
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou práci včetně všech příloh, vypracovala samostatně. 

Přílohy č. 1 - 10 dané mi k dispozici, jsem samostatně doplnila.  

 

V Ostravě dne 30. Dubna 2010    …………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji vedoucímu diplomové práce prof. Ing. Zdeňku Mikolášovi, CSc. za cenné rady  

a odborné vedení, které mi poskytl při zpracovávání této diplomové práce. Dále bych chtěla 

poděkovat všem zástupcům Podnikatelského inkubátor VŠB-TU Ostrava za poskytnutí 

potřebných materiálů a umoţnění zpracování diplomové práce. 



Obsah 

1 Úvod ...............................................................................................................................3 

2 Teoreticko-metodologická východiska ............................................................................4 

2.1 Inovace a inovační potenciál .....................................................................................5 

2.2 Inovační proces ........................................................................................................9 

2.2.1 Financování inovačního procesu ...................................................................... 10 

2.3 Inovační metodiky .................................................................................................. 12 

2.4 Inovační centra ....................................................................................................... 15 

2.5 Inovační a synergické podnikání ............................................................................. 18 

2.5.1 Síťový charakter podnikání ............................................................................. 20 

2.6 Transfer technologií ............................................................................................... 24 

3 Praktické projevy inovačního podnikání........................................................................ 28 

3.1 Projekt AGENT ...................................................................................................... 28 

3.2 Klíčové aktivity projektu AGENT .......................................................................... 31 

3.2.1 Komunikační a interaktivní platforma ............................................................. 32 

3.2.2 Budování a podpora kontaktního místa ............................................................ 34 

3.2.3 Vzdělávací a školící aktivity ............................................................................ 36 

3.3 Modely komunikace a spolupráce mezi zapojenými subjekty ................................. 37 

3.4 Vztah studentů ke spolupráci vysokých škol a podniků ........................................... 39 

4 Návrhy a doporučení ..................................................................................................... 46 

4.1 Nové moţnosti spolupráce ...................................................................................... 46 

4.1.1 Rozšíření spolupráce o vysoké školy ............................................................... 46 

4.1.2 Rozšíření spolupráce o Vědecko-technologické parky  a Inovační centra ......... 48 

4.1.3 Rozšíření spolupráce se zahraničními subjekty ................................................ 50 

4.1.4 Rozšíření spolupráce o finanční partnery ......................................................... 52 

4.2 Implementace moţností rozšíření projektu AGENT ................................................ 53 

4.2.1 Vytipování institucí a navázání spolupráce ...................................................... 54 



2 

 

4.2.2 Osobní setkání, určení kritérií a klasifikace subjektu ....................................... 54 

4.2.3 Vyplňování registračních profilů ..................................................................... 55 

4.2.4 Určení kritérií a výběr klíčových zástupců ....................................................... 56 

4.2.5 Rozšíření informační a komunikační platformy ............................................... 57 

4.2.6 Vytváření vhodných podmínek pro podporu spolupráce .................................. 58 

4.3 Shrnutí a přínos v rozšíření projektu AGENT ......................................................... 58 

5 Závěr ............................................................................................................................ 62 

Seznam pouţité literatury ..................................................................................................... 63 

Seznam zkratek 

Prohlášení o vyuţití výsledků diplomové práce 

Přílohy 



3 

 

 

1 Úvod 

 

 Teoretická část se zabývá inovacemi a inovačním potenciálem podnikání především 

v rámci inovačních center, podnikatelských inkubátorů a vědecko-technologických parků. 

Tyto organizace a instituce vytvářejí spojovací síť, jejíţ podstata spočívá v podpoře zejména 

inovačního podnikání zejména malých a středních podniků.  

 

 Praktická část je zaměřena na praktické projevy inovačního podnikání a soudobou 

podporu a rozvoj inovačního potenciálu v rámci Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava. V této kapitole je kladen důraz na nově vznikající 

synergii mezi Podnikatelských inkubátorem zaštiťující vědecké, technické a technologické 

znalosti a vnějším podnikatelským prostředím, které je tvořeno zejména malými a středními 

podniky, velkými organizacemi apod. Součástí této kapitoly je nastínění moţných způsobů 

rozvoje současných aktivit pro podporu a rozvoj společného zájmu v oblasti inovačního 

podnikání a rovněţ zvyšování a správného vyuţívání vznikajícího inovačního potenciálu 

prostřednictvím transferu technologií.  

 

 Na praktickou část navazuje kapitola návrhy a doporučení, která obsahuje konkrétní 

moţné způsoby implementace nově vzniklých poznatků zavedením do praxe. Jsou zde 

nastíněny způsoby rozvoje současných aktivit, jakoţto nástroj pro zvyšování synergického 

efektu v rámci spolupráce, podmínky realizace, přínosy a moţné rizika rozšíření spolupráce. 

 

 Cílem této diplomové práce je teoretické definování inovačního potenciálu a jeho 

vlivu na rozvoj podnikání s praktickou implementací na podmínky Podnikatelského 

inkubátoru VŠB-TU Ostrava. 

 

 Z důvodu přehlednosti je tato práce členěna do několika částí. Teoretická část 

přibliţuje problematiku inovací, inovačního potenciálu a s tím související inovační podnikání. 

Kapitola praktické projevy inovačního podnikání je zaměřena na podporu a rozvoj stávajícího 

inovačního potenciálu a rozšíření novými moţnostmi spolupráce. Část návrhy a doporučení 

obsahuje způsoby, jak implementovat tyto nově vzniklé poznatky do praxe. Závěr shrnuje 

dosaţené výsledky a naplnění cílů této diplomové práce. 
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2 Teoreticko-metodologická východiska 

  

 Svět kolem nás se vyznačuje svou velmi rychlou dynamikou, trvalým rozvojem 

výzkumu a vývoje, vědy, techniky a v neposlední řadě také kulturním a ekonomickým 

rozvojem. Je velmi obtíţné přesně říct, kdy začala celosvětová globalizace a s ní související 

internacionalizace. Většina významných autorů, kteří se zabývají celosvětovou globalizací, 

vědeckotechnologickými a jinými výzkumnými obory se shodují v tom, ţe jsou tyto 

megatrendy spojovány se začátkem 21. století. 

 

 Právě rychlost a dynamika rozvoje vědeckotechnických, technologických, 

komunikačních, informačních a jiných technologií se nejvýrazněji projevuje v rozvoji 

intenzity synergie u podnikatelských subjektů a jejich konkurenceschopnosti. Důraz je kladen 

na vytváření integrace, jejíţ podstatou je vznik sítí, informačních center, klastrů a virtuálních 

společností. Malé a střední podniky mají v dnešním globalizujícím se světě velký význam 

a vliv na celosvětovou ekonomiku. Rychlá konkurenční dynamika působí na zvyšování 

efektivnosti, coţ úzce souvisí s rozvojem inovací a inovačního potenciálu jednotlivých 

subjektů.  

 

 Dynamika a rozvoj konkurenceschopnosti je především v posledních desetiletích 

významným faktorem zvyšující produktivitu a udrţitelnost ekonomického růstu, tedy 

ekonomického blahobytu a bohatství. Podmínkou dynamiky konkurenceschopnosti je 

neustálý vývoj podnikatelského prostředí. To je charakterizováno souhrnem externích  

a interních vlivů vznikajících v určitém čase a prostoru a projevující se jako nedílná součást 

prostředí podnikatelských subjektů. Podnikatelské prostředí, podnikatelé a podniky můţeme 

chápat jako subsystém podnikatelství. Uţ samotná podnikavost je základním potenciálem, 

schopností začít podnikat. Spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami, 

univerzitami a vědecko-výzkumnými organizacemi umoţňuje rozvoj inovačního potenciálů 

v rámci regionu, kraje, státu, světa. 
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2.1 Inovace a inovační potenciál 

  

 Shrnout pojem inovace do výstiţné, jasné a všechny aspekty zahrnující definice není 

vůbec jednoduché. Prvním člověkem, který uceleně definoval pojem inovace, byl rakouský 

ekonom a český rodák Joseph Alois Schumpeter. J. A. Schumpeter je zakladatelem tzv. 

„teorie inovací“ a Schumpeterovy triády „invence – inovace – imitace“.  

 

 "Vyrábět znamená kombinovat věci a síly, které se nacházejí v našem dosahu... Jiné 

anebo jinak vyrábět věci znamená jinak kombinovat výrobní statky ... Forma a obsah vývoje v 

našem pojetí jsou potom dané pojmem: prosazování nových kombinací. Tento pojem zahrnuje 

pět případů: 1. výrobu nového statku, který není spotřebitelům ještě známý, nebo statku nové 

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

neznámá. Základem nové výrobní metody však nemusí být nový vědecký objev a může spočívat 

také v novém způsobu komerčního využívání statku; 3. otevření nového trhu, tedy trhu, na 

kterém dosud nebylo zastoupené dané průmyslové odvětví příslušné země bez ohledu na to, 

zda tento trh již předtím existoval nebo neexistoval; 4. získání nového zdroje surovin nebo 

polotovarů bez ohledu na to, zda tento zdroj již předtím existoval - ale my jsme k němu 

nepřihlíželi a pokládali jsme ho za nepřístupný - nebo se musel nejdříve vybudovat;  

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

trustu) nebo rozpad monopolu".
1
 

 

 Inovace v sobě zahrnují mnoho aspektů, jsou hnacím motorem podniků směřujících 

k vyšším cílům. Prostřednictvím inovací a rozvíjením inovačního potenciálu dochází 

k významnému zkvalitňování ekonomického a společenského rozvoje. Inovační potenciál 

patří k základním nástrojům transformace výzkumných a vývojových aktivit. Tyto aktivity 

jsou uskutečňovány na vysokých školách, univerzitách, ve vědecko-výzkumných 

organizacích, inovačních centrech, vědeckotechnologických parcích apod.  

 

 Dochází-li ke vzdalování výrobků, výrobních systémů, výrobních procesů 

a jejich uspořádání od původního stavu, je to způsobeno především vývojovou vzdáleností, 

                                                

1
 SCHUMPETER, J. A. Teória hospodárskeho vývoja : analýza podnikateľského zisku, kapitálu, úveru, úroku a 

kapitalistického cyklu. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1987. 478 s., s 196 – 197. 

 

javascript:open_window(%22http://katalog.svkos.cz:80/F/JV6DMCLM64M5EUT5GGS2UCNEI1NE1DQ5TADRU312D3BYHS5NK2-26444?func=service&doc_number=000335036&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://katalog.svkos.cz:80/F/JV6DMCLM64M5EUT5GGS2UCNEI1NE1DQ5TADRU312D3BYHS5NK2-26444?func=service&doc_number=000335036&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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která je označována jako řád inovace. Jednotlivé řády inovace jsou vytvářeny dle znaků, 

které jsou charakteristické svou příbuzností s jiţ existujícím výrobkem, výrobním faktorem, 

popřípadě výrobním procesem a znakem, kterým se odlišují od stávajících výrobků, faktorů  

a procesů.  Právě stanovení příslušnosti k rodu a určení druhového rozdílu inovace 

rozdělujeme inovace dle rodu inovace a druhu inovace.  Na základě tohoto definování je 

moţné určit, ze kterého původního výrobku se vychází, co se zachovává a naopak co se 

mění.  

 

 U racionalizační inovace nižších řádů, které jsou chápany jako inovace odlišující se 

od nové varianty či generace, jsou znaky „co se zachovává a co se mění“ vztaţeny 

k výrobnímu procesu. Do tohoto řádu inovací jsou zahrnovány především vzájemné 

kvalitativní adaptace všech výrobních faktorů. Naopak inovace vyššího řádu opouští prvotní 

princip, na kterém bylo zaloţeno fungování výrobků a výrobních faktorů.  Tento stav má za 

následek vznik nového odvětví výroby. Nástup inovací vyššího řádu byl v minulosti umoţněn 

záměnou parního stroje elektromotorem.  

 

 20. století je označováno stoletím technologického převratu. Zde dochází ke vzniku 

inovací 9. řádu, které jsou charakteristické nástupem nového kmenu mikrotechnologií.  Nový 

kmen se odlišuje právě tím, ţe nenavazuje na ţádné z dosud aplikovaných 

makrotechnologických výrob a procesů. Dochází tak k vyuţívání mikroelektronických čipů, 

inţenýrství genové manipulace, mikroenergetických zdrojů a nanotechnologií. Hlavním rozdíl 

mezi makrotechnologií a mikrotechnilogií spočívá v orientaci lidské činnosti na ovládání 

vnitřních struktur v ţivé a neţivé hmotě. Schéma klasifikace řádů inovace znázorňuje příloha 

č. 1. 

 

 K inovacím v rámci jednotlivých řádů dochází v pravidelných časových intervalech. 

Jde tedy o určitou frekvenci inovací, které ve většině případů kopírují hospodářské cykly. 

Velikost frekvence a délka vlny inovace se liší v závislosti na charakteru řádů inovace. 

Frekvenci inovací vyšších řádů věnoval mnoho času J. A. Schumpeter. Tomuto tématu se 

věnoval ve své knize „Business Cycles“. Schumpeterovo schéma hospodářských cyklů je 

zaloţeno na různorodosti řádů. Tedy určité mnoţství cyklu niţšího řádu vyvolávají cykly 

vyššího řádu. Na základě statistických dat o vývoji určitých hospodářských veličin popisuje 

Schumpeter jednotlivé vztahy mezi cykly odlišnými délkami vln. Prostřednictvím 
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jednotlivých hospodářských cyklů tak definoval ucelený systém. Tento systém tvoří 

Juglarova vlna, která je popisována jako investiční a je dlouhá 9 aţ 11 let. Další vlnou byla 

Kondratěvova, která trvala zhruba 50 let, Wardwellova vlna v délce 22 – 25 let  

a Kitchinova vlna trvající 3 roky.  Právě Kondratěvovy vlny jsou vyvolány radikálními  

a zásadními inovacemi, které umoţňují vznik, nástup a rozvoj zcela nových odvětví. 

Jednotlivé Kondratěvovy vlny zachycuje obrázek č. 2. 1. 

 

Obr. 2. 1 Kondratěvovy vlny 

 

 

Zdroj: Geologie.vsb [online]. 2009 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: 

<http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/img/0102.gif />. 

 

 Obsahová náplň pojmu inovace v sobě zahrnuje tvořivost neboli kreativitu, intelekt, 

invenci a intuici. Mezi těmito faktory existuje velmi úzká spojitost. Tvořivost chápeme jako 

základní znak invence i inovace. Její podstata spočívá ve schopnosti člověka vytvářet nové 

hodnoty. A to jak z hlediska poznávání, tak uvedením do praxe. Invence je chápána jako 

myšlenková nápaditost, vynalézavost a je silně spjata s tvořivostí. Tvořivost a invence je 

propojena tvůrčím intelektem a intuicí, jejichţ vzájemnou kombinací dochází k vyústění 

konečné podoby, tedy vzniku něčeho nového – inovace. Vzájemné vazby mezi jednotlivými 

pojmy jsou zachyceny v příloze č. 2. 

 

 Inovace jsou základním nástrojem k rozvíjení konkurenceschopnosti, hospodářskému 

růstu, budování a rozvoji nových odvětví a ekonomických činností a v neposlední řadě 

obnově a oţivení současných průmyslových struktur. Z tohoto důvodů je nezbytné rozlišování 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=2001383217&to=http%3a%2f%2fwww%2eczechinvest%2eorg%2fcesi%2da%2ddanove%2ddebatovali%2do%2dspolupraci
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inovací z hlediska procesního a produktového. Systémové dělení inovací je zachyceno 

na obrázku 2. 2.  

 

Obr. 2. 2 Systémové dělení inovací 

 

Zdroj: SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 

2004. 159 s. ISBN: 80-7329-059-6, s. 78. 

