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Inovační strategie podniku 

Primárně lze definovat tři základní elementy podnikové 

inovační strategie: 

1. Konkurenční a národní pozice, 

2. Technologické cesty, 

3. Organizační a manažerské procesy. 

 

Na tyto tři elementy je nahlíženo ze dvou základních 

pohledů: 

A. Racionalistický pohled na inovační strategii 

B. Inkrementální pohled na inovační strategii 

 



 

 
 

 

Racionalistický pohled na inovační strategii 

• lineární model racionálního postupu: zhodnoť – rozhodni – 

proveď  

• ekvivalentem tohoto postupu ve firemním prostředí je tzv. SWOT 

analýza  

 

Tento přístup má firmě pomoci: 

• Uvědomit si trendy současného konkurenčního prostředí, 

• Připravit se na budoucí změny, 

• Zajistit, aby byla věnována dostatečná pozornost budoucím 

záležitostem   (vzhledem ke každodenním tlakům na náklady, 

příjmy, atd.) 

• Zajistit koherenci (spojitost) cílů a akcí v rámci velkých, funkčně 

specializovaných a geograficky oddělených organizací. 



 

 
 

 

Racionalistický pohled na inovační strategii 

V reálném světě je však velmi obtížné přesně zhodnotit aktuální situaci, a to i pro 
zkušené manažery nebo vědce – viz následující příklady: 

• „Válka ve Vietnamu se vyvíjí dobře a bude mít úspěch.“ (R. MacNamara, 1963) 

• „Myslím, že existuje světový trh asi tak na pět počítačů.“ (T. Watson, 1948) 

• „Nejvýznačnějším rysem Sovětského svazu je veselá atmosféra.“ (J. Stalin, 1935) 

• „Stanovení předpovědi je velice obtížné, zejména ohledně budoucnosti.“ (N. Bohr) 

• „Nedokážu si představit žádnou zásadní pohromu, která by se mohla této lodi přihodit.“ 
(kapitán Titaniku, 1912) 

 

Důvody této obtížnosti a s ní souvisejících „přehmatů“ (viz příklady výše) jsou dva:  

1.externí prostředí je jednak velmi komplexní (konkurence, zákazníci, státní regulace, 
atd.), a jednak se velmi rychle mění (nejen technické, ale i ekonomické, sociální a 
politické změny).  

2.manažeři ve velkých firmách se neshodnou na slabých a silných stránkách své firmy 
zčásti i proto, že jejich znalosti o tom, co se děje uvnitř firmy, jsou neúplné. V důsledku 
toho bývá často obtížné identifikovat vnitřní silné a slabé stránky podniku před získáním 
vlastní praktické zkušenosti (zejména v rychle se měnících technologických oborech).  

 

 



 

 
 

 

Inkrementalistický pohled na inovační strategii 

Vzhledem k existujícím podmínkám „inkrementalisté“ naopak zastávají 
názor, že úplné pochopení složitosti a změn je nemožné: jak naše 
schopnost pochopit přítomnost, tak schopnost předvídat 
budoucnost je proto nevyhnutelně omezená.  

 

Firma má pouze velmi neúplné znalosti o svém prostředí, o svých 
silných a slabých stránkách a o pravděpodobném tempu a zaměření 
změn v budoucnu. Musí být proto připravena svoji strategii 
přizpůsobovat v návaznosti na nové informace a poznatky, které se 
musí vědomě snažit získávat. Za těchto okolností představuje 
nejefektivnější postup: 

1.  Provádět záměrné kroky (nebo změny) směrem ke stanovenému cíli, 

2.  Měřit a hodnotit účinky těchto kroků (změn), 

3.  Upravovat (je-li to nutné) cíl a rozhodnout o dalším kroku (změně).  



 

 
 

 

Inkrementalistický pohled na inovační strategii 

Z těchto faktů plynou pro manažery dva hlavní důsledky: 

 

1. praxe při tvorbě podnikové strategie: ta by měla být 
chápána jako forma podnikového učení (z analýzy a 
zkušeností), jak se efektivněji vypořádat se složitostí a 
změnami. Konkrétní doporučení pro proces tvorby strategie 
můžeme formulovat takto: 

•  Vzhledem k nejistotě je potřeba zkoumat důsledky celé škály 
možných budoucích trendů, 

•  Je třeba zajistit širokou účast a neformální komunikační 
kanály, 

•  Je třeba podporovat různé zdroje informací, diskuzi a 
skepticismus, 

•  Je třeba počítat s tím, že se strategie bude muset změnit ve 
světle nových (a často neočekávaných) skutečností. 



