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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

PFEIFER, M.  Partnerství průmyslu a univerzit v průmyslovém inženýrství : bakalářská 

práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2011, 70 s. Vedoucí práce: Novák, J. 

Bakalářská  práce  se  zabývá  spoluprácí průmyslu  a  univerzit.  V  úvodu  jsou  uvedeny 

makroekonomické předpoklady.  Analýza  současného stavu charakterizuje  pak možnosti 

spolupráce  a  současný  stav,  který  je  v  další  kapitole  analyzován  ve  specifických 

problémech.  Návrh  metodického  postupu  spolupráce  probíhá  pak  v  závislosti  na 

problémech a nadějích z teorie. Na závěr je tento postup zhodnocen. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

PFEIFER,  M.  The  Partnership  between  Industry  and  Universities  in  Industrial  

Engineering : Bachelor Thesis.  Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty 

of Mechanical  Engineering,  Department  of Mechanical Technology,  2011, 70 p.  Thesis 

head: Novák, J. 

Bachelor  thesis  is  dealing  with  the  cooperation  of  industry  and  universities.  In  the 

introduction  some makroeconomic  presumption  are  given.  The  analysis  of  the  current 

situation charakterizes the opportunities of cooperation and the current situation, which is 

in the next chapter analyzed on the basis of specific problems. The proposal of methodical 

procedure proceeds in addiction to the problems and hopes given by the theory. At the end 

this proposal is evaluated.
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CNC – Computerized numeric control

ČR – Česká republika
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Kč – koruna česká [korun českých]

MAK – Moravskoslezský automobilový klastr o.s.

MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu

MSSK – Moravskoslezský strojírenský klastr

MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovyvhovy

OP VK – Operační Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-

2013

PISA – Programme for International Student Assessment 

RCCV – Regionální centrum celoživotního vzdělávání 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

TPV – Technická příprava výroby

VŠB – Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava

VUT – Vysoké učení technické v Brně 
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Úvod

V současné  době  máme na  trhu  neustálou  a  nekonečnou  konkurenci  skoro  pro 

každou firmu. Každý podnik se musí snažit najít své místo na trhu, aby v něm mohl co 

nejdéle  setrvat.  Jeho  úkolem  je  jednoznačně  zůstat  konkurenceschopný.  To  není  však 

jednoduché. Jak z praxe víme, nepovede se to každému podniku. Staré podniky mizí, nové 

přijdou, a s novými podniky přijdou i nové nápady a myšlenky (takzvané invence).

Když se tyto invence zrealizují, stane se  z invence pak eventuálně inovace. Pod 

slovem inovace  v oblasti průmyslu  rozumíme nový způsob výrábění, nový produkt nebo 

novou část produktu, která proběhne v různých částech a nehraje roli, zda v marketingu, 

nebo ve výrobě.  Nejlépe si  to můžeme představit  pod příkladem výroby,  protože ta  je 

reálná a pochopitelná pro většinu lidí. Z invence nemusí nutně docházet k inovaci. Může se 

taky stát, že tyto invence nejsou realizovatelné, anebo nejsou využívány, protože by byly 

moc drahé, a taky by nemusel být rozpoznán jejich dobrý potenciál.

Pakliže z invence vznikla inovace, podnik se bude snažit co nejefektivněji s touto 

inovací  pracovat.  Tenhle  podnik  bude  mít  výhodu  v  ceně,  v  kvalitě  produktu,  nebo

v obojím. Tímto zaujmou vedení na trhu. Aby ostatní podniky neztrácely konzumenty nebo 

odběratele, bude nutné i pro ně se rozvinout výzkumem a invencí. Pokud to bude možné, 

podnik se pokusí být nejen tak dobrý jako  ostatní, ale i lepší, což znamená získat nějaký 

předstih před ostatními podniky.  Podnik si nemůže dovolit, aby byl při velké konkurenci 

horší.  

Jestliže podnik však nemá žádné nápady,  nebo jestli  se v  nějaké části  industrie 

žádný  rozvoj  neděje,  mohou  pomoci  i  jiné  podniky a  asociace.  K tomu slouží  hlavně 

vysoké školy s jejich výzku-mem. Mladí doktorandi mají nové nápady, nebo už pracovali

v laboratoři na nějaké teoretické otázce, kterou lze nejspíše realizovat. Dále k tomu slouží 

inovační  centra,  která  vlastní  veřejné  organizace  (např.  Vědecko-výzkumný  park

v  Ostravě).  Tato  inovační  centra  pomáhají  novým  podnikatelům  při  jejich  začítcích
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v  podnikání,  a  to  radami  a  znalostmi,  aby  se  uplatnily  nové  technologie  a  inovace. 

Důvodem proč to dělají, je, že státy mají zájem o nové technologie a o nové podniky. Státy 

se  pokouší  na  svém  území  přichystat  co  nejlepší  podmínky,  aby  se  podniky  k  nim 

přestěhovaly, a aby platily státu daně a zaměstnávaly lidi. Takto bude muset stát financovat 

jeho infrastrukturu. Další asociace fungují jako inovační centra a jsou buď národní, nebo 

mezinárodní. Poslední velká skupina jsou poradenské firmy a služby. Ty poskytují podobné 

informace, avšak s tím rozdílem, že v této oblasti podnikají.

Tyto techniky a rady platí i pro oblast průmyslového inženýrství. Ve své bakalářské 

práci se pokusím najít  přístup k dnešní konkurenční situaci na trhu,  k jeho problémům

a  následným  řešením.  Technologie  a  nápady  nejsou  a  nikdy  nebudou  využity 

nejefektivněji, ale podniky se musí snažit o rozvoj a o náskok na trhu, aby si optimální 

situaci přiblížily co nejvíce. Pokusím se zobrazit české podniky a celý průmysl a jejich 

postoj k výzkumu, organizacím a univerzitám.  
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1 Analýza současného stavu

1.1 Možnosti kooperace mezi průmyslem a univerzitami

S  globalizací  přislo  do  České  republiky  hodně  nových  mezinárodních  podniků

z rozdílných oblastí. V posledních letech se Česká republika ještě dále otevřela. V roce 

2004 se stala členem Evropské unie, a tím získala přístup k evropským trhům.  Názory na 

to, zda se ČR na evropských trzích prosadí, nebo ne, byly však rozdílné. 

Dnes tady najdeme mezinárodní podniky, které vznikly v ČR (např.  Škoda),  ale 

taky mezinárodní podniky, které mají svůj vznik někde jinde, a jsou to podniky působící

v různých oblastech. Nové podniky přicházejí neustále s novými technologiemi a české 

podniky se nacházejí v konkurenci s mezinárodními podniky. Našly si potenciál v různých 

oblastech, a tím české podniky měly možnost konkurovat a získat konkurenceschopnost na 

mezinárodním  trhu.  České  podniky  měly  také  možnost  se  učit  od  univerzit  v  České 

republice. To však neznamená, že této možnosti nevyužily, otázkou je, do jaké úrovně jí 

využily a jaké jsou výsledky. 

Hodně firem se pokouší  získat  služby absolventů univerzit  na jakékoliv pozice.

V tom spočívá ona spolupráce, že firmy rády využijí absolventy oborů, které se jim hodí.

S diplomem podniky dostanou certifikát, že absolvent má umět všechno nutné pro práci

v dostudovaném oboru.  Absolventi mají mít dobré znalosti v jejich specializaci a ještě

k  tomu mají  být  kreativní.  Absolventi  mohou  i  kariérně  růst,  pokud umějí  využít  své 

znalosti  z  teorie  v  praxi.  Žádný  podnik  nebere  absolventy  jen  proto,  aby  byla  práce 

udělaná,  nýbrž proto, že potřebuje i  rozvoj, inovace a invence.  Ale otázka potom stále 

spočívá v tom, kdo obstará potřebné finance a navíc na sebe vezme veškeré riziko. Jak 

jsem řekl, ne každá invence je realizovatelná z důvodů ekonomických a praktických. Státy 

by  však  na  to  peníze  mít  měly,  protože  nefigurují  jako  výrobní  podniky,  pokouší  se 

hospodařit  s  penězi,  které  dostávají  od  obyvatel  a  od  podniků.  Hlavním  finančním 

nástrojem se stala daň. Stát má několik možností jak podporovat podniky a invence.
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První možnost je, že stát nepodnikne žádné potřebné kroky a bude spoléhat na to, 

že podnikatelé objeví potenciál v podnikání ve vědecko-výzkumých oblastech. Stává se 

také, že soukromé firmy si nechají tyto služby platit a za to poskytují informace. Stát se ale 

snaží  podporovat  tuzemské  podniky,  aby  se  v  cyklu  dostaly  peníze  zpět  do  státních 

pokladen. Stát může v rámci mezinárodních aktivit uzavřít smlouvy o spolupráci s jinými 

zeměmi. To je však vyšší stupeň. Stát má také ale možnost svými peněžními prostředky 

zakládat  některé  asociace,  které  pomáhají  podnikatelům  a  podnikům  při  inovačních 

procesech.  Takové  asociace  mají  blízké  informace  od  státu  (od  vedení)  a  s  možností 

pružného reagování lze vytvořit systém, který podporuje právě takové inovační procesy. 

Speciální  podniky  státu  jsou  univerzity,  které  také  dělájí  výzkum  a  studie,  poskytují 

informace a  v případě vysokých finančních nákladů existuje možnost,  že stát  poskytne 

potřebné finance, pokud v tom uvidí budoucnost a potenciál.

Univerzity díky tomu mají proto nejen funkci vzdělávací, ale také funkci výzkumu

a poskytnutí inovace. Doktorandi, doktoři, docenti i profesoři jsou dobře vzdělaní a mají 

možnost  vzít  finanční  prostředky  ze  státních  pokladen,  pokud  jim  je  stát  poskytuje. 

Univerzity umějí tradičně udělat studie v podnicích, ve kterých jsou chyby a nedostatky, 

kde  jsou  šance,  hrozby,  apod.  Univerzity  z  externího  pohledu  mohou  najít  problémy

a mohou analyzovat podnik občas lépe než podnik sám. Platí, že obraz, který o sobě člověk 

má, nemusí být takový, jaký o něm mají ostatní lidé. Slouží k tomu nástroje jako napřílad 

SWOT analýza,  analýza BCG matice a další.  Univerzity jsou specializované na takové 

studie  a  se  silami  a  expertízou  všech  akademických  pracovníků  mohou  univerzity 

konkurovat soukromým firmám. 

Univerzity (jako např. VŠB-TU Ostrava) mají dále akademická pracoviště, která 

jsou  specializovaná  přesně  na  tuto  problematiku  (Centrum  pokročilých  inovačních 

technologií,  Transfer  technologií,  Podnikatelský  inkubátor  VŠB-TU  Ostrava,  Centrum 

informačních  technologií).  Tam se  pracuje  přesně  v  této  oblasti  a  pravděpodobně  tato 

expertíza bude ještě vyšší. 
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1. 2 Definice průmyslového inženýrství

Jak  je  oblast  analýzy  současného  stavu  daného  problému  v  průmyslovém 

inženýrství  široká,  není  jasné.  Průmyslové  inženýrství  je  však  věda,  která  se  stará

o  hospodářské  faktory  inženýrství.  Příklady  hospodářských  faktorů  jsou  produktivita

a efektivnost, inovačnost, kreativnost a mnoho dalších. Z toho se vytvoří rámec, ve kterém 

může výroba proběhnout a je zájmem každého podniku, aby tento rámec byl dostatečně 

široký. Dále platí  pro podniky právní normy (zákon) a další  smlouvy (např.  kolektivní 

smlouvy, které platí pro celý průmysl). 

Průmyslové inženýrsví je proto oblast, která kombinuje mnoho oblastí a věd jako 

jsou ekonomie,  právní  základy,  inženýrství  a  podle okolností  i  jiné.  Z důvodu,  že tato 

bakalářská práce má v umyslu se zabývat strojírenským inženýrstvím, najdeme v analýze 

pouze strojírenská data. Nicméně je, jak jsem již řekl, průmyslové inženýrství zaměřeno 

nejen na strojírenství.

1. 3 Partnerství a sítě

Financován ze strukturálních fondů EU vyhlásilo Ministerstvo školství,  mládeže

a tělovýchovy (MŠMT) České republiky ve svém Operačním Programu (OP)Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost období  2007-2013,  že má různé úkoly,  které  chce zvládnout. 

Zkratka tohoto programu je OP VK. 
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Tento program se člení na více podprogramů, takzvané proritní osy. Prioritní osa 

dvě  je  název  podprogramu  Terciární  vzdělávání,  výzkum  a  vývoj.  Jednotka  tohoto 

podproblému je oblast podpory. Čvrtý bod má název Partnerství a sítě.

 

Finanční prostředky programu přicházejí od českého státu stejně jako ze sociálního 

fondu  EU.  Cílem celého  operačního  programu  je  „rozvoj  vzdělanostní  společnosti  za 

účelem  posílení  konkurenceschopnosti  ČR  prostřednictvím  modernizace  systémů 

počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému 

celoživotního učení  a  zlepšení  podmínek ve výzkumu a vývoji.“[12].  Tento program má

v  úmyslu  posílit  schopnosti  podniků  v  České  republice.  Tyto  schopnosti  mají  pomoct 

podnikům a ekonomii, aby stále prosperovaly, a aby potřebné prostředky (v úmyslu jsou 

nejen  hmotné,  ale  také  nehmotné  prostředky  jako  jsou  kreativnost)  byly  vždycky

k dispozici prostřednictvím výzkumu. 

10
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Podniky musí umět převést výzkum do praxe. Úspěch se potom měří v penězích. 

Výsledkem  sice  jsou  peníze  (podnikatelské  činnosti  nebo  podniky  jsou  podle  zákona 

vytvořeny z důvodu dosažení zisku[13]), aby podniky ale byly schopné co nejvíce efektivně 

přeměnit výsledky do praxe, potřebují partnerství a dobré vztahy k výzkumu, aby mohly co 

nejrychleji  okopírovat  a  implementovat  nové  technologie,  anebo  nové  způsoby.  Jenom 

úzká spolupráce s univerzitami a s dalšími výzkumnými institucemi zajistí podnikům stálý 

rozvoj a vývoj s efektivními výsledky. 

Celkově řečeno se MŠMT snaží,  aby byla vytvořena partnerská síť,  ve které se 

spojí  výzkum  s  praxí:  univerzity,  výzkumné  ústavy,  instituce,  průmysl.  Jenom  tímto 

způsobem má Česká republika a její podniky možnost si zachovat konkurenceschopnost. 

Tato konkurenceschopnost je důležitá, aby podniky zůstavaly na trhu, aby lidé měli práci,

a  aby  celá  česká  ekonomika  žila.  Cílem  je  vývoj  ekonomického  systému  pomocí 

vnitrozemských výzkumů a vnitrozemských znalostí.

Podpora tohoto projektu je spolufinancována EU a českým státem v celkové výši 

625 milionů Kč (cca.  200000 €).  Cílovými  skupinami  pro  tento  projekt  jsou  studenti, 

pedagogové, akademičtí a ostatní výzkumní pracovníci.
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1. 4 Data z praxe

Spolupráce a vývoj v praxi již existují. EU a ČR si však myslí, že tato kooperace 

není dostatečná pro budoucí situace, a proto musí být rozšířena. Jako výkon spolupráce

a vývoje  lze například jmenovat vývoj v organizačních strukturách podniků. Kdysi byly 

pevné organizační struktury, jako jsou například lineární struktury, které přišly vývojem 

nové organizační  struktury s  novými možnostmi  a  koncepcemi.  Reprezentantem těchto 

kdysi nových struktur je lineová-štábní struktura. Tato struktura nebyla nová, ale vytvořila 

se ze dvou starých: 

lineové  a  štábní. 

Snažení  bylo 

takové,  že  slabiny 

budou  odstraněny, 

ale  síly  samotné 

zůstanou a vznikne 

tak možnost je lépe 

využít. 

Vývoj 

se  však  nikdy 

nezastaví,  a 

tak  přicházejí 

nové  struktury 

a nové nápady. 

Trendem 

momentálně 

je,  bude-li  to 

finančně 

možné, 

vytvořit 
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Obrázek 2: Liniově-štábní organizační struktura[14]

Obrázek 3: Maticová organizační struktura[14]
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pružné  strategie  v  celém podniku,  jako  je  například  maticová  struktura.  Existuje  ještě 

mnoho dalších struktur, které nevznikly přímo z jednoho typu, ale přišly časem s vývojem. 

Jisté však je, že všechny tyto varianty jsou řešením pro jeden problém a každý podnik si 

musí pro sebe určit, která struktura je pro něho nejvýhodnější.

Pro  analýzu současného  stavu používáme data  automobilového a  strojírenského 

klastru.  Srovnáváme  je  tak  s  daty  z  minulosti  a  budoucnosti  a  pokoušíme  se  potom 

předpovědět, co bude v budoucnosti možné.

1. 4. 1 Moravskoslezský automobilový klastr (MAK)

Moravskoslezský  automobilový  klastr  o.s.  (MAK)  je  aglomerace  podniků 

automobilového průmyslu, které si navzájem konkurují. Přesto však mají společné zájmy,

a  proto  vznikla  spolupráce  ve  výzkumu a  v  implementaci  inovací.  Tato  spolupráce  se 

zorganizovala v klastru a zatím (leden 2011) má 50 členů, mezi nimi dodavatele, výrobce, 

univerzity a výzkumné a školské ústavy. Cílem klastru je vývoj a rozvoj k optimálnímu 

využití  potenciálů  industrie  stejně  jako  ke  konkurenceschopnosti  na  národním

a mezinárodním trhu.