 

 V rámci produktových inovací vznikají nové výrobky a sluţby uvedené na trh, 

popřípadě dochází k jejich zlepšením. Organizační a technologické inovace úzce souvisí 

s řízením a organizací práce nebo lidských zdrojů. Velmi častá je však jejich vzájemná 

kombinace.  

 

 Inovační potenciál je základním předpokladem a nutnou podmínkou, která rozvíjí 

inovační činnost. Podnikový inovační potenciál charakterizuje celkovou výkonnost  

a schopnost vytvářet něco nového. Tato schopnost vzniká vzájemnou interakcí jednotlivých 

faktorů, jako jsou ekonomická, organizační a technická úroveň a kvalita managementu  

a personálu, motivace a vztahy mezi řídícími a práci vykonávajícími činiteli. Švejda (2007) 

rozděluje inovační potenciál jako celek do několika úrovní, které jsou charakterizovány 

z těchto hledisek: 

 ekonomické a finanční – určení výše investování a účelnost vynakládání 

disponibilního kapitálu, podnikový rozpočet a účetnictví, dosahování zisků, 

produktivita hospodaření apod. 

 výzkum a vývoj – nově vznikající inovační nápady a podněty pro vznik inovací, výše 

investic to výzkumu a vývoje. 

 technické a technologické – jde o vybavení špičkovou technikou a technologiemi, 

novými komunikačními, síťovými a informačními technologiemi, apod. 
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 sociální „vybavenost“ – jde o vytváření efektivního sociálního prostředí, podnikové 

kultury, motivování pracovníků k výkonům, péče, podpora a spokojenost pracovníků 

apod. 

 management – schopnost vedení zabezpečit a podpořit rozvoj inovačního potenciálu. 

 

 K významnému rozvoji inovačního potenciálu a vzniku synergického efektu dochází 

prostřednictvím spolupráce zejména malých a středních firem s vysokými školami  

a univerzitními pracovišti, jako jsou vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory  

a inovační centra jako celek. Jde tedy o propojení praxe s teorií a vytváření synergického 

podnikání. Blíţe je synergické podnikání rozebráno v kapitole 2. 5 inovační podnikání. 

 

2.2 Inovační proces 

 

 Základem pro praktickou realizaci inovační myšlenky a uplatnění nového produktu na 

trhu je model inovačního procesu. Do 80. let byl široce uplatňován lineární model inovací, 

kdy na sebe jednotlivé fáze chronologicky navazovaly, a to od základního vědeckého 

výzkumu, průmyslového výzkumu, přípravě výroby, výroby produktu aţ k uplatnění na trhu. 

Avšak v průběhu začínající globalizace, vzniku nových výrobních, informačních, 

komunikačních a technologických systémů došlo k rozvoji a transformaci v jednotlivých 

odvětvích. Byly k dispozici nové a nové informace, které vznikaly vzájemnou interakcí mezi 

jednotlivými lidmi, obory a odvětvími.  

 

 Změna nastala také v myšlení vzniku základu inovace. Aţ dosud měly inovace svůj 

původ ve výzkumu a vědě, avšak od 80. let byl jako zdroj inovace povaţován také zákazník  

a jeho „nevyslovené“ potřeby, dodavatelé, uţivatelé technologií apod. Uţ nedocházelo 

k chronologickému navazování jednotlivých fází inovačního procesu, ale toky informací 

probíhaly neuspořádaně mezi sebou navzájem, docházelo k přenosu informací mezi 

potenciálními vynálezci, inovátory a realizátory. Vznikl tedy model nelineární, který můţe 

být integrovaný, síťový nebo řetězený. Nelineární model inovací je znázorněn na obrázku  

č. 2. 3. 
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Obr. 2. 3 – Nelineární model inovací 

 

 

Zdroj: KONEČNÝ, M. Inovační centra: transferová inovační pracoviště, inkubátory pro výchovu inovačních 

podnikatelů, vědecko-technické parky v regionálním rozvoji. 1. vyd.  Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita, 2001. 253 s. ISBN 80-7078-873-9, s. 51. 

 

 Základem současných modelů je jejich diverzifikace. K jednotlivým integracím 

dochází napříč jednotlivými obory, odvětvími a disciplínami, v nichţ dochází k aktivnímu 

výzkumu a vývoji. Tento proces je důleţitý a je základem pro transfer znalostí vznikajících 

uvnitř podniku. Přehled základních inovačních modelů je součástí přílohy č. 3. 

 

2.2.1 Financování inovačního procesu 

 

 Získávání potřebných zdrojů k financování výzkumných a vývojových aktivit malých 

a středních podniků je v dnešní době velmi problematické. Samotná implementace inovačního 

procesu je pro podniky velmi nákladnou poloţkou. Finanční náročnost celé fáze inovačního 

procesu je ve většině případů velmi zatěţující, a proto jsou jednotlivé fáze realizovaný  

a implementovány postupně. Velká část podniků rozděluje financování tohoto procesu do 

několika fází. Nejprve vkládají získané finanční prostředky do výzkumu a vývoje, pakliţe je 

dosaţeno kladných výsledků v této oblasti, dochází k financování samotného zavedení 

výsledků do praxe, tedy vzniku „inovace“. Existující formy zdrojů financování inovací jsou 

obsaţeny na obrázku č. 2. 4. 

 

javascript:open_window(%22http://katalog.svkos.cz:80/F/KHBEE81HBIB65R66TE9UPU5N495RPC8SVRBX3ILCMVGG4DFSMJ-57075?func=service&doc_number=000128140&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://katalog.svkos.cz:80/F/KHBEE81HBIB65R66TE9UPU5N495RPC8SVRBX3ILCMVGG4DFSMJ-57075?func=service&doc_number=000128140&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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Obr. 2. 4 Zdroje financování inovací 

 

 

Zdroj: ŠVEJDA, P. a kol. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha: AIP ČR, 2007. 345 s. ISBN 978-80-903153-6-5,  

s 141. 

 

 Veřejné zdroje financování inovací doplňují podnikové zdroje, které jsou nezbytné pro 

financování inovací a následně inovačního procesu. Finanční podporu ze strany státu je 

moţno získat prostřednictvím přímé nebo nepřímé formy. Přímou subvencí je míněna účelová 

nebo institucionální podpora. Účelová podpora je vázána na výsledky veřejné soutěţe 

v oblasti výzkumu a vývoje, na grantové projekty, programované projekty. Tento druh 

podpory je převáţně poskytován fyzickým a právnickým osobám. Institucionální 

financování je zaměřeno na podporu výzkumných organizací, které jsou zřízeny podle 

zákona nebo ústředními orgány. Naopak nepřímá finanční podpora je poskytována ze 

státního rozpočtu. Jde například o sníţení daňových a jiných sazeb, poplatků a dávek, odečet 

veškerých výdajů na výzkum a vývoj od příjmů podléhajících dani, daňové úlevy pro malé  

a střední firmy, zvýhodněné úvěry, speciální daňové pobídky apod.  

 

 Evropská unie v rámci vytvoření Evropského výzkumného a inovačního prostoru 

poskytuje finanční prostředky na financování inovačních projektů. A to zejména 

prostřednictvím financování ze strukturálních fondů EU. Tyto fondy jsou rozděleny do pěti 

operačních programů, které jsou tematicky rozděleny. Subjekt, který má zájem o finanční 

podporu v rámci určitého operačního programu, má moţnost po splnění určitých daných 

kritérií získat finanční prostředky k realizaci daného projektu. Financování z rámcových 

programů EU je moţné v případě orientace na technologie, nanotechnologie a udrţitelný 

rozvoj. V rámci tohoto způsobu financování však EU přispívá pouze určitým procentem 

z celkové výše nákladů na projekt. Pro ostatní formy financování projektu z oblasti inovací 
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hraje významnou roli Evropská investiční banka (EIB). Ta investuje do projektů, které zvyšují 

konkurenceschopnost průmyslových odvětví, malých a středních podniků, vytváří a podporuje 

informační technologie apod.  

 

 Opomineme-li základní moţnosti soukromého financování, tedy bankovní úvěr nebo 

zdroje jednotlivců začínajících podnikat, orientují se ţadatelé o finanční prostředky na 

investory disponující rizikovým kapitálem (Venture Capital - VC). Jde o kapitál vkládaný do 

veřejně neobchodovatelných firem prostřednictvím rizikových fondů. Hlavním cílem je právě 

profinancování počátku podnikání firmy. Ovšem tato forma financování není v praxi často 

vyuţívána, a to především z důvodů vysokých poţadavků poskytovatelů VC, kteří při 

investování do daného projektu očekávají rentabilitu realizovaných projektů kolem 20 % aţ 

30 %. 

 

 Naopak v poslední době vzrostl zájem o získání finančního kapitálu od tzv. business 

angels. Oproti poskytovatelům VC jde o finančně silné jedince, kteří mají jiţ velké zkušenosti 

v rámci řízení projektů a jejich financování. Finanční prostředky poskytují prostřednictvím 

koupě určitého majetkového podílu v podniku, do kterého hodlají investovat. Po zhruba třech 

aţ pěti letech tento podíl, avšak za mnohem vyšší cenu, prodají zpět. Během této doby se 

business angels angaţuje ve firmě, vystupuje jako poradce a uplatňuje dosud nabyté 

manaţerské zkušenosti. 

 

2.3 Inovační metodiky 

 

 Inovační metodiky slouţí pro podporu vzniku inovace, nových myšlenek, rozvoji  

a zvýšení kreativity a motivace, hledání nových inovačních řešení v inovačním procesu apod. 

Postupů a metod k hledání odpovědí a řešení určitých problémů existuje spousta. Tyto metody 

můţeme rozdělit do dvou základních skupin, a to: 

1. systematické přístupy k inovacím, 

2. intuitivní přístupy hledání řešení. 

 

 Systematické přístupy k inovacím spočívají v organizovaném a cílevědomém hledání 

změn. Jsou zaloţeny na systematické analýze vhodných příleţitostí, jejichţ cílem je vytváření 
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ekonomických a sociálních inovací. Mezi nejvíce pouţívané systémové přístupy k inovacím 

v praxi patří metoda Six Sigma a Blue Ocean Strategy (BOS). 

 

 Six Sigma slouţí k systematickému zlepšování procesů prostřednictvím redukce jejich 

variability. Podstatou je dokonalá znalost přání a poţadavků zákazníků, statistické 

analyzování a neustálá optimalizace procesů. Řešení samotného problémů probíhá 

v následujících pěti fázích: 

1. definování (Define), 

2. měření (Measure), 

3. analyzování (Analyse), 

4. zlepšování (Improve), 

5. řízení (Control).  

 

 Procesy Six Sigma produkují na milión příleţitostí méně neţ 3,4 chyb. 

K nadprůměrným výsledkům vede nejefektivnější cesta prostřednictvím dokonalého 

porozumění procesů. Podrobný popis jednotlivých fází řešení problémů je součástí přílohy  

č. 4. 

 

 Metoda Blue Ocean Strategy (BOS) obsahuje soubor nástrojů k vytváření nových 

strategických příleţitostí růstu a nových trhů. Tato metodika popisuje systematicky způsob 

vytváření nových trhů. Podstatou je hodnotová inovace, která je zaloţena na strategii hledání 

potenciálů u „nezákazníků“. Tuto metodiku implementují ve svých společnostech velké, 

mezinárodní, nadnárodní a transnacionální organizace. Postup zahrnuje několik kroků. 

1. Benchmarking neboli provedení srovnání podniku s konkurenčními společnostmi  

a analyzování konkurenčních výhod a nevýhod. 

2. Identifikace alternativních výrobků a sluţeb, zvláštních výhod a zhodnocení 

neţádoucích uţitků, které je třeba odstranit, změnit nebo vytvořit nové. 

3. Návrh strategie na vytvoření nového trhu, který by byl odlišný při nabízení hodnot 

potenciálním zákazníkům. Důleţitá je optimalizace nákladů, ceny a uţitku k vysoké 

efektivitě obou stran. 

4. Komunikace a realizace je velmi důleţitá při zvolení nejlepší vhodné varianty. Nová 

strategie by měla být vhodně sdělena zákazníkům a spolupracovníkům. V tomto bodě 

by mělo dojít k odstranění veškerých překáţek bránících realizaci strategie.  
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 Srovnání inovační výkonnosti jednotlivých zemí Evropské unie provádí od roku 2001 

Evropská komise. Vychází tak z údajů databáze Eurostat, Evropské observatoře informačních 

technologií, Evropské asociace rizikového kapitálu, Světové banky a Mezinárodního 

měnového fondu. Mezinárodního srovnávání inovační výkonnosti podle European Innovation 

Scoreboard (EIS) sestává z 29 ukazatelů. Tyto jsou rozděleny do sedmi kategorií v rámci tří 

základních skupin: 

1. lidské a finanční zdroje,  

2. aktivity podniků, 

3. výstupy inovací. 

 

 V rámci budování inovačního systému v ČR a celkové inovační výkonnosti v oblasti 

podnikových investic a ekonomických efektů dosahujeme nadprůměrných výsledků. Ty jsou 

dány právě vysokými investicemi do informačních technologií, vysokou zaměstnaností  

a exportem v středně high-tech a high-tech sektorech. V kategorii Inovátoři a Vazby  

a podnikatelství dosahuje ČR evropské úrovně. Zvyšující se podíl těchto kategorií je 

výsledkem zvyšování intenzity spolupráce na inovacích mezi malými a středními podniky.  

 

 Odlišná je však situace, oproti jiným evropským zemím, v kategoriích lidské zdroje  

a financování a podpora. Avšak trend vývoje konverguje k průměrné inovační výkonnosti 

zemí EU-27. Hlavním negativním faktorem, který ovlivňuje tento trend je nízká dostupnost 

finančních zdrojů a nedostatek kvalifikované pracovní síly, která odpovídá poţadavkům 

přispívající k rozvoji inovační výkonnosti ekonomiky.  

 

 Druhým faktorem ovlivňující tuto výkonnost je nízké vyuţívání nástrojů ochrany 

průmyslového vlastnictví podnikatelskými subjekty. Právě prostřednictvím tohoto nástroje, je 

moţné významně usnadnit proces, prostřednictvím kterého dochází k přenosu výsledků 

výzkumu a vývoje do inovací. Oblasti, ve kterých ČR zaostává za průměrem zemí Evropské 

unie, jsou graficky znázorněny v příloze č. 5. Grafické znázornění pozice ČR v mezinárodním 

srovnání podle souhrnného inovačního indexu pro rok 2008 zachycuje obrázek 2. 5. 
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Obr. 2. 5 Inovační výkonnost jednotlivých zemí EU podle hodnoty souhrnného inovačního indexu 2008  

 

 
Zdroj: ERGO, Praha: Technologické centrum AV ČR, 2009, roč. 4, č. 3. ISSN 1802-2170, s. 10. 

 

2.4 Inovační centra 

 

 První inovační centra začala vznikat na přelomu padesátých a šedesátých let v USA. 

Hlavním příčinou tohoto vzniku byla rostoucí nezaměstnanost a snaha o odstranění bariér 

mezi hospodářskou praxí a vědeckovýzkumnou sférou. V této době tak vznikaly při 

amerických univerzitách vědecké parky označovány jako Science Park. Tento trend se dále 

rozšířil do dalších částí světa, jako je Evropa, Austrálie, Rusko, Čína apod.  