 

 
 

 

Inkrementalistický pohled na inovační strategii 

2. Úspěšná řídicí metoda není nikdy zcela reprodukovatelná. Proto 
můžeme shrnout, že v podmínkách složitosti a změny – jinými slovy, 
v podmínkách pro řízení inovací – neexistuje nějaký snadno 
použitelný recept na úspěšné řídicí metody. Chceme-li získat 
užitečné poznatky ze zkušeností a analýzy jiných, musíme nezbytně 
postupovat takto: 

a) Kriticky posuzovat důkazy dokládající spojitost mezi faktory 
úspěchu a výsledky dosaženými pomocí určité řídicí metody.  

Vysvětlení úspěchu firmy Honda při průniku na americký trh motocyklů 
v šedesátých letech, které podává:  

aa) Boston Consulting Group: využití redukce nákladů na základě 
výrobních investic a získání poznatků v záměrně zacílených a 
specifických tržních segmentech;  

ab) Richard Pascale: flexibilita v produktově-tržní strategii v reakci na 
neplánované tržní signály, vysoce kvalitní technický návrh výrobku, 
výrobní investice v reakci na tržní úspěch. 



 

 
 

 

Inkrementalistický pohled na inovační strategii 

b) Pečlivě porovnávat kontext, ve kterém byla úspěšná řídicí metoda 
použita, s kontextem firmy, odvětví, technologie a země, kde se má metoda 
znovu použít.  

Jednoznačný závěr z průzkumu a zkušeností managementu říká, že hlavními 
faktory úspěšné implementace inovace jsou dobře fungující vazby mezi 
jednotlivými úseky podniku a vnějšími zdroji relevantních odborných a tržních 
znalostí. Pro řízení je tento poznatek užitečný, v praxi má svá omezení.  

Např. závěry z farmaceutické společnosti o tom, že klíčové vazby jsou mezi 
univerzitním výzkumem a firemním úsekem vývoje produktů, jsou zásadně 
zavádějící pro automobilku, kde se klíčové vazby nacházejí mezi vývojem, 
výrobou a dodavatelským řetězcem.  

A dokonce i v rámci stejného odvětví se mohou klíčové vazby časem měnit. Ve 
farmaceutickém průmyslu se akademický výzkum pomalu přesouvá z oblasti 
chemie do oblasti biologie. A v automobilovém průmyslu se při vývoji virtuálních 
prototypů musí uplatňovat výpočetní technologie a související dovednosti tak 
získaly na důležitosti i ve vazbách mezi vývojem, výrobou a dodavatelským 
řetězcem.  

 



 

 
 

 

Inovační strategie podniku 

Přínosy obou přístupů 

• Popsané řídicí nástroje a metody reprezentují jen velmi 

neúplně složitosti a změny reálného světa.  

• Jako takové tedy nemohou být více než pomocí při 

systematickém uvažování a kolektivním učení 

založeném na analýze a zkušenosti.  

• Zejména v podmínkách složitosti a změny pak mají 

ústřední význam tzv. tacitní (nevyslovené) znalosti 

jednotlivců a skupin (know-how založené na 

zkušenosti, které nelze jednoduše kodifikovat a 

reprodukovat), ať se jedná o návrhy automobilů a léků, 

anebo o strategické řízení inovací.  



 

 
 

 

Inovační strategie – odvětvová konkurence 

 S inovační strategií úzce souvisí i odvětvová 

konkurence.  

 V dospělých odvětvích je profitabilních příležitostí 

pochopitelně méně.  