MAK  vznikl  v  roce  2005  z  deseti  členů  automobilového  sektoru  v  spolupráci

s VŠB-TU Ostrava (VŠB) a k jeho vzniku vytvořil studii na základě dat z roků 2003 až 

2005  k  předpokladu  úspěchu  celého  projektu  trvale  držitelného  rozvoje  regionu.  Již 

předtím existovala data a doporučení k založení klastrů v regionu. K tomuto projektu byly 

určeny  předpokládané  výstupy,  které  měly  pomoct  ulehčit  práci  v  klastru  tím,  že 

interpretace výstupů přinese nové poznatky o trendu vývoje, výzkumu a vzdělání. Příklady 

očekávaných výstupů jsou dotazníky, mapy klastru a institucionalizace klastru. V případě 

dobrého využití těchto informací očekává klastr pokrok celého automobilového průmyslu.

Jako vzdělání terciárního sektoru je VŠB s jejími sedmi fakultami a s více než 19 
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tisíci studenty nejdůležitejší organizací pro zásobování průmyslu lidskými zdroji (bakaláři, 

inženýři, doktoři). Existuje velké množství celoškolských pracovišť, které se specializují 

na aplikaci a implementaci výzkumu do praxe. Důležité pro klastr a průmysl je, že vzdělání 

je univerzální, flexibilní a kvalitní. Studie MAK považuje vzdělání a dřivější činnosti pro 

automobilový průmysl, např. s firmou AutoŠkoda Mladá Boleslav i partnerství s jinými 

vysokými školami (VŠB) za velmi přínosné. K určení slabých stránek a mezer veškerých 

členů je možné cílově učit tyto společnosti a tímto cílově odstranit jejich problémy. Učení 

poskytuje VŠB a další podniky na tomto sektoru. Na oplátku je MAK ochoten nainstalovat 

v INFOCENTRU VŠB-TUO databázi, která bude nabízet brigády, stipendia, spolupráci 

pro diplomové práce apod. 

Už v roce 2005 bylo plánem klastru najít  vhodné partnery, kteří  by poskytovali 

expertízu a vědomí o slabších oblastech klastru. Klastr a jiné firmy profitují z konkurence. 

Tento jev se jmenuje konkurenční výhoda. Průmysl situovaný v klastru má největší zájem 

o prosperování  celého průmyslu  a  s  možností  adaptace a  okopírování  se  celý průmysl 

rozvíjí. 

Prognózy pro prodej aut byly v roce 2005 následující: předpokládalo se, že objem 

aut bude v následujících letech neustále růst. Bylo ale již řečeno, že některé značky ztrácejí 

kontakt na trhu a nebudou růst.  Tato prognóza však nepočítala s možností ekonomické

a automobilové krize. Čísla pro Moravskoslezský kraj byla proto pozitivní, předpokládala, 

že po roce 2005 bude růst objemu a zaměstnanosti vyšší než růst celkového průmyslu. 

Úspěch klastru a průmyslu určíme pak v následující kapitole pomocí aktuálních dat.

1. 4. 2 Národní strojírenský klastr

Národní strojírenství klastr, o.s. je klastr pro podniky ve strojírenském průmyslu. 

Tento klastr vznikl v roce 2003 pod jménem Moravskoslezský strojírenský klastr (MSK)

a jeho dočasné jméno je od roku 2008 Národní strojírenský klastr. Zatím má klastr 56 členů 

(stav  k  lednu  2010)  v  oblastech  servisních  služeb,  vědecko-výzkumných,  výrobních
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a školství.

Stav   národního  strojírenského  klastru  k  lednu  2011  je  takový:  klastr  je 

společenstvím v automobilovém průmyslu s více než 20000 pracovníky a celá tržba činí 

více  než  40  miliard  Kč.[19] V  jeho  síti  se  nachází  automobilová  industrie  od  samého 

začátku, což je vzdělání a vývoj zajištěný VŠB a VUT, a ještě dříve středními školami, až 

prostřednictvím výrobců a subdodavatelů v automobilové výrobě. Tím klastr zajišťuje, že 

bude  mít  dostatek  dokonalých  pracovníků  v  budoucnosti  a  také  zajišťuje  rozvoj 

současných pracovníků, kteří už v průmyslu pracují déle, a kteří potřebují školení. Nadějí 

je, že uvnitř klastru existuje nějaká invence, která bude díky klastru inovací. 

Zájem klastru se orientuje na chemii/petrochemii, metalurgii, energetiku, transport

a ekologické stavby. Pomocí těchto oblastí chce klastr dosáhnout vysokého úkonu pro své 

členy. Jde o efektivitu,  produktivitu, rozvoj celé industrie a tím o konkurenceschopnost na 

mezinárodním trhu. Síť ale není uzavřená, je také propojená s dalšími sítěmi, které v ČR

a v Evropě existují. Důležitým faktem je, že český průmysl jako celek se musí učit, aby 

mohl okopírovat a zlepšit způsoby výroby, prodávání, objednávání atd. Úspěch klastru je 

důležitý  pro  celou  industrii,  popř.  celý  řetězec (uzavřený celek  od  subdodavatelů  skrz 

dodavatele  a  výrobce  až  k  odběratelům),  a  proto je  taky důležité  poskytnout  všechny 

informace  přes  řetězec. Smlouvy,  které  jsou  možné  jen  s  dobrými  informacemi

o  dodavatelích/odběratelích,  najdeme  například  v  systému  Just  in  Time  (JIT).  Další 

spolupráce může existovat v takzvané nákupní alianci, která se snaží spojovat nákup nebo 

objednávání.

Dalším důležitým aspektem klastru je,  že  pomocí  sítí  podniků mají  možnost  se 

spojit s tuzemskými nebo zahraničními společnostmi a to proto, že klastr jim poskytuje 

informace  a  kontakty.  Rozvoj  českého  klastru  nemusí  nutně  fungovat  pouze  v  klastru

a rozvoj českého průmyslu nemusí nutně fungovat s tuzemskými partnery. To záleží ale na 

více faktorech. Souhrnně řečeno, ani v automobilovém průmyslu nemají podniky možnost 

přežít samy. Klastr se stará o záležitosti celé industrie a pomáhá zefektivnit automobilovou 
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industrii na mezinárodním trhu.

V současné době běží projekty celého klastru o energetice a životních prostředcích, 

vzdělávání a rozvoji týmu, protože je pravděpodobné, že v budoucnu bude týmová práce 

ještě častější  a důležitější,  co se týče nových talenntů i kooperační sítí  pro strojírenské 

inženýrství. 

Konkrétním cílem je vzdělávání strojních inženýrů zaměřených na jadernou energii 

(JE). V tomto segmentu existují již praktické reference ze zahraničí, když členové klastru 

pracovali  v  jaderné  elektrárně.  Existuje  však  možnost  pracovat  v  týmu  i  u  dalších 

jaderných elektráren. Strojírenský klastr a jeho členové proto mohou očekávat objednávky 

a  peníze,  jako  taky  další  reference  ze  zahraničí,  zda  jsou  schopni  pracovat  efektivně

a dobře. To je konkurenceschopnost.

1. 4. 3 Další klastry

V ČR existuje více klastrů než  pouze tyto dva. Já se ovšem orientuji na tyto dva 

klastry z důvodu zadaného úkolu o strojírenství. 

Zajímavý je však ještě klastr IT, který pracuje s novými technologiemi v oblasti 

informační technologie. Tento klastr vznikl v roce 2006. Cíle jsou víceméně stejné jako

u  jiných  klastrů:  konkurenceschopnost,  rozvoj  industrie  a  pracovníků  i  dosažení 

společných  cílů.  Spolupráce  existuje  s  VŠB,  konkrétně  s  Fakultou  elektrotechniky

a  informatiky.  Protože  aplikovaná  informatika  a  elektrotechnika  je  důležitou  součástí 

strojírenství  a  strojírenských  inženýrství,  není  už  neschůdné  vzít  informační  klastr  do 

úvahy.  Informační  klastr  se  však  stará  více  o  Moravskoslezský  kraj  jako  domácí  trh. 

Projekty klastru jsou v oblasti marketingu a personálního marketingu. Dále existuje zájem 

školit lidi pro informační technologii (IT).

Důležitou otázkou je, zda informační klastr udržuje stejný krok se strojírenským
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a  automobilovým  klastrem,  anebo  zda  jsou  mezi  nimi  rozdíly  a  v  čem  tyto  rozdíly 

spočívají.  Bude-li  možné  implementovat  způsoby,  taktiky  a  strategie  z  informačního 

klastru, bude možné výrábět efektivněji pro průmysl.
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Obrázek 4: české klastry[21]
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2 Posouzení současného stavu

V této kapitole jde o posouzení spolupráce průmyslu a univerzit v ČR. Posoudím 

aktivity, které jsou popsány v poslední kapitole a půjdu hlouběji k jádru věci. Dále tato 

kapitola bude základem návrhu vlastního řešení v další kapitole.

Jak vidíme z první kapitoly, současný stav není ideální. EU a ČR se připojují do 

rozvoje  podniků  tím,  že  spolufinancují  veškeré  projekty  společně  s  podniky.  Tato 

skutečnost dokazuje, že podniky samy nejsou schopné pracovat tak, jak si to politika a EU 

představuje. Politika se snaží manipulovat ekonomickým děním tak, jak si to představuje,

a  to  pomocí  zákonů a  hlavně peněz.  Rychlé peníze nebo snižování  nákladů je  v  době 

globalizace důležité, a proto podniky rády přijímají tyto příspěvky. 

Studie však zobrazují,  že  „rozvoj  české ekonomiky zpomalují  neefektivní  státní 

úřady, pomalé soudy nebo nedostatečná infrastruktura.“[41] Tyto problémy jsou podstatné, 

ale nejsou součástí tématu mé bakalářské práce.

2. 1 Programy MŠMT v rámci EU

 Ze strukturálních fondů dostala ČR peníze na veškeré operační programy, jak jsem 

se  již  zmínil  o  programu OP Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost  období  2007-2013. 

Paralelně k tomu běží další operační program Výzkum a vývoj pro inovace období 2007-

2013. Tento program je další důležitou záležitostí pro rozvoj celé ekonomie, protože se 

jedná o uplatňování inovací na trhu a o profitabilitu podniků. Již předtím však existoval OP 

Rozvoj lidských zdrojů období 2004-2006. Tento program sice už skončil, jeho následky 

by však měly být aktuální. 

OP Rozvoj lidských zdrojů období 2004-2006 byl iniciativou, která těsně souvisí se 

spoluprácí  průmyslu  a  univerzit.  Lidskými  zdroji  jsou  lidé,  které  můžeme ještě  školit,

19



Partnerství průmyslu a univerzit v oblasti průmyslového inženýrství                                     

a  kteří  mají  také vůli  ke školení.  Obvykle najdeme lidské zdroje  ve vysokých patrech 

podnikové hierarchie, není to ale podmínkou. Rozvoj lidských zdrojů má vliv na celou 

práci a její způsob, na efektivitu a na produktivitu. Školení pomůže lidem se učit teoretické 

otázky  předmětu,  které  jsou  nové,  anebo  které  jsou  ještě  dost  neznámé.  Školení  je 

zapotřebí, pokud momentální potenciál a práce lidských zdrojů není dostatečná. Musíme si 

ale uvědomit, že s rozvojem jiných částí podniku tyto schopnosti získané ze školení také 

časem  ztrácí  význam.  Personální  management  a  HR  management  zobrazuje

v  personálním controllingu  tento  jev  způsobem konta,  které  známe  z  účetnictví.  Patří 

celkem pod metodu HCM (Human Capital Management). Způsob zhodnocení nehmotných 

schopností lidských zdrojů existuje v různých variantách. Jednou z variant je:

Kapitál lidských zdrojů
Začátek                  100000 kč Nemocenské                                                          10000 kč
Školení                     30000 kč Mateřské                                                                40000 kč
Dálkové studium      30000 kč Zapomenutí získaných vědomostí ze školení        20000 kč
Praxe Aktuální hodnota                                                   90000 kč 

Celkem                   160000 kč Celkem                                                                160000 kč
Tabulka 1: Příklad kapitálního konta lidských zdrojů

Očividně vznikají z tohoto způsobu personálního účetnictví veškeré problémy, jako 

například hodnocení veškerých hodnot. Tyto hodnoty jsou problematické a individuální. 

Proto nelze tak snadno posoudit, jaká je cena či hodnota lidských zdrojů. Faktem však je, 

že hodnota člověka roste s vzdělávacími opatřeními a s praxí. Hodnota člověka naopak 

klesá  každý  den,  kdy je  bez  opatření.  Důvody tohoto  jevu  mohou  být  různé,  ale  tím 

nejčastějším bude zapomenutí. Zůstaneme-li v účetnictví, můžeme toto klesání chápat jako 

odpisy na nehmotných schopnostech lidských zdrojů. Rozvoj lidských zdrojů má hlavní 

efekt na nehmotný kapitál podniku. Hodnotit a plánovat tak, aby z toho vznikl dlouhodobý 

růst, je úkol personálního ústavu, HR managementu a HCM. Program MŠMT o Rozvoji 

lidských zdrojů má však vliv na současný program vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Toto vzdělávání je právě taková aktivita, která nechá růst personální kapitál v podniku. 

Program pro vzdělávání  je  proto  pouze  rozšířením prvního programu a  další  krok pro 
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ekonomii ČR. 

Vzdělávání, jak jsem již zmínil, bude stále důležitější a konkurenceschopnost bude 

více a více záviset na lidských zdrojích. Lidské zdroje jsou natolik důležité proto, že s nimi 

nelze tak snadno manipulovat. Lidé totiž myslí a cítí. Možnost rozvoje ale existuje také 

pouze u lidských zdrojů a pouze tam má takový vliv. Investování do budoucnosti podniku 

a průmyslu má vliv na schopnosti lidských zdrojů a na úspěch celého podniku. Aby si to 

firmy uvědomily, a aby začaly budovat své nedostatky v této oblasti, pomáhá jim EU a ČR 

při financování. Partnery v tomto sektoru jsou univerzity a další školní ústavy. 

Čísla  jsou  taková,  že  od  roku  2006  vzrostl  počet  lidských  zdrojů  ve  vědě

a  technologii  každým  rokem  minimálně  o  0,8%[35].  Tento  růst  už  trvá  tři  roky  a  je

v  posledních  patnácti  letech  nejdelším  růstem  v  tomto  sektoru.  V  roce  2008  a  2009 

najdeme ve vědě a technologii více žen než mužů, což je také znamením rozvoje z důvodu 

podporování žen. Ženy mohou poskytovat své schopnosti a produktivitu. Dále roste i počet 

absolventů  vyšších  a  vysokých  škol[35] u  žen  a  u  mužů.  Obrázek  5  však  ukazuje,  že 

absolventi terciárního sektoru dostudují doktorské studium pouze v nejmenších případech. 

Hlavní část studentů dosáhne po ukončení vzdělání magisterského titulu. Tento podíl však 

stejně tak klesá jako u doktorských studií. Absolventů vyšších odborných škol a bakalářů

v  ČR stále  přibývá.  ČR  a  její  ekonomika  potřebuje  však  lidi,  kteří  umí  pracovat  ve 

výzkumu,  a  kteří  dostudují  i  doktorské  studium.  Stejně důležité  je  solidní  vzdělání  na 

magisterské úrovni. Tyto podíly však klesají a rezervy dalších lidských zdrojů zůstanou na 

nižší úrovni.
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V průmyslu vzniká další problém, který se musí řešit: stále méně studentů studuje 

technické  vědy.  Pro  výrobní  průmysl  bude  velký  problém  nahradit  škodu,  která 

momentálně  vzniká,  i  přestože   program  pro  konkurenceschopnost  už  probíhá  pátým 

rokem.  Ukazuje  se  však  také,  že  pro lidské  zdroje,  které  už  pracují,  existuje  šance  se 

rozvíjet.  Grafika,  která  udává  procento  studentů  podle  věku,  nám  zobrazuje,  že

i v pokročilém věku je možnost rozvoje, protože firmy a univerzity poskytují materiály

a znalosti pro vzdělávání. Tento fakt dokazuje, že rozvoj lidských zdrojů probíhá v daném 

momentě na území ČR.

Další  grafika českého statistického úřadu zobrazuje,  že v každé věkové skupině 

studuje procentuálně větší množství lidí než v předchozích letech. 

Obrázek 7: Osoby s ukončeným terciárním vzděláním, (% osob v dané věkové skupině)[38]

 

Budeme-li  teď srovnávat  procentuální počet  absolventů terciárního vzdělávacího 

sektoru  ČR s Evropou, uvidíme, že ČR je na dolním konci tabulky, přesně řečeno pátá od 

konce  ve  statistice.  Pouze  Turecko,  Rumunsko,  Portugalsko a  Itálie  jsou na tom hůře.
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Obrázek 6: Struktura osob s ukončeným terciárním vzděláním podle věku[38]
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S tímto výsledkem je ČR  daleko pod průměrem EU, který je v roce 2008 skoro 25%. ČR 

má pouze 15%. V horní části tabulky najdeme Finsko s více než 35%. Ve srovnání s rokem 

2000 spadla ČR o další dvě místa. Polsko a Slovensko se vyvíjely lépe. 

