivněny spoluprací v klastru v rámci Moravskoslezského kraje je vyšší, 

neţ celkové procento technicky a netechnicky inovujících firem.   

Vliv na technické inovace a netechnické inovace kopíruje výsledky sekundárních 

zdrojů.  

Významný prvek inovačního potenciálu, prvek znalostí je v klastru posilován z 

několika stran – ze strany univerzit, jako partnerů firem v klastru a dále procesem 

sdílení znalostí, které je ovlivňováno členy klastru navzájem. Jak vyplývá z teorií i 

z dotazníkového průzkumu, oba faktory mají vliv na inovace ve firmách, a tedy i 

na inovační potenciál, protoţe informace převedené do znalostí generují další 

invence potenciálně převoditelné do budoucích inovací. 
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I kdyţ testování hypotéz dílčího cíle týkajícího se vlivu spolupráce firem v klastru 

na technické a netechnické inovace nepotvrdil nadprůměrně vysoké procento 

kladného vlivu (nebyl vyšší neţ 50%), přesto lze konstatovat, ţe sdílení znalostí 

(spillover), coţ je základním impulsem k inovacím, probíhá v klastrech intenzivně 

a u malých (52 % kladný vliv) i velkých firem (67%) je míra vlivu dosti vysoká. 

Cíl praktický 

V práci je popsán budoucí trend podpory klastrů v rámci Evropské unie, moţnosti 

strategických postupů, coţ se jistě projeví i v tuzemské klastrové politice a ovlivní 

řadu klastrů. I vlivem krize a nutnosti sniţovat výdaje státu, bude podpora malým a 

středním firmám, klastrům i podpora inovacím směřována především do těch 

firem, které jsou schopné konkurovat nejen na lokálním trhu, ale zejména na trhu 

globálním.   

Přestoţe v období krize nutně klesá mnoţství prostředků, které jsou vynakládány 

na vývoj/výzkum nemusí z toho vyplývat pouze negativní závěry. Moţná 

paradoxně se nynější krize podílí na výraznější a rychlejší změně směru, kterým se 

ubírala podpora průmyslu v České republice. Od montoven a provozů s potřebou 

nízko kvalifikované práce k rozvoji oborů, které jsou charakterizovány větší 

přidanou hodnotou neţ původně preferovaná oblast zpracovatelského průmyslu. 

Této změně trendu můţe podpora klastrů vydatně napomoci. Podporovány by 

neměly být pouze klastry v rámci jednoho státu, ale měl by zde být upřednostněn 

regionální pohled, čemuţ můţe napomoci jednotná klastrová politika v rámci zemí 

Evropské unie. Nabízí se např. vytvoření společné výzkumné základny pro 

automobilový průmysl v regionu Moravskoslezského a Ţilinského kraje, popř. 

s rozšířením i do oblasti Polska. Je nutné ovšem sledovat prioritní cíl, tedy posílení 

inovační schopnosti firem    zvýšení konkurenceschopnosti, jednak jednotlivých 

firem, regionu i celé Evropské unie.  Výsledky doktorské práce je moţné vyuţít při 

řízení inovačních procesů v klastru, při formování spolupráce firem v klastru a při 

řízení přelévání znalostí. Manaţeři klastru samozřejmě zjišťují, jak jsou 

naplňovány cíle klastrových uskupení, jaký je přínos pro jednotlivé členy, co 

případně ovlivňuje i inovační aktivity. Uskutečněné dotazníkové šetření  poskytuje 

moţnost srovnávání vlastních výsledků, a tím i moţnost ohodnocení, nakolik je 

spolupráce úspěšná.  
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Cíl výukový 

Autorka práce se podílí ve své pedagogické činnosti na Ekonomické fakultě vysoké 

školy báňské – Technické univerzitě na několika předmětech: Managament, 

Metody a techniky v managementu, Management malé a střední firmy a Small 

business management v bakalářském studiu, Prevence krizí podnikatelského 

subjektu ve studiu magisterském. Výsledky doktorské práce v oblasti vlivu 

spolupráce firem v klastrech na inovační potenciál se promítnou jistě do všech 

předmětů, nejvíce pak do přednášek v předmětu Management malé a střední firmy.  