 

 Existuje pět faktorů – sil, které pohánějí konkurenci 

v daném odvětví, přičemž každá z nich generuje 

příležitosti i hrozby: 

1.  Vztahy s dodavateli 

2.  Vztahy s odběrateli 

3.  Nově vstupující účastníci 

4.  Substituční produkty 

5.  Rivalita mezi zavedenými firmami 



 

 
 

 

Tržní strategie – inovační strategie 

Podle Portera existují dále čtyři obecné tržní strategie, ze 

kterých si firma musí vybrat: 

1.  Celkové vedení v nákladech. 

2.  Produktová diferenciace. 

3.  Zaměření na náklady. 

4.  Zaměření na diferenciaci. 



 

 
 

 

Tržní strategie – inovační strategie 

Obecné  inovační/technologické strategie podle M. Portera  

 Vedoucí 
pozice v 

nákladech 

Vedoucí 
pozice v 

diferenciaci 

Zaměření na 
náklady 

Zaměření na 
diferenciaci 

Vývoj produktů Nižší 
materiálové 
vstupy 

Zvýšení kvality Minimum funkcí Mezery na trhu 
(niche market) 

 Rozšíření funkcí   

Snadnost 

výroby 

   

 Doručitelnost   

Zdokonalení 
logistiky 

   

Vývoj procesů Křivka určení Preciznost Minimalizace 

nákladů 

Preciznost 

Úspory z 
rozsahu 

Kontrola kvality  Kontrola kvality 

 Doba odezvy  Doba odezvy 
 



 

 
 

 

Inovační vůdcovství versus 

inovační následovatelství 

Nakonec se podle Portera musí firma rozhodnout také mezi 2 hlavními tržními 

strategiemi.  

 

1. Inovační „vůdcovství“ – firma se zaměřuje na to, aby byla první na trhu, na 

základě své vedoucí technologické pozice. To vyžaduje silnou angažovanost 

firmy v oblasti kreativity a přebírání rizik, a také úzké vazby jak se zdroji 

relevantních nových znalostí, tak s potřebami a reakcemi zákazníků. 

 

2. Inovační „následovatelství“ – firma se rozhodne na trh vstoupit později, na 

základě napodobení – tedy učení ze zkušeností od technologického lídra. To 

vyžaduje silnou angažovanost v oblasti konkurenční analýzy a inteligence, 

reverzního inženýringu (tj. rozebrání, testování, hodnocení výrobku 

konkurence, pochopení jeho fungování, jeho výroby a proč přitahuje 

zákazníky) a také v oblasti snižování nákladů a schopnosti učení (aplikace 

poznatků) ve výrobě.  

 



 

 
 

 

Inovační vůdcovství versus 

inovační následovatelství 

• V praxi je samozřejmě hranice mezi inovátory a následovateli mnohem méně 

zřetelná.  

• Například z jedné významné studie produktových strategií, která zahrnovala 

téměř 2300 firem, vyplynulo, že „tržní průkopníci“ mají i nadále vysoké výdaje 

na výzkum a vývoj, ale že tyto následné výdaje jsou směrovány hlavně na 

drobnější, inkrementální inovace. Z výzkumu vyplynul určitý model, kdy 

průkopnické firmy nepokračují ve své původní strategii inovačního vůdcovství, 

ale namísto toho se zaměřují na využití svých kompetencí v menších 

inkrementálních inovacích.  

• Naopak u firem typu „pozdější příchozí“ se ukázalo, že zaujímají jednu ze dvou 

velmi odlišných strategií. První je založena spíš na schopnostech než na 

výzkumu a vývoji nových produktů – například vynikající distribuci nebo lepší 

podpoře prodeje. Druhou, zajímavější strategií je zaměřit se na hlavní projekty 

vývoje produktů s cílem konkurovat původní průkopnické firmě.  



 

 
 

 

Inovační strategie – konkurenční hrozby 

• Porter také tvrdí, že inovační strategie by měla být 

zaměřena na to, aby odrážela konkurenční hrozby jak od 

zavedených hráčů v daném odvětví, tak od potenciálních 

nových účastníků, včetně nových a substitučních produktů 

založených na nových technologických příležitostech.  

• Takový případ nastal, když radikální změna 

v polovodičové technologii během dvaceti let zcela 

transformovala strukturu a konkurenční podmínky 

amerického počítačového průmyslu – od několika 

integrovaných oligopolních firem dodávajících v podstatě 

na trh kancelářských strojů po roztříštěnou strukturu 

s mnoha novými účastníky a několika málo zbylými 

původními hráči.  



 

 
 

 

Případová studie: Technologické změny 

v počítačovém odvětví od roku 1970 
Vývoj v počítačovém průmyslu v USA za posledních 25 let je zářným příkladem toho, jak 

může technologická změna kompletně transformovat strukturu a konkurenční podmínky 

v určitém odvětví. Na počátku sedmdesátých let dominovalo tomuto odvětví několik 

výrobců sálových počítačů (mainframů), z nichž někteří byli plně vertikálně 

integrováni – zajišťovali si všechno, od výroby základních komponent po distribuci. 

