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Příloha č. 1 

Kontaktní email klastrům v Moravskoslezském kraji 

Dobrý den, 

rád bych Vás srdečně požádal o možnost spolupráce v rámci mé diplomové práce, 

zabývající se problematikou klastrů.  Tématem práce by bylo „Hodnocení výkonnosti klastru“ 

a jeho přínosu pro jeho účastníky, či Vámi navržené téma problematiky, kterou v současnosti 

řešíte. Prosím Vás tedy o odpověď, co se týče možnosti Vaší budoucí spolupráce. 

Předem moc děkuji za Vaši odpověď… 

S pozdravem 

Grebeníček Lukáš - student VŠB-TUO Ekonomická fakulta 
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Příloha č. 2 

Strategické a dílčí cíle Bezpečnostně technologického klastru 

1. zvýšení konkurenceschopnosti členů BTKlastru v oblastech bezpečnosti, 

zajištění  implementace progresivních systémů sdílení know-how a kapacit, 

2. spolupráce BTKlastru a CZ-TPIS pro společné řešení problémů a využívání příležitostí 

v odvětví bezpečnosti průmyslu, s cílem zvýšit v regionu reprezentativnost členské 

základny a schopnost týmové spolupráce pro dosahování výsledků, 

3. posílení lidských i technických kapacit výzkumně vývojové základny v regionu 

prostřednictvím realizovaných projektů: 

 Mobilní měřicí akreditovaná laboratoř pro měření imisí, 

 Expertní pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním 

procesu, 

 Informační centrum, 

 Centrální dohledové, poplachové a výcvikové centrum, 

 Akreditovaná zkušební laboratoř pro testování  a výzkum nových 

bezpečnostních zámků, 

 Technická a informační podpora ochrany kritické infrastruktury, 

4. dosažení tzv. klastrové excelence – kvality managementu a růstu klastru dle metodiky 

Evropské iniciativy pro klastrovou excelenci ESCA. Bezpečnostně technologický klastr se 

aktuálně bude ucházet o známku Cluster Management Excellence Label Bronze s cílem 

získání známky Cluster Management Excellence Label Gold v horizontu 3-5 let. 

5. vybudování funkční klastrové organizace, která by byla důvěryhodným partnerem pro 

všechny členy, ale i regionální autority z odborné sféry, státní správy i samosprávy. 

Pro dosažení výše uvedených strategických cílů, má klastr definovány krátkodobé cíle, 

které popisuje následovně, cituji: 

 „podpora odvětví bezpečnosti (Safety & Security) a zavádění inovačních řešení 

v praxi, 

 podpora konkurenceschopnosti a investičních aktivit členských subjektů, 

 zapojení výzkumných organizací do společného výzkumu a komercializace 

produktů klastru, 

 zvýšení intenzity regionální spolupráce veřejné, výzkumné a aplikační sféry, 

 vytvoření zázemí pro společnou nabídku a propagaci produktů klastru, 
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 zvyšování odborné a profesní úrovně členů klastru, 

 aplikace vytvořených poznatků v projektových aktivitách klastru do výuky, 

 podpora zapojení členů klastru do mezinárodní spolupráce, 

 monitoring světových vývojových trendů a jejich aplikace pro rozvoj klastru a 

jeho členů.“ 
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Příloha č. 3 

Analýza a identifikace faktorů současného stavu vnějšího a vnitřního prostředí klastru 

Prvním krokem analýzy byla identifikace jednotlivých faktorů vnitřního prostředí 

klastru, které byly nejen zařazeny podle jejich charakteru, ale také byly jasně zdůvodněny, 

proč byly v rámci analýzy identifikovány. Výsledky toho kroku jsou obsahem Tab. 3.1 a Tab. 

3.2. 

Tab. 3.1 Identifikace slabých faktorů vnitřního prostředí u Bezpečnostně technologického 

klastru 

Oblast: Analýza současného stavu klastru, jeho výkonnosti a budoucího rozvoje 

Označení - Slabé faktory Proč? 

Sla.01 Zapojení akademické sféry do 

dílčích projektů a problematiky 

Existence neaktivity a složitost komunikace s akademickou sféru a 

reálný problém souladu rozdílných pohledů a požadavků 

Sla.02 Nedůvěra a pocit ohrožení ve 

členské struktuře 

Existence nedůvěry od jednotlivých členů a to především v oblasti 

Security. Důvodem je vysoká rivalita a konkurenceschopnost mezi 

některými členy – způsobuje složitější komunikace. 

Sla.03 Roztříštěnost zaměření členské 

struktury klastru 

Velká šíře zaměření jednotlivých členských subjektů v klastru. 

Velká specializace na jednotlivá specifika bezpečnosti 

Sla.04 Schopnost aktivně využívat 

efektivnější způsoby komunikace a 

využívaní moderních technologií 

Ne přílišná otevřenost a aktivita v oblasti využívaní informačních 

center, rychlé komunikace či sdílení dat. 

Sla.05 Periferní poloha 

Moravskoslezského kraje v rámci ČR 

Fakt určitého oddělení kraje v rámci České republiky a to i v 

souvislosti s nedostatečným stavem infrastruktury 

Sla.06 Roztříštěnost členské základny 

po celém kraji 

Relativně vysoké vzdálenostní rozdíly jednotlivých členů klastru v 

rámci celého MSK 

Sla.07 Schopnost převedení poznatků z 

VaV do reálné praxe a komerční 

podoby 

Složitost využití výstupů z VaV a jeho implementace do reálné 

praxe a jeho znatelní komerční využití 

Sla.08 Spolupráce a propojení s 

nečlenskými organizacemi a sdružení 

Složitost a současná neschopnost lépe využít možnosti propojení 

společných zájmů mezi partnery a nečlenskými subjekty na 

výrazných projektech v praxi 

Sla.09 Závislost na externích finančních 

zdrojích 

V současné době neschopnost samofinancování a tedy stále velká 

závislost na zdrojích z veřejných zdrojů a to v závislosti na 

programovacích obdobích a dílčích výzvách 

Zdroj: Vlastní 
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Tab. 3.2 Identifikace silných faktorů vnitřního prostředí u Bezpečnostně technologického 

klastru 

Oblast: Analýza současného stavu klastru, jeho výkonnosti a budoucího rozvoje 

Označení - Silné faktory Proč? 