 

 Podstatou vzniku inovačních center je spojování vědecko-výzkumné sféry se 

současnou hospodářskou praxí. Nově vzniklý prostor má umoţnit realizaci a rozvoj 

inovačních procesů, transfer technologií, zvyšování inovačního potenciálů podnikatelského 

prostředí jako celku a v neposlední řadě má slouţit k vytvoření a rozvíjení nové podnikatelské 

infrastruktury, inovačních firem, oblastí a odvětví. Velká většina vzniklých inovačních center 

slouţí k podpoře a rozvoji malých a středních inovačních podniků. Tyto subjekty mají 

moţnost přístupu k inovacím, vyškoleným odborníkům, inovativním pracovištím 

prostřednictvím jednotlivých subjektů (inovačních center).  
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 Inovační centra jako takové jsou zastupovány především vědecko-výzkumnými 

organizacemi, vysokými školami, institucemi vývoje a výzkumu ve spolupráci 

s podnikatelskými subjekty. Inovačním centrem jsou myšleny subjekty jako: 

 technologické centra a technologické parky, 

 inovační centra a parky, 

 vědecké, vědeckotechnologické, vědeckotechnické nebo výzkumné parky, 

 podnikatelská a inovační centra, 

 podnikatelské inkubátory, 

 apod.  

 

 Všechny tyto subjekty mají napomáhat aktivitám souvisejících se vznikem nových 

inovačních podniků, ke zrychlení inovačního procesu, k rozvíjení a podpoře transferu 

technologií, zvyšování hospodářského rozvoje daného regionu. Hospodářským rozvojem je 

myšleno sniţování nezaměstnanosti, budování a rozvíjení infrastruktury a s tím související 

restrukturalizace.  

 

 V České republice jsou inovační centra známá spíše pod souhrnným pojmem 

vědeckotechnické parky (dále VTP). Tento pojem zahrnuje následující typy: 

 podnikatelské a inovační centrum, 

 vědecký park (centrum), 

 technologický park. 

 

 Samotné VTP začaly na území České republiky vznikat v průběhu roku 1991 a jejich 

hlavní funkcí byla příprava odborníků v oblasti inovačního podnikání. Hlavními zakladateli 

VTP jsou především vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné a vývojové organizace, 

orgány státní správy, regionální orgány, soukromý sektor apod.  

 

 Vědeckotechnický park představuje fyzický, virtuální (kybernetický) prostor, který je 

řízený specializovaným týmem lidí poskytujících nadstandardní sluţby. Jde o instituce 

orientující se v oblasti inovačního podnikání, výzkumu a technologií. Cílem rozšiřování  

a budování těchto parků je zvýšení konkurenceschopnosti regionu, vytváření vhodných 

podmínek pro dynamický rozvoj transferu technologií, inovací a vzniku nových spin-off 

firem. 
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 Vědeckotechnický park (vědecký park nebo centrum, technologický park, 

podnikatelské a inovační centrum) je instituce orientovaná do oblasti vědy, technologie 

inovačního podnikání. Své know-how využívá k vytváření podmínek pro dynamický rozvoj 

činností inovačních firem, pro zabezpečování transferu technologií a výchovu k inovačnímu 

podnikání. Plní dvě základní funkce – inovační a inkubační.
2
  

 

 Inovační funkce je chápána jako podpora startu inkubačních firem v inovačním 

podnikání, podporování spolupráce mezi inovačními firmami, pomoc a tvorba inovačních 

příleţitostí, organizování odborných kurzů, seminářů, nabídky a poptávky po technologiích 

apod. Inkubační funkce spočívá v poskytování poradenských sluţeb, vzdělávacích, 

obchodně-ekonomických činností, provozně-technických sluţeb a především poskytování 

pronájmu budov, místností a jiných pro podnikání potřebných prostor.  

 

 V ČR existuje Společnost vědeckotechnických parku (SVTP) jejíţ hlavním cílem je 

vytváření předpokladů, které jsou důleţité pro přípravu a provoz těchto parků. Společnost plní 

několik důleţitých funkcí, a to: 

 rozvoj spolupráce se zahraničními partnery VTP v ČR, 

 podporuje vznik národní sítě VTP v ČR, 

 organizuje poradenskou, vzdělávací a vydavatelskou činnost, 

 apod.  

 

 Také v Moravskoslezském kraji se nachází vědecko-technologické parky. Mezi ty 

nejvíce známe, patří zejména: 

 Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., 

 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava, 

 STEEL IT podnikatelský inkubátor. 

 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava začala v roce 2005 realizovat 

projekt, jehoţ hlavním cílem bylo vytvořit komplexní inovační výzkumně-vývojovou 

infrastrukturu pro podporu inovativního podnikání v regionu. V červnu roku 2008 byl zahájen 

provoz Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava (dále jen „PI“). Právě PI rozšiřuje svou 

                                                

2
 ŠVEJDA, P. a kol. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha: AIP ČR, 2007. 345 s. ISBN 978-80-903153-6-5, s. 84. 
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činností vývojové a výzkumné aktivity VŠB-TUO, a tím napomáhá podporovat a realizovat 

inovace podnikatelským způsobem.  

 

2.5 Inovační a synergické podnikání 

 

 Turbulentní vědeckotechnický, informační, komunikační a globalizační vývoj jsou 

znaky tzv. znalostní společnosti. Pokud člověk, zejména podnikatel, nechce ztratit krok 

s děním ve společnosti je nezbytné, aby se od podnikání přesunul k inovačnímu podnikání. 

Hlavním faktorem inovačního podnikání je promítání veškerých znalostí do činnosti podniku. 

Jedině tak je moţné dosáhnout vysoké přidané hodnoty spolu s vyšší kvalitou výrobků či 

sluţeb.  

 

 Rozvoj inovačního podnikání v České republice je podporován také Národní inovační 

strategií ČR. K hlavním strategickým cílům patří vytvoření funkčního partnerství mezi 

veřejným a soukromým sektorem, zajištění lidských zdrojů pro inovace, posílení vývoje  

a výzkumu jako zdroje inovací, zefektivnění výkonu státní správy ve vývoji, inovacích  

a výzkumu. 

 

 Synergické podnikání je ovlivňováno mnohými megatrendy v podnikání. Mikoláš 

(2008) definuje megatrendy, které jsou určovány: 

 globalizací jevů a procesů, 

 harmonizací kultur, 

 produktivitou práce, 

 světovou informační sítí, 

 a vztahy invence a hmoty, jakoţto materiálního světa. 

  

 Grafické znázornění působení megatrendů na soudobé podnikání je zachyceno 

v příloze č. 6. 

 

 Nejen na základě výše zmíněných megatrendů dochází ke vzniku nových procesů 

globalizace, integračních procesů v ekonomice a podnikání a vzniku nadnárodních 

společností. Dochází také ke vzniku nových forem podnikání, které nazýváme synergické 

podnikání. Tyto nově vznikající formy postupně prorůstají s jiţ existujícími formami a dávají 
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tak moţnost vzniku mnohotvárným podnikatelským podobám podnikání. Nejčastěji jsou 

formovány „globální pilotní firmy (GPF)“, které mají transnacionální charakter a budují 

svou „intrapodnikatelskou síť (IPS)“. Vznik těchto forem podnikání klade vysoké nároky 

na podnikatelské prostředí, dopravní a technickou infrastrukturu. Zejména na budování  

a rozvíjení průmyslových parků, regionů a zón, kde by tyto GPF mohly dále rozvíjet své 

podnikatelské aktivity prostřednictvím sítí, aliancí, klastrů, řetězců apod. Typologii firem 

s ohledem na globální trendy v podnikání je znázorněna na obrázku č. 2. 6.  

 

Obr. 2. 6 Typologie firem reagující na globální trendy v podnikání 

 

 

Zdroj: MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání.  

1. vyd. Praha: Grada, 2005. 194 s. ISBN 80-247-1277-6, s. 97. 

 

 Podstata tohoto druhu synergického podnikání je v napojení globálních pilotních 

podniků a průmyslových zón na satelitní firmy (SF). Které nejčastěji vyuţívají vhodného 

technologického zázemí v jiţ vzniklých vědeckotechnologických parcích, inkubátorech atd. 

Satelitní firmy jsou ve většině případu „duté“ podniky, které nemají vlastní výzkum a vývoj,  

a proto tyto funkce vhodně nahrazuje lokální podnikatelské prostředí.  
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 Firma typu pracovník-podnikatel (PP) zahrnuje sdruţení, jednotlivce, malé 

právnické osoby atd. Jde především o portfoliové pracovníky-podnikatele (PPP), jejichţ 

hlavní činností je zprostředkování aktivit jiným podnikatelským subjektům při dosaţení 

výrazné syntézy podnikání. Další typem jsou znalostní pracovníci-podnikatelé (ZPP) 

disponující speciálními odbornými znalostmi. Tito jsou většinou najímání jako subdodavatelé 

satelitních firem, popřípadě pilotních firem. Posledním typem jsou servisní pracovníci-

podnikatelé (SPP). Jde o manuálně pracující podnikatelé z oblasti materiálních  

a nemateriálních sluţeb. Firmy typu pracovník-podnikatel disponují většinou jen omezeným 

potenciálem, který se však snaţí doplnit a kompenzovat prostřednictvím vstupu do 

„externích podnikatelských sítí (EPS)“. Tyto sítě jsou současně součástí přirozeného 

podnikatelského prostředí a tvoří jeho aktivní sloţku.  

 

 Vzhledem k obsahové různorodosti firem v jednotlivých částech regionů a k sílící 

dynamice rozvoje sítí, dochází k vizualizaci prostoru. Jedná se tedy o neformalizované  

a nemateriální sítě vztahů mezi jednotlivými subjekty. Právě z toho hlediska je důleţité 

budování a vytváření „virtuálních vědeckých parků (VPP)“. Tyto budou pro podnikání 

typu pracovník-podnikatel zajišťovat sluţby, kterými pracovník-podnikatel není vybaven. 

Tím bude virtuální vědecký park přebírat od firem řadu funkcí, bude docházet ke zvyšování 

integrity a ke kladnému synergickému efektu externích podnikatelských sítí.  

 

 Výše uvedená typologie firem reagující na globální trendy v podnikání je převzata  

z knihy profesora Z. Mikoláše - Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční 

potenciál a dynamika podnikání. 

 

2.5.1 Síťový charakter podnikání 

 

 V dnešním silném konkurenčním prostředí, vlivem neustálé globalizace a rozvoje 

velkých nadnárodních korporací se snaţí podniky hledat různé způsoby jak získat a udrţet 

konkurenční výhodu. Dochází tedy k hledání moţností formou spolupráce zainteresovaných 

subjektů, které mají v současné době problémy obstát v tak dravém a dynamicky se měnícím 

prostředí. Spolupráce můţe vzniknout  různými způsoby a nabývat různých podob. Od vzniku 

těsných forem prostřednictvím akvizic a fúzi, aţ ke vzniku podnikových sítí, strategických 

aliancí, klastrů apod. Síťový charakter podnikání je výjimečný svou dynamikou a pruţností 
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přizpůsobit se podmínkám sílícího globálního prostředí. Malé a střední podniky jsou 

povaţovány za hybnou silou inovací, sociální integrace a rovněţ zaměstnaností. Konkurenční 

dynamika, kterou právě malé a střední podniky disponují, je povaţována za hlavní faktor 

působící nejen na ekonomický rozvoj.  

 

 Rozmach síťového podnikání byl zapříčiněn především abnormálním vývojem 

komunikačních a informačních technologií. Vytváření podnikových sítí má různé formy  

a slouţí k odlišným účelům. Budováním sítí dochází k uzavírání dohod a smluv mezi malými 

a středními firmami, výzkumnými institucemi, vzdělávacími institucemi, vysokými školami, 

veřejnými orgány apod. Hlavním přínosem budování síťového podnikání je přístup 

k dodatečným schopnostem, prostředkům a trhům.  Sítě umoţňují poznávání a neustálé učení 

spolupracujících subjektů, dovolují sdílení reţijních nákladů, vyuţívání specifických úspor 

z rozsahu apod.  

 Základní vymezení sítí dle určitých charakteristik: 

 formální sítě zahrnující nejen firmy, ale také účetní, právníky, finanční poradce, 

profesionální poradce apod., 

 neformální sítě (Informal networks) jsou charakteristické tím, ţe jsou zaloţeny na 

rodinných vztazích, vztazích obchodních partnerů či vztazích přátel, 

 tvrdé sítě (Hard networks) existující na základě smluvního vztahu, jsou právně 

závazné a vztahují se k určitým konkrétním akcím, 

 měkké sítě (Soft networks) charakteristické svou otevřeností a stálým fungováním 

jsou postaveny na společných zájmech všech zúčastněných subjektů, dochází tak ke 

sdílení zkušeností v různých oblastech, zlepšování řízení apod., 

 vertikální sítě (Vertical networks) jsou soustřeďovány na dodavatelské řetězce 

popřípadě aktivity skupin podnikatelů, 

 laterální sítě (Lateral networks) propojují subjekty podobných velikostí, jsou 

tvořeny na komplementárních rysech firem, podstatou vzniku je dosaţení konkrétního 

cíle, kterého by nebylo moţno dosáhnout jako individuální podnik. 

 

 Charakter síťového podnikání lze popsat v duchu „nové ekonomiky“ pěti dimenzemi, 

které se dynamicky mění a vytvářejí magickou pyramidu síťového podnikání. Magická 

pyramida síťového podnikání je součástí přílohy č. 7.  
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Jednotlivé rozměry magické pyramidy jsou dle Mikoláše (2005) tvořeny: 

1. potenciálem sítě dle obsahu, 

2. potenciálem sítě dle formy, 

3. potenciálem sítě dle prostorové dimenze, 

4. potenciálem sítě dle komunikačních předpokladů, 

5. rozměrem času. 

 

 Základy sítě jsou vytvářeny dle obsahu. Ten je tvořen věcnou logistickou rovinou, 

která charakterizuje praktické propojování toků materiálů, lidí, zařízení, peněz, strojů aj. mezi 

jednotlivými subjekty a dochází k vytváření hodnotového řetězce pro konečného spotřebitele. 

Tyto rychle se měnící a dynamické logistické sítě (améby) jsou taţeny potřebami konečného 

spotřebitele.  K udrţení ţivotaschopnosti logistických sítí je důleţité propojení s občanskou 

rovinou, která je chápána jako aliance podnikatelů zejména v sociální, komunikativní a právní 

rovině. Je proto důleţité vytváření a formování sítě mezilidských vztahů mezi jednotlivými 

subjekty. Poslední rovinou je digitalizace, globalizace a vizualizace. Tato rovina posunuje 

zbývající dvě do vyšší virtualizované podoby a dochází tak k vytváření internetových aliancí, 

které fungují na základě výše zmíněných procesech.  

 

 Druhým rozměrem je formování podnikatelských sítí dle formy. Základem této 

dimenze jsou podnikatelské a obchodní sítě vznikající na základě občanského a obchodního 

práva. Druhou navazující formou jsou občanská sdruţení neziskového a nepodnikatelského 

subjektu. Dochází tedy ke vzniku formalizovaného lobby podnikatelů. Nejvyšší, poslední 

vrstva je tvořena osobními zájmovými seskupeními, vzniká tedy nefomální lobby 

podnikatelů. 

 

 Třetím rozměrem je budování sítí dle prostorové dimenze. Základem je rozvíjení 

podnikatelských sítí na lokální regionální a mikroregionální úrovni. Dále dochází k rozrůstání 

v rámci regionálních, ale také mezinárodních regionálních úrovní. Na těchto dvou úrovních se 

ve většině případů pohybují malé a střední podniky, které vytváří sítě a jejich síle se tak 

znásobuje. V nejvyspělejší globalizované prostorové dimenzi se ocitají sítě, které jsou typické 

velké organizace. Základem pro rozvoj procesů podnikatelských sítí v prostorové dimenzi je 

účast odborných vysokých škol, malých a středních podniků, výzkumných pracovišť, obcí, 
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územních samosprávných celků, svazů a komor, finančních institucí apod. Velkou roli zde 

hrají regionální agentury pro rozvoj a spolupráci s okolním světem. 

 

 Čtvrtou dimenzí potenciálu podnikatelských sítí jsou komunikační předpoklady. 