Vstupní bariéry do tohoto odvětví byly vysoké, pozice dodavatelů byla relativně slabá a 

zákazníci měli omezený rozsah výběru. Do počátku devadesátých let se odvětví 

doslova dezintegrovalo, s nezávislými firmami (většinou novými účastníky, kteří na 

tento trh vstupovali po roce 1970) konkurujícími ve všech stadiích, od základní výroby 

komponent po distribuci. Hlavním destabilizujícím faktorem bylo rychlé tempo 

technologického vývoje mikroprocesorů. Tím se drasticky snížily náklady výpočetní 

techniky a tak se snížily i bariéry pro další uživatele mikroprocesorů a otevřela se celá 

škála potenciálních aplikací mimo sféru mainframů a velkých organizací – z nichž 

nejvýznamnější je samozřejmě osobní počítač. Současně vznikla celá řada nových 

příležitostí pro firmy vyrábějící systémový a aplikační software. Nedávný vývoj 

bezdrátových technologií dále rozšiřuje dosah počítačových technologií a použití 

mikroprocesorů, vznikají stále dokonalejší a menší zařízení, smazávají se rozdíly 

mezi mobilními počítači, mobilními telefony a zařízeními PDA (personální digitální 

organizéry).  



 

 
 

 

Inovační strategie v malých firmách 

 Předchozí informace se týkaly hlavně problematiky řízení inovací ve velkých, 

složitých organizacích, kde je uvědomělé řízení nezbytné, aby se 

specializované zdroje a dovednosti koordinovaly nebo integrovaly. Ale stejně 

jako velké firmy, i jejich menší protějšky se také musí zabývat svojí tržní pozicí, 

svými možnými technologickými cestami, budováním kompetencí a svými 

organizačními procesy. Výzvy pro management se však tady prezentují 

poněkud odlišným způsobem.  

 

 Z výzkumů vyplývá, že malé inovující firmy vykazují v porovnání s velkými 

společnostmi tyto charakteristiky:  

• Mají podobné cíle – vyvinout a kombinovat technologické a jiné kompetence 

tak, aby byla firma schopna poskytovat zboží nebo služby, které zákazníky 

uspokojují lépe než jiné alternativy a které je obtížné napodobit. 

• Organizační silné stránky – snadnost komunikace, rychlost rozhodování, míra 

motivace zaměstnanců a ochota přijímat nové věci. Z tohoto důvodu menší 

firmy často nepotřebují formální strategie, které jsou ve velkých organizacích 

nutné pro zajištění komunikace a koordinace. 



 

 
 

 

Inovační strategie v malých firmách 

Technologické slabé stránky – specializovaná (úzká) 

sada technologických schopností, odborné způsobilosti, 

neschopnost vytvořit a řídit složité systémy, neschopnost 

zajistit dlouhodobě rozsáhlé financování a rizikové 

programy.  

 

Odlišné sektory – malé firmy mají větší příspěvky 

k inovačnímu procesu v určitých odvětvích, jako je např. 

strojírenství, výroba přístrojů nebo vývoj softwaru; naopak 

velké firmy dominují inovačnímu procesu např. v odvětví 

chemického průmyslu, elektroniky nebo dopravy.  



 

 
 

 

Inovační strategie v malých firmách 

 

Mylná tvrzení o inovacích v malých firmách 

Mylná tvrzení                                                 Co ukazují důkazy 

„Malé firmy vytěží z významných inovací nejvíce.“ 
 
„Malé firmy provádějí málo inovací, protože mají 
omezené zdroje na výzkum a vývoj.“ 
 
 
 
„Malé firmy jsou mnohem inovativnější než velké 
 firmy, protože mají vyšší podíl inovací, než 
odpovídá podílu jejich výzkumu a vývoje.“ 
 
„Nové malé firmy vytvářejí mnoho zaměstnanosti.“ 

Záleží to na technologii 
 
Malé firmy provádějí mnoho neformálních 
a neměřitelných aktivit v oblasti výzkumu a vývoje 
a produkují podíl inovací zhruba odpovídající 
jejich výstupu a počtu zaměstnanců.   
  
Neplatí to, pokud zahrnete neměřený, částečný 
výzkum a vývoj. 
 