Sil.01 Tradice a stabilita členů 

BTKlastru v daném oboru 

Dlouholeté zkušenosti zainteresovaných subjektů v oboru opřená o 

zkušenosti a odborné zázemí svých zaměstnanců 

Sil.02 Znalost problematiky bezpečnosti 

Aktivní spolupráce s uznávanými odborníky z oblasti bezpečnosti 

nejen v ČR včetně odborné předpoklady výkonného manažera 

klastru 

Sil.03 Dobrá lokace v kraji s tradicí 

v těžkém průmyslu 

Fakt dlouholeté tradice průmyslu v MSK a existence potenciálu 

tlaku na zvyšování bezpečnosti v průmyslu 

Sil.04 Služby a znalosti v oblasti 

zpracování projektů a dotačních žádostí 

Kvalifikovaní zaměstnanci v problematice a existence služby 

kanceláře projektové podpory BTKlastru 

Sil.05 Znalostní a odborná základna v 

oblasti bezpečnosti 

Spolupráce a zainteresovanost širokého spektra odborníků na 

oblasti bezpečnosti v rámci centra expertů BTKlastru 

Sil.06 Členství významných společností 

ve členské struktuře klastru 

Klastr má ve své struktuře již v současnosti významné společnosti 

a organizace ve svém oboru 

Sil.07 Spolupráce v oblasti VaV a 

propojení s aplikační sférou 

Z důvodu realizace projektu na posílení podpory VaV v oblasti 

bezpečnosti a existence reálných výstupů z jednotlivých dílčích 

projektů 

Zdroj: Vlastní zpracování,  

Následujícím krokem bylo zařazení daných faktorů do dílčí tabulky vzhledem k jejich 

charakteru výkonnosti resp. váhy. V tomto kroku tak byly jednotlivé faktory rozděleny podle 

nastavené metodiky na velmi silné, silné, průměrné, slabé a velmi slabé faktory. Tento dílčí 

krok můžeme vidět v Tab. 3.3. 

Tab. 3.3 Stanovení váhy identifikovaných faktorů vnitřního prostředí u Bezpečnostně 

technologického klastru 

Faktory 
Výkonnost (váha) faktoru 

Velmi silný Silný Průměr Slabý Velmi slabý 

Oblast: Analýza současného stavu klastru, jeho výkonnosti a budoucího rozvoje 

Sil.01 + +     

Sil.02 + +     

Sil.03  +    

Sil.04   o   

Sil.05 + +     

Sil.06   o   

Sil.07   o   

Sla.01    -  

Sla.02    -  

Sla.03   o   

Sla.04   o   

Sla.05    -  

Sla.06      

Sla.07     - - 

Sla.08   o   

Sla.09     - - 

Zdroj: Vlastní 
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Navazujícím krokem při analýze vnitřních faktorů klastru tak byly identifikovaným 

faktorům přiřazeny hodnoty jejich priority a stanovené jejich umístění vzhledem ke všem 

hodnoceným faktorů, viz Tab. 3.4. 

Tab. 3.4 Stanovení důležitosti a priority faktorů vnitřního prostředí u Bezpečnostně 

technologického klastru 

Faktor 

Důležitost = Priorita 

(5 stupňová důležitosti; 1 = nejvyšší stupeň důležitost;   

5 = nejnižší stupeň důležitosti) 

Průměr priority Pořadí 

Oblast: Analýza současného stavu klastru, jeho výkonnosti a budoucího rozvoje 

Silné stránky (velmi silná, silná, standard výkonnost stránky) 

Sil.01 1,5 1. 

Sil.02 2,1 3. 

Sil.03 2,5 4. 

Sil.04 3,1 6. 

Sil.05 1,8 2. 

Sil.06 2,8 5. 

Sil.07 3,3 7. 

Slabé stránky (velmi silná, silná, standard výkonnost stránky) 

Sla.01 2,5 4. 

Sla.02 2,4 3. 

Sla.03 3,4 6. 

Sla.04 4,1 9. 

Sla.05 3,1 5. 

Sla.06 3.9 8. 

Sla.07 2,1 2. 

Sla.08 3,8 7. 

Sla.09 1,7 1. 

Zdroj: Vlastní 

Poslední krokem, již bylo zařazení jednotlivých vnitřních faktorů klastru do závěrečné 

matice vzhledem k jejich charakteru a důležitosti, díky nimž byla stanovena strategie přístupu 

managementu klastru, kterou by měla k těmto faktorům v příštích obdobích klastr aplikovat, 

viz Tab. 3.5. 
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Tab. 3.5 Závěrečná konstrukce a zařazení faktorů vnitřního prostředí u Bezpečnostně 

technologického klastru 

Faktory 

Výkonnost 

Nízká 

(slabá stránka) 

Vysoká 

(silná stránka) 

Oblast: Analýza současného stavu klastru, jeho výkonnosti a budoucího rozvoje 

D
ů

le
ži

to
st

 

Vysoká 

 

Soustředit snahu (posílit) 

 

Sla.01 ; Sla.02 ; Sla.07 ; Sla.09 

 

 

Udržet si dobrou práci 

 

Sil.01 ; Sil.02 ; Sil.05 ; Sil.03 

 

 

Nízká 

 

Nízká priorita 

 

 

 

Sla.03 ; Sla.04 ; Sla.05 ; Sla.06 ; 

Sla.08 

 

 

Možná přemíra zdrojů 

(nesprávné nebo neefektivní využívání 

zdrojů) 

 

Sil.04 ; Sil.06 ; Sil.07 

 

 

Zdroj: Vlastní 

Stejně jak tomu bylo v případě identifikace jednotlivých faktorů vnitřního prostředí 

klastrů, tak tomu bylo také v případě faktorů vnějšího prostředí, které byly nejen zařazeny 

podle jejich charakteru, ale také byly jasně zdůvodněny, proč byly v rámci analýzy 

identifikovány. Výsledky toho kroku jsou obsahem Tab. 3.6 a Tab. 3.7. 

Tab. 3.6 Identifikace faktorů hrozeb vnějšího prostředí u Bezpečnostně technologického 

klastru 

Oblast: Analýza současného stavu klastru, jeho výkonnosti a budoucího rozvoje 

Označení – Faktory hrozeb Proč? 

Hro.01 Ekonomická situace na trhu 
Možné prohlubování ekonomické situace a neochota rozvoje 

investičních a rozvojových činností 

Hro.02 Neochota aktivně se zapojit do 

projektů a koncepcí 

Možná neochota členské základny naslouchat a aktivně se zapojit 

do nových koncepcí a projektů na požadavky vnějšího prostředí a 

samotného klastru 

Hro.03 Odliv a nedostatek 

kvalifikovaných zaměstnanců 

Existence trendu odlivu vzdělaných a zkušených zaměstnanců z 

kraje za lepšími sociálními a ekonomickými podmínkami 

Hro.04 Politické a ekonomické 

turbulence 

Možná nestabilita těchto oblastí mající vliv na ucelené koncepce 

rozvoje a finanční podpory 

Hro.05 Omezení finančních prostředků 

z EU 

Možná neschopnost, složitost a existence negativních faktorů pro 

efektivní čerpání finančních zdrojů z fondů EU 

Hro.06 Pokles zájmu o produkty v 

oblasti bezpečnosti 

Fakt možnosti nezájmu o současné služby a produkty klastru a jeho 

členů vlivem rozvoje nových a jiných technologií a možností 

Hro.07 Snižující se přínos pro členy 

klastru 

Riziko snižování, neefektivity a horší spolupráce z důvodu 

rozšíření členské základy na úkor růstu přínosů z něho plynoucích 

Hro.08 Neschopnost reagovat na nové 

trendy a technologické možnosti a 

postupy v oblasti bezpečnosti 

Špatná reakce a predikce budoucího vývoje a neschopnost využít 

potenciálu na využití nových technologií v oblasti bezpečnosti. 