Základy spočívají v individuálním komunikačním potenciálu jednotlivých zainteresovaných 

lidí – zaměstnanci, podnikatelé apod. Jestliţe je vybudována kvalitní individuální základna, je 

moţné dále budovat a rozvíjet komunikační potenciál organizací. Nejvyšším stupněm 

budování je globální synergický komunikační potenciál. Ten je zaloţen na dokonalém sdílení 

informací, znalostí a dat.  

 

 Poslední, avšak neméně důleţitou dimenzí magické pyramidy síťového podnikání je 

čas. Tento faktor je vnímán jako hlavní rozměr neustálých změn sítě, ať uţ expanzí, 

přetvářením, dělením apod.  

 

 Podnikatelské sítě jsou zakládány prostřednictvím nejen formální, ale také neformální 

spolupráce. Zainteresované subjekty se mohou pohybovat současně jak na geograficky 

menším území, tak na velmi vzdálených místech. Avšak pomocí rychlých informačních toků 

a intenzivnímu propojení prostřednictvím komunikačních technologií dochází k vytváření 

podnikatelských sítí na regionální či mikroregionální úrovni neformálního charakteru.  

 

 Podnikatelské aktivity mezi malými a středními firmami jsou uskutečňovány častěji 

formou osobních kontaktů, čímţ dochází k úspěšnému rozvoji společného zájmu v místních 

podmínkách. Je tak plně vyuţívána kulturnost místních lidí, jejich schopnost inovovat, 

flexibilně a podnikavě spolupracovat při neustálém rozvíjení jejich osobních kvalit.  

 

 Neustálým rozvojem lidského poznávání způsobuje posouvání magické pyramidy 

nejen do výšky, ale také do šířky.  Dochází k „zastarávání“ starých poznatků a k nástupu  

a nahrazování novými obory aktivit.  

 

 „Druhá podoba pohybu ve vztahu k času a pyramidě synergického podnikání má svou 

charakteristiku v tom, že podnikání má podobu dynamicky se pohybující améby (měňavky), 
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která se rozlévá v pyramidě dle formy podnikání, v závislosti na subjektech tvořících síť  

a podmínkách rozvoje lidské společnosti a podnikání.“
3
 

 

 Úspěch síťového podnikání je závislá na plnění několika principů, jako je spolupráce, 

schopnosti, flexibilita, důvěra a iniciativa. Kaţdá nově vzniklá síť je jedinečná svými cíli, 

zaměřením, charakterem zainteresovaných subjektů a přínosem.  

 

2.6 Transfer technologií  

 

 Pojem transfer technologií se stal fenoménem jak v národním, tak mezinárodním 

měřítku v druhé polovině 20. století. V té době byl tento pojem chápán jako technická pomoc 

vyspělých zemí zemím ekonomicky slabším, rozvojovým.  

 

 „Transfer technologií je chápán jako cílevědomý, časově ohraničený proces převádění 

poznatků (vytvořených jinou organizací), umožňujících inovovat výrobky a technologie, 

případně zavádět výrobky a technologie zcela nové. Technologie nebo poznatky, které mají 

být předmětem transferu, by měly zpravidla být špičkové technickoekonomické úrovně. 

Transferem se dosahuje rychlejšího a někdy i efektivnějšího růstu úrovně technologií firmy 

než vlastním výzkumem. Uplatnění transferu slouží k dosažení žádoucí rentability podniku. 

Transfer technologií neznamená tedy pouhé přejímání poznatků licenčních partnerů, ať již 

domácích či zahraničních, jde i o to, aby nové poznatky, postupy a metody byly rozšiřovány  

a prohlubovány.“
4
 

  

 Iniciátory transferového procesu jsou jak producenti nových technologií, výzkumné  

a vývojové instituce a vysoké školy na straně nabídky, tak uţivatelé nových technologií 

převáţně z řad malých a středních firem na straně poptávky. Snahou malých a středních firem 

je zvyšování konkurenceschopnosti nejen na tuzemském, ale také na zahraničním trhu. 

                                                

3 MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál a dynamika podnikání.  

1. vyd. Praha: Grada, 2005. 194 s. ISBN 80-247-1277-6, s. 156. 

 
4 ŠVEJDA, P. a kol. Inovační podnikání. 1. vyd. Praha: AIP ČR, 2007. 345 s. ISBN 978-80-903153-6-5, s. 70. 
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Především v posledních několika letech došlo výraznému zvýšení aktivity v oblasti výzkumu 

nových technologií u domácích a zahraničních vývojových firem.  

 K výraznému rozvoji transferu technologií přispívá zejména: 

 vznik společných podniků ve spolupráci se zahraničními partnery, kteří jiţ 

disponují novými progresivními technologiemi, 

 silný a intenzivní rozvoj produkčních softwaru, 

 nově vznikající a rozvíjející se vědeckotechnické parky, 

 vysoká podnikatelská aktivita ze strany inovačně orientovaných zakladatelů nových 

firem, 

 vytváření různých forem podpor transferu technologií, apod. 

  

 K uskutečňování transferu technologií nehmotnou formou dochází prostřednictvím 

patentů, patentovými licencemi, licencemi ochranných známek, know-how, osobními 

kontakty na mezinárodních odborných seminářích, konferencích, prostřednictvím technických 

zpráv a odborných publikací apod. Výše zmíněné formy přenosu technologií jsou povaţovány 

za nekomerční transfer nehmotného majetku. Naopak podstata komerčního transferu 

technologií spočívá v tom, ţe pro kupující stranu představuje získání dané technologie 

náklady, avšak současně je zde i přínos v podobě zvyšování konkurenceschopnosti, získávání 

nových zákazníků, zvyšování podílů na trhu a především ve výrazném zvýšení ziskovosti. Pro 

prodávající stranu je technologie chápaná jako „zboţí“, jejíţ vyuţití se stává zdrojem výnosu.  

 

 Důvod, proč dochází k procesu transferu jiţ vzniklých poznatků na nové uţivatele, je 

zvyšování technologické, technické, ekonomické, ekologické a materiálové úrovně jeho 

produktu. Velmi vysoký důraz při transferu je kladen na inovace,  které jsou podstatou vzniku 

nového produktu nebo sluţby uváděné na trh. Tyto inovace spočívají v nových prvcích nebo 

jejich podstatných změnách, avšak mohou zahrnovat i nové zásadní a radikální technologie. 

Ve většině případů je transfer technologií u výrobkových inovací zaměřen na nové materiály, 

polotovary, zlepšování ţivotního prostředí, nové řešení funkcí u dosavadních výrobků apod. 

Naopak technologické inovace spočívají ve výrazném a významném zlepšení  

a zefektivnění výrobního procesu. Nástup nových technologií je zaznamenám nejen 

v elektronickém oboru, strojírenských odvětvích a automobilovém průmyslu, ale dochází 

k průniku do slévárenství, zemědělského či potravinářského průmyslu.  
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 Mimořádný inovační potenciál malých a středních firem vzniká prostřednictvím 

spolupráce s vysokými školami a institucemi zabývajícími se vývojem a výzkumem. Z tohoto 

vyplývá, ţe za určitých okolností mohou malé a střední firmy výrazně „soutěţit“ s velkými 

transnacionálními korporacemi v objemu lidského potenciálu připadajícího na člověka. 

Spojením principů synergického podnikání ve formě vytváření strategických aliancí a klastrů 

se znalostním potenciálem vysokých škol a výzkumných institucí lze efektivně budovat 

erupční systém, jehoţ konečným cílem je vznik erupčního inovačního klastru (EICL). 

Erupční inovační klastr je podle Mikoláše (2005), zaloţen na transferu technologií, vzájemné 

spolupráci a vytváření kladného synergického efektu mezi konceptorským centrem (KC EIJ), 

erupčním inovačním centrem (EIC), virutálním vědeckotechnologickým parkem (ViVTP), 

erupčním inovačním jádrem (EIJ) a finančním konsorciem (FK EIJ). Model erupčního 

inovačního klastru (EICL) zachycuje obrázek č. 2. 6.  

 

Obr. č. 2. 6 Model erupčního inovačního klastru (EICL) 
     
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

           

 

Zdroj: MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku: konkurenční potenciál  

a dynamika podnikání. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 194 s. ISBN 80-247-1277-6, s. 170. 

  

 Konceptorské centrum (KC EIJ) je tvořeno vysokými školami a univerzitami. 

Hlavními úkoly konceptorského centra je například: 
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 vyhledávání studentů – inovátorů, kteří disponují mimořádným invenčním 

potenciálem a schopnostmi realizovat poznatky v praxi, 

 monitoring světového vývoje v oborech „společného zájmu“, 

 vytváření virtuálních firem pro inovátora či skupinu inovátorů s dostatečnými 

finančními zdroji a potřebným vybavením, 

 poskytování organizačního a formálního servisu inovátorovi, 

 garance převedení úspěšného implementačního projektu do praxe, 

 neustálé budování a rozvíjení virtuálního vědeckotechnologického parku (ViVTP) 

 a erupčního inovačního klastru (EICL), apod. 

 

 Virtuální vědeckotechnologické parky (ViVTP) jsou virtuální formou tradičních 

vědeckotechnologických parků. Podnikatelské subjekty zde mají moţnost vyuţívat 

nejnovějších informačních a komunikačních technologií a mají přístup ke všem aktivitám 

vědeckotechnologického parku, avšak nejsou jeho fyzickou součástí. Erupční inovační 

centrum (EIC) je specifickou organizační sloţkou vědeckotechnologických parků, kde se 

rozvíjí virtuální inovační firmy inovátorů – studentů. Erupční inovační jádro (EIJ) je 

tvořeno reálnými a virtuálními malými a středními firmami, které jsou garancí poţadované 

erupce inovací. Finanční konsorcium (FK EIJ) tvoří skupina finančních institucí, nadačních 

fondů a bank, které financují inovační erupci.  

  

 Úspěšně fungující transfery technologických poznatků, v rámci zemí Evropské unie,  

jsou zaloţeny především na: 

 sítích transferových center při vysokých školách, univerzitách, výzkumných  

a vývojových institucí, jeţ disponují a rozvíjejí progresivní technologii, 

 rozvoji technologicko-inovačního podnikání především pro malé a střední firmy, 

 přístupu malých a středních firem k novým technologiím, 

 neustálé péči státu o optimální fungování transferu technologií, 

 zakládání databází, které obsahují nové nabídky technologických řešení z různých 

oborů. 

 

 Následující kapitola se zaměřuje jiţ na praktické projevy inovačního podnikání 

v podmínkách Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava.  
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3 Praktické projevy inovačního podnikání 

 

 V současnosti velmi významnou a stále rostoucí aktivitou na vysokých školách, je 

věda a výzkum. Dochází k budování různých vědecko-technologických center a inovačních 

center zabývajících se transferem technologií a komercializace. Centra podněcují vznik 

nových inovačních technologií a strategií, rozvíjí se spolupráce s průmyslovými podniky  

a podnikateli současně při inovaci technologických procesů a produktů. 

 

 Vysoká škola báňská – Technická univerza Ostrava začala v roce 2005 budovat 

významnou inovační, výzkumně-vývojovou infrastrukturu prostřednictvím Centra 

pokročilých inovačních technologií (CPIT). Následně byl vybudován Podnikatelský inkubátor 

VŠB-TU Ostrava. Podnikatelský inkubátor svou funkcí rozšiřuje výzkumné a vývojové 

aktivity VŠB-TU Ostrava, a to prostřednictvím podpory a realizace inovací podnikatelským 

způsobem a rovněţ napomáhá přenosu výsledků dosaţených ve vědě, výzkumu a vývoji 

k vyuţití v podnikatelském prostředí.  

 

 Cílem Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava je vybudování komplexní 

infrastruktury podporující inovativní podnikání v moravskoslezském regionu a současně stát 

se významným poskytovatelem podpory inovativním firmám v rámci celé České republiky. 

 

3.1 Projekt AGENT 

 

 Přispět k lepšímu přenosu poznatků, sluţeb, znalostí, výsledků výzkumu a vývoje  

a informací z akademické do průmyslové sféry a zvyšováním vzájemné spolupráce mezi 

univerzitami, výzkumnými a vývojovými organizacemi na straně určující nabídku a veřejností 

a podniky na straně poptávky, je podstatou tohoto projektu AGENT.  

 

 Hlavním cílem projektu Agent je zabezpečení pomocí partnerské sítě efektivní 

propojení poptávky podnikatelského sektoru a nabídky odborných technických sluţeb 

partnerských univerzit a výzkumných a vývojových pracovišť. Současně tak dochází 

k přínosnému přenosu informací a posilování vyuţití komerčního potenciálu univerzit  

a výzkumných a vývojových organizací. Zároveň dochází k významné podpoře inovačního 
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procesu prostřednictvím nově vzniklých nástrojů pro proces transferu technologií a znalostí 

jednotlivých partnerů.  

 

 Dílčí cíle tohoto projektu lze shrnout do následujících bodů: 

 modernizace, zatraktivnění a rozšiřování sluţeb v oblasti transferu technologií, 

 komercializace modelu technologických skautů (TS) a kontaktních manaţerů (KM), 

 zvyšování vzdělání zástupců cílových skupin, a to v klíčových znalostech  

a dovednostech rozvíjející spolupráci s průmyslovou a veřejnou sférou, 

 zefektivňování propagace výzkumných a vývojových, odborných a jiných aktivit  

a činnosti jednotlivých fakult, ústavů a pracovišť, 

 výměna informací a transfer znalostí, apod. 

 

 Vytvořená partnerská síť je postavena na bázi komunikační interaktivní platformy 

zabezpečující podporu spolupráce mezi partnerskými institucemi, podnikatelským a veřejným 

sektorem. Model technologických skautů (TS) a kontaktních manažerů (KM) a vznik 

společného kontaktního místa partnerských univerzit je výsledkem aktivit uskutečněných 

k naplnění výše zmíněných cílů. Předpokladem vzniku komunikační a informační platformy 

bylo zapojení finančních partnerů do tohoto projektu. Z důvodů rozšiřování nabídkové strany 

o veřejnou výzkumnou instituci a jejími zkušenostmi s transferem poznatků do praxe byl do 

projektu zapojen Ústav geoniky Akademie věd ČR (ÚGAVČR).  

 

 Finančními partnery tohoto projektu jsou: 

 Slezská univerzita v Opavě, 

 Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. 

 Ostravská univerzita v Ostravě, 

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 

 

 Nefinančními partnery jsou: 

 Agentura pro regionální rozvoj, a. s.  

 Sdruţení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, 

 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, 

 Národní strojírenský klastr, o. s. 
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 Nefinanční partneři mají v projektu významnou informační a propagační roli. Podílí se 

na propagaci činností, aktivit a výstupů projektu směrem k veřejnosti a podnikům, propagace 

workshopu na vlastních webových stránkách, vlastních seminářích, akcích, apod. 

Zprostředkovávají kontakty a informace ze soukromých databází, vyvíjí iniciativu k získání 

informací od podniků, klastrů apod. Svou účastí na pořádaných workshopech a akcích 

konaných v rámci projektu, aktivně i pasivně přispívají svými dlouholetými zkušenostmi 

k naplnění primárních i dílčích cílů projektu. 

 

 Agentura pro regionální rozvoj zastupuje poptávkovou stranu, která je tvořena 

veřejností a podniky. Jde o významného regionálního aktéra v oblasti ekonomického rozvoje 

kraje. Součástí poskytovaných sluţeb v rámci projektu AGENT, je podílení se na organizaci 

stáţí pro vybrané studenty doktorského studia a akademické pracovníky. Důleţitá je také 

metodická podpora při vytváření profilů jednotlivých pracovišť.  

 

 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je součástí projektu z důvodu své 

různorodé činnosti a podílu na řešení strategických projektů, které rozvíjejí hospodářskou  

a ekonomickou stránku regionu.  