Výsledkem celé statistiky je, že ČR má problémy v rozvoji lidských zdrojů. ČR 

nezvládla v posledních letech rozvoj, a proto se teď musí snažit, aby ekonomika nemusela 

dělat krok zpět a aby podniky neodcházely. Politika se snaží, avšak čísla vypadají tak, že 

metody a programy nemají skoro žádný úspěch. Procentuální růst počtu osob s ukončeným 

terciárním vzděláním je nejmenší v Evropě, a i když existují také pozitivní statistiky, tato 

čísla nemůže nikdo ignorovat. Úspěch programu rozvoje lidských zdrojů ještě pořád není 

vidět  a  zůstává  otázkou,  zda  další  programy,  jako  například  program  pro 

konkurenceschopnost, by to zvládly lépe. 

Jako výsledek této analýzy zůstane pouze to,  že politika (v zastoupení  MŠMT)

a ekonomie společně neměly v posledních letech  žádný úspěch ve zvýšení stupně vzdělání 

a počtu lidských zdrojů. Bude-li vývoj takto pokračovat dál, tak za pár let budou chybět 

lidské zdroje a technici ve výrobním průmyslu. Politika zatím nenašla žádný prostředek jak 

proti tomu bojovat a ztrácí ve srovnání s jinými zeměmi Evropy čas a potenciál.  Tento 

vývoj  je  nebezpečný  pro  ČR,  potenciální  lidské  zdroje  a  její  průmysl  a  zobrazuje,  že 

spolupráce mezi ekonomií a univerzitami ve vzdělávání funguje pouze v málo případech. 

Ukazuje ale také, že tyto případy existují, a že hlavně pro starší lidské zdroje je možnost 
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Obrázek 8: Osoby s ukončeným terciárním vzděláním – mezinárodní srovnání 
(% populace 25-64 let)[39]
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rozvoje.

2. 2 Práce klastrů

Práce v klastrech byla už popsána v poslední kapitole. Máme k disposici data MAK

a strojírenského klastru. Spolupráce v klastrech obsahuje také spolupráce s univerzitami, 

protože i univerzity jsou členy klastrů. Klastry vidí v tomto nutnost k rozvoji a partnerství

s vědou a výzkumem. Těsná spolupráce a financování podporuje řešení pro vlastní průmysl 

a pro další aktivity. Také je to základ další spolupráce. Úspěch a výnos spolupráce však 

záleží  ještě  na  více  faktorech,  jako  jsou  například  zpracování  a  využití  výsledků  z 

výzkumu.  Vedle  univerzit  existují  v  klastru  také  možnosti  rozvoje  ve  výzkumných 

ústavech nebo v soukromých rozvojových ústavech a firmách. Předmětem této bakalářské 

práce je ovšem partnerství mezi průmyslem a univerzitami, proto je kladen důraz hlavně na 

tuto spolupráci.

2. 2. 1 MAK

Moravskoslezský automobilový klastr má veškeré aktivity, na základě kterých lze 

hodnotit  práce  tohoto  klastru,  vlastní  také  členy  z  oblastí  výrobních  podniků, 

(sub)dodavatelů,  odběratelů  a  výzkumných  ústavů. Automobilový  klastr  má  ze  strany 

vzdělání  následující  členy:  Střední  odborná  škola  a  střední  odborné  učiliště  podnikání

a  služeb,  Univerzita  Tomáše  Bati  ve  Zlíně,  VOŠ,  SOŠ  a  SOU  Kopřivnice  a  VŠB  – 

Technická univerzita Ostrava. 

Společné aktivity MAKu se zabývají například projektem CERADA. CERADA je 

pokus o spolupracování v automobilovém průmyslu mezi Českou republikou, Slovenskou 

republikou a Polskem. Pomoc poskytují odborníci z Velké Británie. Tento způsob transferu 

technologie  je  vhodný  a  zobrazuje,  že  MAK  má  v  úmyslu  pracovat  s  dlouhodobým 
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úspěchem. MAK nedělá rychlé aktivity na základě krátkodobých předpokladů anebo na 

základě pocitů, nýbrž má substanční plán, jak se dostat k cíli. 

Dalším velkým programem v klastru je Auto Academy. Projekt Auto Academy je 

spoluprací mezi automobilovým průmyslem a školami. Na základě praktických zkušeností 

vytvoří MAK skripta a učebnice pro školy, které popisují témata, která jsou typická pro 

automobilový průmysl. Porozumění způsobům práce průmyslu může studentům pomoct 

pochopit systém práce a má vliv na vývoj studentů již v nízkém věku. Auto Academy je 

snahou nadchnout studenty pro průmysl a práci v průmyslu. Přestože Auto Academy je 

určen pro střední a odborné školy, je to způsob spolupráce ve vzdělávání, kde se průmysl 

zapojuje  aktivně.  Automobilový průmysl  ví  o  konkurenci,  a  proto je  důležité  společně 

pracovat na dobrém vzdělání žáků. Zatím existují čtyři učebnice a možnosti nejsou stále 

vyčerpané. Tak může vypadat aktivní spolupráce mezi průmyslem a školami. Pro vysoké 

školy jsou požadavky větší, neexistuje však důvod, proč by podniky nebo MAK nechtěl 

takovou  spolupráci.  Tato  spolupráce  existuje  už  v  rámci  vývoje  klastru.  O  podpoře 

vysokoškolského vzdělání se však nemluvilo. Tam existuje ještě potenciál. 

Vedle těchto aktivit existuje ještě AutoNet a IQ Industry. IQ Industry je společná 

činnost,  která  se zabývá rozvojem členů.  Celý název je  Inovace – kvalifikace profesní 

přípravy. Tento projekt není pouze projektem MAKu, ale je národním projektem v rámci 

ČR ve  všech krajích.  Téma inovace  není  nové,  užitečnost  se  ale  neoceňuje dostatečně

a schopnost pracování s inovacemi není jednoduché získat. MAK si je vědom, že právě pro 

tyto  účely ho jeho členové potřebují.  Spolufinancování  projektů s  ČR a strukturálními 

fondy EU zobrazuje, že tato záležitost má větší rozměry než Moravskoslezský kraj. 

K výsledku zhodnocení aktivit MAKu lze říci,  že MAK má spoustu společných 

aktivit.  Výzkumné  laboratoře  pro  členy,  kteří  si  nemohou  pořídit  laboratoře,  existují

s ohledem na celou skupinu automobilového průmyslu. Rozvoj a výuka žáků a studentů je 

přístup,  který je investicí,  která se může vyplatit  až v budoucnosti.  Tyto investice jsou 

důležité,  aby  průmysl  získal  motivované  pracovníky  a  studenty.  Spolupráce  mezi 
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univerzitami a klastrem existuje však pouze v oblastech výzkumu a rozvoji existenčních 

pracovníků. Rozvoj studentů a pomoc ve výuce ještě není velkým tématem. Bude-li Auto 

Academy  úspěšná,  existuje  možnost,  že  MAK  bude  tuto  spolupráci  rozšiřovat.  Práce 

klastru poskytuje členům možnosti, které sami nemají. Hlavně v oblasti spolupráce dělá 

velký výkon. 

2. 2. 2 Národní Strojírenský klastr

Národní  strojírenský  klastr  se  stejně  jako  MAK  zabývá  spoluprácí  jeho  členů. 

Strojírenský klastr  si však hledá strojírenské podniky a strojírenské problémy.  Hlavním 

problémem práce klastru pro jeho hodnocení je, že aktivity jako rozvoj lidských zdrojů 

jsou pouze těžko vyčíslitelné. Přesto existuje počet společných aktivit v rámci klastru.

Jedna  ze  společných  aktivit  se  týká  rozvoje  Moravskoslezského  strojírenského 

klastru. Tento projekt byl již v roce 2008 úspěšně dokončen a zobrazuje, že klastr si je plně 

vědom toho,  že  nepotřebuje  pouze  členy,  ale  že  stejně  tak  důležitá  je  také  klastrová 

struktura. Klastr může pracovat efektivně pouze tehdy, pokud je struktura klastru efektivní. 

Nejen  podniky  jsou  pod  neustálým  tlakem  trhu,  také  klastry  potřebují  ukázat  dobré 

výsledky.  Projekt  rozvoje  klastru  již  v  roce  2008  obsahoval  plány  týkající  se 

komunikačního a  informačního centra  klastru,  marketingové studie  trhu  a  zácvikových 

středisek. 

Další  projekt,  který  byl  úspěšně  ukončen  v  roce  2008,  byla  Inovace  studijních 

programů  strojních  oborů,  jako  odezva  na  kvalitativní  požadavky  průmyslu.  V  tomto 

projektu  MSSK  (Moravskoslezský  strojírenský  klastr)  podepsal  smlouvu  o  spolupráci

s  VŠB.  Projekt  se  zabýval  plánem MSSK  vybudovat  vhodné  absolventy  pro  potřeby 

průmyslu, hlavně v kurzech průmyslového inženýrství, energetiky, hydrauliky a dopravy. 

Dále patřila k projektu výpočetní technika, kterou dostala VŠB od MSSK. Ke spolupráci 

také  patřilo  vytvoření  učebních  materiálů  v  elektronické  podobě  a  prezentování  praxe
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v  univerzitě  pro  studenty.  MSSK  si  je  vědom,  že  potřebuje  tyto  studenty  a  pozdější 

absolventy,  chce-li  mít  šanci  zůstat  konkurenceschopný.  Projekt  patřil  k  OP  Řízení 

lidských zdrojů.

V současné době běží další programy a projekty pro automobilový průmysl. Jedná 

se o dopravu, inovaci vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku, kooperační 

síť pro strojní inženýrství a nové talenty pro vědu a výzkum. MSSK, tak jako MAK, ví, že 

existují  problémy v  průmyslu,  například  chybí  specialisté  pro  jadernou  energii.  Tento 

problém lze řešit pouze ve spolupráci s univerzitami, které se mají postarat o výuku. Nejen 

lidské zdroje,  které  se uplatní  v  praxi,  jsou pro strojírenský průmysl  důležité,  ale  také 

teoretici jsou zapotřebí. Teoretici vytvoří ve vědě a výzkumu nové nápady a nové způsoby, 

které  mají  sloužit  průmyslu  k  rozvoji  a  úspěchu.  Pro  spolupráci  existuje  ještě  další 

program, který se jmenuje Kooperační síť pro strojní inženýrství. Tato aktivita rozšiřuje 

především  spolupráci  v  klastru  a  zobrazuje,  že  klastr  sám  nemůže  vyčerpat  všechny 

možnosti,  které  v realitě  existují.  Proto  je  pro podniky důležité,  aby se zapojovaly do 

dalších  společných  aktivit  a  spolupráce.  Klastr,  jako  každá  jiná  síť  a  jako  každý  jiný 

řetězec, profituje z toho, že členové dostanou nové nápady a pomoc z jiných stran. Sítě 

nejsou automaticky nepřátelé. Každý klastr jednoznačně touží po tom, aby měl co nejvíce 

dobrých členů.  Ale podniky nemají  možnost  zúčastnit  se  všeho a musí  se  rozhodnout. 

Klastr je jednou z různých možností pro spolupráci, která se postará o průmysl v daném 

regionu. 

MSSK má jako strojírenský klastr různé aktivity, které se zabývají nejen rozvojem 

členů,  ale  také  vlastním rozvojem.  Úspěšné  ukončení  projektů  je  důkazem,  že  aktivita 

klastru má smysl, a že členství v klastru přinese členům výhody. MSSK už také plánuje 

rozvoj lidských zdrojů a je od roku 2008 ve spolupráci s VŠB. Tato spolupráce se už také 

zabývá výukou a je investicí do budoucnosti. Vedle toho ještě existuje spolupráce v oblasti  

výzkumu. Výzkum a výuku nelze oddělit od vysoké školy. Vysoká škola je v plánování 

MSSK důležitou součástí. Jedná se pouze o základní spolupráci omezenou na čtyři oblasti. 

Také v této spolupráci existuje potenciál pro více aktivit. 

27



Partnerství průmyslu a univerzit v oblasti průmyslového inženýrství                                     

Ke  zhodnocení  práce  MSSK můžeme  říct,  že  existují  jednotlivé  programy pro 

jednotlivé  problémy,  které  jsou  podobné  těm  od  MAKu.  Tyto  problémy  jsou  proto 

problémy vytvořené ze systému. MSSK a MAK mají zájem pomoct průmyslu k úspěchu 

prostřednictvím spolupráce. Programy jsou občas stejné nebo podobné, jindy zase odlišné. 

Faktem však zůstane, že přínos spolupráce v klastru MSSK je důležitý pro všechny členy 

klastru. Hlavním faktorem programů je společný rozvoj. V této spolupráci existuje i přínos 

pro podniky, ačkoliv je jeho hodnota  nevyčíslitelná. MSSK je vhodná síť, která se nebrání 

požadavkům podniků, a je proto vhodným partnerem pro strojírenský průmysl, který zajistí 

další spolupráci důležitou pro jeho členy. 

2. 2. 3 Celkové hodnocení klastrových aktivit

Klastry se snaží pomoct svým členům v rozvoji i vývoji. Jsou si již vědomy, že 

podniky je potřebují. Spolupráce klastru je jedna důležitá věc, druhou důležitou věcí je, že 

se  klastry  orientují  do  budoucnosti.  Plánování  do  budoucnosti  požaduje  investici

a partnerství. Partnery pro vědu, výzkum a výuku najdou v univerzitách. Spolupráce však 

ještě není vyčerpaná, potenciál existuje. 

Ke srovnání existují ještě data dalších klastrů, například data Klastru informačních 

technologií  a  IT cluster.  Srovnání  není  ale  tak  jednoduché,  nejen  proto,  že  je  to  jiný 

průmysl, ale také proto, že průmysl IT požaduje hlavně schopnosti, které lze jednodušeji 

zkopírovat.  Přesto  internetové  stránky oznamují,  že  hlavní  činností  klastru  IT je  jeho 

rozvoj a školení. Program Škola pro praxi má účel „ovlivňovat odborný profil absolventa 

školy se zaměřením IT“[46]. Další část se zabývá marketingem. 

Program klastrů vypadá stejně, týká se činnosti rozvoje. Klastry si jsou také už plně 

vědomy,  že  potřebují  dobré  absolventy,  a  že  se  chtějí  připojit  do  výuky.  Spolupráce 

průmyslu  je  v  této  oblasti  spoluprací  průmyslu  a  univerzit.  Těchto  činností  není  moc. 
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Potenciálu, jak se připojit do výuky, existuje ještě víc. Klastry ale jdou stejným krokem

a  snaží  se  splnit  požadavky.  Musíme  ale  říci,  že  tyto  projekty  jsou  mnohdy 

spolufinancovány ze  strukturálních  fondů EU a  ČR. Hlavně politika  ovlivňuje aktivity 

klastru.  Způsob,  jakým  používají  klastry  tyto  peníze  ale  zobrazuje,  že  plánují  do 

budoucnosti, a že mají v úmyslu hlavně aktivity, které jsou investicí. Investice se vyplatí až 

za nějakou dobu v budoucnosti. Spolupráce klastrů a univerzit ještě není na konci, ale je to 

užitečný způsob, který pomůže nejen jednomu podniku, ale celému průmyslu. Plánování

v průmyslu má jinou dimenzi než pro celý podnik, požadavky celého průmyslu jsou však 

podobné.  Proto  je  tento  způsob  spolupráce  průmyslu  a  univerzit  užitečný,  ale  není 

dostatečný.  Lepší  spolupráce  požaduje  větší  rozsah  zodpovědnosti  klastru.  Možnosti

a schopnosti existují.

2. 3 Spolupráce s univerzitami

Z první kapitoly víme, že spolupráce průmyslu a univerzit probíhá ve více částech 

průmyslu.  Probíhá  především ve  vzdělávání  a  přijímaní  absolventů  a  ve  spolupráci  na 

projektech ve výzkumu. Výzkumné výstupy, pokud jsou vůbec použitelné, mají velký vliv 

na technologii a inovaci podniku, zatímco se z absolventů vytvoří počet lidských zdrojů. 

Oba jsou pro podniky a ekonomii důležité, protože tyto dvě věci jsou zdroje, které nezávisí 

na geografii, ale pouze na potenciálu a vůli. Pomocí peněz je pro každý stát možné koupit 

tyto  zdroje.  Koupit  znamená,  že  stát  nebo  podniky  zaplatí  univerzitám,  aby  jim 

poskytovaly  informace,  absolventy  a  technologie.  Tato  spolupráce  je  základem 

technologické společnosti.

O vzdělávání a jeho problémech se již hovořilo v kapitole 2.1. Výsledkem statistik 

bylo,  že  vzdělávání  v  terciárním sektoru  není  dostatečné.  Je  nedostatečné,  co  se  týče 

kvantity, a o jeho kvalitě se nehovořilo. Měřit kvalitu také není snadné, protože ta záleží na 

psychických faktorech a je potom ovlivňovaná subjektivitou. Spolupráce mezi průmyslem 

a  univerzitami  potřebuje  další  způsoby  a  faktory  hodnocení.  Hodnocení  spolupráce 
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průmyslu a univerzit nemá smysl hodnotit, jestliže je vývoj pro stát dostatečný, ale hlavně 

tehdy,  jsou-li  výsledky a  přínosy  spolupráce  dostatečné.  Proto  věnujeme  tuto  kapitolu 

hodnocení výsledků a přínosů spolupráce mezi průmyslem a univerzitami. 