Zdroj: Vlastní 
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Tab. 3.7 Identifikace faktorů příležitostí vnějšího prostředí u Bezpečnostně technologického 

klastru 

Oblast: Analýza současného stavu klastru, jeho výkonnosti a budoucího rozvoje 

Označení – Faktory příležitostí Proč? 

Pri.01 Nové programovací období 

Horizont 2020 – možnost čerpání 

finančních prostředků z těchto zdrojů 

Existence a příprava nového programovacího období a prostor pro 

reálné využití poskytovaných prostředků na financování 

rozvojových projektů 

Pri.02 Rozvoj nových technologií 

v oblasti bezpečnosti a jejich využití 

v rámci činnosti klastru a jejich členů 

Existence velkého rozvoje v oblasti využívaní nových technologií 

či materiál I v oblasti bezpečnosti – možnost využití těchto faktů 

ze strany klastru a jeho členů 

Pri.03 Možnost zvýšení podpory na 

VaV ze strany státu 

Reálná možnost zvýšení podpory na VaV v rámci dílčích program 

a výzev ze strany státu 

Pri.04 Podpora ucelených konceptů na 

posílení synergických efektů na 

podporu konkurenceschopnosti MSK 

Existence možnosti podpory vytvořených konceptů podpory 

konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu v kraji ze strany státu a 

samotného kraje 

Pri.05 Existence potenciálu 

přeshraniční spolupráce 

Možnost využití ještě výrazněji zintenzivnit spolupráci se 

zahraničím např. Polsko, Slovensko nebo Německo – vytvoření 

strategie internacionalizace a pokračování v přeshraniční 

spolupráci s Polskými partner 

Pri.06 Vznik legislativních požadavků 

cílených na oblast bezpečnosti 

Využití možného zpřísnění či rozšíření legislativních požadavků 

na bezpečnost a možná příležitost o posílení využití proutků a 

služeb klastru a jeho členů 

Pri.07 Současné posilování výraznější 

identifikace bezpečnosti v kraji jako 

hlavního strategického pilíře 

Fakt zapracování problematiky bezpečnosti do Rozvojové 

inovační strategie MSK – jeho podpora a snaho o jeho posílení a 

rozvoj 

Pri.08 Zvýšení poptávky, ekonomických 

a jiných zájmů externích subjektů resp. 

zákazníků o produkty a služby v oblasti 

bezpečnosti 

Sílicí celospolečenský sociální a ekonomický tlak na posilování 

otázek a problematiky bezpečnosti 

Zdroj: Vlastní 

Následujícím krokem bylo stanovení atraktivity a závažnosti daných faktorů spolu se 

stanovením pravděpodobnosti jejich výskyty v příštích obdobích. Výsledky tohoto dílčího 

kroku analýzy, který byl podstatný pro správné zařazení daných faktorů v závěrečných 

maticích, můžeme vidět, viz Tab. 3.8. 
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Tab. 3.8 Stanovení vah atraktivity a závažnosti faktorů vnějšího prostředí a jejich 

pravděpodobnosti vzniku u Bezpečnostně technologického klastru 

Faktor 

Atraktivita/závažnost 

(5 stupňová škála ; 1 = nejvyšší míra ; 5 = 

nejnižší míra) 

Pravděpodobnost vzniku 

(0 až 100%) 

Oblast: Analýza současného stavu klastru, jeho výkonnosti a budoucího rozvoje 

Faktor příležitostí 

Pri.01 1,2 100% 

Pri.02 3,3 61% 

Pri.03 2.1 65% 

Pri.04 2,3 78% 

Pri.05 2.6 75% 

Pri.06 2,9 32% 

Pri.07 1,9 84% 

Pri.08 3,1 20% 

Faktor hrozeb 

Hro.01 2,2 70% 

Hro.02 1,9 61% 

Hro.03 2,3 60% 

Hro.04 2,5 43% 

Hro.05 2,5 18% 

Hro.06 2,7 25% 

Hro.07 2,4 15% 

Hro.08 2,9 21% 

Zdroj: Vlastní  

Závěrečným krokem tak bylo rozdělená identifikovaných faktorů vnějšího prostředí do 

matice, díky nimž byly rozřazeny tyto faktory na ty s vysokou atraktivitou resp. závažností 

v závislosti na pravděpodobnosti jejich výskytu, viz Tab. 3.9 a Tab. 3.10. 

Tab. 3.9 Závěrečná konstrukce a zařazení faktorů příležitostí vnějšího prostředí u 

Bezpečnostně technologického klastru 

Matice příležitostí 

 
Atraktivita 

Nízká Vysoká 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
zn

ik
u

 

Vysoká Pri.02 ; Pri.05 ; Pri.01 ; Pri.03 ; Pri.04 ; Pri.07 

Nízká Pri.06 ; Pri.08 ------------ 

Zdroj: Vlastní  
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Tab. 3.10 Závěrečná konstrukce a zařazení faktorů hrozeb vnějšího prostředí u Bezpečnostně 

technologického klastru 

Matice hrozeb 

 
Závažnost 

Nízká Vysoká 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
zn

ik
u

 

Vysoká ------------ Hro.01 ; Hro.02 ; Hro03 

Nízká Hro.06 ; Hro.08 Hro.04 ; Hro.05 ; Hro.07 

Zdroj: Vlastní  

Tyto závěrečné matice jak u vnitřního a vnějšího prostředí se tak staly zdrojem 

konstrukce výsledných tabulek zahrnující ty nejdůležitější a nepodstatnější faktory vnitřního a 

prostředí vzhledem k současnému stavu klastru, jeho výkonnosti a budoucího rozvoje 

uvedených v kap. 4.1.2.3. Analýza a identifikace faktorů vnějšího a vnitřního prostředí 

klastru. 
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Příloha č. 4 

Informace o vybraných indikátorech kvality metodiky Cluster Management Excellence 

Oblast: Struktura klastru 

Indikátor č. 1.1 Závazná spolupráce členů klastru 

Účelem toho indikátoru je posoudit charakter spolupráce mezi jednotlivými členy a 

klastrem. Jedná se o to, že v zásadě rozdělujeme členy na závazně a nezávazně spolupracující 

členy resp. subjekty. Sleduje se zde poměr závazně spolupracujících členů klastru, mezi nimiž 

a klastrem existuje závazná dohoda v podobě smlouvy o spolupráci, partnerství, společném 

záměru, která může být i podložena placením určitých členských příspěvků ze strany těchto 

členů. Na druhé straně jsou tady nezávazní členové, které můžeme výstižněji označovat, jako 

partnery, kteří nezavazují svou spolupráci s klastrem, žádným typem smlouvy nebo dohody. 