Práce přináší mj. alespoň částečné odpovědi na otázky, ve kterých činnostech firmy 

nejčastěji spolupracují i ohodnocení přínosu této spolupráce, zda členství 

v klastrech umoţňuje firmám realizovat projekty, které by samy nemohly 

uskutečnit, zda a jak firmám po vstupu do klastru zvýšily příjmy z inovovaných 

výrobků. Z práce dále lze odvodit rozdílnost vlivu spolupráce na malé a velké 

firmy. 

 Lze také odvodit, jaké nevýhody malého a středního podnikání spolupráce 

odstraňuje nebo zmírňuje, viz dále kapitola 5.2 Výsledky vzhledem ke kategorii 

malých a středních podniků. 

  

V předmětu Metody a techniky v managementu je věnován prostor hodnotovému 

managementu, který velmi souvisí s inovacemi. Na přednáškách a seminářích lze 

vyuţít výsledky disertační práce zvláště k podrobnějšímu objasnění faktorů 

ovlivňující inovace, rozlišení technických a netechnických inovací a k posouzení 

moţného spillover efektu.  

 

5.2 Výsledky vzhledem ke kategorii malých a středních firem 

Malé a střední podniky jsou zatíţeny výhodami i nevýhodami. Pokud vycházíme 

z identifikovaných celospolečenských přínosů, pak je nezbytné, aby dominance 

velkých firem, ke kterým se často instituce v podnikatelském prostředí chovají 

vstřícněji (banky nabízejí niţší úrokovou míru poskytovaných úvěrů pro velké 
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firmy; podpora při zřízení 100 pracovních míst je i v řádu desetinásobků neţ pro 

zřízení jednoho pracovního místa, atd.), byla zmírněna vhodnou politikou podpory.    

Z analýzy dat vyplývá, ţe malé a střední podniky mají bliţší kontakt se svými 

zákazníky, tedy přesnější informace od zákazníků, proto reagují na adekvátní 

potřeby zákazníků a také mohou i lépe identifikovat i potenciální latentní potřeby. 

Malé a střední firmy jsou pruţnější ve svých reakcích, mohou rychleji reagovat ve 

svých inovacích na potřeby trhu. Inovační zaměření je konkrétnější a teoreticky i 

riziko implementace je niţší, protoţe lze odhadnout nejen potřeby a poţadavky 

svých zákazníků, ale i ceny, které jsou zákazníci ochotni za inovovaný výrobek 

zaplatit. To jsou pro argumenty, které ovlivňují zejména inkrementální inovace. 

Obor inkrementálních inovací potvrzuje i fakt, ţe ovlivnění firem v klastrech bylo 

jen „spíše― pozitivní a ne „rozhodně― pozitivní a míra vlivu tedy spíše niţší, coţ 

odpovídá i niţšímu řádu inovace. Také mírná převaha netechnických inovací nad 

technickými svědčí o vlivu klastru především na inkrementální inovace. Tento fakt 

nemusí být zcela pravdivý, ale pokud se opřeme o statistické průzkumy, pak jsou 

uváděny niţší řády u netechnických inovací neţ u technických.  

Pozitivní vliv klastru na inovace ve firmách se projevil nepřímo – přes hodnotu 

prodeje nových výrobků. Růst trţeb nových výrobků po vstupu do klastru potvrdilo 

41,2 % respondentů z řad malých a středních firem, ale jen 22,2% velkých firem. I 

kdyţ nelze jednoznačně prokázat, ţe trţby z prodeje nových výrobků souvisí 

s klastrovou spoluprací, určitá příčinná souvislost zde jistě je, ale dá se lépe 

posoudit jinou výzkumnou metodou neţ dotazováním.  