 
Ale také mnoho zaměstnaneckých míst ztrácejí, 
protože mají vysokou „úmrtnost“.  



 

 
 

 

Standardní přístup k řízení inovací x open innovation 

Dosavadní pasáže tohoto vzdělávacího modulu se 

zaměřovaly zejména na to, co by firma jako taková, ať už 

malá či velká, měla dělat pro to, aby systémovým a 

koordinovaným přístupem k vlastním VaVaI aktivitám 

posílila či přinejmenším udržela svou pozici na trhu, 

eventuálně expandovala na další trhy.  

Nyní začneme přemýšlet v širším měřítku, a to tím 

směrem, že firma není v regionálním či národním 

inovačním systému jediným hráčem, a že může pro 

svou vlastní inovační výkonnost a 

konkurenceschopnost vytěžit rovněž z externích 

výsledků VaV.  



 

 
 

 

Porovnání uzavřené a otevřené inovace 

Uzavřený model podnikání Otevřený model podnikání 
Chytří lidé v našem oboru pracují pro nás.  Ne všichni chytří lidé pracují pro nás. My však 

potřebujeme s těmito spolupracovat. 

Být ziskoví znamená objevit, vyvíjet a prodávat. Externí VaV může vytvořit významnou hodnotu, 
interní VaV je potřebný k dosažení alespoň 
části této hodnoty. 

Pokud něco sami vynalezneme, je cílem 
vynález v podobě finálního produktu na trh pod 
naším jménem. 

Nepotřebujeme vlastní výzkum k tomu, 
abychom z výzkumu mohli profitovat. 

Kdo přijde s inovací první, vyhrává. Promyšlený model podnikání a tímto 
promyšlený vstup na trh je lepší než být za 
každou cenu na trhu první. 

Pokud vytvoříme většinu a nejhodnotnější 
inovace v oboru, vyhráváme. 

Pokud budeme využívat nejlepším způsobem 
jak interní, tak externí myšlenky a řešení 
problémů, zvítězíme.  

Absolutní kontrola našeho duševního 
vlastnictví, nikdo jiný z něho nemůže profitovat. 

Profitujme z použití našich myšlenek vně naší 
společnosti (licence, prodej duševního 
vlastnictví).  

 



 

 
 

 

A co je tedy otevřená inovace? 

Otevřená inovace je nový přístup v nakládání s myšlenkami a 

problémy lidí, podnikatelských subjektů i státního sektoru, který ovšem 

není v podmínkách České republiky jednotně řešen. V podmínkách 

České republiky neexistuje žádný ucelený přístup k této problematice, 

není nabídnut žádný nástroj pro využití výhod otevřených inovací. 

Novost otevřené inovace je právě v tom, že řešení problémů 

nejsou již hledána pouze uvnitř firmy, která je oním majitelem 

problému. V případě, že problém nelze vyřešit z jakéhokoli důvodu 

vlastními prostředky, není takový problém neřešitelný, jen je zapotřebí 

nalézt vhodného řešitele problému. Řešitele můžeme hledat 

nejrůznějšími způsoby, v dnešní době se zřejmě nejvíce bude využívat 

doporučení a odkazů na subjekty, o kterých někdo ví, že podobný 

problém již řešily a dospěly k úspěšnému řešení. V takovém případě 

se při hledání řešení obracíme na naše nejbližší čí blízké okolí.  



 

 
 

 

Inovační metody 

Některé lze označit za systematické postupy hledání inovačního 

řešení v celém inovačním procesu, jiné řeší jen jeden dílčí problém. 

 

Uveďme si nejdřív všeobecný postup hledání inovačního řešení: 

1.  Uvedení do problému, definování problému a inovačního projektu 

2.  Měření – trh, zákazníkovy potřeby, procesy, požadavky, parametry 

3.  Analýza příčin problému, analýza omezení a úzkých míst, kritické 

procesy a funkce, protiřečení 

4.  Hledání řešení, překonání protiřečení, generování nápadů, hledání 

analogií a inspirace 

5.  Realizace nápadů, testování řešení, pilotní projekty, prototypy, 

testy na trh, experimenty 

6.  Plošné rozšíření inovace, podnikatelské plány, investice 



 

 
 

 

Inovační metody 

Intuitivní postupy hledání řešení Systematické přístupy k inovacím 
6 klobouků WOIS 

635 TOC 

Brainstorming, Brainwriting Six Sigma 

Mind mapping Systematické inovace 

Laterální myšlení Creax 

Bionika TRIZ 

Synektika  

 



 

 
 

 

6 klobouků, Six Thinking Hats, de Bono Hats 

 • Podpora kreativity a paralelního myšlení v týmu, vyváženost pohledů 

z různých uhlů na řešení problémů v týmu, podpora strukturovaného 

myšlení v týmu při workshopu. Metodu rozpracoval Edward De Bono – 

známý propagátor laterálního myšlení. 