Jde tedy o indikátor, který má za cíl monitorovat a posoudit poměr zavázaných a 

nezávazných členů klastru, jakožto důležité zjištění pro správné hodnocení členské struktury 

klastru. Obecné doporučení je, že podíl nezávazných členů musí být menší než 90% vůči 

všem členů resp. součtu zavázaných a nezavázaných členů. Těmito členy mohou být 

podnikatelské subjekty, veřejné instituce a organizace, výzkumné organizace, univerzity apod. 

Indikátor č. 1.2 Složení členů klastru 

Dalším indikátorem je indikátor hodnotící samotné složení a strukturu členské 

základny klastru. Tento indikátor klade důraz na důležitost toho, že minimálně 50% členů 

klastru by mělo působit v daném oboru zaměření a následně zkoumá dílčí fakta o této členské 

struktuře.  

Jedním z nutných požadavků je skutečnost, že klastr by měl mít ve své členské 

základně zastoupeny subjekty a organizace z akademické a výzkumné oblasti, které jsou 

předpokladem k propojení akademické, výzkumné a podnikatelské sféry. V rámci tohoto 

indikátoru kvality následně můžeme sledovat velikost jednotlivých členů, jejich zaměření, 

charakter apod. 

Indikátor č. 1.3 Celkový počet závazných členů klastru 

Tento indikátor má charakter spíše dílčího (doplňkového) indikátoru, který kontroluje 

a potvrzuje stav struktury členské základny, vzhledem k jejím závazným členům. Předmět 

zkoumání se velmi úzce váže na předcházející indikátor kvality č 1.2, jelikož obecným 

požadavkem na závaznou strukturu členské základny je, aby obsahovala ve svém středu 



12 

 

subjekty akademické sféry resp. univerzity a školy popř. subjekty vědecké a výzkumné sféry, 

v podobě výzkumných, vědeckých institucí a ústavů. 

Oblast: Typologie, řízení, spolupráce 

Indikátor č. 2.1 Zralost managementu klastru 

Indikátor kvality č. 2.1 hodnotí informace o zralosti resp. době vzniku a tedy době 

činnosti daného klastru. Tyto informace jsou velmi důležité, také v souvislosti s počtem 

realizovaných potažmo i dokončených projektů, za dobu existence posuzovaného klastru.  

Obecně vzhledem k tomuto ukazateli je nutné, aby klastr byl starší dvou let. Tato 

skutečnost je dána faktem, že toto dvouleté období je obdobím, ve kterém probíhá formování 

samotného klastru, jeho členské základny, prvních projektů, aktivit apod. 

Indikátor č. 2.2 Kvalifikace klastrového managementu 

Tento indikátor je zaměřen na zkoumání odborné, znalostní a jiné vybavenosti členů 

týmu managementu klastru. V rámci toho indikátoru jsou zkoumány náležitosti v nastavení 

minimálních požadavků na jednotlivé pozice v managementu klastru a to ať už se jedná o 

požadavky na vzdělání, zkušenosti, dovednosti, které musí zaměstnanec splňovat. 

V souvislosti s tímto indikátorem se i v dotazníkovém šetření objevují dvě základní 

směry zaměření na sledování osoby výkonného manažera. V osobě manažera klastru, jakožto 

hlavní aktéra a hybatele činností daného klastru. Toto zaměření je rozděleno na zjištění, jestli 

tato osoba je více orientovaná, jako odborník v oboru, ve kterém resp. pro který byl klastr 

založen nebo naopak, jestli je to spíše osoba manažerského charakteru specializovaná na 

profesionální řízení organizací resp. klastru. 

Tento indikátor kvality v zásadě posuzuje podíl vysokoškolsky vzdělaných 

zaměstnanců ve vedení klastru, jejich praxi v obdobných nebo jiných organizacích a firmách, 

či získané odborné a jiné certifikáty apod. 
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Indikátor č. 2.3 Vyjasněnost rolí – Zapojení účastníků klastru v rozhodovacím procesu 

 Tento indikátor je jedním z prvních indikátorů dotýkajících se vztahů, míry 

spolupráce a kooperace mezi management a členy klastru v rozhodovacím procesu. Tento 

faktor má velmi úzký vztah, k další oblasti dotýkající se strategie a cílů klastru popř. jejich 

následné implementace. 

Daný indikátor č. 2.3 v zásadě zjišťuje a posuzuje nastavení parametrů rozhodovacímu 

procesu klastru, vzhledem k strategickým, střednědobým resp. taktickým a operativním 

otázkám rozhodovacího procesu. Těmito parametry jsou myšleny rozsah a míra zapojení 

jednotlivých členů klastru do rozhodovacího procesu.  

Indikátor č. 2.4 Přímý osobní kontakt mezi managementem a členy klastru 

Hlavní účelem daného indikátoru kvality je analyzovat a následně posoudit míru 

spolupráce a komunikace mezi managementem a členy klastru. V rámci tohoto indikátoru 

jsou sledovány skutečnosti například v podobě, kolikrát proběhlo setkání managementu 

klastru se zástupci jejich členů na výkonných nebo valných hromadách, kolik proběhlo 

osobních schůzek v prostorách klastrové organizace nebo také kolik a jak často probíhá 

komunikace vedení klastru se svými členy, prostřednictvím emailu či telefonních hovorů. 

Jedná se tedy o indikátor sledující míru frekvence a spolupráce mezi těmito dvěma 

zainteresovanými stranami, na jedné straně reprezentované členy klastru a na straně druhé 

zastoupené vedením klastru. 

Indikátor č. 2.5 Míra spolupráce v klastru  

Indikátor č. 2.5 je jedním z balíku indikátorů sledujících míru spolupráce mezi 

vedením klastru a jeho členy. V tomto ohledu je daný indikátor zaměřen na sledování šíře 

nebo hloubky této spolupráce. Tímto stavem jsou myšleny v praxi například existence 

pracovních či expertních skupin vznikajících za určitým účelem či v souvislosti s určitým 

projektem.  

Do této kategorie metodika zahrnuje také další setkání a spolupráce, trvající více než 

dva dny s výjimkou seminářů a workshopů. Do těchto setkání můžeme zahrnout určité 

pracovní a odborné návštěvy, spolupráce na projektech, vzájemných odborných školení atd. 