Malé firmy v oblasti inovací zcela zásadně ovlivňuje osoba zakladatele, coţ se 

nedá posoudit jako výhoda či nevýhoda, charakter firmy se odvíjí právě od jeho 

přístupu k podnikání i k inovacím. Inovativní lidé často vyţadují určitou svobodu, 

která jim v zaměstnání není obvykle v dostatečné míře poskytována. Proto tyto 

osoby zakládají své vlastní firmy, jeţ se řadí často do kategorie malých a středních. 

Přestoţe firmy zakládané technicky zdatnými podnikateli mohou mít velký 

inovační potenciál, často majitelé a vlastníci firem nenacházejí potřebný zdroj 

finančního kapitálu pro realizaci svých invencí. Finanční omezení se projevuje 

v případě radikálních i inkrementálních inovací; u radikálních inovací 

v neschopnosti zabezpečit celý průběh inovačního procesu, zejména postup od 

realizace inovace přes poloprovoz aţ k průmyslovému vyuţití. V případě 
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inkrementálních inovací je finančním problémem pro malé firmy zabezpečení 

reklamních kampaní a pak rychlé zvýšení kapacity, které by dostatečně reagovalo 

na poptávku trhu. Nedostatečné finanční zázemí je jen jedním z negativních 

faktorů, které výrazně omezují malé a střední firmy v jejich inovačních aktivitách, 

a právě klastry mohou usnadnit realizaci nových projektů, zejména inovačních. 

Procento firem, které uvádějí, ţe členství v klastrech napomohlo realizaci projektů 

s vlivem na inovace je poměrně vysoké, jedná se o 64%. Je nutné uvést, ţe vliv u 

velkých firem je v tomto případě obdobný, coţ je jistě překvapivé. Dá se to 

vysvětlit tím, ţe do klastrů vstupují i velké firmy, které by na finanční dotaci 

v jiných programech nedosáhly a účast v klastrech jim zprostředkovává lepší 

podmínky pro získání obvykle středně velkých projektů v řádech miliónů či 

maximálně desítek miliónů korun.   

V oblasti lidských zdrojů, jako význačného faktoru inovačního potenciálu, se 

potýkají malé a střední firmy zejména s neschopností zaměstnat špičkové 

odborníky z důvodu vysoké finanční náročnosti. Řada pracovníků malých a 

středních firem musí být do jisté míry univerzální, firmy si nemohou dovolit 

zaměstnávat úzce zaměřené specialisty. I kdyţ širší pohled na některé problémy 

můţe být paradoxně zdrojem inovačních řešení, je zřejmé, ţe v případě malých a 

středních firem je patrné nedostatečné odborné vzdělávání pracovníků. I v tomto 

případě můţe napomoci členství v klastru, které dokáţe rozloţit náklady na 

vzdělávání na více firem a sníţit tak cenu např. proškolení pracovníků. Dá se 

předpokládat, ţe právě školení pracovníků je jedním ze zdrojů netechnických 

inovací.   

Další nevýhody malých firem souvisí s jejich izolovaností v podnikatelském 

prostředí, coţ je projevem nezávislosti a samostatnosti, ale často se negativně 

projevují v horším přístupu k informacím. To pak vede k tomu, ţe vlastnící a 

manaţeři malých a středních firem nejsou schopni plně monitorovat okolí, 

nedostatečně identifikovat příleţitosti a dochází ke zpoţdění získávání znalostí o 

nových technologiích, trzích, atd. Projevem nezávislosti je pak zdánlivá neochota 

kooperovat s dalšími subjekty, coţ můţe vytvářet nekonečnou spirálu větší a větší 

izolovanosti. V klastru se vytvářejí bliţší vazby, spolupráce je intenzivnější, 

protoţe obvykle vznikají klastry, které vyuţívají nejčastěji právní formy druţstva. 