Studie z roku 2006[40] se zabývá situací v Moravskoslezském kraji. V roce 2006 

byla podle ní spolupráce mezi průmyslem a univerzitami nedostatečná. Svůj podíl na tom 

mají však obě strany. Univerzity nemají vždy zájem o úkoly, které jim nepřinesou žádný 

rozvoj ve výzkumu. Průmysl na druhé straně nechce čekat na studie, anebo nechce do toho 

dávat tolik peněz, protože přínos výzkumu a studie není tak snadno vidět. Studie našla 

další problémy průmyslu. Průmysl může vidět ve vysokých školách konkurenty, anebo má 

obavy, že univerzita prodá způsob řešení konkurenci. Copyright není prokazatelný, a proto 

raději nechají dělat interní ústavy v podniku výzkum. Zda jsou výsledky kvalitativně lepší, 

horší  anebo  stejné,  není  uvedeno.  Pro  některé  podniky  je  výzkum  jednoznačně  přilíš 

nákladný. Manažeři si neuvědomují nutnost spolupráce a rozvoje.

Univerzity  mají  na  druhé  straně  strach,  že  jim  podniky  nenechají  kreativitu

a  pracují  těsně  pod rámec svých potřeb,  výzkum univerzit  má  však jiný  cíl,  než  mají 

podniky. Podniky potřebují rychléá řešení, zatímco se věnují výzkumu. Cíl práce je moc 

konkrétní a mnohokrát akademickým pracovníkům nepřinese nic pro jejich kariéru. 

Spolupráce  mezi  průmyslem  a  univerzitami  byla  proto  do  jisté  míry  méně 

uspokojivá,  než  bylo  zapotřebí.  V dnešní  době  se  situace  moc  nezměnila.  Po  světové 

finanční krizi podniky nemají chuť, důvěru a finanční prostředky investovat. Výzkum je 

investováním do technologie budoucnosti. Riziko, že z toho nic nevznikne, anebo že něco 

nevznikne včas, není malé. Podniky proto raději čekají. Sice existuje ještě výzkum a také 

vývoj, každý podnik investuje, ale pouze tolik, kolik si troufá. Kvůli problémům uvedeným 

již výše, se výzkum a praxe nespojují. Rozdíly mezi představami průmyslu a univerzit jsou 

v daném okamžiku příliš velké. 

Spolupráce mezi průmyslem a univerzitami má v podstatě dvě strany: průmysl platí 
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peníze za výzkum poskytovaný od univerzit a univerzity svými veškerými silami dělají 

výzkum pro podniky. Podniky mají však problémy, když univerzity používají všechny své 

síly. Tyto síly obsahují také studenty, kteří mají plnit veškeré úkoly či práce. Práce mohou 

být bakalářské, diplomové i doktorské. Důvěra podniků ve studenty není jistá. Podniky se 

obávají,  že  studenti  nejsou důvěryhodní.  Mohli  by totiž poskytovat  jiným firmám rady

a prozradit obchodní a technická tajemství. Pravděpodobnost, že se něco takového stane, je 

však malá. Jiné podniky nepotřebují pouze nápad, ale také řešení všech problémů, které

s nápadem vznikají.  Jsou to záležitosti  TPV, které nejsou tak snadno řešitelné.  TPV ve 

vlastním  výzkumu  jiných  podniků  stejně  nepřinese  stejný  způsob  zpracování.  Každý 

výzkum má své vlastní metody, i když cíl je stejný a řešení je podobné. Výsledky nebudou 

úplně stejné. Dále existuje malá pravděpodobnost, že student má vůbec možnost navrhnout 

nějaký inovační systém v podniku, když je čerstvým absolventem vysoké školy. Ale když 

se to podaří, nemá z toho ten daný podnik pouze nevýhody, nýbrž tak výhody. Tyto výhody 

vznikají z přínosů, které jiní studenti donesou z jiných podniků. Celkpvě by se výhody

a  nevýhody  v  určitém  způsobu  vyrovnaly.  Dokonce  odmítnutí  bakalářů  a  diplomatů

v podnicích má ještě nevýhodu: podniky si samy vezmou možnost nechat dělat výzkum 

základních pojmů zadarmo. Dalším negativním faktorem je, že studenti nemají praktické 

znalosti, které podniky musí poté srovnávat. Proto by bylo pro obě strany výhodné, kdyby 

podniky braly studentské práce a jejich potenciál vážněji. Pro spolupráci ve výzkumu jsou 

tyto práce však moc malé. Tam jsou akademičtí pracovníci zapotřebí.

Výzkum univerzit pro průmysl je důležitý. Velké podniky mají možnost si pořídit 

tento  výzkum.  Malé  podniky mají  problémy,  pro  ně  bude  rozumnější  se  například  ke 

klastru přidat. Celkový klastr je větší  a s dělením nákladů je možné pro malé podniky 

zaplatit výzkum a rozvoj.

Vedle této spolupráce existuje ještě rozvoj lidí. Statistiky jsou již uvedené v této 

kapitole. Rozvoj lidí je důležitý a nutný pro konkurenceschopnost. V tom pomáhají firmám 

hlavně univerzity. Spolupráce v této oblasti je větší. 
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2. 4 Výzkumné ústavy a speciální pracoviště na univerzitách

Speciální ústavy na vysokých školách mají možnost se zabývat pouze výzkumem. 

Mají pod svou střechou specialisty, kteří se právě s problematikou, že firmy něco od nich 

potřebují,  setkávají  denně.  Tyto  ústavy  se  specializují  na  výzkum,  vývoj,  transfer

a implementaci inovací. Podnikům se proto může více vyplatit obrátit se na tyto ústavy. 

V ústavech pracují obvykle experti na dané problematice, a proto jsou tyto ústavy 

pro firmy důvěryhodnější než univerzity. Důvěra podniků záleží na expertíze pracovníků 

ústavu,  protože  tito  pracovníci  jsou  odborníky  pro  požadovaný  výzkum.  Požadavky 

dostanou normálně od firem. Tyto firmy jsou zákazníci a spolupráce mezi nimi se posuzuje 

pouze na základě výsledku. Výsledky jsou očekávané a výzkum nad mírou požadovaného 

cíle neexistuje. Neexistuje jistota, že někdo za to platí. Výzkumné ústavy proto nemůžeme 

úplně srovnat s univerzitami, ale patří do vlastní rubriky. Tato rubrika je charakterizovaná 

tím, že ústavy jsou menší a probíhá v nich pouze výzkum, vzdělávání tedy nenabízí. Za to 

existují  jiné  firmy,  které  podporují  rozvoj  a  transfer  technologií.  Dále  ale  existují

i  speciální  ústavy,  které  podporují  hlavně začátečníky,  kteří  mají  nápad anebo invenci,

a kteří nevědí, jaké možnosti mají. K tomuto ústavu patří například Vědecko-technologický 

park v Ostravě. 

Když však mluvíme o Vědecko-výzkumném parku, musíme také říci, že tento park 

nevznikl z ničeho nic. Akcionáři tohoto parku jsou Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 

Ostravská  univerzita,  Slezská  univerzita  v  Opavě,  Statutární  město  Ostrava  a  VŠB-

Technická univerzita Ostrava. Všechny druhy těchto institucí, jak už bylo zmíněno, jsou 

financovány  státem.  Toto  financování  může  být  přímé  nebo  nepřímé.  Stát  chce 

podnikatelům či potenciálním podnikatelům pomoct, aby si v ČR nebo v daném případě 

spíše v regionu, vybudovali svou podnikatelskou existenci. Tento ústav existuje však pouze 

proto,  že  se  politika  o  to  zajímá.  Jinak  není  zcela  zřetelné,  zda  by  něco  podobného

v regionu Moravskoslezského kraje vůbec mohlo existovat. I tohle je případ spolupráce 

průmyslu a univerzit v ČR, protože hned tři univerzity se zapojily do práce tohoto ústavu.
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Z výročních zpráv posledních roků můžeme získat informace, že Vědecko-výzkumný park 

se nachází v solidním zisku. O spolupráci to konkrétně nic neříká, ale s ohledem na to, že

v posledních pár letech výkony stále rostou, můžeme posoudit, že práce je celkem slušná

a stabilní. Hospodářský výsledek parku roste a rozšíření parku už je naplánováno.

Další  důležité  ústavy  najdeme  taky  pod  střechou  VŠB,  týkající  se  například 

Výzkumného  energického  centra  anebo  vlastního  Podnikatelského  inkubátoru  VŠB-TU 

Ostravy. Stejně jako Vědecko-výzkumný park jsou také tyto ústavy financovány z veřejné 

ruky. Proto i ony jsou předmětem spolupráce průmyslu a univerzit. Jejich práce má však 

jiné specializace, ale také Vědecko-výzkumný park slouží hlavně jako vědecký ústav bez 

vzdělávání. 

Dalším  specifickým  ústavem  je  Regionální  centrum  celoživotního  vzdělávání 

(RCCV) na VŠB-TU Ostravě. Tento ústav má v úmyslu, jak už název sám prozrazuje, 

celoživotní  vzdělávání.  Kurzy  jsou  pro  akademické  pracovníky  stejně  jako  pro  firmy. 

Podmínkou pouze je, že téma vzdělávání musí mít něco společného s některým z oborů na 

univerzitě. Z technických a ekonomických oblastí není problém najít téma, protože na tyto 

oblasti se VŠB zaměřuje především. Jako referenci na webových stránkách RCCV najdeme 

například projekt s firmou SAFT-FERAK, která si tímto způsobem objednala vzdělávání 

pro své zaměstnance v různých oblastech. 

Souhrnně  můžeme  říci,  že  pro  firmy  existuje  dost nabídek.  Tyto  ústavy  mají

k dispozici expertízu a jsou vybavené a specializované. Podniky by pouze musely věřit víc 

přínosům,  které  jim  rozvoj  lidských  zdrojů  nabízí.  Ale  raději  nechají  udělat  výzkum 

procesní a materiálový, než se dají do vývoje lidských zdrojů, protože je to příjemnější. 

Vhodné lidské zdroje jim potom chybí. Spolupráce mezi univerzitami a průmyslem v této 

oblasti funguje do nějaké míry, ale nikdy jí nemůže být dost, aby byl podnik dokonalý. 

Dokonalý stav je utopie, ale aby se podniky dostaly co nejblíž k optimálnímu stavu, budou 

nutné další spolupráce a další přínosy. 
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2.5 Souhrn

Spolupráce průmyslu a univerzit  není ani po druhém pohledu ideální.  Nejen,  že 

faktory první kapitoly ukázaly, že stát musí pomoct penězi při financování výzkumu, ale 

také to, že český stát má problém vychovat si absolventy vysokých škol z potenciálu, který 

v ČR žije. 

Podniky  však  našly  svůj  způsob  podnikání  s  výzkumem  a  vývojem  tím,  že 

vytvořily  klastry,  které  pomáhají  oblasti  průmyslu  při  rozvoji  a  vývoji.  V organizační 

formě klastrů průmysl  vytvořil sám výzkumné a školní ústavy, jaké jsou AutoAcademy

z automobilového klastru. Podnikům došlo, že samy nemají moc přežít, a že se musí držet 

v průmyslu. Malé podniky mají možnost profitovat z velikosti velkých podniků a musí se 

pokusit vytvořit těsné vazby se svými zákazníky. 

Velké podniky jako AutoŠkoda a Vítkovice a.s. vlastní dokonce i školy: AutoŠkoda 

vysokou školu a Vítkovice a.s. střední školu. Tam už je vzdělávání a průmysl těsně na sebe 

navázán.  To  ale  také  dokazuje  problematiku,  že  obecné  školy  nestačí  požadavkům 

průmyslu.

Univerzity  nemají  pro  průmysl  onu  důležitost,  kterou  by  měly  mít.  Průmysl 

zanedbává skutečnost, že na univerzitách, potažmo na absolventech a na výzkumu, také 

závisí. Proto je spolupráce taková, jaká je. Nevýhody podnikání s univerzitami v oblasti 

výzkumu jsou pro  podniky moc  velké  a  podmínky nejsou jasné.  Přesto  však  podniky 

používají speciální výzkumné ústavy a jejich expertízu. Toto je pozitivní znamení, že jsou 

si podniky vědomy toho, že je zapotřebí něco dělat, a že situace tak nemůže zůstat. A však 

si na základní výzkum netroufají a vezmou raději studie, které je možné rychleji aplikovat 

v praxi. Výsledky a následky jsou krátkodobé. U univerzit může základní výzkum trvat 

déle. To je pro podniky obrovská nevýhoda, ale také zobrazuje, že managementy nejsou 

schopné myslet na budoucí problémy, kde dnešní základní výzkum by mohl být řešením, 

anebo  část  řešení.  V  angličtině  se  tento  jev  jmenuje  management  myopia  –  slepota 
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managementu a v podstatě by se dal přeložit takto: management nevidí šanci, ale pouze 

rizika. 

Pro ČR je důležité, aby rozvoj podniku a výzkum měly uplatnění v praxi. Nejenže 

ČR investuje málo do školního systému (podprůměrně oproti  EU),  ale  i  implementace

a  transfer  inovací  není  dostatečný.  Výsledky  toho,  že  se  málo  investuje  do  školního 

systému, se zobrazují ve vzdělávání a výzkumu dle statistik. Univerzity a průmysl nežijí 

společně, ale paralelně. Tuto chybu v systému musí ČR odstranit, pokud chce mít šanci

v mezinárodní soutěži a v konkurenceschopnosti.  
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3 Specifikace problému a doporučení pro zlepšení funkce partnerství

Z určitých důvodů není spolupráce průmyslu a univerzit taková, jaká by měla být

a jakou si obě strany přejí. Cílem tohoto oddílu je najít problémy v systému vzdělávání

a výzkumu, a doporučit vlastními slovy, co by se mělo podniknout k zlepšení spolupráce. 

3. 1 Školní vzdělání

Univerzity mají poskytovat potřebné znalosti (know-how – vědět jak) podnikům

a budoucím absolventům, aby se ekonomie rozvíjela. Vzdělání je služba univerzit, která je 

zapotřebí. Studenti na univerzitách jsou tak cenní proto, že umí řešit komplexní případy v 

praxi a v teorii. Pro průmysl v každodenním životě je praxe důležitým faktorem. 

Aby se kapacity a schopnosti podnikům také vyplatily, potřebuje podnik lidi, kteří 

umí pracovat s potenciálem, a kteří umí řídít službu, kterou jim poskytuje technika nebo 

jiný člověk.  Tyto schopnosti  a  znalosti  ovládat  práci  v podniku se naučí  lidé nejen na 

univerzitách, ale také na středních školách a některé vlastnosti již v dětství ve školkách 

nebo doma.  Pouze pokud jsou tyto „stanice“ užitečné,  bude z  dítěte  spolehlivý člověk

i v práci. Proto je důležité pro stát a průmysl, aby  si zabezpečili celý potenciál těchto dětí. 

Každé dítě je však jiné, a také člověk, který se z dítěte vyprofiluje, nebude stejný 

například jakou jeho soused. Člověk je individuální, takzvané individuum. Jeho schopnosti 

jsou nejen vždy užitečné,  to  záleží  na dané  situaci  a  člověku,  ale  pro ekonomii  a  pro 

politiku je důležitá možnost z člověka něco vytvořit pomocí určitých pravidel. Jak již bylo 

řečeno,  politika  má  největší  zájem  na  tom,  aby  podniky  zůstaly  v  oné  zemi,  a  aby 

ekonomika rostla. Daně a sociální aspekt práce jsou důležité pro každou zemi a pro každou 

společnost. Proto je důležité, aby lidé hráli centrální roli v celém systému, a aby rozuměli 

důvodu, proč ten systém takový je, co chce a umí dokázat.  Pro to ale člověk potřebuje 

vzdělání.
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V personálním managementu rozlišujeme lidi do dvou skupin. Na jedné straně je 

pracovní síla, na druhé straně jsou lidské zdroje. Rozdíl mezi nimi tvoří způsob práce, také 

její požadavky a možnosti, schopnosti a vzdělání. 

Pracovní síla jsou lidé s jednoduchou prací, ale tato jednoduchá práce může být 

fyzicky náročná. Jednoduchostí se v tomto kontextu myslí nenáročnost pro mozek. Takové 

práce  najdeme obvykle  v  pásové  výrobě.  Rutina  potřebuje  trochu  času  a  potom je  to 

víceméně vždy stejná práce. Dále je to na pásu obvykle jenom jedna malá součást celé 

výroby,  kterou  vyrábí  jeden  pracovník  celou  směnu  dokola.  Další  schopnosti  člověka 

nejsou zapotřebí.