Hlavním cílem tohoto indikátoru je posoudit míru aktivity členů klastru v jeho činnostech, 

která odráží schopnost jeho vedení iniciovat tyto aktivity a zapojit tyto zainteresované 

subjekty resp. členy klastru do dílčích projektů a aktivit.  
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Indikátor č. 2.6 Integrace klastrové organizace v inovačním systému  

Po balíku indikátorů dotýkajících se míry spolupráce mezi členy a vedením klastru, lze 

brát tento indikátor kvality č. 2.6, jako jeden z nejdůležitějších. Toto tvrzení je opřeno o fakt, 

že právě klastr by měl být nositelem podpory a hybnou silou inovačních aktivit v daném 

oboru a mezi jeho členy.  

Tento indikátor cílí své zaměření především na sledování integrace klastrové 

organizace v inovačním procesu či systému. Pod tímto názvem se skrývá praktické hodnocení 

a pozorování zapojení se klastru a jeho členů do inovačních aktivit a strategií dlouhodobého 

charakteru v oblasti a oboru jejich činnosti.  

Jedná se tedy o míru zapojení se a do jisté míry také lobbingu v otázkách budoucího 

vývoje daného oboru, jeho podpory, identifikace klíčových oblasti či příležitostí nesoucích 

výrazný potenciál pro rozvoj samotného oboru a jednotlivých subjektů. Praktickým 

příkladem, který bude také zohledněn právě při analýze a hodnocení, v rámci toho indikátoru 

může být např. současné zapojení Bezpečnostně technologického klastru a jeho členů na 

formování Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje, v jedné z jeho částí 

s názvem RIS3 Strategie chytré specializace. 

Oblast: Strategie, cíle, služby 

Indikátor č. 4.1 Proces tvorby strategie 

První indikátorem v oblasti Strategie je právě indikátor č 4.1, který je zaměřen na 

zjištění stavu při procesu tvorby strategie. Samotný název už sám o sobě jasně vystihuje 

charakter tohoto indikátoru, kdy se jedná o zjištění, jak celý tento proces probíhá a jaké 

nástroje jsou při jeho tvorbě používány. 

Z praktického pohledu účelem tohoto indikátoru je zjištění např. jaké nástroje a 

metody byly použity při identifikaci příležitostí či problémů daného oboru, může se jednat 

také o analýzy hodnotového či dodavatelského řetězce, PEST či SWOT analýzy vnitřního a 

vnějšího prostředí oboru a samotného klastru, nejrůznější průzkumů atd., které mají vliv na 

formování strategie klastru. 

Součástí sledování tohoto indikátoru nejsou primárně jen tyto nástroje a metody, ale 

také míra zapojení členů klastru do procesu tvorby strategie, počet zpracovaných dílčích 

studií, analýz apod. 
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Indikátor č. 4.2 Dokumenty o strategii klastru  

Tento indikátor je již více zaměřen na hlubší posouzení vzniklých dokumentů, 

podkladů a analýz při procesu formování a vzniku klastru. Může se jednat nejen dokumenty a 

analýzy uvedené u indikátoru č. 4.1. Zde jde o průzkum existence dalších studií a analýz 

v podobě např. průniku strategií členů se strategií klastru, existence akčního či 

implementačního plánu a detailů o finančních predikcích a rozvojových plánech 

dlouhodobých, střednědobých, ale i krátkodobých a reálných cílech, kterých má být dosaženo.  

V souvislosti s těmito otázky je velmi vhodná existence určitých nástrojů, které mají 

primárně hodnotit úspěšnost naplňovaní stanovených cílů. Dále je vhodná existence revize 

stanovených cílů a jejich přehodnocení vzhledem k současné situaci v čase.  

Indikátor č. 4.3 Implementační plán 

Samotný indikátor č 4.3 je již cíleně zaměřen na posouzení existence a úrovně využití 

implementačního plánu v praktických řídících otázkách dosahování stanovených 

strategických cílů v praxi. Je zde tedy kladen důraz na zjištění stavu, zda je vytvořen 

implementační plán, který obsahuje jasně stanovené měřící indikátory pro hodnocení 

úspěšnost jednotlivých činností a aktivit. 

Samozřejmě je také kladen důraz na to, aby tento dokument vycházel ze strategických 

cílů, obsažených ve strategii klastru a byl tak vodítkem a návodem pro realizaci a dosáhnutí 

stanovených cílů v daném období.   

Indikátor č. 4.4 Finanční kontrolní (řídící) systém 

Účelem tohoto indikátoru je naopak posouzení parametrů a situace v otázkách 

finančního řízení a kontroly. Tento indikátor zkoumá, jsou-li používány nástroje při řízení 

finančních aktivit a jaký systém s jakými parametry je používán v celém tomto systému. 

Obecně jde o posouzení stavu v oblasti monitoringu a řídících procesů používaných 

při řízení a kontrole finančních aktivit klastru.  V praxi se tento indikátor dotýká práce 

finančních manažerů a jejich práce při plánování, správě, kontrole a řízení těchto finančních 

aktivit a výsledků klastru ve vztahu k účetnictví. V rámci tohoto indikátoru se samozřejmě 

také sleduje struktura financování klastru a úroveň schopnosti jeho samofinancování.  
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Indikátor č. 4.5 Přezkoumání strategie a implementačního plánu klastru  

Primární cíl daného indikátoru je zkoumání stavu používaných metodám při revizi a 

aktualizaci stěžejních strategických otázek a činností klastru. Tento indikátor získává a 

posuzuje informace, jestli takové činnosti v klastru probíhají a jaké parametry s sebou nesou.  

Vzhledem k parametrům, pak může jít o sledování frekvence resp. četnosti hodnocení 

aktivit klastru a frekvence revize a aktualizace nastavených strategických cílů klastru a jeho 

členů jak v dlouhodobém, tak i v krátkodobém horizontu.  

Indikátor č. 4.6 Sledování výkonnosti managementu klastru 

Indikátor č. 4.6 je jeden z nejdůležitějších indikátorů, dotýkající se posouzení úrovně 

výkonnosti samotného klastru. Účelem tohoto indikátoru je zjistit nastavení parametrů 

řídícího procesu při hodnocení výkonnosti resp. úspěšnosti klastru vzhledem k stanoveným 

cílům a realizovaným aktivitám. 

Z praktického hlediska se jedná o sledování a posouzení stavu např. kolik klastr 

vytvořil pracovních skupin, kolik realizoval a ukončil projektů, kolik vydal odborných 

publikací, newsletterů nebo jak často tyto fakta o své výkonnosti hodnotí. Vzhledem 

k posledně jmenovanému příkladu, jde především o četnost a frekvenci hodnocení a vydávání 

reportů o své výkonnosti a výsledcích. 