 

 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje je významným partnerem 

v projektu z důvodu velmi dobré znalosti podnikatelského prostředí, realizací iniciativ 

směřující k podpoře podnikatelů, vzdělávacích, podpůrných a jiných subjektů v regionu. 

Tento partner se rovněţ podílí na organizaci stáţí pro vybrané studenty doktorského studia  

a akademické pracovníky.  

 

 Posledním nefinančním partnerem je Národní strojírenský klastr, jakoţto nejstarší 

klastrová iniciativa působící na území ČR. Tento partner zastupuje stranu poptávky, a to 

především podniky, které jsou součástí samotného klastru. Jde především o výrobní  

a strojírenské podniky, avšak své uplatnění zde mají rovněţ vzdělávací instituce – střední 

průmyslové školy. Rovněţ Národní strojírenský klastr se podílí na organizaci stáţí pro 

vybrané studenty doktorského studia a akademické pracovníky. Organizuje také odborné 

exkurze do podniků členů klastru a podporuje rozvoj nových inovativních aktivit. 
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3.2 Klíčové aktivity projektu AGENT 

 

Zástupci všech finančních i nefinančních partnerů spolu s VŠB-TU Ostrava se 

současně podílí na vytváření komunikační a interaktivní platformy, jejíţ podstatou je 

nastavení a následné fungování modelů kontaktních manaţerů a technologických skautů. Tito 

zajišťují efektivní spolupráci a komunikaci mezi výzkumnou popřípadě akademickou sférou, 

podniky a veřejností. V rámci této klíčové aktivity rovněţ dochází k pravidelným setkáním 

členů této sítě, k uspořádání workshopů vedoucích k výměně informací mezi podnikatelskou  

a akademickou sférou a zároveň k důkladnému mapování nabídky a poptávky a vytváření 

dílčích profilů pracovišť v rámci zúčastněných univerzit a veřejných institucí. 

 

 Budování a podpora kontaktního místa zahrnuje mimo fyzické umístění kanceláře 

v prostorách PI VŠB-TU Ostrava také budování informačního, poptávkového a nabídkového 

portálu AGENT. Jehoţ součástí je implementace do virtuálního prostředí samotné VŠB-TU 

Ostrava. Portál AGENT je hlavním komunikačních kanálem zajišťující spolupráci mezi 

zapojenými univerzitami, výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. Portál 

obsahuje prezentace jednotlivých profilů zapojených institucí a napomáhá tak 

subjektům podnikatelské sféry oslovit a následně vyuţít potenciálu vybrané instituce. 

 

 Poslední klíčová aktivita se zaměřuje na vzdělávací a školící aktivity, které vedou ke 

zvyšování vzájemné spolupráce mezi výzkumnými institucemi, univerzitami, podniky  

a veřejností. Tato aktivita se zaměřuje na neustálé poskytování a zvyšování vzdělání 

jednotlivých technologických skautů a kontaktních manaţerů.  

Tyto aktivity se zaměřují především na:  

 zvyšování manaţerských dovedností,  

 provádění efektivního přenosu informací a znalostí,  

 pořádání tzv. kulatých stolů zabývajících se propagací a marketingem sluţeb, šířením 

kladných zkušeností z oblasti spolupráce a hodnocení zpětné vazby, 

 realizaci pracovních stáţí pro technologické skauty,  

 apod. 

 

 Výstupy výše zmíněných aktivit jsou součásti přílohy č. 8. 
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  Jednotlivé výše zmíněné klíčové aktivity jsou podrobněji rozebrány v kapitolách 3.2.1 

aţ 3.2.3.  

3.2.1 Komunikační a interaktivní platforma 

 

 Model technologických skautů a kontaktních manaţeru tvoří cílovou skupinu v rámci 

univerzit a výzkumných organizací, jsou to zejména studenti doktorského studia, kteří se svou 

aktivitou podílí na vědeckých, výzkumných a jinak přínosných projektech a dosahují tak 

postupného zvyšování svých znalostí a dovedností. Významnou funkci zde plní také 

akademičtí a ostatní pracovníci univerzit, jejichţ předpoklady jsou dány především 

odbornými znalostmi, které lze uplatňovat při řešení určitých poţadavků na straně 

podnikatelské sféry. Právě tato skupina má pomoci postupně prolamovat bariéry, které se 

mezi podnikatelskou, výzkumnou a akademickou sférou vyskytují. Ostatní zainteresovaní 

členové zapojených univerzit zajišťují poradenství z oblasti transferu technologií, podpůrný 

servis, ochranu duševního vlastnictví, napomáhají rozvoji inovačního podnikání a inovací.  

 

 K vytvoření komunikační a interaktivní platformy a ke vzniku a podpoře kontaktního 

místa je vytvořeno 27 míst pro technologické skauty (TS). VŠB-TU Ostrava má k dispozici 

20 TS, Ostravská univerzita 3 TS, Univerzita Tomáše Bati 2 TS, Slezská univerzita 1 TS  

a Ústav geoniky Akademie věd ČR rovněţ 1 TS.  

 

 Technologický skaut reprezentuje svou fakultu, ústav popřípadě pracoviště. Náplní 

jeho práce je neustálý monitoring prostředí jeho pracoviště, vyhledávání výsledků výzkumu  

a vývoje na pracovišti. Stává se tedy aktivním zprostředkovatelem poţadavků mezi podnikem 

a svým reprezentativním pracovištěm. Mapuje tedy potřeby jednotlivých pracovišť. Ke 

zvyšování dovedností a znalostí pro spolupráci s podniky a veřejností absolvuje technologický 

skaut vzdělávací kurzy, účastní se workshopů, pracovních stáţí apod.  

 

 Stanovení počtu technologických skautů pro jednotlivé fakulty a pracoviště VŠB-TU 

Ostrava probíhá na základě určitých kritérií, kterými jsou například: 

 počet aktivit v katalogu vědecko-technických sluţeb, 

 počet projektů, 

 velikost pracoviště, 

 aktivita v oblasti duševního vlastnictví, 
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 počet výzkumných aktivit, 

 počet hospodářských smluv, 

 apod. 

 

 Předpokládaný počet technologických skautů v rámci VŠB-TU Ostrava zachycuje 

tabulka č. 3. 1. 

 

Tab. č. 3. 1 Počet technologických skautů v rámci VŠB-TU Ostrava 

Fakulta/pracoviště VŠB-TU Ostrava Počet TS 

Ekonomická fakulta 2 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 

Fakulta stavební 2 

Fakulta strojní 3 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 

Hornicko-geologická fakulta 3 

Fakulta metalurgie a materiálového 

inženýrství 

3 

Výzkumné energetické centrum 1 

Centrum nanotechnologií 1 

Centrum pokročilých inovačních technologií 1 

Centrum environmentálních technologií 1 

Zdroj: Interní materiály Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava. 

 

 Jednotliví technologičtí skauti jsou vybírání na základě kritérií, kterými jsou 

například: 

 aktivita a zapojení v oblasti hospodářských smluv, 

 pozitivní spolupráce a aktivity v oblasti duševního vlastnictví, 

 účast v projektech, 

 apod. 

 

 Technologický skaut se musí dobře orientovat v prostředí, pro které vykonává svou 

funkci. Musí být schopen navazovat pozitivní komunikaci k získání potřebných informací  

o právě probíhajících aktivitách. Důleţitá je rovněţ schopnost rozlišení řešení, které je vhodné 

pro komercializaci popřípadě pro ochranu duševního vlastnictví. Nezbytnou vlastností 

technologického skauta je schopnost prezentovat. Hlavní náplní práce technologického skauta 

je aktivní získávání primárních informací o technologiích a řešeních, která jsou vhodná pro 
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komercializaci. Dále se specializuje na vytipování řešitelů pro novou spolupráci s aplikační 

popř. podnikatelskou sférou. Technologický skaut svou činnosti neustále podporuje aktivity 

kontaktního manaţera. V průběhu činnosti technologických skautů dochází k neustálému 

proškolování například v oblasti: 

 ochrany duševního vlastnictví, know-how, licencí, 

 transferu technologií, 

 soft skills (týmová spolupráce, komunikace, prezentace, aj.) 

 apod. 

 

 Kontaktní manažer (KM) rovněţ napomáhá vytvoření komunikační a interaktivní 

platformy a ke vzniku a podpoře kontaktního místa. Primární náplní kontaktního manaţera je 

obsluha kontaktní kanceláře, která je zřízená v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TU Ostrava. 

Dále vykonává zprostředkovatelské aktivity mezi podniky, univerzitami a výzkumnými 

institucemi. Vyhledává nové moţnosti spolupráce, zapojuje se do celého procesu 

komercializace a transferu technologií. Stává se tak hlavním poskytovatelem podpůrných 

sluţeb, které mají obchodní povahu mezi zainteresovanými subjekty. 

 

 V rámci VŠB-TU Ostrava je tým kontaktních manaţerů tvořen dvěma pracovníky. 

Hlavní náplní kontaktního manaţera je podpora a obsluha informačního, nabídkového  

a poptávkového portálu AGENT. Současně se také účastní schůzek v rámci komunikační 

platformy, prezentuje u kulatých stolů a na workshopech. 

  

 Další klíčovou aktivitou ve fungování projektu AGENT je budování a podpora 

kontaktního místa. 

 

3.2.2  Budování a podpora kontaktního místa 

 

 Významnou podporou v budování kontaktního místa je mimo samotnou kontaktní 

kancelář především informační, nabídkový a poptávkový portál AGENT, který slouţí 

k získávání informací o moţnostech, které jsou poskytovány jednotlivými zapojenými 

univerzitami a výzkumnými pracovišti pro podnikatelskou sféru. Zapojené univerzity  

a výzkumné organizace dodávají potřebné informace prostřednictvím svých technologických 
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skautů. Zatímco informace z aplikační sféry jsou dodávány prostřednictvím kontaktních 

manaţerů.  

 

 Primárním cílem portálu AGENT je výrazné zlepšení přenosu poznatků, sluţeb, 

znalostí, výsledků výzkumu a vývoje a informací z akademické sféry do sféry aplikační – 

podnikatelské. V závislosti na široké modularitě informačního systému, je portál 

významným marketingovým a komunikačním nástrojem, prostřednictvím kterého dochází 

k zefektivnění zprostředkovatelských činností a zároveň portál poskytuje oporu pro práci jak 

technologických skautů, tak kontaktních manaţerů. Modularita informační a komunikační 

platformy také umoţňuje následné rozšiřování a napojování dalších vzdělávacích, 

výzkumných a vývojových institucí a spolupracujících subjektů v rámci dalšího rozvoje 

projektu AGENT. 

 

 Portál AGENT se skládá ze dvou úrovní, veřejné a neveřejné. Veřejná úroveň je 

volně přístupná široké veřejnosti. Potenciální zájemce zde nalezne: 

 prezentace projektu AGENT,  

 sluţby kontaktní kanceláře, 

 sluţby odborných kapacit zapojených univerzit, 

 a sluţby výzkumných a vývojových organizací, 

Tento obsah a náplň veřejné části portálu je zaměřen směrem na veřejnost a firmy, které by 

tyto dispozice efektivně vyuţívaly.  

  

 Naopak neveřejná, zabezpečená úroveň je k dispozici pouze technologickým skautům, 

kontaktním manaţerům, zákazníkům a autentifikovaným partnerům. Tato úroveň obsahuje 

podklady a prostředky nutné pro vykonávání činností technologických skautů a kontaktních 

manaţerů. Jsou to zejména: 

 dokumenty (manuály a postupy, směrnice, smlouvy, apod.) 

 správa obsahu, 

 korespondence a integrace s e-maily, 

 podpora Business Processing, Business Intelligence, 

 Identity management, 

 statistiky,  

 analýzy vyuţití, apod. 
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 Portál AGENT je prostředkem pro efektivní komunikaci, a to jak na bázi realizační, 

tak na bázi informační, ve formě nabídek a poptávek. Tyto formy mají napomoci soukromým 

subjektům aplikační sféry proniknout do akademického prostoru a následně napomohou 

vyuţívat potenciál zapojených univerzit a výzkumných a vývojových organizací. Dochází tak 

ke zvyšování vzájemné spolupráce v oblasti komercializace a transferu technologií. 

 

 Nedílnou součástí budování informačního systému je katalog profilů, který slouţí ke 

zmapování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu a kapacit zapojených univerzit  

a výzkumných a vývojových organizací na straně nabídky a zároveň obsahuje profily 

jednotlivých podnikatelských subjektů z aplikační sféry zastupující stranu poptávky. 

Jednotlivé profily obsahují mimo jiné, tyto informace: 

 název instituce, 

 adresu,  

 kontaktní informace,  

 vědecko-výzkumné zaměření,  

 anotace výzkumného pracoviště, 

 přístrojové, technologické a softwarové vybavení, 

 nabízené sluţby, 

 spolupráce a partnerství v oblasti výzkumu a vývoje s podniky a průmyslovou sférou, 

 spolupráce a partnerství v oblasti výzkumu a vývoje s vysokými školami, 

výzkumnými a vývojovými organizacemi, 

 zapojení v nějaké technologické platformě,  

 apod. 

 

 Důleţitou klíčovou aktivitou v projektu AGENT jsou vzdělávací a školící aktivity, 

které napomáhají rozvoji a zvyšování spolupráce. 

 

3.2.3 Vzdělávací a školící aktivity 

 

 Podstatou vzdělávacích a školících aktivit je zvýšení vzájemné spolupráce mezi 

výzkumnými institucemi, univerzitami a aplikační sférou. V Této aktivitě jsou aktivně 

zapojeni technologičtí skauti jednotlivých zapojených univerzit, kontaktní manaţeři, zástupci 

nefinanční partnerů jakoţto zprostředkovatelé pracovních stáţí a odborní garanti.  
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 Cílovou skupinou ve zvyšování vzdělání budou především samotní technologičtí 

skauti a kontaktní manaţeři. Půjde hlavně o zvyšování znalostí a manaţerských dovedností, 

tzv. soft skills.  

 Průběţně budou pořádány vzdělávací kurzy pro technologické skauty a kontaktní 

manaţery. Pro technologické skauty a akademické pracovníky budou organizovány 

krátkodobé pracovní stáţe.  

 

 V rámci budování interního marketingu, propagace projektu AGENT, šíření 

pozitivních zkušeností a v neposlední řadě k získávání zpětné vazby od spolupracujících 

cílových skupin, bude docházet k pořádání tzv. Kulatých stolů, kterých se zúčastní především 

akademičtí pracovníci. Toto setkání bude probíhat pravidelně na jednotlivých zapojených 

univerzitách.  

  

3.3  Modely komunikace a spolupráce mezi zapojenými subjekty 

 

 Komunikace mezi jednotlivými subjekty a z ní vyplývající spolupráce je moţná 

dvěma způsoby. Projekt AGENT umoţňuje navázání komunikace prostřednictvím 

kontaktních manažerů, kteří sídlí v kontaktní kanceláři AGENT.   

 

 Tito kontaktní manaţeři se tak stávají hlavními zprostředkovateli a poskytovateli 

podpůrných sluţeb, na které se obrací podniky a jiné instituce podnikatelské a veřejné sféry se 

svými poţadavky. Po zhodnocení poţadavku kontaktním manaţerem z hlediska dostupnosti 

nabídky ze strany univerzity a výzkumných institucí je navázána spolupráce s technologickým 

skautem, který zastupuje dané pracoviště, fakultu, ústav apod.  

 

 Současně dochází k neustálému monitorování, pozitivním přenosům a sdílení 

informací, postupnému budování a rozvíjení znalostní společnosti. Kontaktní kancelář se tak 

stává místem střetu nabídky ze strany univerzit a výzkumných a vývojových institucí a 

poptávky, která je tvořena podniky a dalšími institucemi podnikatelské a veřejné sféry. 