Zde všichni členové mají svou pravomoc a lze zajistit, ţe působnost představenstva 
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má členská schůze, tedy všichni členové klastru, nejen představenstvo.
46

 Častější 

kontakt mezi členy klastru vytváří vhodné prostředí pro sdílení znalostí a společné 

projekty napomáhají překonávání bariér nedůvěry.  

Vše výše uvedené má pozitivní vliv na inovační potenciál malých a středních firem 

sdruţených v klastru a můţe posílit postavení malých a středních firem, zmírnit 

některé nevýhody.  

5.3 Možnosti dalšího výzkumu 

 

Výzkum, který byl v práci proveden, se soustředil pouze na jedno území, na oblast 

Moravskoslezského kraje. Tento kraj má však svá specifika. Především je zde 

soustředěn průmysl a do relativně malého území je koncentrováno několik 

průmyslových oblastí, např. hutnictví, strojírenství, stavebnictví. Vzhledem k 

specifickému rozloţení činností jsou zde jiné podmínky pro podnikání, zakládání a 

existence podniků. Také zaměření vysokých škol jako moţného zdroje inovačního 

potenciálu je odlišné v různých krajích České republiky. Na území 

Moravskoslezského kraje působí kromě jiného Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava a Ostravská univerzita, jejichţ zaměření na technickou a 

přírodovědní oblast skýtá moţnosti spolupráce s firmami a také případné aplikace 

výsledků vědeckovýzkumné činnosti. Proto rozšíření závěrů výzkumu na celou 

Českou republiku nelze zvládnout pouhou extrapolací dat. Bylo by nutné znovu 

zpracovat dotazníky, které mohou vycházet z jiţ vytvořeného podkladu této práce, 

ale měly by respektovat územní specifika. Jen tak lze plně podchytit faktory, které 

ovlivňují inovační potenciál firem. 

Klastrové podnikání, tak jak je nyní podporováno, tedy spolupráce velkých a 

malých firem na jedné straně a univerzit, vědeckých ústavů a státních agentur na 

druhé straně existuje poměrně krátkou dobu. Firmy v klastrech byly sdruţeny – jak 

z dotazníků vyplývá, obvykle jen 2-4 roky, coţ je pro vyhodnocení spolupráce 

docela krátký časový úsek. Je pravděpodobné, ţe spolupráce mezi firmami můţe 

časem změnit intenzitu, samozřejmě oběma směry. Můţe dojít ke sladění 

společných programů, k urychlení aplikace společných projektů, stejně tak jako 

k vyčerpání zdrojů synergického efektu. V klastrech, které sdruţují firmy se 

                                                 
46

 Dle obchodního zákoníku je moţné působnost představenstva převzít u druţstev s méně neţ 50 členy. 
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stejným oborem činnosti, můţe vést ekonomická krize k zintenzivnění pocitů 

ohroţení vnitřní konkurencí. Bylo by proto ţádoucí k objektivnímu posouzení 

výsledků zopakovat šetření s odstupem několika let. Do budoucna se jistě promítne 

i změna politiky podpory vývoje a výzkumu, která v současnosti probíhá
47

, a která 

se snaţí více neţ kdy jindy podporovat spolupráci firem a univerzit. 

Efekt přelévání znalostí, tzv. spillover efekt, byl zmapován pouze mezi členy 

klastru. Na přelévání znalostí nemá vliv pouze klastrová spolupráce, ale také 

prostředí, ve kterém firmy působí. Dalším výzkumem by bylo moţné odlišit interní 

a externí vlivy obohacování znalostní základny firem. 

Přelévání znalostí v klastrech ohroţují i rizika, která souvisejí se spoluprací 

přímých konkurentů v klastru. Rizika převzetí znalostí byla zatím zmapována jen 

velmi obecně. Bylo by jistě přínosné zjistit, jak např. působí rychlost změn na 

schopnost absorpce a imitace tacitních znalostí konkurenty.  