Indikátor č. 4.7 Aktivity a služby managementu klastru 

Dílčím a jedním z klíčových indikátorů v celém hodnocení, je právě tento indikátor 

kvality č. 4.7. Cílem tohoto ukazatele je analyzovat a posoudit aktivity klastru resp. jejich 

poskytované služby pro své členy, ale také pro širokou veřejnost. 

Jelikož zdravý klastr by se měl snažit i pro svou finanční stabilitu a nezávislost, 

poskytovat služby svým členů, tak aby byl dokázal svým členům nabídnout určitou přidanou 

hodnotu, prostřednictvím nabízených služeb. Tyto služby se mohou dotýkat několika oblastí a 

to ať už podpory podnikání, rozvoje inovačních aktivit, vzdělávání, odborných tréninků a 

školení, poradenské činnosti, marketingových otázek apod. 

V praxi a vzhledem k Bezpečnostně technologickému klastru se může například jednat 

o již uvedené produkty a služby, viz kap. 4.1 Charakteristika vybraného klastru nebo o další 

služby, které klastr nabízí. Mezi takové služby můžeme například zařadit kancelář projektové 

podpory, centrum sdílených služeb, centrum expertů, poradenskou činnost v oblasti čerpání 

finančních zdrojů ze strukturálních fondů a jednotlivých operačních programů. 
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Indikátor č. 4.8 Výkonnost managementu klastru 

Indikátor kvality č. 4.8 souhrnně posuzuje stav a výsledky klastru v závislosti na jeho 

celkové výkonnosti, vycházející z výše uvedených indikátorů. Stěžejním aspektem daného 

indikátoru kvality je sledování splnění vytyčených cílů, které klastr měl pro dané období 

stanoveny. Obecně je nutné, aby klastr úspěšně splnil alespoň 50% vytyčených cílů, ve 

sledovaném období 12 měsíců. 

Jde tedy o indikátor, který má primárně hodnotit nastavený mechanismus, 

prostřednictvím něhož klastr dosahuje svých stanovených cílů, prostřednictvím 

implementačního plánu. Tyto informace jsou odrazem reálné výkonnosti klastru, vzhledem ke 

splněným cílům v hlavních oblastech své činnosti.   

Indikátor č. 4.9 Webová prezentace klastru 

Posledním indikátor kvality je jedním z doplňkových indikátorů, který je zaměřen na 

hodnocení webového rozhraní a prezentace klastru na internetu. Na druhou stranu, se však 

jedná do jisté míry o důležitý indikátor, jelikož prezentace klastru, poskytováni informaci a 

novinek, jejich transfer či reklama jsou velmi důležitým aspektem činnosti klastru. 

V tomto ohledu daný indikátor kvality hodnotí podobu webové prezentace klastru, 

četnost aktualizace webových stránek, stupeň využití moderních technologií např. sociálních 

sítí, informačních center, profesionalita této prezentace, existence vícejazyčné verze 

webového rozhraní a schopnost klastru plnit roli kontaktního místa pro jeho obor působnosti.   
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Příloha č. 6 

Multikriteriální rozhodovací analýza  

Následující krokem po stanovení vah jednotlivých kritérií prostřednictvím jejich 

párového porovnání následně přejdeme k tomuto kroku u jednotlivých navržených doporučení 

právě na základě daný kritérií. Výsledky těchto analýz, jež jsou důležitým krokem pro 

následující krok vybrané rozhodovací analýzy, můžeme vidět, viz Tab. 6.1 – Tab. 6.8. 

Tab. 6.1 Párové porovnání kritérií - D.01 Posílení a stabilizace členské struktury klastru 

Kritérium 
Finanční 

náklady 

Časová 

náročnost 

Dopady  

a přínosy 

Soulad  

se strategií 

Složitost  

a naléhavost 
v(i) Pořadí 

Finanční náklady 1,00 0,11 0,11 0,14 0,20 0,03 5. 

Časové náklady 9,00 1,00 1,00 3,00 3,00 0,34 2. 

Dopady a přínosy 9,00 1,00 1,00 3,00 5,00 0,38 1. 

Soulad se strategií 7,00 0,33 0,33 1,00 1,00 0,14 3. 

Složitost a naléhavost 5,00 0,33 0,20 1,00 1,00 0,11 4. 

Zdroj: Vlastní 

Tab. 6.2 Párové porovnání kritérií - D.02 Zvýšení internacionalizace klastru a jeho členů 

Kritérium 
Finanční 

náklady 

Časová 

náročnost 

Dopady a 

přínosy 

Soulad se 

strategií 

Složitost  

a naléhavost 
v(i) Pořadí 

Finanční náklady 1,00 0,33 0,33 0,33 5,00 0,12 4. 

Časová náročnost 3,00 1,00 0,33 0,50 1,00 0,15 3. 

Dopady a přínosy 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 0,34 1. 

Soulad se strategií 3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 0,31 2. 

Složitost a naléhavost 0,20 1,00 0,33 0,33 1,00 0,08 5. 

Zdroj: Vlastní  

Tab. 6.3 Párové porovnání kritérií - D.03 Vytvoření konceptu a plánu financování klastru 

Kritérium 
Finanční 

náklady 

Časová 

náročnost 

Dopady  

a přínosy 

Soulad se 

strategií 

Složitost  

a naléhavost 
v(i) Pořadí 

Finanční náklady 1,00 0,25 0,14 0,25 0,20 0,04 5. 

Časová náročnost 4,00 1,00 0,14 0,20 0,25 0,07 4. 

Dopady a přínosy 7,00 7,00 1,00 3,00 2,00 0,45 1. 

Soulad se strategií 4,00 5,00 0,33 1,00 2,00 0,24 2. 

Složitost a naléhavost 5,00 4,00 0,50 0,50 1,00 0,20 3. 

Zdroj: Vlastní  
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Tab. 6.4 Párové porovnání kritérií - D.04 Vytvoření pracovních skupin klastru 

Kritérium 
Finanční 

náklady 

Časová 

náročnost 

Dopady  

a přínosy 

Soulad  

se strategií 

Složitost  

a naléhavost 
v(i) Pořadí 

Finanční náklady 1,00 1,00 0,33 0,33 3,00 0,13 3. 

Časová náročnost 1,00 1,00 0,33 0,33 3,00 0,13 3. 

Dopady a přínosy 3,00 3,00 1,00 2,00 5,00 0,39 1. 

Soulad se strategií 3,00 3,00 0,50 1,00 5,00 0,30 2. 

Složitost a naléhavost 0,33 0,33 0,20 0,20 1,00 0,05 5. 

Zdroj: Vlastní  

Tab. 6.5 Párové porovnání kritérií - D.05 Cílená podpora spolupráce mezi členy klastru 

Kritérium 
Finanční 

náklady 

Časová 

náročnost 

Dopady a 

přínosy 

Soulad se 

strategií 

Složitost a 

naléhavost 
v(i) Pořadí 

Finanční náklady 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 0,27 3. 