Grafické znázornění komunikace prostřednictvím kontaktních manaţerů zachycuje obrázek č. 

3. 2.  

 



38 

 

Obr. č. 3. 2 Komunikace prostřednictvím kontaktních manažerů 

 

Zdroj: Interní materiály Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava. 

 

 Druhý způsob komunikace je moţný prostřednictvím přímých vazeb a podpory 

informačního systému. Informačním systémem se rozumí portál AGENT, který obsahuje 

prezentace jednotlivých profilů zapojených institucí na straně nabídky. Portál tak umoţňuje 

subjektům podnikatelské sféry oslovit a následně vyuţít potenciálu vybrané instituce. 

Komunikace tedy probíhá přímo s jednotlivými technologickými skauty vybrané instituce, 

která zastupuje stranu nabídky. Portál zastupuje funkci významného komunikačního  

a v neposlední řadě marketingové nástroje, jehoţ podporu vyuţívají jak kontaktní manaţeři  

a technologičtí skauti, tak subjekty podnikatelského sektoru. Grafické znázornění tohoto 

způsobu komunikace je zachycen na obrázku č. 3. 3. 

 

 Tento model dává moţnost technologickým skautům individuálně získávat nové 

informace z podnikatelského sektoru z vnějšku a dále je vyuţívat a zaznamenávat do profilů 

informačního portálu. Technologičtí skauti tak mají moţnost rozšiřovat databázi profilů 

a statistik o nové potenciální zájemce o spolupráci, se kterýma se dostali do kontaktu mimo 

projekt AGENT.  
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Obr. č. 3.3 Komunikace s využitím přímých vazeb a podpory informačního systému 

Zdroj: Interní materiály Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava. 

 

 Oba modely komunikace prostřednictvím jednotlivých informačních kanálů mají 

pozitivní dopad na dostupnost k informacím, které jsou charakterizovány především jako 

potenciál, kterým disponují odborné, vědecké, výzkumné a další pracoviště vybraných 

univerzit. Nově vzniklá spolupráce tak otevírá dveře k novým inovačním poznatkům  

a řešením, které bude poté moţné aplikovat v praxi na konkrétních podnicích. Tímto 

způsobem dochází k ţádoucímu a udrţitelnému rozvoji konkurenceschopnosti podniků.  

 

3.4 Vztah studentů ke spolupráci vysokých škol a podniků 

 

 Samotná spolupráce v rámci projektu AGENT by byla nevýznamná, pokud by zde 

nebyli začleněni taktéţ studenti vysokých škol, kteří plní funkci aktivních zprostředkovatelů 

vzniklých poţadavků mezi podnikem a fakultu, popřípadě pracovištěm, které student nebo 

doktorand reprezentuje. Z důvodu získání informací o vztahu studentů vysokých škol k 

inovacím a moţnému růstu inovačního potenciálu ve spolupráci s vysokými školami  

a veřejným podnikatelským sektorem byl zpracován a následně vyhodnocen dotazník, který 
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má přiblíţit stanoviska studentů na tuto problematiku. Nejen z důvodů časové náročnosti 

nebyli dotazování všichni studenti VŠB-TU Ostrava. Vybráno tak bylo náhodně 900 studentů 

z jednotlivých fakult a ročníků. 

 

 Dotazníkové šetření probíhalo během měsíce února a března. Dotazováni byli studenti 

VŠB-TU Ostravy, a to prostřednictvím jejich e-mailové adresy nebo přímým vyplněním 

dotazníku. Celkově bylo osloveno 900 studentů fakulty ekonomické, fakulty stavební, fakulty 

strojní, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty hornicko-geologické, fakulty metalurgie 

a materiálového inţenýrství a fakulty bezpečnostního inţenýrství. Oslovování studentů bylo 

rovnoměrné, tedy z kaţdé fakulty byl osloven přibliţně stejný počet studentů. Z celkového 

počtu bylo vyhodnoceno 190 dotazníků, zbylé dotazníky byly nevyhovující, a to především 

z důvodu nesplnění termínu zpětného odeslání dotazníků, nesprávného vyplnění nebo 

znehodnocení dotazníků.  Návratnost dotazníků tak dosahovala téměř 22 %. Rozesílaný 

dotazník je součástí přílohy č. 9. 

 

 Dotazníky byly zpracovávány v programu Microsoft Office Excel. Byly pouţity 

základní statistické metody pro vyhodnocování dotazníků, se kterými jsem se seznámila 

v předmětu aplikovaná statistika a marketingový výzkum A. Dále byla pouţita literatura 

uvedená v seznamu literatury pod čísly 8 a 25. 

 

  Z hlediska dělení dotazovaných studentů podle ročníku studia na vysoké škole, bylo 

44 % dotazovaných studentů z 5. nebo 2. navazujícího studia a 29 % dotazovaných studuje ve 

4. nebo 1. navazujícím studiu. Největší zastoupení z hlediska rozdělení na fakulty technické, 

ekonomickou a studia ekonomického oboru na technické fakultě, měla ekonomická fakulta. 

To bylo způsobenou vysokou návratností dotazníků studenty především z této fakulty. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 120 studentů ekonomické fakulty, coţ tvořilo  

63 % z celkového počtu vyhodnocených dotazníků. Technické fakulty byly zastoupeny  

z 35 %.  

 

 V rámci odpovědi na otázku, zda mají inovace vliv na zvyšování 

konkurenceschopnosti podniku, je 74 % dotazovaných studentů přesvědčených, ţe mezi 

inovace mají významný vliv na zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Celkem 22 % 

studentů si myslí, ţe inovace určitým způsobem ovlivňují konkurenceschopnost podniků, ale 
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jejich důleţitost není tak významná. Pouhé 4 % dotazovaných studentů zastává názor, ţe 

inovace nehrají při zvykání konkurenceschopnosti podniku téměř ţádnou roli. Grafické 

znázornění odpovědí na tuto otázku znázorňuje graf na obrázku č. 3.4. 

 

Obr. č. 3. 4 Vliv inovací na zvyšování konkurenceschopnosti podniku 

 

Zdroj: Graf byl vypracován samostatně. 

 

 Z dotazování také vyplývá, ţe valná většina studentů jak ekonomické fakulty, tak 

technických fakult by uvítala spolupráci s podnikatelským subjektem jiţ při studiu na vysoké 

škole. Jen mizivá část studentů by o spolupráci nejevila téměř ţádný nebo ţádný zájem. 

Graficky je tato situace zachycena na obrázku č. 3. 5. 

 

Obr. č. 3. 5 Studenti, kteří by uvítali spolupráci s podnikatelským subjektem při studiu VŠ 

 

Zdroj: Graf byl vypracován samostatně. 
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 Při dotazování studentů na otázku, zda jiţ během svého studia obdrţeli ze strany 

vysoké školy nabídku, která se týkala budoucí spolupráce s podnikatelským subjektem, 

jednoznačně vyšlo najevo, ţe studenti ekonomické fakulty se jiţ v minulosti s podobnou 

nabídkou dostali do kontaktu, avšak existuje zde i velká skupina studentů, kteří takovou 

nabídku neobdrţeli. Naopak valná většina studentů technických fakult takovou nabídku 

neobdrţela. Procentuálně se s určitou nabídkou spolupráce setkalo téměř 40 % studentů 

ekonomické fakulty, avšak 36 % studentů této fakulty ţádnou nabídku ke spolupráci 

nedostalo. Z pohledu technických fakult neobdrţelo 51 % studentů ţádnou nabídku ke 

spolupráci a 24% studentů spíše ţádnou nabídku spolupráce. Pouhých 25 % studentů 

technických fakult jiţ nějakou nabídku obdrţelo. Graficky je toto stanovisko studentů dle 

jednotlivých fakult zachyceno v grafu na obrázku č. 3. 6.  

 

Obr. č. 3. 6 Nabídka spolupráce s podnikem ze strany VŠ studentům jednotlivých fakult 

 

Zdroj: Graf byl vypracován samostatně. 

 

 Graf na obrázku č. 3. 7 zachycuje téměř jednoznačné stanovisko studentů jednotlivých 

fakult, ţe mezi vysokými školami a aplikační sférou spíše neexistuje dostatečná spolupráce. 

Tohoto názoru je 69 % studentů z technických fakult, 88 % studentů z ekonomické fakulty a 

100 % studentů studujících ekonomický obor na technické fakultě.  

 

 Z celkového počtu vyhodnocených dotazníků je tohoto názoru 82 % studentů. 57 % 

studentů rovněţ povaţují spolupráci mezi těmito subjekty za velmi důleţitou a 37 % studentů 

za důleţitou, jak vyplývá z grafu, který je součástí přílohy č. 10a. 
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Obr. č. 3. 7 Existence dostatečné spolupráce mezi VŠ a podniky 

 

Zdroj: Graf byl vypracován samostatně. 

 

 Mezi hlavní důvody nedostatečné spolupráce terciární sféry a aplikační sféry, které 

jsou znázorněny v grafu na obrázku č. 3. 8, patří dle mínění studentů především nedostatek 

informací, financí a nástrojů vedoucích ke spolupráci. Z grafu jasně vyplývá, ţe  

21 % studentů je toho názoru, ţe důvody nedostatečné spolupráce jsou dány nedostatečnou 

komunikací mezi institucemi.  

 

 Dotazovaní měli moţnost vyjádřit rovněţ svůj vlastní názor týkající se této 

problematiky. Této moţnosti vyuţilo 7 % dotazovaných studentů.  Tito vyjádřili jiný názor, 

neţ který byl nabídnut v moţných odpovědích.  

 

 Někteří studenti jsou přesvědčeni, ţe hlavní překáţkou spolupráce je nezralost českého 

podvědomí obyvatelstva a malých a středních podniků. Dochází ke komunikačním šumům a 

k přílišnému odtrţení od praxe z pohledu vysokých škol. Jsou zde však i názory, ţe podniky 

upřednostňují starší a zkušenější pracovníky před mladými, ambiciózními studenty, kteří 

vlastní velký potenciál. Mnohokrát se zde také opakovaly názory, ţe obě skupiny mají 

naprosto odlišné priority.  
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Obr. č. 3. 8 Důvody nedostatečné spolupráce VŠ s podnikatelskou sférou 

 

Zdroj: Graf byl vypracován samostatně. 

 

 Z celkového počtu dotazovaných, je 42 % studentů toho mínění, ţe pomocnou ruku by 

v rámci spolupráce vysokých škol a aplikační sféry měl podat stát. Celkem 40 % studentů by 

podporu státu při navazování nové spolupráce uvítalo. Naopak 14 % studentů je přesvědčeno, 

ţe stát by v rámci této spolupráce spíše neměl zasahovat a 4 % dotazovaných si myslím, ţe 

neměl stát vůbec podporovat tuto spolupráci. Grafické znázornění této otázky je součástí 

přílohy č. 10b. 

 

 Při dotazování, jakou formou by měl stát podporovat vznik a rozvoj spolupráce mezi 

terciární a aplikační sférou, sdílí 50 % dotazovaných studentů názor na podporu spolupráce 

prostřednictvím vytváření programů podpory spolupráce a téměř 40 % dotazovaných 

studentů si myslí, ţe by měl stát podporovat spolupráci finančními, či daňovými 

zvýhodněními. Grafické znázornění této otázky je součástí přílohy č. 10c. 

 

 Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe studenti vysoké školy si uvědomují důleţitost 

spolupráce terciárního sektoru s praxí, tedy aplikační sférou. Většina by uvítala spolupráci 

s podniky uţ při studiu vysoké školy, čímţ by došlo ke zvyšování jak praktických znalostí 
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studentů, tak zvyšování potenciálu a konkurenceschopnosti podniků. Avšak jsou si vědomi, ţe 

budování dostatečné spolupráce mezi terciární a aplikační sférou brání mnoho bariér, jako 

například nedostatek informací, nástrojů podpory, finančních prostředků a v neposlední řadě 

taktéţ nedostatečná komunikace.  

 

 V následující kapitole budou nastíněny některé moţnosti rozvoje spolupráce mezi 

terciární a aplikační sférou. Budou zde zmíněny moţné přínosy, rizika a jiné podmínky nutné 

v navazování nové spolupráce.  



46 

 

 

4 Návrhy a doporučení 

 

 Projekt AGENT se zaměřuje na spolupráci mezi terciární a průmyslovou sférou. 

Hlavními partnery jsou vysoké školy a výzkumné a vývojové instituce, jakoţto poskytovatelé 

inovací, znalostí a nových poznatků. Na straně druhé jsou nefinanční partneři, jejichţ hlavním 

úkolem je především komercializace a informační propagace směrem k podnikatelům  

a podnikům. Tato kapitola se zaměřuje na rozšíření projektu AGENT, navazování nové 

spolupráce univerzit a podnikatelské sféry v rámci jiných regionů a krajů a v neposlední řadě 

jsou zde uvedeny rizika, přínosy a způsoby implementace a rozšíření stávajícího projektu.  

 

4.1 Nové možnosti spolupráce 

  

 Z důvodů rozšíření projektu AGENT navrhuji několik moţnosti rozvinutí spolupráce  

a rozšíření nejen informační a komunikační platformy a portálu AGENT. Současný model 

projektu AGENT navrhuji rozvést několika moţnými způsoby, a to: 

a) rozšířením spolupráce o další vysoké školy, 

b) rozšíření spolupráce o Vědecko-technologické parky a Inovační centra, 

c) rozšíření spolupráce se zahraničními subjekty, 

d) rozšíření spolupráce o finanční partnery (investory). 

 

 Jednotlivé výše zmíněné způsoby rozšíření projektu AGENT jsou dále rozebrány 

v následujících kapitolách 4. 1. 1 aţ 4. 1. 4. 

 

4.1.1 Rozšíření spolupráce o vysoké školy 

 

 V současnosti jsou v projektu AGENT zahrnuty 4 vysoké školy z Moravskoslezského 

kraje a jedna z kraje Zlínského, ten je zastoupen Univerzitou Tomáše Bati. V rámci rozvoje 

spolupráce v dalších krajích, navrhuji rozšířit zastoupení vysokých škol v kraji 

Jihomoravském a kraji Olomouckém.  

  



47 

 

 Jihomoravský kraj by tak byl zastoupen vysokou školou -  Vysoké učení technické 

v Brně (dále VUT). Potenciál tohoto moţného partnera v projektu AGENT spatřuji 

především v širokém zaměření fakult a oborů jimi poskytovaných. Vysoké učení technické se 

taktéţ zaměřuje v rámci Útvaru transferu technologií na vytvoření a rozvoj komunikační 

platformy, jejíţ cílem je rozvoj a spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť VUT 

v Brně a podnikatelského sektoru. Současně tak Útvar transferu technologií na VUT v Brně 

slouţí jako kontaktní místo k navazování nových kontaktů, rozvoji spolupráce a v neposlední 

řadě ke komercializaci výsledků vzniklých na vědeckých a výzkumných pracovištích 

Vysokého učení technického v Brně. Projekt zaměřený na tento druh spolupráce se nazývá 

TT Point (Technology Transfer Point).  

 

 Projekt TT Point vytvořil místa pro 7 proškolených specialistů. Konkrétně jde o pět 

míst na pozici fakultního manaţera, kteří plní obdobnou funkci jako kontaktní manaţeři 

v projektu AGENT. Dále jedno místo na pozici metodika smluvních vztahů a jedno místo na 

pozici metodika komercializace a oceňování technologií.  

 

 Primárním cílem projektu TT Point je podpoření vzniku a rozvoje propojené sítě 

institucí a pracovišť, organizačních sloţek a jejich jednotlivců, kteří aktivně a profesionálně 

podporují transfer technologií v Jihomoravském kraji.  