• Lidé v týmu si nasadí na hlavu klobouky různé barvy a každý se musí na 

problém podívat z perspektivy, kterou definuje barva klobouku: 

 Bílý klobouk – barva nestrannosti, čísla, fakta, informace. Člen týmu se 

dívá na problém bez jakýchkoliv emocí, vysvětlování a argumentací. Bílá 

barva umožňuje hovořit jen o faktech, číslech, potřebách a nedostatcích. 

S bílým kloboukem pokládáme jen otázky informačního a datového 

charakteru. S bílým kloboukem se ptáme jen na data, sbíráme je, ale 

neříkáme svůj názor. 

 Červený klobouk – emoce, intuice, pocity. Člen týmu s červeným 

kloboukem se odpoutá od faktů a dává najevo jen svůj pocit, který 

z problému má, projektuje svou intuici. Je nutné pocity a intuice každého 

individuálně pojmenovat, aby se pak nezpozorované nebo neidentifikované 

pocity nestaly v celém průběhu řešení blokem. Červený klobouk umožňuje 

maximální spontánnost, zviditelňuje pocity, které není třeba komentovat ani 

zdůvodňovat.  



 

 
 

 

6 klobouků, Six Thinking Hats, de Bono Hats 

   Žlutý klobouk – pozitivní a konstruktivní přístup. Podporuje nositele 

k optimismu, soustřeďuje se výhradně na všechna pozitiva a hodnoty, které 

s sebou problém a jeho vyřešení přináší. Ptá se: Jak si pomůžeme, když 

toto vyřešíme? Co všechno dobrého nám přinese vyřešení problému? 

Návrhy spod žlutého klobouku jsou konstruktivní, zkoumají se přednosti a 

hodnoty řešení podložené konkrétními argumenty.  

 

  Černý klobouk – negativismus, proč něco nepůjde. Kritické hodnocení, 

pohled na problém přes všechny možné negativní důsledky. Typické otázky 

nositele černého klobouku jsou: Co by se stalo, kdybychom problém 

nevyřešili? Jaké jsou hlavní nedostatky, omyly a chyby nabízeného řešení? 

Úlohou nositele je přinést do systému řešení problému konstruktivní dávku 

skepse a pragmatismu. Černý klobouk porovnává nabízené řešení 

s reálnou situací i se zkušeností z minulosti a upozorňuje na možná úskalí 

a rizika. 



 

 
 

 

6 klobouků, Six Thinking Hats, de Bono Hats 

 
  Zelený klobouk – barva přírody, symbol laterálního myšlení. Zelený 

klobouk je zdrojem kreativního myšlení. Nositelé tohoto klobouku jsou 

zplnomocněni k tomu, aby přednášeli jakékoliv nápady realizací. Zelený 

klobouk má právo mlčky probírat myšlenky a přemýšlet, zda neexistují jiné 

varianty.  

 

  Modrý klobouk – nebe nad hlavou, odstup. Modrý klobouk je klobouk 

řídící funkce. Myslitel s modrým kloboukem organizuje celé myšlení. On 

rozhoduje, který klobouk si kdo nasadí, vypracovává závěry, shrnutí, 

zapisuje podněty. Je to klobouk facilitátora, což však neznamená, že je 

určený výhradně jednomu člověku. Každý člen může požádat v průběhu 

sezení o modrý klobouk. Modrý klobouk je kloboukem nadhledu, objektivity 

a praxe.  



 

 
 

 

6 klobouků, Six Thinking Hats, de Bono Hats  

Praktické cvičení 

 1. Jsme potravinářská firma, chceme vstoupit na trh s energetickými 

nápoji, zvažujeme vývoj nového energetického nápoje, který kromě 

energetických stimulantů bude obsahovat látky prospěšné lidskému 

zdraví (hořčík, zinek, aj.) – mělo by se jednat o produkt bez vedlejších 

účinků. Chceme tak rozšířit naše stávající portfolio potravinářských 

výrobků (pečivo, cereálie, műsli tyčinky, aj.). Analyzujte tento záměr dle 

postupu a zásad metody 6 klobouků.  