Časová náročnost 0,20 1,00 0,33 0,20 1,00 0,07 5. 

Dopady a přínosy 1,00 3,00 1,00 1,00 4,00 0,28 2. 

Soulad se strategií 1,00 5,00 1,00 1,00 4,00 0,30 1. 

Složitost a naléhavost 0,50 1,00 0,25 0,25 1,00 0,08 4. 

Zdroj: Vlastní  

Tab. 6.6 Párové porovnání kritérií - D.06 Stanovení strategie pro období 2014 – 2020 

Kritérium 
Finanční 

náklady 

Časová 

náročnost 

Dopady a 

přínosy 

Soulad se 

strategií 

Složitost a 

naléhavost 
v(i) Pořadí 

Finanční náklady 1,00 1,00 0,20 0,13 0,50 0,06 5. 

Časová náročnost 1,00 1,00 0,17 0,20 0,50 0,06 4. 

Dopady a přínosy 5,00 6,00 1,00 0,50 7,00 0,36 2. 

Soulad se strategií 8,00 5,00 2,00 1,00 3,00 0,42 1. 

Složitost a naléhavost 2,00 2,00 0,14 0,33 1,00 0,10 3. 

Zdroj: Vlastní  

Tab. 6.7 Párové porovnání kritérií - D.07 Tvorba a rozvoj portfolia produktů a služeb 

Kritérium 
Finanční 

náklady 

Časová 

náročnost 

Dopady a 

přínosy 

Soulad se 

strategií 

Složitost a 

naléhavost 
v(i) Pořadí 

Finanční náklady 1,00 0,33 0,17 0,17 1,00 0,05 5. 

Časová náročnost 3,00 1,00 0,14 0,14 1,00 0,08 3. 

Dopady a přínosy 6,00 7,00 1,00 2,00 5,00 0,46 1. 

Soulad se strategií 6,00 7,00 0,50 1,00 4,00 0,33 2. 

Složitost a naléhavost 1,00 1,00 0,20 0,25 1,00 0,08 4. 

Zdroj: Vlastní  
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Tab. 6.8 Párové porovnání kritérií - D.08 Koncept sledování spokojenosti členů klastru 

Kritérium 
Finanční 

náklady 

Časová 

náročnost 

Dopady a 

přínosy 

Soulad se 

strategií 

Složitost a 

naléhavost 
v(i) Pořadí 

Finanční náklady 1,00 0,33 0,20 0,33 1,00 0,07 5. 

Časové náklady 3,00 1,00 0,25 1,00 0,33 0,12 3. 

Dopady a přínosy 5,00 4,00 1,00 3,00 6,00 0,51 1. 

Soulad se strategií 3,00 1,00 0,33 1,00 3,00 0,19 2. 

Složitost a naléhavost 1,00 3,00 0,17 0,33 1,00 0,11 4. 

Zdroj: Vlastní  

Po provedení a zjištění výsledných hodnot vah a důležitosti jednotlivých kritérií 

vzhledem k navrženým doporučením je následujícím krokem provedení párového porovnání 

těchto doporučení vždy na základě daných kritérií. Výsledné hodnoty nám následně 

poskytnou informace o váze a míře důležitosti resp. pořadí navrhovaných doporučení vždy 

vzhledem k jednomu ze stanovených kritérií. 

Tyto hodnoty získané prostřednictvím provedení párového porovnání budou a jsou 

využity pro závěrečný výpočet a stanovení konečného pořadí o celkovém užitku plynoucího 

z realizace navržených doporučení uvedeného v kap. 4.5.1.1 Rozhodovací analýza v Tab. 4.30 

Výsledky rozhodovací analýzy vzhledem k navrhovaným doporučením.  

Konzistence všech zkonstruovaných Saatyho matic v rámci rozhodovacího procesu 

uvedených v Tab. 6.1 – Tab. 6.13 byla ověřena a je v pořádku 

Výpočet těchto vah, které byly využity pro závěrečnou konstrukci Tab. 4.31 obsahující 

konečná rozhodnutí o volbě navrhovaných doporučení můžeme vidět, viz Tab. 6.9 – Tab. 6.13  
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Tab. 6.9 Párové porovnání navržených doporučení – kritérium finanční náklady 

Doporučení 

Posílení a 

stabilizace 

členské 

struktury 

klastru 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho 

členů 

Vytvoření 

konceptu a 

plánu 

financování 

klastru 

Vytvoření 

pracovních 

skupin 

klastru 

Cílená 

podpora 

spolupráce 

mezi členy 

klastru 

Stanovení 

strategie 

pro období 

2014 – 2020 

Tvorba a 

rozvoj 

portfolia 

produktů a 

služeb 

Koncept 

sledování 

spokojenosti 

členů 

klastru 

v(i) Pořadí 

Posílení a stabilizace 

členské struktury 

klastru 

1,00 3,00 1,00 3,00 5,00 6,00 3,00 2,00 0,25 1. 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho členů 

0,33 1,00 0,33 0,50 1,00 4,00 3,00 0,33 0,08 4. 

Vytvoření konceptu a 

plánu financování 

klastru 

1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 6,00 3,00 2,00 0,24 2. 

Vytvoření pracovních 

skupin klastru 
0,33 2,00 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 0,33 0,08 4. 

Cílená podpora 

spolupráce mezi členy 

klastru 

0,20 1,00 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 0,33 0,07 6. 

Stanovení strategie pro 

období 2014 – 2020 
0,17 0,25 0,17 0,33 0,33 1,00 0,33 0,17 0,03 8. 

Tvorba a rozvoj 

portfolia produktů a 

služeb 

0,33 0,33 0,33 1,00 1,00 3,00 1,00 0,33 0,07 7. 

Koncept sledování 

spokojenosti členů 

klastru 

0,50 3,00 0,50 3,00 3,00 6,00 3,00 1,00 0,18 3. 

Zdroj: Vlastní  



 

35 

 

Tab. 6.10 Párové porovnání navržených doporučení – kritérium časová náročnost 

Doporučení / Doporučení 

Posílení a 

stabilizace 

členské 

struktury 

klastru 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho 

členů 

Vytvoření 

konceptu a 

plánu 

financování 

klastru 

Vytvoření 

pracovních 

skupin 

klastru 

Cílená 

podpora 

spolupráce 

mezi členy 

klastru 

Stanovení 

strategie 

pro období 

2014 – 2020 

Tvorba a 

rozvoj 

portfolia 

produktů a 

služeb 

Koncept 

sledování 

spokojenosti 

členů 

klastru 

v(i) Pořadí 

Posílení a stabilizace 

členské struktury klastru 
1,00 0,33 1,00 0,50 1,00 0,33 0,50 0,14 0,05 6. 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho členů 

3,00 1,00 4,00 2,00 5,00 2,00 4,00 0,33 0,19 2. 