 

 

                                                 
47 Dokument „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015―  se soustředí na 

zvýšení efektivity systému veřejné podpory výzkumu a vývoje ,  na vyuţívání výsledků výzkumu a vývoje 

v inovacích a zlepšení spolupráce veřejného a soukromého sektoru. S tím souvisí i změny ve financování 

podpory výzkumu a vývoje, coţ se dotkne jak univerzit, tak především výzkumných ústavů. 
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6 Závěr 
 

Malé a střední podniky mají nepochybně pozitivní vliv na ekonomiku kaţdé země. 

Výhody vyplývající z velikosti jsou na druhé straně umenšovány působením 

negativních vlivů. Právě pro zásadní účinek na hospodářství se snaţí vlády zemí 

posilovat jejich roli. Malé a střední podniky vytvářejí aliance, sdruţení, sítě či 

klastry, aby např. společně získaly zakázky, lépe vyuţívaly výrobní kapacitu či 

rozloţily náklady na marketing. Nejvyšší fází síťování je řetězení firem, např. 

formou klastru, za účelem společného vývoje či výzkumu.  Náklady na inovační 

proces zatěţují malé firmy výrazněji neţ firmy velké. 

Státní podpora malým a středním podnikům směřuje mimo jiné i ke klastrovým 

aktivitám. Prostřednictvím agentury CzechInvest bylo dotováno zakládání klastrů, 

dále jsou podporovány tzv. společné projekty. Projekty mohou být podávány 

společně za celý klastr, čímţ se zjednodušuje byrokratická agenda a podniky tak 

mohou snadněji zvládnout administrativní zatíţení spojené s podporou. To 

umoţňuje firmám se lépe soustředit na realizaci inovačních projektů. V klastrech 

obvykle nepůsobí jen malé a střední firmy, ale také firmy velké. Společné aktivity 

tak přinášejí pozitivní i negativní vztahy a účinky. 

V disertační práci bylo zkoumáno, jak spolupráce malých, středních a velkých 

podniků v klastru ovlivňuje jejich inovační potenciál. Předmětem výzkumu byly 

klastry na území Moravskoslezského kraje. Tento kraj byl vybrán pro zkoumání 

z několika důvodů. Jednak zde byl ustanoven první klastr na území České 

republiky, tedy Národní strojírenský klastr, a to v roce 2003 pod názvem 

Moravskoslezský strojírenský klastr (Národní strojírenský klastr, 2010), dále 

koncentrace průmyslu v tomto regionu vytváří vhodné podmínky pro průmyslové 

klastry zaměřené do různých hospodářských činností. Působí zde několik vysokých 

škol, které mohou napomoci přenosu výsledků základního vývoje.  

Pro sběr primárních dat byl v práci pouţit dotazník, který navazoval na rozhovory s 

manaţery klastru. Při těchto rozhovorech byly specifikovány výzkumné otázky a 

formulovány jednotlivé operacionalizované cíle, které představují základní témata 

dotazníku. V praktické aplikaci bylo provedeno vyhodnocení dotazníku a srovnání 

primárních a sekundárních dat. Práce je zakončena výčtem přínosů práce a 

návrhem moţností dalšího výzkumu.   
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Výsledky doktorandské práce mohou být vyuţitelné při formování podmínek 

podpory malých a středních podniků v programu Klastry, který je organizován 

státní agenturou CzechInvest. Rezultáty by měly také napomoci manaţerům a 

facilitátorům klastrů při řízení inovačních aktivit a ovlivňování inovačního 

potenciálu firem. Dále vzhledem k výukovému cíli bude vyuţito odpovědí na 

výzkumné otázky v předmětu Management malé a střední firmy, kde je věnována 

pozornost mimo jiné výhodám a nevýhodám MSP a moţnostem sdruţování malých 

a středních firem. 
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