Lidské zdroje naopak jsou pro personální  ústav a personální  management  úplně 

jiné. Člověk není jenom pracovní materiál,  který má nějakou hodnotu, ale vytváří svou 

vlastní dynamiku. Tato vlastní dynamika má nejen špatné, ale také dobré stránky. Výhody 

jeho  schopností  jsou,  že  je  schopný  se  rozvíjet  buď  sám,  nebo  pomocí  školení.  Jeho 

hodnota pro celý podnik proto není konstantní, ale může se čas od času lišit. Na pokročilé 

úrovni  je  lidský  zdroj  schopen  se  ještě  rozhodnout.  Rozhodnutí  jsou  pro  celý  podnik 

důležitá, protože jenom s nimi podnik nezůstane stát bez pohybu na místě. Člověk se může 

cítit  zodpovědný  za  záležitosti  celého  podniku,  za  kolegy  a  kamarády  v  podniku. 

Rozhodování je však věda, která není tak snadná. Následků v případě špatného rozhodnutí 

může být  moc  a  mohou  být  velké.  Proto  se  podniky snaží  limitovat  lidi  s  pravomocí 

rozhodování  na  co  nejmenší  počet.  Rozhodování  je  takzvané  manažerské  umění

a potřebuje znalosti, schopnosti a expertízu. 

Negativním  aspektem  lidských  zdrojů  je,  že  umí  za  sebe  a  za  své  záležitosti 

bojovat.  Tím jsou jedinečným zdrojem v celém podniku, který nelze řídit  jenom podle 

plánu. Lidské zdroje rozhodují samy o sobě. Může se stát, že nedodržují vnitřní normy 

podniku, že nejsou spolehlivé, anebo že nejsou přátelské. Když však mluvíme o člověku 

jako o lidském zdroji, tak to znamená taky, že můžeme do nějaké určité míry jeho chování 

ovlivnit. Začínají tím doma rodiče a podnik má svou vlastní představu o tom, jak by měl 
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věrný lidský zdroj vypadat.

Když teď uvažujeme o lidských zdrojích a jejich vzdělání, tak myslíme nejprve na 

školu, možná potom ještě na vysokou školu. Existují však vědy a schopnosti, které škola 

sama  nemůže  poskytovat  anebo  také  některé,  které  škola  neposkytuje,  protože  nejsou

v učebním plánu. Patří k tomu obecné normy výchovy, stejně jako týmová práce, kreativita 

a další. Jeden učitel či jedna učitelka není schopen/schopna postarat se o každého, a proto 

potřebují  děti  individuální  a  hlavně kreativní  přístup  k  učení.  Už od dětství  je  možné 

formovat  dobrého  člověka,  který  bude  používat  svůj  mozek  při  důležitých  situacích

a rozhodnutích. Tím se člověk nemění, ale používá své schopnosti. Schopnosti a vědomosti 

malého člověka lze manipulovat a  z toho vzniká rozvoj člověka. Škola a život má člověka 

připravovat na studium na vysoké škole. 

Vysoká škola je pak odborná škola, která se pokouší produkovat odborníky v onom 

oboru. Problémem však je, že žádný obor neexistuje sám pro sebe, a že mezi obory existuje 

také poptávka o studenty, kteří jsou schopni myslet komplexně a nejsou specialisty v obou 

oborech, ale umějí základy obou oborů jako odborníci. Tyto vědy jsou podceňovány. 

V Boloňském  procesu  měly  existovat  možnosti  pro  každého  studenta  studovat

v zahraničí. Dneska to není pouze šance, ale je to také nutnost. Proto by měly existovat  

studijní plány, které obsahují možnost studovat v zahraničí už předtím, než o tom student 

začne uvažovat. Rok nebo dva v zahraničí znamená setkání s novou kulturou, s novými 

normami a  lidmi  a  rozvinutí  expertízy. Jenom pokud se  umožní  mezinárodní  studium, 

budou lidské zdroje a budoucí manažeři vědet, o čem hovoří, která kultura za čím stojí

a jak jedná, jaké jsou normy v zemi a kde jsou rozdíly. Důležité je, aby si člověk uvědomil, 

co  všechno  existuje,  co  všechno  je  v  onom  oboru  nebo  v  jeho  sousednictví  možné. 

Potenciál v zahraničí může být transferován do ČR, není to však samozřejmostí. 
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3. 2 Role průmyslu

Průmysl  požaduje  dobré  podmínky,  které  umožňují  podnikům 

konkurenceschopnost. Podniky musí ale za to, že dostávají dobré absolventy, nést trochu 

rizika a  musí  pomoct  ve vzdělávání.  Proto je důležité,  aby se průmysl  také zapojil  do 

vzdělávání co nejdříve, například peněžně, ale hlavně s expertízou. Praxe je pro mnoho 

studentů užitečnější než celá teorie. Přesto je teorie nutná. Otázka je pouze, kam ji umístit. 

Teoretické problémy mají vliv na způsob řešení a na praktický způsob práce. 

Aby se tyto výzkumné informace uplatnily, průmyslové podniky musí mít dobré 

lidské zdroje.  Jenom když je personál schopný pracovat s novými systémy a s novými 

způsoby, může podnik implementovat výzkum do praxe. Tento problém je otázkou TPV. 

Jestliže má podnikový personál požadované schopnosti nebo má možnost se naučit tyto 

požadované schopnosti, podnik nebude mít tolik problémů implementovat nový systém do 

praxe a do starého systému podniku. Nezáleží na tom, o který systém jde. Může to být 

výrobní systém, stejně jako informační systém. Předpoklady zůstanou stejné: pakliže má 

podnik vhodné lidské zdroje zevnitř, tak je úspěšná práce možná. Proto podniky potřebují 

absolventy z vysokých škol, kteří mají schopnosti a vůli se rozvíjet. Tyto schopnosti však 

ukáže jenom malý počet lidí. Podniky mají proto nejvyšší zájem o fungující školní systém. 

Aby absolventi  z  vysokých  škol  měli  dobré  znalosti,  musí  mít  dobré  vzdělání. 

Vysoké školy mají  za úkol  poskytovat  základní  a  vysokou úroveň znalostí.  Prostředky 

univerzit  jsou  však  omezené.  Tyká  se  to  jak  finančních  prostředků,  tak  možností 

praktických laboratoří, které by mohly studentům ukázat pracovní provoz a problémy, aby 

studenti získali praktický přístup k věci. To pro univerzity samotné není možné. Vybavení, 

které najdeme v automobilovém průymyslu studenti mnohokrát vidí jen v prezentaci nebo 

v televizi, ale ne ve skutečnosti. Proto by bylo vhodné pro studenty, pro univerzity a také 

pro průmysl,  kdyby se podniky připojily ke vzdělávání.  Takový systém již  existuje ve 

Finsku a v dalších skandinávských zemích. 
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Někteří experti považují finský školní systém za nejlepší v celém světě. Faktem je, 

že  ve  studiích  jako  PISA,  vychází  hlavně  Finsko  a  jeho  žáci  jako  nadprůměrní.  Do 

vzdělávání  se  zapojují  nejen  univerzity,  ale  také  firmy.  Studia  jsou  proto  o  mnohem 

praktičtější a vazby mezi studenty a firmami existují již během studia. Firmy mají možnost 

profitovat ze společné práce s univerzitami v tom aspektu, že vychovávají studenty pod 

vlastní střechou, a tak mohou posoudit jejích výkon a schopnosti. Další výhoda spočívá

v  tom,  že  podniky  získají  určitě  schopné  absolventy.  Tito  absolventi  nejsou  schopni 

pracovat pouze během studia, ale také potom jako manažeři, technologové a další lidské 

zdroje. Budou-li se absolventi rozhodovat pracovat po studiu dále na univerzitě, mají firmy 

stejnou možnost jejich služby nebo služby univerzity koupit. Kreativní síla a schopnosti 

tím zůstanou v regionu a jsou pro firmy dostupné. 

Finský systém dále podporuje celoživotní vzdělání. Ale aby měl systém lidi, kteří 

mají  možnost  se  rozvíjet,  musí  být  hlavně  schopný.  Způsoby rozvíjení  jsou  například

E-learning  a  dálková  studia.  Podporování  existuje  kromě  toho  ještě  pro  problémové 

studenty již  od začátku jejich  vzdělávání,  aby měli  šanci  nezůstat  pozadu.  Finsko trvá 

hodně  na  svém  školním  systému  s  vědomím,  že  nevzdělaná  individua  nejsou  potom 

schopná najít nějakou práci a stejně tak nejsou schopná pomoct průmyslu a firmám. Tyto 

schopnosti má pouze vzdělaný člověk, a proto je tak důležité se snažit jich vytvořit tolik, 

kolik je jen možné. 

Nevýhodou tohoto  systému jsou především vyšší  náklady.  Hlavní  náklady platí 

firmy za to, že se musí starat o studenty. Studenti potřebují materiály, hodiny, vybavení

a čas na konzultaci. Zapojí-li se všechny velké podniky a průmysly do vzdělávání studentů, 

nebude na tom žádný podnik mnohem hůř. Problémy však vznikají, když se veškeré firmy 

a průmysly do toho nechtějí zapojit. Taková nespravedlnost bude pro systém problém. Dále 

není  řečeno,  že  podporovaní  absolventi  mají  vůbec  nějakou  účinnost  pro  podniky. 

Absolvent může pracovat maximálně v jednom podniku. A jiné podniky platily za jeho 

vzdělávání, i když na konec z toho nic nemají. Přesto mohou vzniknout výhody, pokud se

v celé tuzemské ekonomii podaří snížit náklady. Dalším, možná ještě větším problémem, je 
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pro podniky ochrana tajemství. Podniky nechtěji zveřejnit svůj výzkum a také nechtějí, aby 

jiné podniky zkopírovaly nápady a způsob, jak vytvářet konkurenceschopnost.  Studenti

a externí pracovníci pro podniky nejsou důvěryhodní. I přesto lze říci, že obavy nemají 

takové opodstatnění, jak si podniky myslí. Studenti potřebují další roky, aby se dostali do 

pozice,  ve  které  mají  možnost  něco důležitého  říci.  Než  se  bývalí  studenti  pravidelně 

dostanou na důležitou pozici, rozvoj a inovace technologií bude tak daleko, že jakékoliv 

špehování a okopírování už není zapotřebí. Další důležitou věcí je, že se tyto výsledky 

spolupráce,  stejně  jako  výsledky  výzkumu,  používají.  Jenom  realizovaný  rozvoj  je 

skutečný rozvoj. 

Souhrnně  řečeno,  průmysl  a  firmy  by  měly  mít  největší  zájem  na  tom,  aby 

poskytovali  univerzitám  a  studentům  pomoc.  Pouze  pokud  budou  univerzity  dobře 

vybaveny, studenti se budou moci učit dobře a kvalitně. Průmysl má proto zodpovědnost se 

co nejdříve zapojit do vzdělávání, aby nevznikly zbytečně velké náklady z nevědomosti. 

Pouze  díky  vzdělání  jsou  lidé  schopni  pomoct  průmyslu  a  firmám  při  globalizačních 

podmínkách. Lidské zdroje požadují intenzivní péči, a to tak brzy, jak je to jen možné. 

Proto je zapojení firem a průmyslu do vzdělávání tak důležité. Možnostmi, jak se zapojit,  

můžou být například praktická cvičení ve firmě a firma fungující  jako externí  katedra. 

Další možností pro větší firmy a koncerny je možnost vlastní školy, jakou má AutoŠkoda. 

Firmy musí mít ale také odvahu používat výsledky ze vzdělávání a z výzkumu. Když si 

toto  firmy  uvědomí,  bude  možné  z  toho  profitovat.  Zůstanou-li  nápady  a  inovace 

nerealizované, neexistuje žádný pokrok. 

3. 3 Role státu

Jak již bylo řečeno v úvodu, státy potřebují průmysl a firmy z různých důvodů. 

Jedním  z  důvodů  může  být  například  boj  proti  nezaměstnanosti  a  proti  nákladům

z nezaměstnanosti. Státy mohou fungovat pouze tehdy, pokud jejich zadlužování se zůstavá 

v určité míře. Proto je snížení státních nákladů a zvýšení příjmu z daně nejdůležitejšími 
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činnostmi států.  Stát  má však ještě zodpovědnost za svou společnost a nemůže jen tak 

zaniknout, a proto je i v jeho zájmu, aby ekonomie na jeho území kvetla. 

V liberalismu  státy  mají  úkol  vytvořit  síť  vhodných  pracovních  podmínek  pro 

všechny  podnikatelské  subjekty.  K  vhodným  podmínkám  patří  infrastruktura. 

Infrastruktury máme technické a sociální. Sociální infrastruktura se týká členů společnosti, 

pracovní síly, lidských zdrojů a konzumentů. Technická infrastruktura se tyká jak všech 

technických podmínek, tzn. jaké mohou být dopravní možnosti, tak technických možností, 

telekomunikačních sítí apod. Pokud tyto infrastrukturní aspekty chybí, stát se musí snažit 

je vytvořit pomocí peněz. Rozvoj infrastruktury nikdy neskončí, protože je to dlouhodobý 

proces s kontinuačním zlepšováním. Pokud bereme jako infrastrukturní aspekt dopravní 

infrastrukturu,  tak  stát  musí  udržovat  cesty  a  musí  stavět  nové,  dále  musí  stavět

s rozumem, aby celá síť také nebyla nedostatečná,  a aby bylo spojení s  dalšími sítěmi

v  Evropě.  Stejně  takové  podmínky,  jaké  dává  dopravní  infrastruktura,  musí  stát 

poskytnout. Dalšími podmínkami mohou být zákony. V zákonech stát umístí všeobecná 

pravidla,  která  každý  subjekt  či  podnikatelský  subjekt  musí  dodržet.  V nich  najdeme 

například  pravidla  o  sociálních  pojišťovnách  nebo  jak  dlouho  smí  člověk  maximálně 

pracovat. Tyto podmínky jsou pro firmy stejně tak důležité jako infrastruktura, protože ony 

regulují podnik a udávají, jak může pracovat nebo vyrábět.

Pro  stát  je  také  možné  stanovit  si  pravidla  pro  průmysl  a  univerzity  v  oblasti 

vzdělávání. Jestli se podniky a průmysl nezapojují samy do vzdělávání, tak má stát pomocí 

práva moc jim udělit  podmínku, že se zapojit  musí.  Pokud vzdělávání  a  vzdělání  není 

průmyslem akceptováno,  musí   být  stát  ohleduplný  a  zjistit,  jaké  absolventy  průmysl 

potřebuje, a co by mohli poskytovat. Stát netouží pouze po penězích do státní pokladny, 

nýbrž  je  chce  také  uplatnit  pro  blaho  státu,  absolventy,  nebo  také  průmysl.  Pokud  se 

podniky nechtějí zapojit, musí stát uvažovat o tom, co s nimi dělat. Pro stát je důležité, aby 

na jeho území  zůstala pracovní místa. Jen když vedení zůstane, může se něco dít a mohou 

zůstat  i  pracovníci.  Tyhle  věci  patří  také  k  pracovním  podmínkám,  které  stát  může 

regulovat zákonem.
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Vedle regulování průmyslu má stát také zájem na tom regulovat občany. Občané 

mají právo při nezaměstnanosti a v případě, že nemohou pracovat, obdržet pomoc od státu. 

Tato pomoc je pro stát nákladem. Stát potřebuje však co nejmenší náklady, a proto chce, 

aby všichni lidé pracovali. Čím více lidí má práci, tím jde více peněz do sociálních sítí,

a tím méně je zapotřebí sociální pomoci. Regulovat občany však není tak snadné. Jak už 

bylo uvedeno, občané jako lidský zdroj, mají své představy, jak má jejich život a práce 

vypadat.  Stát  chce  přesto  pomoct  občanům,  kteří  mají  více  potenciálu,  než  podle 

momentálních  osobních  podmínek  mohou  využít.  Tuto  pomoc  představují  například 

stipendia pro studenty (jako vyšší vzdělávání) nebo rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané. 

Úroveň jejich práce a mezd může být odlišná, ale stát potřebuje každého člověka. A proto 

je vzdělání tak důležité. 

 Protože  celoživotní  vzdělávání  je  stále  důležitejší  věcí,  a  aby technický pokrok 

neustále  pokračoval,  potřebuje ambiciózní  stát  řadu opatření  v oblasti  rozvoje lidských 

zdrojů. Stát musí dát neomylně najevo, že v době globalizace není pro nikoho možné se 

během práce  nerozvíjet.  Dalšími  možnostmi  rozvoje  mohou  být  dálková  studia,  kurzy

i semináře. Problémem však zůstane člověk. Pokud člověk sám nechce, stát ho nemůže 

nutit  k  žádnému výkonu.  To  je  jedinečnost  lidského  zdroje.  Ale  když  se  státu  podaří 

vysvětlit lidem, že mají šanci, a pokud stát a průmysl budou v této oblasti spolupracovat,  

tak by mohl vzniknout systém, ve kterém nebude nepoužívaný potenciál lidských zdrojů 

ignorován,  nýbrž  používán.  Vzbudit  tiché  rezervy je  možnost  ve  vnitropodnikatelském 

řízení zvýšením efektivity a produktivity.  Pakliže stát  a průmysl společně dokážou tyto 

rezervy zaktivizovat, bude ekonomika efektivnější a produktivnější. Problémem ale stále 

zůstane lidský zdroj. 

3. 4 Role klastru a dalších společných aktivit

Podniky a průmysl nenechají všechny aktivity pouze na státech a zákonech. I ony 

samy  se  pokouší  zorganizovat  a  pomoct.  Formy  organizování  mohou  být  například 
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organizování v řetězcích nebo organizování v klastrech pro celý průmysl.

