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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. 

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.  

Formulace výzkumné otázky a hlubší specifikace cílů byly provedeny analýzou 

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

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. 

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 “The Cluster Companies´ Cooperation”  will be examined 

cooperation between small, medium and large companies associated in clusters and 

influence on their innovation potential. 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  

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

and medium-sized enterprises in the clusters. The results should also help to managers 

of clusters.  
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1 Úvod  
 

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. Dalším krokem 

je vymezení klastru, coţ je síť vzájemně provázaných podniků a institucí 

produkující znalosti, podpůrných institucí, případně zákazníků propojených 

v rámci hodnotového řetězce, jeţ je koncentrován v určité lokalitě a oboru.  Klastr 

jako aliance firem zahrnuje výměnu, sdílení nebo společný vývoj výrobků, 

technologií nebo sluţeb.  

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 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, 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.     

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 
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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 znalostí (spillover) 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. 
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2 Cíle disertační práce 

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. 

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 

v programu Klastry, který je organizován státní agenturou CzechInvest. Rezultáty 

by měly by být přínosné především pro manaţery těch klastrů, které jsou zaloţeny 

za účelem podpory inovačního procesu v malých a středních firmách.  

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.  
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3 Metody zpracování disertační práce 

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.  

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. 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.  

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. 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 
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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.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.  
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4 Stručná analýza současného stavu v oblasti tématu 

disertační práce  

Klastry  

 

V České republice je v současnosti registrováno téměř čtyřicet klastrů. Nejvíce 

klastrů je lokalizováno v Moravskoslezském kraji, kde vznikl i první klastr, dnešní 

Moravskoslezský strojírenský klastr
1
. 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, např. IT Cluster, Klastr Hydrogen-

CZ,  ENVICRACK či Moravskoslezský automobilový klastr.  

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,  

 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 

                                                 

1
 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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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.  

V rámci Evropské unie je připravována společná koordinace klastrových politik, 

vzhledem k tomu, ţe klastry se stávají jedním z hlavních faktorů evropské 

průmyslové politiky.Evropská unie hodlá v budoucnu podporovat pouze excelentní 

klastry, tuto podporu nazývá pojmem European Cluster Excelence Initiative a 

vzniknout by 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 na posilování vhodných dovedností a 

koordinaci priorit jednotlivých zemí. Hodnocení a případně další sluţby spojené 

s monitorováním klastrů bude v působnosti European Cluster Observatory. 

Podpora – dle uplatňovaných zásad Evropské unie - bude směřována jen těm 

skutečně nejvýkonnějším a nejschopnějším. 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. Perspektivním se zdá z českého pohledu vytváření automobilových klastrů, 

které mohou sdruţovat výrobce automobilů Evropské unie. Takto vytvořený klastr 

by splňoval podmínku vnitřní konkurence a kooperace a mohl by být určitou 

protiváhou asijským a americkým výrobcům. 

 

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 
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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 

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 

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 
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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.
2
  

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.   

 

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. 

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 

                                                 
2
 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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vysvětlením pro výrazný sklon ke znalostním pracovníkům klastrů v určitých 

regionech.  

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 

kapitálu studentů, coţ má nepochybně vliv na inovační potenciál firem.  

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
3
.  

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.  

                                                 
3
 V práci budou nadále pouţívány oba pojmy: spillover nebo přelévání znalostí. Upřednostněn bude pojem 

spillover. 
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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  

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). 

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.  

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). 

 

 

Respondenti 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
4
 2003

5
 

2. Klastr ENVICRACK 2005    

3. Moravskoslezský dřevařský klastr 2005 

4. Moravskoslezský automobilový klastr 2006 

5. Klastr Hydrogen 2006 

6. IT Cluster 2006 

7. Knowledge management cluster
6
 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
7
  (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.  

 

                                                 
4
 Původně Moravskoslezský strojírenský klastr (MSSK) 

5
 Rok zaloţení klastru 

6
 Dříve Stavební klastr 

7
 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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5 Přínosy práce  
 

Výzkumná otázka formulovaná 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 

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. 

I kdyţ testování hypotéz dílčího cíle týkajícího se vlivu spolupráce firem v klastru 

na technické a netechnické inovace nepotvrdil nadprůměrně vysoké procento 
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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. 

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.  

 

5.2 Výsledky vzhledem ke kategorii malých a středních firem 

Z analýzy dat vyplývá, ţe malé a střední podniky mají bliţší kontakt se svými 
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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.  

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. 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 
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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 

má členská schůze, tedy všichni členové klastru, nejen představenstvo.
8
 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.  

Diskuze 

 

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 

                                                 
8
 Dle obchodního zákoníku je moţné působnost představenstva převzít u druţstev s méně neţ 50 členy. 
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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. 

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.  
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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. 

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.   

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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