 

2. Jsme strojírenská firma dodávající standardní ocelové brzdové 

kotouče pro automobilky. Chceme rozšířit portfolio našich výrobků a 

zvažujeme vývoj kompozitových keramicko-karbonových brzdových 

kotoučů, které mají větší brzdný účinek, odolnost a životnost. Tyto 

kotouče chceme nabízet výrobcům vysokovýkonných luxusních a 

sportovních vozů. Analyzujte tento záměr dle postupu a zásad metody 6 

klobouků.  

 



 

 
 

 

Bionika 

•  Systematický přenos biologických struktur, mechanismů a systémů na vývoj 

technických systémů, nových technologií a inovací. 

•  Vytvoření interdisciplinárního týmu z oblasti techniky a biologie, který 

spolupracuje a hledá nová interdisciplinární řešení.  

Využití přírodních inspirací 

pro nalezení technického řešení 

 
Realizace přírodního principu 

při technickém řešení  

Napodobení přírodní struktury 

 technickými materiály 

Přímé využití 

přírodního systému 

a
b
s
tra

h
o
v
á
n
í 

Abstraktní model 

Abstraktní model 

Abstraktní model 

Přírodní systém Technický systém 
k
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a
c
e

 



 

 
 

 

Bionika 

Bionické principy: 

1.  Princip minima-maxima: s minimem materiálu a energie se dosahuje maximálního 

výkonu 

2.  Princip multifunkčnosti: jeden orgán má vícero funkcí  

3.  Princip specializace: jednotlivé prvky systému mají specializované funkce 

4.  Princip využívání energie z okolí 

5.  Princip dynamiky a flexibility: živé systémy dynamicky reagují na změny v okolí 

6.  Princip optimálního uspořádání: struktura systémů se přizpůsobuje podmínkám v okolí 

– adaptivní materiály, fraktálové struktury, améby 

7.  Princip uzavřeného cyklu: recyklace, koloběh materiálů v přírodě, podnik jako živý 

organismus 

8.  Princip kompatibility systémů: například orgány živočichů jsou kompatibilní 

s prostředím, aby si dokázaly získávat potravu 



 

 
 

 

Blue Ocean Strategy (BOS) 

• Soubor systematických nástrojů na vytváření nových 

trhů, nových strategických příležitostí růstu. 

• Existuje množství teoretických a manažerských postupů, 

jak rozvíjet existující obchod. Metodika Blue Ocean 

Strategy jako první systematicky popisuje způsob 

vytváření nových trhů. Základem je hodnotová inovace 

založená na strategii odlišení, hledání potenciálu 

v nezákaznících a celkovém vybalancování nového 

byznysu: užitek-cena-náklady. Byla úspěšně aplikovaná 

v Singapuru, v Samsungu a mnoha dalších firmách po 

celém světě. Metodika vznikla v institutu INSTEAD, 

jejími tvůrci jsou profesoři W. Ch. Kim a R. Mauborgne.  

 

 



 

 
 

 

Blue Ocean Strategy (BOS) 

Postup, Nástroje: 

1. Benchmarking 

Proveďte srovnání firmy s konkurenty a vykreslete obraz strategie takový, jaký 

právě je. Zjistíte, kde máte konkurenční výhody, konkurenční nevýhody, shodu. 

2. Identifikace 

Jděte do terénu k zákazníkům a prozkoumejte šest cest vytváření nových trhů. 

Hledejte zvláštní výhody a alternativní výrobky a služby. Zjistíte, které užitky 

byste měli odstranit, které změnit nebo vytvořit nové. 

3. Návrh strategie 

Navrhněte novou strategii s vysokým odlišením v nabídce hodnot zákazníkům. 

Vybalancujte užitky, cenu a náklady tak, aby celý model byl vysoce ziskový pro 

obě strany. 

4. Komunikace a realizace 

Nejslibnější variantu nové strategie sdělte vhodným způsobem zákazníkům a 

spolupracovníkům.  Soustřeďte se na výběr nejlepších lidí a potřebné zdroje. 

Odstraňte všechny překážky realizace strategie.  