           Řetězce mají tenké vazby mezi dodavatelem a odběratelem. Tyto tenké vazby jsou 

pro oba podniky důležité. Pro dodavatele je důležité, aby měl odběratele, který mu zajistí 

dlouhodobý objem, a tím také dlouhodobé plánování. Pro odběratele je na druhé straně 

důležité, že neustále probíhá vstupní tok. Je-li dodavatel spolehlivý a umí kvalitně vyrábět 

produkty,  tak je tento tok zajištěn.  Dva podniky spolu jsou silnější,  než kdyby musely 

bojovat samy za sebe. Není však reálné, aby spolu pracovaly pouze dva podniky. V dnešní 

době se spojí více podniků a vytvoří nějaký řetězec. Těchto řetězců má podnik obvykle 

více, protože pochopitelně nemá pouze jednoho odběratele či dodavatele. Pro různé vstupy 

a výstupy existují různé vazby, a ty vazby formují síť. Přes tuto síť mají podniky možnosti 

profitovat ze sítí jiných podniků. Pomocí těchto sítí podnik může například vytvořit další 

vazby a kontakty. Tyto kontakty mohou být národní nebo mezinárodní. Kontakty mohou 

poskytovat pomoc, nové nápady a další kontakty. Mezinárodní kontakty mohou pomoct při 

expanzi do zahraničí. Vytvořit tyto vazby a jejich zabezpečení je otázka logistiky.

Logistika  je  věda,  která  se  stará  o  materiální  a  procesní  toky,  jejich  představy, 

problémy a využívání. Tyto toky najdeme uvnitř a vně podniku. Vnější toky podniku jsou 

důležité  vazby v řetězci  mezi  dodavatelem a  odběratelem.  Vnitřní  logistické  problémy 

existují například mezi různými ústavy nebo mezi různými stroji. Důležitá je co největší 

efektivita  a  produktivita.  Té  však  podnik dosáhne pouze  tehdy,  má-li  fungující  systém 

vazeb a toků. Právě tyto vazby a toky jsou důležité pro úspěch podniků. 

Další  možností  je  průmyslové  organizování  podniku.  K  tomu  slouží  například 

klastry.  Klastry,  jako jsou automobilový a strojírenský klastr,  mají  možnost  či  za  úkol 

plánovat rozvoj  celé industrie.  Industrie se dobrovolně organizuje pod střechou klastru. 

Klastr má úkol analyzovat výkony a nedostatky a tímto se snažit plánovat rozvoje v oblasti 

průmyslu.  Klastry  jsou  relativně  nová  věc  v  českém průmyslu.  Můžeme  očekávat,  že 

aktivity  v  této  oblasti  ještě  neskončily,  a  že  podniky  ještě  nadále  nacházejí  možnosti 

vytvoření vazby a spolupráce s jinými podniky. Spolupráce v rámci efektivity produkce je 
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pro podniky vhodná, a to jak pro malé,  tak velké.  Velké profitují  z možnosti  nakoupit 

levněji a spolehlivěji, zatímco malé podniky mají výhody z toho, že vědí, co velké podniky 

požadují,  a  že  na  ně  spoléhají.  Tato  efektivní  spolupráce  v  řetězci  je  velice  důležitá,

a v globalizaci se systémem JIS bude ještě důležitější.

Další  možností  organizování  je  lobbyismus.  Lobbyistické  organizace  podporují 

průmysl  při  zastoupení  zájmu.  Zastoupení  zájmu  existuje  hlavně  v  politických

a  následujících  finančních  věcech.  Lobbyisté  se  pokouší  ovlivnit  politická  rozhodnutí, 

která mají přímý a nepřímý vliv na ten či onen druh průmyslu. Výhodami průmyslu jsou,

i když se jedná o konkurenci, jejich stejné zájmy. Zájmy jsou většinou vhodné podmínky

a peníze. Za ty bojují lobbyisté. Proto jsou podniky silnější než konzumenti. Konzumenti 

naopak nemají takovou společnou sílu. 

Vazby  a  společné  aktivity  jsou  velmi  důležité  ve  všech  oblastech  podniku. 

Vnitropodnikové, řetězové a průmyslové vazby poskytují podnikům možnosti vylepšit své 

podmínky, pozici na trhu a v produkci. Manažeři si musí uvědomit, že vazby a konkurence 

na  trhu  nejsou  nutně  špatné,  podnik  ale  musí  mít  sílu  a  schopnost  s  nimi  pracovat. 

Manažeři  mají  za  úkol  zajistit  svým  podnikům  budoucnost  a  akcionářům  dividendu. 

Najdou-li vhodnou cestu mezi investicemi a dividendami, bude podnik úspešný. Na to ale 

potřebuje  vnitřní  sílu.  Tuto  vnitřní  sílu  mu zajišťuje  mimo jiné  spolupráce  a  společná 

školení  či  rozvoj.  Pouze  s  těmito  schopnostmi  mají  podniky  možnost  pokračovat

v podnikání.

3. 5 Role počítače

Počítače najdeme dnes všude. Disponují možností uhlehčit náš život. Na začátku 

počítače uměly počítat, dnes na nich můžeme kreslit, programovat, informovat se apod. 

Ale to pouze když to umíme. Počítače nemáme jenom doma, už řídí na základě informací

i celé systémy. Tyto informace počítače neumějí ale sbírat. Rozhodnutí na základě dat je 

45



Partnerství průmyslu a univerzit v oblasti průmyslového inženýrství                                     

pak úkolem managementu.

Počítače  mají  stále  větší  vliv  v  produkci.  Některé  systémy  jsou  už  tak  dobré

a objemné, že se umějí řídit bez pomoci normálního pracovníka. Systémy se kontrolují 

samy přes další počítače a celé materiálové a informační toky jsou pouze v digitální formě. 

Problémy nastanou pouze tehdy, když má počítač nějaké problémy, nebo když počítače 

objeví problémy, které ještě nejsou naprogramované. Proto počítače potřebují i nadále své 

řidiče. Na tyto úkoly potřebují podniky ale schopné lidské zdroje z managementové nebo 

controllingové oblasti.  Jak bylo již uvedeno, tyto lidské zdroje jsou na pracovním trhu 

většinou absolventy vysokých škol. S předpokladem, že počítačové systémy budou stále

a stále důležitější a budou mířit od výrobce k digitálním fabrikám, stroje budou na základě 

norem vyrábět výrobky, člověk už zastane pouze hlídací a kontrolní činnost. 

Digitální  fabriky  potřebují  lidské  zdroje,  které  umějí  pracovat  s  počítačem

a s číselnými výstupy počítačů. Manažeři a absolventi inženýrských studií potřebují proto 

dobré  znalosti  v  počítačových  systémech  CIM.  Součástmi  CIM  jsou  například  CAD, 

CAM, CNC apod. V budoucnosti  nebude možné pracovat bez počítačů a počítačových 

systémů ve fabrikách. Na to by se vzdělávání mělo připravit.

3. 6 Role lidských zdrojů

Od lidských zdrojů očekáváme, že vyřeší komplexní situace. Jak již bylo zmíněno, 

lidské zdroje mají potenciál k rozvoji – tímto potenciálem disponují obzvláště absolventi 

vysokých  škol.  Od  absolventů  vysokých  škol  se  očekává  zodpovědnost,  schopnost, 

kreativita a vůle k rozvoji. Pouze tato kombinace zajistí podnikům, aby neustále vznikaly 

nové  nápady  a  nové  inovace.  Podniky  potřebují  rozvoj  k  dlouhodobému  uspokojení 

zákazníků  a  ke  konkurenceschopnosti.  Dlouhodobé  uspokojení  se  však  rovná 

konkurenceschopnosti. Manažeři musí plánovat, jak s personálem rozvíjet podnik. Podniky 

musí paralelně rozvíjet nejen produkty a technologie, ale také daný personál. 
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Lidské zdroje potřebují pro každou činnost určité znalosti a schopnosti.  Znalosti 

musíme ale v dnešní době neustále rozvíjet, například různými školeními nebo studiem.

V současné době si to lidé ale ještě dost neuvědomují. Vědci už delší dobu mluví o tom, že 

pracovní  trh  prochází  změnami.  Problémem je,  že tato změna má velký vliv  na lidské 

zdroje  a  na  komfort  jejich  práce.  Podniky požadují  od  lidských  zdrojů  vůli  k  rozvoji

a koncentraci. Pouze přinesou-li rozvojová opatření faktický rozvoj na pracovních místech, 

bude tento rozvoj úspěšný. K tomu ale potřebujeme lidi, kteří jsou ochotni se naučit něco 

nového.

Lidské  zdroje  mají  proto  povinnost  se  rozvíjet.  Na oplátku  musí  i  podniky být 

ochotné  zaplatit  za  dobrý  lidský  zdroj.  Cena  a  hodnota  lidského  zdroje  roste  s  jejím 

vybavením jako u materiálu. Vybavením u lidských zdrojů rozumíme schopnosti, rozvoj

a znalosti. Lidské zdroje nemají moc měnit celý systém, ale mají možnost se přizpůsobit 

systému, když dostanou vážnou šanci. Tento základ musí mít lidé v hlavě. Jen pokud mají 

příležitost  a  využijí  možnosti  se  rozvíjet,  budou  s  nimi  podniky dobře  pracovat.  Tím 

efektivně využijí lidské zdroje. 

3. 7 Souhrn

Souhrnně můžeme říci, že ani jeden nemůže bez toho druhého exostovat. Průmysl 

potřebuje stát a školu, stát potřebuje průmysl a lidé potřebují průmysl a práci. Když budou 

tyto síly spolupracovat, nastane největší rozvoj. Do toho se musí zapojit státy, podniky, 

průmysl,  školy a univerzity a lidé.  Každá strana má své povinnosti  a práva.  I  průmysl 

závisí v dlouhodobém plánování na státech a lidech, proto musí být cílem se v co nejbližší 

době  zapojit  do  vzdělávání.  Průmysl  musí  pomoct  poskytovat  vědomosti  a  znalosti 

podobně jako tomu je ve finském systému. Dále je důležité pomoct lidem ve vzdělávání

s prací na počítači. To je problém škol a univerzit. Aby vše mohlo fungovat, jak si stát 

přeje, musí urgovat veškeré důležité podmínky s průmyslem. Průmysl si musí uvědomit, že 
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rozvoj lidských zdrojů se uplatňuje pro všechny, stejně jako inovace, když jsou využívané. 

Partnerství  mezi  univerzitami  a  průmyslem musí  být  intenzivnější.  Pouze  když 

partnerství existuje a je užíváno, mohou firmy získat nejnovější výzkumy k aplikaci do 

praxe. Toto partnerství už probíhá v některých klastrech, ale stále jich není odpovídající 

množství.  Proto  podniky potřebují  jinou filozofii  a  strategii:  strategie  k dlouhodobému 

personálnímu  uspokojení  a  dlouhodobému  personálnímu  uplatnění.  Firmy  ale  musí 

podstoupit to riziko, že ne každý lidský zdroj se uplatní tak, jak si přejí. To jsou obvyklé 

problémy v dlouhodobém plánování ve všech oblastech. 

48



Partnerství průmyslu a univerzit v oblasti průmyslového inženýrství                                     

4 Návrh metodického přístupu řešení dané problematiky

Jak bylo již řečeno v poslední kapitole, současný český školní a výzkumný systém, 

stejně jako jeho spolupráce s průmyslem, mají ještě nějaké nedostatky. Tyto nedostatky 

byly  identifikované  pomocí  čísel  a  průzkumů  jinými  zdroji.  Tato  kapitola  se  zabývá 

vlastním návrhem spolupráce z hlediska teorie. 

Role v systému jsou definovány v předešlé kapitole. Role potřebují však systém, do 

kterého  se  mohou  přizpůsobit.  Bude-li  existovat  systém,  existuje  také  možnost,  že 

jednotlivé akce členů budou koordinované.  V současné době jsou koordinace  a  vazby, 

stejně jako spolupráce, nejdůležitějšími schopnostmi podniků. Podniky nemohou spoléhat 

pouze na sebe, potřebují pevné vazby, tedy systém, do kterého budou patřit. Tento systém 

má v sobě další systémy. Systémy mohou vznikat uvnitř podniku, mezi podniky, až do 

státní míry. Důležitá jsou pravidla a normy, které jsou stejné v celém systému. Dodržování 

těchto norem je nutné pro každý podnik. 

Normy a pravidla jsou určeny jejich organizovanými orgány. Tyto orgány jsou na 

státní úrovni, například ministerstva, která stanoví normy a pravidla na základě zákonů. 

Pro  podnik existují  normy a  pravidla,  která  určí  zákon nebo trh.  K druhé frakci  patří 

například cena na perfektním trhu s úplnou konkurencí. Konkurence udává nějakou míru, 

ve které musí  být  i  cena vlastního produktu.  Jinak není  možné tento produkt prodávat 

cílovým skupinám. 

Další normy a pravidla si určí podnik sám. Do těchto norem patří normy uvnitř 

podniku, které určí způsob práce uvnitř podniku, a také zde patří spolupráce mezi podniky. 

Spolupráce je obvykle práce, která probíhá v rámci řetězce. V celém řetězci vzniká produkt 

a každý podnik je specializován na určité práce a části produktů. Předpokladem úspěšnosti 

této spolupráce je však vedle organizace spolupráce také logistika. Logistika potřebuje dále 

infrastrukturu. Infrastruktura může být uvnitř nebo vně podniku. Důležitým faktem je, že 

bez  logistiky  a  vazeb  nebude  pro  podniky  možné  pracovat.  Každý  podnik  závisí  na 
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určitých předpokladech, normách a podmínkách. 

4.1 Státní úkoly a normy

Stát má možnost a moc měnit zákon a má dále možnost a povinnost určit pravidla 

pro konkurenci na vlastním území. K jeho úkolům patří dále prevence před horšími časy

a zodpovědnost za celou společnost. Stejná společnost je souhrn obyvatel a podniků na 

území. Jak pro podniky, tak pro státy platí, že potřebují těsné vazby, aby mohli ovlivňovat 

situaci.

Česká  republika  má  velký  problém týkající  se  investic  do  školství  a  výzkumu. 

Statistiky říkají, že ČR investuje do této oblasti podprůměrně. Tento fakt ukazuje, že ČR 

neví, jak dále hospodařit. ČR má, ještě pod vlivem následků finanční krize, plán spoření. 

Plán  spoření  je  zapotřebí,  protože  je  ČR,  jako  mnoho  dalších  států  na  celém  světě, 

zadlužená.  Dalším  faktem  však  je,  že  ČR  je  jako  všechny  státy  CEE,  zadlužená 

podprůměrně. Všechny země musí šetřit a snad žádná  ještě nenašla vhodný způsob. Studie 

CIA[42] zobrazuje v „THE WORLD FACTBOOK“ (kniha světových faktů), že každý stát 

má dluhy. Je viditelné, že mnoho států má dluhy, které nemohou zaplatit hned, protože 

jejich hodnota činí 40 a více procent hrubého domácího produktu (HDP).

Kvůli  zadlužení je vhodné šetřit  krátkodobě, ale dlouhodobě šetřit  však už není 

možné.  ČR  nemůže  teď  zkrátit  všechny  výdaje,  ale  potřebuje  vhodné  plány  do 

budoucnosti. Těmito plány můžeme rozumět investice. Investování je jako peníze, které 

dáme do nějakého objektu v naději, že dostaneme tyto peníze zpět, a že ještě obdržíme 

nějaký zisk. Investice se vyplatí pouze tehdy, když se vyplatí finančně. Proto potřebuje ČR 

plán  na  investování  do  budoucnosti.  Tato  budoucnost  potřebuje  silné  vedení  a  už  teď 

potřebuje odvážné politiky, kteří se budou snažit lidem vysvětlit, proč potřebuje ČR rozvoj 

a proč musí investovat do budoucnosti.  Poslouží to nakonec všem obyvatelům, když je 

investice dobře naplánovaná. K odvaze patří například vzít peníze do ruky a investovat do 
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budoucnosti,  i  když  není  populární  tento  názor  zastávat.  Politici  jsou  jako  manažeři, 

protože umí rozhodovat a řídit. Mají za úkol zabývat se ne zrovna populárními otázkami. 

Apel na moralitu však nezobrazuje realitu. 

Investice  do  školního  systému  ČR jsou  zapotřebí,  hlavně  když  jiné  země  také 

investují.  Překoná-li ČR konkurenci, je možné, že se stane atraktivním stanovištěm pro 

firmy,  které  jsou  závislé  na  výzkumu  a  vývoji.  Programy  jako  rozvoj  pro 

konkurenceschopnost  by  neexistovaly  proto,  že  dřívější  chyby  musí  být  opraveny,  ale 

proto, že to je investice. Tato investice je prevencí, která by měla eliminovat nákladové 

následky a  má  stejný  důvod  jako  investice  do  kvalitní  kontroly v  podnicích.  Podniky 

nemohou potvrdit, že se něco stane, ale nechtějí riskovat chybné nákladové výstupy. 