  

 Rozšíření komunikační a interaktivní platformy projektu AGENT o spolupráci 

s vysokou školou Vysokého učení technické v Brně a současně propojením s projektem TT 

Point, umoţňuje vznik a rozvoj nové spolupráce mezi zapojenými subjekty, institucemi  

a průmyslovou sférou. Nově vzniklá spolupráce v oblasti získávání informací, komercializace 

výsledků, projektů, patentů a v neposlední řadě transferu technologií by napomáhala oţivení 

vazeb mezi jednotlivými regionálními a krajskými autoritami a podnikatelskými subjekty.  

 

 V rámci Olomouckého kraje navrhuji rozšíření projektu AGENT o vysokou školu – 

Univerzita Palackého v Olomouci (dále UP). Tato univerzita patří mezi jedny z nejstarších 

v České republice. Univerzita Palackého zaměřuje své vědecké a výzkumné aktivity 

v humanitních vědách a oblasti přírodních věd mezi hlavní priority v rozvoji. Současně tak 

klade velký důraz na zapojení studentů UP do výzkumných projektů v dané oblasti.  
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 Univerzita Palackého spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky 

spolupracují ve společné laboratoři optiky, kde se taktéţ zabývají výzkumem. A to 

především v oblasti klasické, kvantové a nelineární optiky. Devizou tohoto spojení jsou 

dílenské a experimentální kapacity, prostřednictvím kterých spolupracují na velkém mnoţství 

zakázek jak s tuzemskými podniky, tak v mezinárodních vědeckých projektech.  

 

 V rozšíření projektu AGENT v oblasti přírodních a humanitních věd, kterými se 

zabývá Univerzita Palackého v Olomouci a současně spolupracuje na výzkumu a vývoji 

s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky, spatřuji velmi pozitivní směr 

propojování nejen regionů a krajů, ale také jednotlivých zástupců strany nabídky potenciálu se 

stranou poptávky, která je zastoupena aplikační a průmyslovou sférou.  

 

 Obě navrhované vzdělávací instituce dosahují v rámci svých vzdělávacích, vědeckých 

a výzkumných oblastech velmi pozitivních výsledků. Při posuzování, proč zapojit právě tyto 

vzdělávací instituce, jsem se zaměřovala především na oblasti, ve kterých působí, tedy 

zejména humanitární a přírodní vědy, jejichţ zastoupení není v rámci moravskoslezského 

kraje na tak silné pozici, jak bychom si přáli.  

 

 Nastínění moţných způsobů oslovování a praktického zapojování nových partnerů  

v projektu AGENT a spolupráce v rámci nových regionů a krajů je dále rozvinuta v kapitole  

4. 2 Implementace moţností rozšíření projektu AGENT. 

 

4.1.2 Rozšíření spolupráce o Vědecko-technologické parky  

a Inovační centra 

 

Rovněţ v rozšiřování spolupráce s Vědecko-technologickými parky a Inovačními 

centry, vidím kladný efekt v rozvoji výzkumné a technologické oblasti zapojených regionů  

a krajů.   

 

V rámci Jihomoravského kraje bych se zaměřila na Jihomoravské inovační centrum 

(dále JIC). Jihomoravské inovační centrum má jiţ šestileté zkušenosti na poli podpory 

v oblasti financí, poradenství, propagaci, transferu technologií především pro nově vzniklé  

a inkubované firmy. Jihomoravské inovační centrum vzniklo jako zájmové sdruţení 
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právnických osob, kterými jsou Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Masarykova 

univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární  

a farmaceutická univerzita Brno.  

 

Součástí Jihomoravského inovačního centra jsou tři inkubátory. Technologický 

inkubátor VUT, Technologický inkubátor II a Biotech inkubátor INBIT, na jehoţ činnostech 

se podílí Masarykova univerzita. Tento inkubátor je ze všech nejmladší, avšak neméně 

významný. V rámci svých sluţeb nabízí potenciálním klientům speciální, moderní a špičkové 

laboratorní vybavení.  

 

Jihomoravské inovační centrum se rovněţ snaţí podporovat přenos vědeckých znalostí 

do aplikační sféry. Hlavním nedostatkem v propojení těchto dvou sfér je například nedostatek 

financí, informací a snaha o aktivní spolupráci. Proto velmi účinným nástrojem, kterým se JIC 

snaţí tento problém více či méně eliminovat, jsou inovační vouchery. Právě tyto nástroje 

podpory spolupráce mezi poskytovateli znalostí a aplikační sférou se staly předpokladem 

vzniku a rozvoje dlouhodobých vztahů a spolupráce. Inovační vouchery tak pomáhají 

zefektivnit komercializaci výzkumu a vývoje a současně zvyšují konkurenceschopnost 

malých a středních podniků.  

 

Hlavní pozitivní efekt v navázání spolupráce právě s tímto inovačním centrem spatřuji 

v relativně dlouhodobých zkušenostech v oblasti podpory podnikání a rovněţ v jejich 

spolupráci s Masarykovou univerzitou a Mendelovou univerzitou v Brně. Toto inovační 

centrum má rovněţ zkušenosti s navazováním spolupráce a podporou inovačního podnikání, 

komercializací a zvyšováním konkurenceschopnosti v kraji.  

 

Dalším potenciálním členem pro rozšíření projektu AGENT je Vědeckotechnický park 

(dále VTP) Univerzity Palackého v Olomouci. Vědeckotechnický park vznikl jiţ v roce 2000 

a v současnosti je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků v České 

republice. Současně se VTP stal aktivní součástí inovační infrastruktury Olomouckého kraje.  

 

Vědeckotechnický park spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci spolupracuje na 

projektu VaV pro praxi. Cílem tohoto projektu je zefektivňování a zkvalitňování 
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personálního zabezpečení výzkumu a vývoje na Univerzitě Palackého a zároveň zapojení do 

spolupráce taktéţ studenty. Jde především o oblasti: 

 ochrany, oceňování a správy duševního vlastnictví,  

 komunikace výsledků a výzkumu do praxe, 

 transfer technologií.  

 

Pomocí tohoto projektu vznikne speciální vyškolená skupina v oblasti výzkumu tzv. 

technology scout, jejichţ úkolem bude monitorování předmětů průmyslového vlastnictví  

a následná iniciativa k jejich vyuţití. Nástrojem k podpoře tohoto projektu je katalog přístrojů 

a sluţeb univerzity a databáze průmyslového vlastnictví univerzity.  

 

VTP Univerzity Palackého rovněţ nabízí své sluţby v oblasti výzkumu, měření  

a analýz převáţně v oborech chemie, farmacie, biotechnologie, nanotechnologie a optiky, 

které mohou vyuţívat nejen subjekty aplikační sféry. V rámci poskytování těchto sluţeb je 

k dispozici katalog přístrojů a katalog služeb, který zahrnuje veškeré špičkové vybavení  

a know-how poskytované VTP a UP v Olomouci.  

 

Kladným efektem v zapojení Vědeckotechnického parku v projektu AGENT, by bylo 

rozšíření nabídky spolupráce v oblasti biotechnologie, farmacie, nanotechnologie a optiky. 

Nejen podnikatelské subjekty z kraje Moravskoslezského a Jihočeského by tak měli moţnost 

vyuţívat špičkové vybavení, které Vědeckotechnický park Univerzity Palackého nabízí.  

 

Praktické zapojování nových partnerů a rozšíření projektu AGENT a spolupráce 

v rámci nových regionů a krajů je dále rozvinuta v kapitole 4. 2 Implementace moţností 

rozšíření projektu AGENT. 

 

4.1.3 Rozšíření spolupráce se zahraničními subjekty 

 

Je zřejmé, ţe se pohybujeme v neustále se technicky a technologicky rozvíjejícím 

globálním světě, kde jsou jednotlivé hranice mezi státy stírány. Podniky spolupracují mezi 

sebou nejen v rámci jedné země, ale napříč celou sítí podniků v zahraničních zemích, 

světadílech apod. Proto spatřuji ve spolupráci se zahraničními subjekty pozitivní vliv na 

zvyšování konkurenceschopnosti, přenosu poznatků z výsledků vědy a výzkumu, 
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komercializaci a transferu technologií. Dochází ke spolupráci, která je součástí budování 

významné synergické sítě na podporu a udrţení vzdělanosti, výzkumu a vývoje a v neposlední 

řadě k podpoře a rozvoji inovačního procesu a inovačního potenciálu.   

 

V současnosti je VŠB-TU Ostrava prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru  

VŠB-TUO a katedry regionální a environmentální ekonomie zapojena do projektu CERADA 

(Central European Research and Development Area). Do tohoto projektu je zapojeno  

13 významných institucí, a to především univerzity, technologická centra, 

vědeckotechnologické parky, rozvojové agentury a klastry.  

 

Projekt je zaměřen na vytváření mezinárodní spolupráce a partnerství institucí 

z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Hlavním cílem tohoto projektu je mapování regionálních 

výzkumných aktivit a kapacit pro potřeby průmyslové a aplikační sféry. Neméně významným 

cílem je vzdělávání odborníků z vědecko-výzkumných institucí i podniků zapojených v tomto 

projektu. Dochází tak k vytváření silných vazeb mezi regionálními autoritami, 

podnikatelskými subjekty a výzkumnými institucemi působících ve čtyřech středoevropských 

regionech: 

 Moravskoslezský kraj, 

 Zlínský kraj, 

 Slezské vojvodství v Polsku, 

 Ţilinský samosprávný kraj. 

 

Důkladně zpracované profily a databáze jednotlivých partnerů projektu jak v českém, 

tak v anglickém jazyce, slouţí jako reálná nabídka odborných výzkumných a vývojových 

sluţeb nejen pro průmyslové podniky. Do budoucna se počítá s propojením tohoto projektu  

a především jeho nástrojů při zpracovávání Regionální inovační strategie MSK.  

 

Přínosem, v propojení projektu AGENT a projektu CERADA a následná spolupráce 

se zahraničními podnikatelskými subjekty, je především zvyšování konkurenceschopnosti  

a současně budování významné synergické sítě, jejíţ podstatou by byla podpora, udrţování  

a zvyšování vzdělanosti a rovněţ rozvinutí inovačního podnikání. 
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Moţné způsoby navazování kontaktů a praktického zapojování nových partnerů  

v projektu AGENT a spolupráce v rámci nových regionů a krajů je dále rozvinuta v kapitole 

4. 2 Implementace moţností rozšíření projektu AGENT. 

 

4.1.4 Rozšíření spolupráce o finanční partnery  

 

Významným problémem při budování, vzniku a rozvoje spolupráce mezi 

poskytovateli poznatků a podnikatelskou sférou mohou být finance. Určitým způsobem, jak 

tento problém minimalizovat je zapojení do projektu investory, neboli Business Angels. Jde 

především o individuální investory, kteří hledají perspektivní malé a střední podniky, v našem 

případě by šlo o seed, spin-off, start-up, spolupráci s začínajícími inovačními podnikateli 

z řad studentů, apod., s výrazným potenciálem pro růst, kde by měli moţnost poskytnout 

vlastní kapitál, samozřejmě s cílem výrazného zhodnocení vloţených prostředků.  

 

 Tito investoři se nesnaţí hledat pouze nejvyšší moţný výnos s akceptovatelnou výší 

rizika, ale zaměřují se také na oblasti, ve kterých jiţ mají určité zkušenosti, orientují se v nich 

a současně se zde mohou aktivně angaţovat a vyuţívat svých kontaktů a zkušeností, které 

mají pozitivní vliv na růst daného podniku popř. firmy, do které hodlají investovat své volné 

finanční prostředky.  

 

 V současnosti spolupracuje Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava se společností 

Credio, a. s., která realizuje projekt Celorepubliková Síť Business Angels (CSBA), jehoţ 

primárním cílem je podpora vzniku celorepublikové sítě pro podporu rizikového kapitálu  

a poskytování sluţeb podporující dosahování hlavního cíle. Spolupráce PI VŠB-TU Ostrava  

a Credio a.s. napomáhá uskutečňovat cíle v oblasti podpory a rozvoje rizikového kapitálu. 

Snaţí se rovněţ získat zdroje financování prostřednictvím rozvoje firem sídlících 

v inkubátoru.  

 

 Dále je moţné navázat určitou formu spolupráce s organizací Business Angels Czech 

(BA Czech), která se stala řádným členem evropské sítě Business Angels (EBAN – European 

Network of Business Angels).  Hlavní výhodou spolupráce s Business Angels  je nalezení 

alternativních zdrojů financování prostřednictvím zapojených partnerů v bankách nebo 

pomocí soukromých investorů jak v České republice, tak v zahraničí.  
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 Zapojením finančních partnerů do projektu AGENT je moţné řešit určité finanční 

překáţky a bariéry, které často při realizaci spolupráce hrají důleţitou roli. Jestliţe bude 

samotný investor v nové spolupráci, ve vývoji nové technologie, produktu nebo inovačním 

procesu vznikajícím na terciární půdě spatřovat vysoký potenciál, bude mít moţnost za 

předem definovaných podmínek, na kterých se zúčastněné strany dohodnout, financovat tuto 

činnost. Tato spolupráce tak umoţní oţivit stávající trh, podpořit konkurenceschopnost a dále 

navazovat spolupráci s jinými subjekty.  

 

 Nastínění moţných způsobů praktického zapojování nových partnerů v projektu 

AGENT a spolupráce v rámci nových regionů a krajů je dále rozvinuta v kapitole 4. 2 

Implementace moţností rozšíření projektu AGENT. 

 

4.2 Implementace možností rozšíření projektu AGENT 

 

Výhodou projektu AGENT je především široká modularita komunikační a interaktivní 

platformy a portálu. Ta umoţňuje rozšiřovat a přizpůsobovat celý informační systém 

v návaznosti na jiné komunikační systémy a portály. Platforma počítá s postupným 

rozšiřováním a napojováním nových spolupracujících subjektů, jako jsou vysoké školy, 

výzkumné a vývojové instituce, vědecko-technologické parky, inovační centra a na straně 

aplikační sféry podniky, malé a střední firmy, průmyslové organizace apod.  

 

Rozšíření spolupráce by probíhalo v následujících fázích: 

 Vytipování institucí a navázání spolupráce, 

 osobní setkání, určení kritérií a klasifikace subjektu, 

 vyplňování registračních profilů 

 určení kritérií a výběr klíčových zástupců, 

 rozšíření informační a komunikační platformy, 

 vytváření vhodných podmínek pro podporu spolupráce. 

 

 Jednotlivé výše zmíněné fáze rozšiřování spolupráce o nové subjekty jsou dále 

specifikovány v kapitolách 4. 2. 1 aţ 4. 2. 6.  
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4.2.1 Vytipování institucí a navázání spolupráce  

 

Vytipování nových vhodných institucí zastupujících nejen stranu nabídky, ale také 

stranu poptávky by probíhalo na základě jiţ dříve vzniklých poţadavků, nově vzniklých 

oblastí podpory výzkumu a vývoje, popřípadě aktivním vyhledáváním nových partnerů dle 

oblasti jejich zaměření.  

 

První kontakt v procesu navazování moţné spolupráce by probíhal formou e-mailové 

komunikace, prostřednictvím které by došlo k prvotnímu oslovení potenciálního partnera, 

seznámení ho s ucelenou koncepcí fungování projektu AGENT a s moţným zapojením do 

tohoto projektu.  Potenciální partner tak bude mít moţnost a čas, promyslet si případné 

pozitivní a negativní efekty spolupráce. V případě zájmu o navázání spolupráce, dojde 

k oboustranné domluvě na termínu moţného osobního setkání zástupců zúčastněných stran, 

následného určení kritérií a klasifikaci subjektu. Coţ je druhý krok v oblasti navazování  

a rozšiřování spolupráce. 