Vytvoření konceptu a 

plánu financování 

klastru 

1,00 0,25 1,00 0,33 2,00 0,33 0,50 0,14 0,05 6. 

Vytvoření pracovních 

skupin klastru 
2,00 0,50 3,00 1,00 3,00 2,00 3,00 0,33 0,13 3. 

Cílená podpora 

spolupráce mezi členy 

klastru 

1,00 0,20 0,50 0,33 1,00 0,33 1,00 0,14 0,04 8. 

Stanovení strategie pro 

období 2014 – 2020 
3,00 0,50 3,00 0,50 3,00 1,00 3,00 0,33 0,12 4. 

Tvorba a rozvoj 

portfolia produktů a 

služeb 

2,00 0,25 2,00 0,33 1,00 0,33 1,00 0,14 0,06 5. 

Koncept sledování 

spokojenosti členů 

klastru 

7,00 3,00 7,00 3,00 7,00 3,00 7,00 1,00 0,37 1. 

Zdroj: Vlastní 
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Tab. 6.11 Párové porovnání navržených doporučení – kritérium dopady a přínosy 

Doporučení 

Posílení a 

stabilizace 

členské 

struktury 

klastru 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho 

členů 

Vytvoření 

konceptu a 

plánu 

financování 

klastru 

Vytvoření 

pracovních 

skupin 

klastru 

Cílená 

podpora 

spolupráce 

mezi členy 

klastru 

Stanovení 

strategie 

pro období 

2014 – 2020 

Tvorba a 

rozvoj 

portfolia 

produktů a 

služeb 

Koncept 

sledování 

spokojenosti 

členů 

klastru 

v(i) Pořadí 

Posílení a stabilizace 

členské struktury 

klastru 

1,00 5,00 0,33 3,00 1,00 0,20 2,00 7,00 0,12 4. 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho členů 

0,20 1,00 0,17 0,33 0,20 0,14 0,25 5,00 0,03 7. 

Vytvoření konceptu a 

plánu financování 

klastru 

3,00 6,00 1,00 4,00 3,00 0,33 3,00 8,00 0,22 2. 

Vytvoření pracovních 

skupin klastru 
0,33 3,00 0,25 1,00 0,20 0,20 0,25 5,00 0,05 6. 

Cílená podpora 

spolupráce mezi členy 

klastru 

1,00 5,00 0,33 5,00 1,00 0,25 2,00 7,00 0,13 3. 

Stanovení strategie pro 

období 2014 – 2020 
5,00 7,00 3,00 5,00 4,00 1,00 4,00 9,00 0,35 1. 

Tvorba a rozvoj 

portfolia produktů a 

služeb 

0,50 4,00 0,33 4,00 0,50 0,25 1,00 7,00 0,09 5. 

Koncept sledování 

spokojenosti členů 

klastru 

0,14 0,20 0,13 0,20 0,14 0,11 0,14 1,00 0,02 8. 

Zdroj: Vlastní 
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Tab. 6.12 Párové porovnání navržených doporučení – kritérium soulad se strategií 

Doporučení 

Posílení a 

stabilizace 

členské 

struktury 

klastru 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho 

členů 

Vytvoření 

konceptu a 

plánu 

financování 

klastru 

Vytvoření 

pracovních 

skupin 

klastru 

Cílená 

podpora 

spolupráce 

mezi členy 

klastru 

Stanovení 

strategie 

pro období 

2014 – 2020 

Tvorba a 

rozvoj 

portfolia 

produktů a 

služeb 

Koncept 

sledování 

spokojenosti 

členů 

klastru 

v(i) Pořadí 

Posílení a stabilizace 

členské struktury 

klastru 

1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 0,33 3,00 5,00 0,16 3. 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho členů 

1,00 1,00 0,25 1,00 0,25 0,25 0,33 5,00 0,06 6. 

Vytvoření konceptu a 

plánu financování 

klastru 

0,33 4,00 1,00 3,00 2,00 0,50 3,00 6,00 0,17 2. 

Vytvoření pracovních 

skupin klastru 
0,33 1,00 0,33 1,00 0,33 0,25 0,50 5,00 0,06 7. 

Cílená podpora 

spolupráce mezi členy 

klastru 

1,00 4,00 0,50 3,00 1,00 0,33 3,00 6,00 0,15 4. 

Stanovení strategie pro 

období 2014 – 2020 
3,00 4,00 2,00 4,00 3,00 1,00 3,00 7,00 0,29 1. 

Tvorba a rozvoj 

portfolia produktů a 

služeb 

0,33 3,00 0,33 2,00 0,33 0,33 1,00 4,00 0,08 5. 

Koncept sledování 

spokojenosti členů 

klastru 

0,20 0,20 0,17 0,20 0,17 0,14 0,25 1,00 0,02 8. 

Zdroj: Vlastní 
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Tab. 6.13 Párové porovnání navržených doporučení – kritérium složitost realizace 

Doporučení  

Posílení a 

stabilizace 

členské 

struktury 

klastru 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho 

členů 

Vytvoření 

konceptu a 

plánu 

financování 

klastru 

Vytvoření 

pracovních 

skupin 

klastru 

Cílená 

podpora 

spolupráce 

mezi členy 

klastru 

Stanovení 

strategie 

pro období 

2014 – 2020 

Tvorba a 

rozvoj 

portfolia 

produktů a 

služeb 

Koncept 

sledování 

spokojenosti 

členů 

klastru 

v(i) Pořadí 

Posílení a stabilizace 

členské struktury 

klastru 

1,00 0,25 3,00 0,25 0,33 0,50 0,33 0,14 0,04 7. 

Zvýšení 

internacionalizace 

klastru a jeho členů 

4,00 1,00 4,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,20 0,15 3. 

Vytvoření konceptu a 

plánu financování 

klastru 

0,33 0,25 1,00 0,17 0,20 0,25 0,33 0,11 0,02 8. 

Vytvoření pracovních 

skupin klastru 
4,00 0,33 6,00 1,00 5,00 3,00 5,00 0,33 0,17 2. 

Cílená podpora 

spolupráce mezi členy 

klastru 

3,00 0,33 5,00 0,20 1,00 0,33 1,00 0,14 0,06 5. 

Stanovení strategie pro 

období 2014 – 2020 
2,00 1,00 4,00 0,33 3,00 1,00 3,00 0,20 0,10 4. 

Tvorba a rozvoj 

portfolia produktů a 

služeb 

3,00 0,33 3,00 0,20 1,00 0,33 1,00 0,14 0,06 6. 

Koncept sledování 

spokojenosti členů 

klastru 

7,00 5,00 9,00 3,00 7,00 5,00 7,00 1,00 0,40 1. 

Zdroj: Vlastní 