Jako každá investice do školního a vzdělavácího systému potřebují veškerá opatření 

plán. Tento plán musí být pečlivě zpracován a zkontrolován. V plánu musí být dlouhodobé 

cíle a taktika k dosažení těchto cílů, jako kontrolní mechanismy. Investování do školního 

systému jako jediná věc možná nedosáhne požadovaného výkonu, systém školy jako celek 

potřebuje jako každý jiný systém svůj systém úprav. Úpravy a zdokonalování jsou přírodní 

způsoby přežití v dějinách světa a člověka. Myšlenka, že úpravy zobrazují chyby systému, 

je pravdivá,  ale  zobrazují  také možnost  a  investování do systému.  Zdokonalování  není 

pouze důležité pro podniky, aby měly konkurenceschopnost, ale v globální soutěži také pro 

školní systémy a vzdělávání. Vzdělání je nejmarkantnějším kritériem pro práci. Vzdělávání 

a  rozvoj  je charakteristikou lidských zdrojů.  Lidské zdroje jsou proto také investicí  do 

budoucnosti, stejně jako musíme investovat do majetku, aby si udržel hodnotu. 

Po této teorii můžeme přejít ke konkrétnímu přístupu řešení. Investice do systému 

školství jsou pro ČR urgentně nutné. Investiční místo a čas musí být určeno dle potřeby. 

ČR potřebuje investice a školní systém. Pro jejich rozvoj musí být dostatek peněz. Školy 

potřebují možnosti školit studenty tak dobře, jak je to jen možné, aby pozdějších školení

a dalších kvalifikačních opatření nebylo tolik. Tato opatření jsou také náklady vznikajícími 

z chyb v systému nebo v chování studentů.  Co se týče chování studentů,  je stát  skoro 

bezmocný,  kdežto  proti  chybám  v  systému  může  bojovat.  Špatné  výsledky
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z předmaturitních zkoušek nejsou pouze chybou studentů, ale v takovém případě se musí 

jednat o chybu systému, a proto bude nutné s tím něco udělat.  Jinak bude situace více 

nákladná než změna systému. Česká republika nemá možnost čekat. Statistiky zobrazují, 

že ČR ztrácí styk s Evropou. Investice do budoucnosti jsou podprůměrné a to znamená, že 

lidských zdrojů bude podprůměřné množství.

Řešením by mohl být finský školní model. Finský model spojuje teorii s praxí a má 

více učitelů na jednu třídu. V ČR zatím jsou plány takové, že se počet učitelů neustále 

snižuje.  Individuální  pružný  model  potřebuje  správné  zdroje,  které  mají  schopnost

a jemnocit pomoct studentům k rozvoji. Každý člověk potřebuje možnost najít své místo

v systému a stát má povinnost mu to zajistit. Člověk má povinnost platit za tyto a další  

služby daně. Pružnost požaduje finský model nejen od státu a od studentů, ale také od 

firem, které musí pomoct studenty vzdělávat. V ČR nejsou podniky většinou ochotné se 

nabídnout všem studentům dobrovolně. Proto potřebuje toto řešení normy dané zákonem. 

Pomocí  zákona  má  vláda  možnost  vytvořit  všeobecné  podmínky  pro  každý  podnik. 

Otázkou je, zda existuje vůle, pakliže existuje, zda zůstane, a jak bude vláda moct tyto 

podmínky stanovit. Odpověď není tak snadná, ale důležitým prvkem je pružnost podniků. 

Podniky již plánují dlouhodobě, proto potřebují více času k implementaci těchto podmínek 

do podnikové strategie. Také je možné, že časem budou podmínky přísnější, a že podniky 

spolupracují na rozvoji studentů. Hlavně může vzniknout spolupráce mezi podniky, které 

spolupracují již v rámci řetězce. Do řetězce se mohou připojit také univerzity, nebo může 

vzniknout  spolupráce  univerzit  a  průmyslu.  Dodavatel  a  odběratel  se  mohou  v  tomto 

vztahu změnit. Důležité však je, aby si všichni uvědomili, že se potřebují. 

Pro státy proto platí  souhrnně,  že musí investovat do budoucnosti  a vzdělávání. 

Budou-li  dnes  chápat  důležitost  vzdělávání,  mají  možnost  být  v  budoucnosti 

konkurenceschopné. Stát musí umět rozhodnout a řídit pružně jako podnik. Stát nesmí být 

ztratný.  Proto  musí  investovat  proti  nákladům,  které  vyplývají  ze  špatného  řízení

a systému. V této oblasti se státy mohou ještě učit od podniků. Státy potřebují podniky

a ekonomiku. Proto mají státy zájem o funkční ekonomiku. Pružnost a příznání chyb jako 
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zdokonalování  jsou  urgentně  nutné  a  do  této  oblasti  bude  pro  ČR  nutné  investovat. 

Zdokonalování je výzkumnou záležitostí,  která vyrábí způsoby a nové výsledky. Zájem 

států je stejně tak velký, protože inovace jsou důležité pro podnikání. Výzkum je důležitý 

pro všechny ve státě, a proto by měl stát tuto oblast podporovat. Dále potřebují podniky 

donutit ke společnému dobru. Rozvoj lidských zdrojů je záležitostí obou stran. Pokud obě 

strany mají stejný zájem a vláda má dostatečnou moc, nebyl by problém vše rozhodnout. 

Potřebuje to však dobré plánování. Normy jsou v podnicích důležité a nutné pro práci. 

Státní  normy  pro  práci  a  školení,  stejně  jako  pro  její  spolupráci,  bude  také  možné 

nainstalovat. Potřebuje to pouze čas, vůli a pružnost. 

4.2 Univerzity

Univerzity mají povinnost poskytnout výzkum a vývoj. Jak již bylo řečeno, výzkum 

a vývoj jsou společnými zájmy univerzit, států a průmyslu. ČR však zkracuje výdaje pro 

výzkum  a  vývoj.  Z  evropských  strukturálních  fondů  přicházejí  peníze  pro  rozvoj 

ekonomiky  a  lidských  zdrojů  ČR a  vlády  je  rády  využijí,  nevšímají  si  však,  že  tyto 

investice jsou pouze následky politiky vzdělávání předchozích let. Evropské sociální fondy 

mají pomoct tam, kde národní politika selhala nebo stát nemá vlastní peníze. Tím se stát 

zbaví  povinnosti  se  postarat  o  školní  systém.  Tento  dojem  je  ale  pouze  krátkodobý. 

Náklady za nezaměstnanost musí stát potom nést sám. Proto potřebuje univerzity. 

Univerzity  by  měly  mít  schopnost  a  možnost  výzkumu  a  vývoje.  Pod  jejich 

střechou  mají  být  moudré  hlavy  a  velký  potenciál  kreativity.  Univerzity  vedle  toho 

potřebují také finanční prostředky, aby mohly pracovat, a aby studium bylo praktické, ne 

pouze teoretické. Spolupráce mezi univerzitami a průmyslem může fungovat pouze tehdy, 

budou-li  mít  všechny univerzity  možnost  svůj  potenciál  využít.  Proto  je  důležité,  aby 

univerzity dostaly peníze. Stejné předpoklady platí pro výzkumné ústavy.

Spolupráce mezi univerzitami a průmyslem nemá pouze peněžní dimenzi. Jak bylo 
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řečeno,  univerzity  potřebují  průmysl  a  průmysl  potřebuje  univerzity.  Tady  je  základ 

spolupráce.  Jde  o  to,  jak  tento  základ  společně  efektivně  využít.  Studenti  v  podnicích

a manažeři  a  technologové ve výzkumu mohou být  užiteční  pro obě strany.  I  podniky

z  toho  mají  lepší  základ,  když  u  nich  studenti  začnou  pracovat.  Problémy týkající  se 

duševního  vlastnictví  se  dají  také  podle  nějakých  norem řešit,  pokud  mají  obě  strany 

zájem. Jinak i zde je prostor pro zákon. 

Spolupráce univerzit a průmyslu si žádá univerzity ke kvalitnímu školení. Systém je 

dán zákonem, ale vedle toho mohou univerzity využít i marketingové způsoby. Univerzity 

mohou studentům poskytovat  rady a  disponují  databází,  kde  jsou absolventi  zapotřebí. 

Mohou  podnikům  poskytovat  studenty  a  studentům  poskytovat  práci.  Jinak  potřebují 

univerzity podmínky,  ve kterých se musí  pohybovat.  Tyto  podmínky jsou dané  státem

a měly by také být dlouhodobé. Je to stejné jako dlouhodobé plánování. 

4.3. Podniky a klastry

Podniky mají zájem na tom vytvořit z kreativity a ze schopností uvnitř podniku 

zisk, z hlediska dlouhodobého zisku. Pro ně je důležité, aby byly lidské zdroje použitelné

a  užitečné.  Pouze  pokud  mají  lidské  zdroje  schopnost  využít  daný  potenciál  a  dané 

prostředky, mají podniky možnost vydělat dlouhodobý zisk. 

Pro dlouhodobý zisk  potřebují  podniky vhodné podmínky.  Podmínky jsou dané 

státem. Dále potřebují dobré lidské zdroje. Tyto lidské zdroje potřebují dlouhodobé školení 

a celoživotní vzdělávání. Vzdělávání se skládá z teoretické a praktické části. Praktickou 

část získají lidské zdroje jen, když pracují. Praxe nejsou moc oblíbené a skončí mnohokrát 

brigádami, například u pokladen v supermarketu. Není to však ta praxe, kterou studenti 

potřebují  jako přípravu na práci.  Proto potřebují  studenti  podniky ke spolupráci.  Praxe 

poskytuje základní znalosti.  Podnik nemusí prozradit všechna svá tajemství, ale student 

musí  vědět,  který obor chce studovat a  co tam má vlastně dělat.  Rozhodnutí  tím bude 
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ulehčené a ztráta času bude menší, stejně jako vynaložené systémové náklady. Z tohoto 

faktu  profituje  hlavně  státní  pokladna,  podniky  profitují  ze  znalostí  a  hned  máme 

oboustrannou spolupráci. 

Vedle praxe existuje ještě teorie. Touto teorií můžeme rozumět výzkum. Výzkum 

potřebuje  úkol,  kterým se  má  zabývat,  čas,  schopnost  a  kreativitu,  spolu  s  finančními 

prostředky, na kterých záleží počet a kvalita nástroje. Financování univerzit patří také jako 

financování školení k resortu výdajů finančních prostředků. Výzkum je druhá důležitá osa 

pro  rozvoj.  Rozvoj  může  být  v  každém systému  a  v  každém procesu.  Vedle  rozvoje 

lidských zdrojů může rozvoj systémů pomoct ke zlepšování výrobních procesů a všech 

dalších  vedlějších,  pomocných  a  obslužných  procesů.  Pouze  celý  systém má  možnost 

vytvořit nějaký výkon. Kdyby některé prvky nebyly dostatečně školené, nebude možné 

vytvořit dobrý proces bez velkých chyb. Tento proces tak nemůže nadále zůstat. Pro každý 

proces  někdy  přijde  rozvoj  a  náhrada.  Trvalé  zlepšování  procesů,  přesně  jak  to  má

v  úmyslu  metoda  Kaizen,  má  efekt  na  celý  podnik  a  spolupráci  s  různými  útvary

a univerzitami. Výzkum má snahu trvalého zlepšování, teorie se však uplatní až v praxi. 

Uplatnění se posoudí až po kontrole a zhodnocení. Opět najdeme paralely k řízení jakosti. 

Kontrola, hodnocení a trvalé zlepšování je způsob řízení kvality. Kvalitu požadujeme nejen 

pro výrobu, ale pro všechny podnikové procesy.

Teorie a praxe se mohou spojit  pouze v ekonomii.  Podniky mají  zájem o teorii

a o praxi.  Problémem je však v teorii  to,  že část  základního výzkumu, je velkou částí  

celého procesu. Pro jeden podnik, a hlavně pro malé podniky, není vůbec možné se zabývat 

výzkumem, proto potřebují jinou možnost. Taková možnost může být klastr a spolupráce

v  klastru.  V klastru  se  spojují  různé  podniky  z  celého  průmyslu,  které  jsou  většinou 

zavázané v dodavatelském řetězci. To zajišťuje, že malé podniky nemusí samy financovat 

výzkum a mají nadále přes klastr možnost ujasnit si požadavky odběratelů. Projekty řešené 

v klastru a dobrovolné organizování  v klastru zobrazuje,  že klastr  podnikům poskytuje 

výnosy a výhody, i když těžko vyčíslitelné. Klastr a těsná spolupráce mají největší vliv na 

rozvoj  a  přínosy  podniků.  Proto  je  důležité,  aby  se  podniky  účastnily  klastru

55



Partnerství průmyslu a univerzit v oblasti průmyslového inženýrství                                     

a  sítí.  Sítě  a  spoje  jsou  pro  podniky důležité  pro  dlouhodobé plánování  a  dlouhodobé 

zlepšování  procesů.  Spolupráce  v dnešní  době zajišťuje  podnikům dlouhodobé přínosy

a  výnosy.  Pouze  pomocí  spolupráce  mají  podniky  všechny  předpoklady  pro 

konkurenceschopnost

Když si teď uvědomíme, že podniky se zorganizují v klastr, a že dělají výzkum ve 

spolupráci, tak podniky ani nepotřebují externí instituci k vytvoření spolupráce. Spolupráce 

požaduje však hlavně vůli členů. Vůle členů je ještě důležitější pro společné aktivity jako 

jsou společný výzkum, společné stanovení norem či společné řešení problémů. Společná 

spolupráce upevní vazby mezi dodavatelem a odběratelem. Způsob řešení a týmová práce 

mezi členy různých podniků jsou jedinečné. Struktury a způsoby spolupráce jsou podobné 

těm,  které  může  podnik  používat  i  ve  vnitropodnikových  útvarech.  Průmyslovou 

spolupráci je proto možné stanovit zevnitř podniků. Podniky znají tyto způsoby z vlastních 

způsobů  řešení,  dokázat  stanovení  systému  pro  více  podniků  je  však  větší  problém

a požaduje jemnocit i kalkulování.

Nicméně chybí podnikům schopnost pružnosti a dlouhodobého plánování. Podniky 

potřebují  schopnost  anticipace.  Vedle  pružnosti  podniků  potřebují  podniky  dále 

dlouhodobé  plány.  Vypadá  to  jako  protiklad,  ale  znamená  to  pouze,  že  podniky  musí 

plánovat, co se plánovat dá a musí být schopné reagovat okamžitě na neplánované situace. 

Flexibilní podniky uchopí možnost, jakmile mají šanci. Mají schopnost kalkulovat rizika

a  šance  lépe  než  jiné  podniky,  přesto  mají  možnost  reagovat  flexibilně  a  krátkodobě. 

Strategie podniku musí být kontrolována v pravidelných odstupech. Pružné reagování je

v tom, že jakmile existuje odchylka od plánu, podnik si zkusí najít její příčinu. Podnik 

musí a může změnit parametry práce, stejně jako u kvalitní kontroly, když pro nástroj musí 

stanovit nové parametry. Pružné reagování je investování, které se pro podniky vyplatí po 

určité době.
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4.4 Souhrn

Nedostatky spolupráce průmyslu a univerzit jsou zde očividné. Průmysl však našel 

svůj vlastní způsob, jak s tímto problémem pracovat a jak se s těmito nedostaky vypořádat. 

Vedle toho se snaží také státy a EU podporovat lokální ekonomii. Společně by všechny 

instituce a podniky měly být schopné vypracovat dobré pracovní podmínky vhodné pro 

lokální,  stejně jako mezinárodní  průmysl.  Tak jako velké  firmy mají  profitovat  i  malé 

firmy.  Partnerství  a  sítě  jsou  pro  jejich  spolupráci  nejdůležitější.  Vazby a  vztahy jsou 

zapotřebí pro všechny firmy, nezáleží na jejich velikosti. Musíme však brát v úvahu, že 

velké  firmy  mají  větší  odvahu  a  větší  finanční  prostředky  si  hledat  jiná  stanoviště. 

Organizační  problémy,  které  s  tímto  rozhodnutím  souvisejí,  jsou  velké

a nákladné. Tyto organizační problémy se týkají hlavně problému najít si nové partnery, 

dodavatele  a  odběratele,  nový personál  a  struktury.  Plánovací  aspekty jsou  o  mnohem 

nákladnější než přímá stavba. Těmito náklady by i velké podniky raději šetřily. Pro menší 

podniky  platí  stejné  problémy,  avšak  v  menším  rámci.  Proto  je  pro  podniky  vhodné 

plánovat  budoucnost  pečlivě  a  pomoct  regionu  v  rozvoji,  který  pomáhá  nakonec  také 

podnikům. 

Podniky nemají určitý zájem v daném regionu podnikat pro radost, hlavním účelem 

podnikání  je  úspěch,  měřící  se  v  zisku.  Zisk  potřebuje  dlouhodobé  plánování.  Pouze 

podniky s dobrým plánováním pro budoucnost a s dobrou strategií mají schopnost přežít na 

trhu. Podniky, které nejsou schopné, časem zaniknou. Podniky musí být dost pevné, aby 

věděly, co chtějí. K tomu patří jejich plán a strategie, které plánují budoucnost podniku. Na 

druhé straně musí být dost pružné, aby mohly reagovat na aktuální problémy. Reagování 

na  aktuální  problémy  zahrnuje  i  přepracování  stanovených  plánů.  Podniky  mají  tak 

možnost  se  přizpůsobit  dané  situaci  a  zůstat  konkurenceschopné na  trhu.  To je  vlastní 

smysl,  který  majitele  mají.  Pod  pojmem  majitelé  rozumíme  například  akcionáře

a společníky.  Oni  mají  největší  zájem na tom, aby se investice do podniku co nejvíce 

vyplatily. Z důvodu nejistoty má hodně majitelů také zájem o rychlé vyplácení. Tyto věci 

nemusí  být  protikladné.  Dlouhodobé  plánování  a  investování  bude  pro  ně  s  rostoucí 

57



Partnerství průmyslu a univerzit v oblasti průmyslového inženýrství                                     

konkurencí  důležitější.  Pouze  dobře  připravené  podniky  mají  možnost  splnit  tyto 

požadavky. Jiné podniky budou mít problémy se ztrácející se důvěryhodností a kapitálem 

pro investování.