 

4.2.2 Osobní setkání, určení kritérií a klasifikace subjektu 

 

Po úspěšném informativním seznámení budoucího spolupracujícího subjektu 

prostřednictvím e-mailové komunikace, dochází k osobnímu oficiálnímu setkání zastupujících 

stran. Toto setkání má poskytnout budoucím partnerů veškeré informace týkající se projektu: 

 náročnosti,  

 hlavních a dílčích cílů projektu,  

 klíčových a dílčích aktivit,  

 kladného přínosu pro zúčastněné strany,  

 omezení a rizika realizace, 

 náročnosti na zřízení a napojení na komunikační a interaktivní platformu, 

 určení kritérií výběru vhodných uchazečů na pozice zástupců kontaktního místa  

a pozice technologických skautů pro jednotlivá pracoviště, popřípadě útvary budoucí 

spolupracující organizace.  
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Po vyjednání veškerých výše zmíněných nutných podmínek v rámci spolupráce 

zapojených stran, dále dochází k uzavření písemné smlouvy o spolupráci a partnerství. 

Písemná smlouva o spolupráci a partnerství by měla obsahovat především tyto náleţitosti:  

 identifikaci zúčastněných stran, 

 datum a místo uzavření spolupráce, 

 předmět a účel smlouvy, 

 vymezení pojmů, 

 práva a povinností partnerů, 

 financování a vedení účetnictví, 

 odpovědnost za škodu, 

 trvání smlouvy, 

 závěrečná ustanovení 

 apod. 

 

 Tyto náleţitosti, uvedené ve smlouvě o spolupráci a partnerství musí jednotlivé strany 

splnit a dodrţovat v rámci vzniku, rozvoje a budování efektivní spolupráce, vedoucí ke 

zvyšování vzdělanosti, zefektivnění propagace, výměně informací a transferu technologií 

mezi terciární a aplikační sférou. Dalším důleţitým krokem je vyplňování registračním 

profilů, které jsou dále přiblíţeny v další kapitole.  

 

4.2.3 Vyplňování registračních profilů 

 

Následným důleţitým krokem je důsledné vyplňování registračních profilů 

jednotlivých útvarů a pracovišť zapojené instituce. Jde především o důleţité informace 

týkající se mimo jiné:  

 vědecko-výzkumného zaměření,  

 anotace výzkumného pracoviště, 

 přístrojového, technologického, softwarového a jiného vybavení, 

 nabízených sluţeb a produktů, 

 spolupráce a partnerství v oblasti výzkumu a vývoje s podniky a průmyslovou sférou, 

 spolupráce a partnerství v oblasti výzkumu a vývoje s vysokými školami, 

výzkumnými a vývojovými organizacemi, 

 zapojení v nějaké technologické platformě,  
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 patentů a ochrany duševního vlastnictví, 

 spolupráce v jiţ existujících projektech, 

 příprava na nových projektech, 

 kapacitní vybavení, 

 apod.  

 

Jednotlivé profily budou uloţeny v registru všech profilů a budou slouţit k nahlédnutí 

všem zapojeným subjektům a potenciálním zájemcům o spolupráci, jak z terciární sféry, tak 

ze strany podniků, firem a institucí zastupujících aplikační sféru nejen v České republice, ale 

také v zahraničí. K tomu, aby bylo moţné s těmito profily dále efektivně pracovat, aby 

docházelo k efektivnímu přenosu poznatků, sluţeb a znalostí a dalšího šíření informací 

z akademické sféry do aplikační a naopak, je nutné určit vhodná kritéria a uskutečnit výběr 

klíčových zástupců, kteří tyto profily budou spravovat a komunikovat tak se zapojenými 

subjekty.  

 

4.2.4 Určení kritérií a výběr klíčových zástupců 

 

Pro správné fungování celého projektu je důleţité určení zásadních kritérií výběru 

klíčových zástupců, a to kontaktních osob a technologických skautů, kteří budou pracovat 

s jiţ vytvořenými profily, zastupovat jednotlivá pracoviště a současně komunikovat se 

zájemci ze strany podnikatelské sféry. Je proto důleţité ujasnit si, jaké poţadavky a kritéria 

musí jednotlivý zástupce splňovat, aby byl schopen efektivně vytvářet a rozvíjet spolupráci, 

přispíval k lepšímu přenosu poznatků, sluţeb, výsledků výzkumných a vývojových aktivit  

a důleţitých informací z akademické sféry do sféry průmyslové.  

 

Důleţité je taktéţ stanovení optimálního počtu uchazečů z řad studentů na pozici 

technologického skauta, který zastupuje jednotlivé katedry, pracoviště a útvary dané instituce 

a který je perfektně seznámen s prostředím, které zastupuje a bude tak tvořit významný 

komunikační uzel mezi zastupovaným pracovištěm a podnikatelskou sférou.  

 

 K podpoře kontaktního místa je nutné určit zástupce na pozice kontaktních osob, kteří 

budou aktivně obsluhovat informační a komunikační portál a budou k dispozici v kontaktní 

kanceláři, která bude sídlit na předem dohodnutém a z hlediska infrastruktury dobře 
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dostupném místě. Tato kontaktní osoba bude zprostředkovávat veškeré aktivity plynoucí ze 

spolupráce mezi výzkumnými institucemi, univerzitami a podniky. Důleţitá je aktivní 

spolupráce v procesu komercializace a transferu technologií. Kontaktní osoba tak má na 

starosti celý komplex podpůrných sluţeb, které jsou specifikovány smlouvou o spolupráci. 

 

 Příkladem určení kritérii pro volbu vhodného kandidáta na výše zmíněné pozice 

mohou být například kritéria uvedena v kapitole 3. 2. 1 Komunikační a interaktivní platforma, 

na základě kterých dochází k výběru vhodných kandidátů na pozice technologických skautů  

a kontaktních manaţerů. 

 

 Na tuto fázi plynule navazuje rozšiřování informační a komunikační platformy  

a následná implementace a propojení s jiţ existujícími platformami a portály. 

 

4.2.5 Rozšíření informační a komunikační platformy 

 

Dalším významným krokem je implementace informační a komunikační platformy 

v rámci nově zapojené instituce a zároveň propojení informačních a komunikačních platforem  

a s tím související portál s jednotlivými kontaktními místy, které vznikly jiţ dříve. Dojde tak 

k provázání a rozšíření původního portálu AGENT o další profily, databáze a informace 

z nově vzniklého kontaktního místa, například v jiném regionu. Tato platforma bude mít 

unifikovaný vzhled, informace budou moci sdílet ve stejnou dobu, avšak na rozdílném 

kontaktním místě oprávnění uţivatelé tohoto portálu. Portál bude z praktických důvodů na 

veřejnou a neveřejnou část, stejně jako je tomu v současnosti u projektu AGENT.  

 

Rozšířením této platformy by došlo k usnadnění přístupu soukromého sektoru 

aplikační sféry do akademického prostoru s moţností vyuţití potenciálu zapojených institucí. 

Jednotlivé profily se tak stávají efektivním nástrojem mapování inovačního potenciálu jak na 

straně nabídky, tak na straně poptávky.  

 

V rámci neustálého rozšiřování a udrţování spolupráce, efektivního přenosu znalostí  

a výsledků výzkumu a vývoje, komercializace, transferu technologií a pozitivních výsledků 

jiţ vzniklé spolupráce, je nutné dlouhodobě podporovat a vytvářet vhodné podmínky pro 

podporu spolupráce. 
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4.2.6 Vytváření vhodných podmínek pro podporu spolupráce 

 

K zabezpečení a rozšiřování vzájemné spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými 

a vývojovými organizacemi a podnikatelskou sférou je důleţité pořádat vzdělávací a školící 

aktivity pro kontaktní osoby, technologické skauty a kontaktní manaţery. Podstatné je také 

neustálé obnovování a rozšiřování portálu AGENT, vyhodnocování jiţ probíhajících  

a ukončených činnosti a mapování nových moţností příleţitostí.  

 

Pravidelně by docházelo k uspořádání workshopů, konferencí a akcí, které by 

seznamovaly veřejnost s přínosy tohoto projektu, ale rovněţ oslovilo nové potenciální 

zájemce o spolupráci, měly by tedy jistou propagační a úlohu. Cíleně by byly pořádány 

rovněţ speciální kurzy pro kontaktní osoby, technologické skauty a kontaktní manaţery, které 

by se zaměřovaly například na oblasti zvyšování komunikačních a prezentačních schopností  

a dovedností: 

 řízení projektů, 

 umění prezentaci, 

 vedení a práce v týmu, 

 aj.  

 

Dále by byly rozvinuty další moţnosti spolupráce vybraných studentů s podniky 

v různých oblastech, docházelo by k zapojení studentů do tolik potřebné praxe. Studenti by 

měli moţnost absolvovat stáţe jak v českých, tak v zahraničních podnicích. Vzhledem 

k propojení databází a profilů projektu AGENT a projektu CERADA by se spolupráce 

rozšířila na území Slovenské republiky a Polské republiky.  

 

4.3 Shrnutí a přínos v rozšíření projektu AGENT 

 

 Projekt Agent je především zaměřen na vytváření a rozvíjení spolupráce a přenos 

poznatků mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Tohoto cíle má být dosaţeno za 

pomoci informační a komunikační platformy a portálu AGENT, který má zefektivnit  

a usnadnit komunikaci mezi stranou nabídky a stranou poptávky.  
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 Rozšířením projektu AGENT o další významné vzdělávací, výzkumné a vývojové 

instituce, finanční partnery a zahraniční subjekty v rámci projektu CERADA se otevírají nové 

moţnosti potenciálním zájemcům o spolupráci, nejen v rámci Moravskoslezského kraje, ale 

rovněţ kraje Jihočeského a Olomouckého. Vzhledem k navázání partnerství a spolupráce 

s projektem CERADA mají noví zájemci o spolupráci moţnost navázat nové kontakty, podílet 

se na nových řešeních a přenosu poznatků a výsledků vývoje a výzkumu také ze zahraničí,  

a to především z Polska a Slovenska.  

 

  Pozitivní přínos v navázání spolupráce s výše zmíněnými subjekty v projektu 

AGENT vidím v propojení znalostí a poznatků vzniklých na těchto institucích a následný 

transfer technologií a komercializace do podnikatelské sféry. Jde tedy o vytváření kooperace  

a spolupráce, rozvoj potenciálu, nalézání finančních zdrojů a vhodných finančních partnerů 

pro realizaci nové inovativní myšlenky, projektu či řešení problému.  

 

 Rozšiřování projektu můţe být ohroţeno několika možnými riziky. A to například 

neochota nebo odmítnutí spolupráce ze strany výzkumných, akademických či kontaktních 

pracovníků zapojených institucí. Problémy mohou rovněţ nastat při implementaci 

komunikačního a informačního portálu nejen v rámci jednotlivých partnerů, ale rovněţ 

v rámci vytvoření globální sítě mezi jednotlivými partnery. Negativní vliv by měl rovněţ 

nezájem, při navazování spolupráce, ze strany aplikační sféry nebo nedostatečná publikace  

a propagace, kterou zajišťují nefinanční partneři tohoto projektu. 

 

 Podmínkou realizace a fungování rozšíření projektu AGENT je tady dodrţování práv  

a povinností, které jsou uvedeny ve smlouvě jednotlivých zainteresovaných partnerů. Důleţité 

je rovněţ neodklánět se od hlavních cílů projektu a dodrţování a rozvíjení klíčových a dílčích 

aktivit. Tyto podmínky je nutné dodrţovat v rámci rozvoje a udrţení spolupráce s novými 

partnery.  

 

 Následující obrázek č. 4. 1 zachycuje informační a komunikační model projektu 

AGENT rozšířený o nově vzniklou spolupráci mezi výše zmíněnými vysokými školami, 

vědecko-technologickými parky, inovačními centry a finančními partnery a spojením  

s projektem CERADA.  

 



60 

 

Obr. 4. 1 Informační a komunikační model projektu AGENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Obrázek znázorňuje jednotlivé instituce zapojené v projektu AGENT. Tyto instituce 

zastupují, na základě určitých kritérií zvoleni, zástupci z řad akademických, výzkumných či 

jiných pracovníků. Zastávají tedy pozici buď technologického skauta, kontaktní osoby nebo 

kontaktního manaţera. Kaţdá tato pozice má definovanou náplň práce, avšak všechny tyto 

zástupce spojuje aktivní obsluha informačního a komunikačního portálu a spolupráce v oblasti 

přenosu poznatků, transferu technologií a komercializace z akademické sféry do aplikační 

sféry.  

 

 Jednotlivé kontaktní osoby, technologičtí skauti a kontaktní manaţeři mezi sebou 

komunikují a vytvářejí tak komunikační a informační platformu, která je na obrázku 

zvýrazněna světle růţovou barvou. Komunikaci usnadňuje nejen „virtuální“ komunikační  

a informační portál, ale také moţnost navštívit kontaktní místo fyzicky na určitých, 

strategických, infrastrukturou dobře zajištěných a dostupných místech.  

 

 Jednotlivé kroky, které nastiňují nové moţnosti rozvoje spolupráce v rámci projektu 

AGENT, byly průběţně konzultovány se zástupci Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU 

Ostrava, jeţ jsou hlavními iniciátory vzniku tohoto projektu a podílejí se na jeho rozvoji, 

fungování a moţném rozšiřování.  
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 Do budoucna se tak počítá s následným rozvojem a propojením projektu AGENT  

s projektem CERADA, čímţ dojde k budování a rozšiřování spolupráce vedoucí k přenosu 

poznatků mezi akademickou, výzkumnou a vývojovou sférou a podnikatelskou sférou 

v zahraničí, tedy především v Polsku a Slovensku. 

 

 Není rovněţ vyloučena moţná spolupráce s finančními partnery. Ti by napomáhali 

například v hledání vhodného business partnera, který by finančně vypomohl při realizaci 

inovační myšlenky či projektu nebo v nalezení zdroje kapitálu, který bude zapotřebí 

k realizaci určitých projektů či řešení nastalých problémů u podnikajících subjektů.   
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5 Závěr  

  

 Cílem této diplomové práce bylo teoreticky definovat inovační potenciál a jeho vliv na 

rozvoj podnikání s následnou praktickou implementací do podmínek Podnikatelského 

inkubátoru VŠB-TU Ostrava. Tato práce umoţňuje zhodnotit praktické projevy podpory  

a rozvoje inovačního potenciálu, při vytváření synergického efektu, prostřednictví spolupráce 

a kooperace mezi akademickou sférou, výzkumnou a vývojovou sférou a podnikatelským 

prostředím, tedy aplikační sférou.  

 

 Z důvodu přehlednosti byla tato diplomová práce rozčleněna do tří základních částí. 

První část definuje teoreticko-metodologická východiska z oblasti inovací, inovačního 

podnikání a s tím související inovační potenciál. Současně jsou zde přiblíţeny hlavní 

myšlenky a cíle vzniku vědecko-technologických parků, inovačních center a samozřejmě 

podnikatelských inkubátorů, které napomáhají v podpoře a rozvoji inovačního podnikání 

především začínajících podnikatelů a malých a středních firem. 

 

 Druhá část byla zaměřena na praktické projevy inovačního podnikání a soudobou 

podporu a rozvoj inovačního potenciálu v rámci Podnikatelského inkubátoru Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava. Tato kapitola se zaměřuje na v současnosti probíhající 

projekt AGENT, jeho podstatu, aktivity, specifika a cíle. Součástí této kapitoly jsou 

zpracované a vyhodnocené výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na názory 

studentů v oblasti spolupráce vysokých škol s podnikatelskou sférou.  

 

 Kapitola návrhy a doporučení byla zaměřena na rozšíření současného projektu 

AGENT. Tato část se zabývala výběrem nových moţností a rozvoje spolupráce. Dále zde 

byly nastíněny způsoby implementace těchto nově vzniklých moţností zavedením do praxe  

a propojením v rámci vzniklé platformy. Závěr této kapitoly taktéţ shrnuje moţné přínosy, 

podmínky a rizika vzniklé rozšířením projektu AGENT. 
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