Kromě  toho podniky potřebují  vazby,  které  jim připravují  a  poskytují  možnost 

dlouhodobého  plánování.  Dodavatelé  a  odběratelé  musí  společně  s  podnikem vytvořit 

koncept ve spolupráci. Spolupráci může mít podnik pomocí klastru nebo si ji může vytvořit 

sám.  Partnerství  a  sítě  jsou  důležité  pro  všechny  podniky.  Pomocí  společných  aktivit

a  společných  kontaktů  mají  podniky  možnosti  rozvoje  a  racionalizace.  Racionalizace 

uvnitř podniků je téma, které ještě nedošlo ke svému konci. Racionalizace vně podniků

v řetězci je pro podniky neoblíbená,  protože příslušnosti  nejsou jednoznačné.  Následky 

jsou  však  následující:  každý  podnik  ztrácí  tím,  že  celý  řetězec  ztrácí.  Proto  by  měly 

podniky mít zájem na tom, aby byl řetězec co nejvíce efektivní. Pouze efektivní řetězec 

vytvoří efektivní produkty. Dobře řízené podniky jsou schopné ovlivňovat práci a kvalitu 

řetězce.  Jsou dost  pevné a  umějí  určit,  zda  a  jak mohou ovlivňovat  strategii  a  taktiku 

řetězce,  ale také jsou stejně tak pružné,  aby mohly řídit  akce v řetězci,  takže v celém 

řetězci je pružné reagování možné. Srovnáváme-li práci v  řetězci s týmovou prací, musí 

podniky najít své jednotlivé role, jako jsou například koordinátor, formovač a dotahovač. 

Ovlivňovat řetězec znamená také dobrý cit pro požadavky ostatních členů. Zorganizování 

v řetězci a v sítích je jediná možnost pro podniky, jak si zajistit trvalý úspěch.

Do spolupráce a do klastrů se musí zapojit nejen podniky, ale také univerzity. Je to 

pro dobro všech členů.  Univerzity potřebují  zákazníky a  nové praktické úkoly.  Řešení 

úkolů ve spolupráci průmyslu a univerzit nezáleží na tom, jestli jej řídí jeden podnik nebo 

řetězec, existuje více možností než jen práce v samoboji. Pro zpracování výzkumu a pro 

učení  studentů  je  urgentně  nutné,  aby tato  spolupráce  fungovala.  Podniky musí  ztratit 

obavy  před  univerzitami  a  univerzity  musí  být  ochotné  zpracovat  úkoly  pro  podniky. 

Pokud tyto úkoly nesouvisí s filozofií univerzity, je možné, že se studenti sami připojí. 

Nemusí to být výzkum na úrovni světových rozměrů, ale studenti mají schopnost zpracovat 

jednoduché úkoly a řešit  jednoduché problémy.  Podniky musí  přistoupit  na spolupráci. 
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Jestli jim absolventi nevyhovují, tak je nutné, aby se zapojovaly do vzdělávání. Univerzity 

a studenti jsou pro řetězce v dlouhodobém plánování důležité. Je na čase, aby si to podniky 

uvědomily.  Nemají  si za každou cenu koupit  výzkum, když není zapotřebí,  ale mají  si 

uvědomit,  že  investice  do  vzdělávání  a  výzkumu je  správná  investice  do  budoucnosti. 

Náklady jsou sice teď, ale investice se časem může vyplatit. Vzdělávání a výzkum musí 

být částí strategie a taktiky podniků a řetězce. Klastry jako například IT klastry si to už 

dříve uvědomovaly. Pouze plánovaná spolupráce pomůže všem členům k dlouhodobému 

uspokojení, úspěchu a k dlouhodobému zlepšování ekonomie a systémů ekonomie. 

Poslední celek spolupráce je stát. Stát má povinnost stanovit pravidla pro průmysl. 

Zahrnuje to také spolupráci mezi průmyslem a univerzitami. Pokud si podniky netroufají 

investovat do budoucnosti, hrozí státu v budoucnosti finanční fiasko. Problémy se neřeší, 

ale jsou pouze odkladány do budoucnosti. Investice budou potom větší, protože odstranění 

chyb stojí mnohem víc než dobře plánované investování do budoucnosti. Je na čase si to 

uvědomit.  Hlavní  je  si  uvědomit,  že  existuje  problém.  Raději  přesuneme problémy na 

později s tím argumentem, že jiné problémy jsou důležitější. Hodně těchto urgentnějších 

problémů vzniklo pouze proto, že investování v dřívějších stádiích neprobíhalo. V teorii 

her  je  tento problém známý jev.  Říká se tomu vězňovo dilema.  Rozhodování  je  těžké

a  nejpohodlnější  cesta  nemusí  však  být  zároveň  tou  nejefektivnější.  Spolupráce

a kolektivní rozhodnutí mají možnost pomoct statům stejně tak jako podnikům. Společná 

diskuze  a  společné  rozhodování  jsou  řádnou  částí  managementu.  Schopní  manažeři

a schopní politici by měli mít odvahu rozhodnout. Rozhodnout na základě plánů a faktů je 

nejdůležitější a nejracionalější věc, která je dost často podceňovaná. Pro státy to znamená, 

že  musí  podniky urgovat,  aby se  připojily  do  výzkumu a  do  vzdělávání.  Peníze  hrají 

důležitou  roli,  ale  nejsou  to  pouze  náklady,  jsou  to  investice  do  budoucnosti.  Rozvoj 

ekonomického systému, který obsahuje průmysl, univerzity a spolupráci, je užitečná věc 

pro všechny členy. 

Pro úspěch spolupráce průmyslu a univerzit potřebujeme více institucí. Hlavní věcí 

však je, že se nikdo této spolupráci nesmí bránit. Spolupráce, je-li dobře koordinovaná, má 
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možnost pomoct každému. Na to jsou důležitá pravidla dané státem, vazby a jejich pečlivé 

udržování. Podniky a univerzity si musí pomoct vzájemně. Pravidla státu, peníze a úspěch 

pomůže, stejně jako výsledky. Práce s lidskými zdroji je důležitá investice pro všechny

a zobrazuje, že jediným problémem v této hře jsou peníze. Peníze a jejich potenciální ztráta 

jsou jedinými obavami. Investice do budoucnosti jsou pro lidi rizikové, protože nemají ani 

představu o tom, co to pro ně znamená. Rozhodnout o současné době je mnohem lehčí než 

rozhodnutí  pro  budoucnost.  Toto  rozhodnutí  je  ale  důležité  pro  strategii  a  taktiku. 

Investování všech stran je nutné, racionalizace systému je důležitá a rozvoj celého systému 

je jak v podnicích,  tak v ekonomii  následkem dobrého řízení  a  zacházení  s  kontrolou. 

Zpětné vazby a získané informace a jejich zpracování jsou důležitým prvkem v systému, 

stejně jako v samém podniku.
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5 Celkové zhodnocení navrženého řešení

Vlastní  řešení  je  nejideálnějším  případem  spolupráce  mezi  průmyslem

a univerzitami. Jak však víme z nemalého monožství příkladů, ideální stav v realitě skoro 

nikdy  neexistuje  nebo  není  stabilní.  V  přírodovědě  existuje  například  pojem  stabilní 

rovnováha. Ta říká, že se v systému změní nějaký parametr a na zakládě toho se změní celý 

systém, aby byl  opět  v rovnováze.  V průmyslu se parametry mění  v podnicích denně, 

následující makroekonomické parametry se pak také změní. Celý systém je proto v pohybu 

a není v trvalé stabilitě. Pouze některý z parametrů – vstup nebo prvek se změní a celý  

systém se tomu bude muset přizpůsobit. Je také možné, že následky budou nevhodné, proto 

je  rovnováha  na  straně,  která  způsobí  ztrátu.  Problémem  je  určit  tyto  parametry

v  ekonomice.  To  je  otázkou  makroekonomickou  a  ne  zcela  jednoznačnou.  Kvůli  této 

situaci podniky nevidí jinou možnost než pracovat samy pro sebe a manipulovat své okolí 

tak, aby podnik byl úspěšný.

V dnešní době máme na trhu ale ve většině oblastech úplnou, perfektní konkurenci. 

Proto není pro podniky tak snadné být v daném systému úspěšnými. Pro celý stát nebo pro 

celou státní ekonomii není důležité, který podnik je úspěšný, hlavní je, že se ve výsledku 

má země dobře. Pro jednotlivé podniky vypadá situace však jinak. Ty mají zájem na tom, 

aby jejich podnik přežil a aby úspěšně hospodařil. To samé platí pro majitele, například 

akcionáře podniků,  ti  investovali  do podniku a  pro ně je  důležité,  že  tento podnik má 

úspěch.  Ideální  by  bylo,  kdyby podniky  spolupracovaly  úspěšně  se  systémem (jak  ve 

výchově  lidských  zdrojů,  tak  i  ve  výzkumu  a  v  dalších  důležitých  oblastech).  Čekat 

zázraky však není úkolem této práce. Můžeme předpokládat, že podniky zkusí najít své 

vlastní cesty, jak se na trhu udržet. Tato část patří do podnikové strategie. Situace vypadá 

proto celkově tak,  že podniky pracují  po svém a státy také po svém. Jsou na sobě ale 

vzájemně závislé. Státy a podniky mají mezi sebou těsné a silné vazby, proto potřebují 

společný plán.

Státy  mají  možnost  změnit  pravidla  pro  ekonomii  a  podniky.  Není  to  pouze 
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možnost, je to v teorii ekonomického liberalismu nutnost, že stát dělá všeobecná pravidla. 

Předpokladem je, že všechny podniky mají stejnou šanci na trhu a mají stejné možnosti na 

úspěch. Pouze schopnosti a inovace mají podíl na úspěchu podniku. Jako v evoluční teorii 

Darwina,  také  v  ekonomii  přežijí  pouze  nejlepší,  nejsilnější  a  nejúspěšnější  podniky. 

Podmínky  se  v  přírodě  změnily  a  jak  bylo  v  poslední  kapitole  řečeno,  tak  se  také

v ekonomice podmínky a pravidla mění. Parametrů je tolik, že určení problému mnohokrát 

není možné. Proto se pokouší státy bojovat proti následkům. Boj proti následkům je však 

zbytečný,  pokud  se  nenajde  problém  samotný.  Určení  problému  a  změna  systému  je 

možná. Pod změnou systému můžeme také rozumět změnu jednotlivých dílů v systému.

Z té má vzniknout trvalé zlepšování. Paralely v managementu a řízení jsou zřejmé, když 

používáme takovéto  pojmy.  Trvalé  zlepšování,  management  kvality  a  další  činnosti  se 

uplatnily  ve  vnitropodnikovém  systému.  Pomocí  transferu  bude  možné  určit  stejné 

mechanismy a paralely na trhu a v řetězci. Pro státy se investice do kontrolních systémů

a hlavně pro zlepšování problematických úseků vyplatí mnohem víc než platit za následky. 

Změnit systém nebo důležité prvky v systému, si však troufá pouze málo lidí. Není to však 

nemožné. Důchodová reforma, která chce zachránit  morbidní systém, nebude užitečnou 

reformou.  Pokud  nebudou  zmiňované  zdroje  bez  problémů,  tak  to  bude  pouze  snaha 

zpracovat následky, ta však neřeší problém. Dlouhodobé plánování a manažerskou práci 

vůbec nebereme v úvahu. Problémy jsou známy již dlouhou dobu. Nenašlo se zatím žádné 

řešení, avšak několik reforem bylo uděláno. Politici si musí uvědomit, že jsou manažery 

země a musí  být  schopni  anticipovat  budoucnost,  aby mohli  rozhodovat.  Rozhodování 

pomocí metody pokusu a omylu není vhodné. Potřebuje to plány a možnosti. Státy musí 

být stejně pružné, jako mají být podniky. Předpoklad, že se to někdy stane, není úplně 

nerealistický. Není však reálné, že by státy změnily systémy, kreré ještě běží. Jak průmysl, 

tak také státy potřebují čas si to uvědomit.

Dalším  faktem  je,  že  školní  systém  ČR  je  pouze  podprůměrně  financovaný. 

Univerzity  nemají  peněžní  možnosti,  jaké  mají  univerzity  v  jiných  zemích.  Důležité 

investice jsou odloženy do budoucnosti a naopak státní orgány ČR zkouší šetřit peníze na 

úkor  univerzit.  Na otázku,  jak  se  mají  univerzity  přizpůsobit  novým situacím na  trhu
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a  spolupráci,  nelze  odpovědět.  Nelze  říci,  že  opatření  není  efektivní.  Následky,  které

z  podfinancovaného školního systému vznikají,  nemůže nikdo vypočítat.  Pravda je,  že 

programy pro konkureceschopnost  nejsou problémem, nýbrž jsou následkem problému. 

Kdyby ČR byla schopná se sama rozvíjet, tak by peníze v takovéto výšce nebyly zapotřebí. 

Na tomto příkladě jde vidět, jak je investování do budoucnosti zkrácené bez ohledu na 

problémy, které z toho vznikají nebo které mohou vzniknout. Jestli to je výraz bezradnosti 

nebo pouze politika, je otázkou, kterou nelze zodpovědět tak snadno. Faktem však zůstane, 

že tímto šetřením rozvoj systému nejde dokázat. Naopak ve skandinávských zemích se 

dělají  přesně takovéto investice.  První výsledky jsou viditelné ve studiích tykajících se 

schopností studentů. Spolupráce univerzit s průmyslem má určitá pravidla.

Dalším požadavkem v návrhu je  podnikatelská spolupráce,  která  je  vhodná pro 

většinu  podniků.  Tento  požadavek  je  realistický,  protože  do  nějaké  míry  už  existuje 

pomocí klastrů a dalších skupin. Dále mají podniky sítě s odběrateli a dodavateli, které 

jsou těsnými vazbami mezi jednotlivými členy řetězce. Pracování v řetězci je současný 

vhodný způsob, který najdeme skutečně všude. Systém JIT je možný pouze tehdy, když 

jsou vazby mezi dodavatelem a odběratelem dostatečně pevné. Mezi členy existuje výměna 

informací.  Na základě  informací  lze  kvalifikovat  a  ještě  lépe  kvantifikovat  požadavky

a  jejich  detaily.  Detaily  mohou  být  důležité  pro  trvalé  zlepšování  spolupráce.  Pro 

zhodnocení spolupráce tedy platí, že v budoucnosti předpokládaná spolupráce v klastrech 

bude  růst  a  bude  tím  důležitější,  čím  bude  konkurence  přísnější.  Průmysl  však  našel 

možnost,  jak  může  spolupráce  mezi  podniky  fungovat.  Úspěch  klastrů  a  spolupráce

v klastrech zatím není ideální, ale průmysl reagoval na problematiku a vytvořil síť klastrů. 

V síti probíhá rozvoj, výzkum a vzdělávání. Silní členové, ať malí či velcí, pracují spolu

a mají různé představy, jsou si však vědomi toho, že potřebují vazby a síť. Partneři jako 

vysoké  školy,  stejně  jako  další  podniky  z  terciárního  sektoru,  jsou  také  tak  důležití. 

Spolupráce  existuje  hlavně ve  výzkumu a  v  rozvoji  existujících  podnikových  lidských 

zdrojů. Požadavky studentů, kteří jsou součástí univerzity a také jejím potenciálem, ještě 

vůbec nehrají žádnou roli. Otázkou je, jak dlouho ještě to tak může zůstat, protože podniky 

budou muset pěstovat lidské zdroje v budoucnosti buď samy, nebo ve spolupráci. Souhrnně 
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můžeme říct, že spolupráce bude v budoucnu jedním z nejdůležitejších kritérií pro úspěch 

podniků  a  ekonomie.  Spolupráce  je  však  ještě  na  samém  začátku

a její význam ještě není dostatečně velký. Podniky s dlouhodobým plánováním si to už 

uvědomily a začaly včas spolupracovat. Další krok bude užší spolupráce s univerzitami. 

Zřejmá pravidla jsou zapotřebí,  ale časem se dá vše dohodnout. Spolupráce je budoucí 

model úspěchu a je realná už teď. 

Členové neboli státy ještě nenašly zatím své místo nebo se ještě nepřipojily. To je 

však pouze otázkou času. Bez spolupráce nebude v budoucnosti možné úspěšně pracovat

a je na čase plánovat aktivity, které budou zapotřebí. Spolupráce je reálný a disponibilní 

způsob  pro  každého.  Pružnost  členů  je  pro  tuto  spolupráci  nutná,  stejně  jako  rozvoj 

systémů.
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