Překážky – kognitivní, politikaření, motivace, omezené zdroje 

 

 

 



 

 
 

 

DFMA (Design for manufacturing and 

Assembly) Workshop  

 Použití 

Workshop zaměřený na změny konstrukce a technologie výrobků, 

konstrukčních prvků a součástek s cílem redukovat nároky na výrobu a 

montáž z hlediska spotřeby času, nákladů, nekvality a minimalizace dalších 

nežádoucích jevů.  

 

Popis 

Až 80 % nákladů na novu součástku se definuje v předvýrobních etapách, kde 

se určuje materiál a výrobní proces. Redukce nákladů po ukončení 

předvýrobních etap je drahá a možnosti optimalizace jsou již omezené. DFMA 

workshop se neorientuje jenom na redukci nákladů na materiál a výrobní 

proces v předvýrobních etapách, ale umožňuje také analyzovat alternativní 

koncepty výroby a montáže a hledat nové inovativní řešení, DFMA vede také 

k hledání nejlepších praktik, benchmarkingu a analýze konkurence.  



 

 
 

 

DFMA (Design for manufacturing and 

Assembly) Workshop  

 Metody 

 

•  Analýza funkcí 

  Analýza výrobku z hlediska výroby     

a montáže 

  Generování variant struktur 

  Metody hodnocení 

Katalog konstrukčních pravidel 

 

100 pravidel! 

Analýza funkcí 

Analýza struktury 

spojů, součástek 

Návrh struktury 

výrobku 

Návrh součástek 

Hodnocení, výběr 



 

 
 

 

DFMA (Design for manufacturing and 

Assembly) Workshop  

Analýza 

Workshop – hledání 

řešení 

Hledání konceptu 

Vyhodnocení 

• Analýza situace  

• Formulace cílů a okrajových podmínek 

• Výběr součástek, montážních skupin 

 

• Úvod do DFMA – principy, postupy  

• Sběr návrhů 

• Zpracování návrhů 

 

 

• Vyhodnocení 

• Kombinace dílčích řešení 

 

• Prezentace 

• Dokumentace 

Metodická  

příprava 

Protokoly 

Moderac

e 

Technik

a 

kreativit

y 



 

 
 

 

DFMA (Design for manufacturing and 

Assembly) Workshop  
Hledání zlepšení v následujících oblastech: 

1.   Redukce počtu součástek 

2.   Redukce počtu materiálů 

3.   Zjednodušení výroby a montáže 

4.   Zjednodušení zkoušení, kontroly a opravy chyb 

5.   Manipulace s materiálem 

6.   Chybovost procesu 

7.   Redukce nákladů  



 

 
 

 

Six Sigma 

• Metodika systematického zlepšování procesů redukcí jejich variability. 

Základem Six Sigma je detailní znalost požadavků zákazníků, disciplinované 

používání faktů a objektivních údajů, statistické analýzy a neustálé úsilí 

zaměřené na optimalizaci procesů.  

• 6 Sigma procesy produkují méně než 3,4 chyb na milion příležitostí 

• Všechno, co není ideální, je příležitostí ke zlepšení 

• Chyby stojí peníze 

• Porozumění procesům a jejich zlepšování je nejefektivnější cesta 

k nadprůměrným výsledkům 

• Využívá se projektová organizace s přesně definovanými úlohami sponzorů, 

projektových manažerů (black belti) a specialistů (green belti) 

Řešení problému probíhá v pěti krocích: 

1.   Define (definuj) 

2.   Measure (měř) 

3.   Analyse (analyzuj) 

4.   Improve (zlepšuj) 

5.   Control (řiď) 



 

 
 

 

Six Sigma 

Krok  Popis Nástroj Výsledek 
D D1 Identifikace CTQ projektu Zákazník, SIPOC CTQ projektu 

D2 Zadání projektu Projekt charter 
D3 Vytvoření mapy procesu SIPOC 

M M1 Výběr a popis ukazatelů projektu 
Y 

CE diagram, PF 
hodnotová analýza, 
QFD, FMEA, MSA, 
Pareto 

Y – projektu 

M2 Plán sběru, sběr údajů X, Y Standardy pro Y, plán 
sběru údajů 

A A1 Určení způsobilosti procesu Y Průběhový graf, 
analýza způsobilosti, 
benchmarking, procesní 
analýza, hypotézy 

Způsobilost procesu 
A2 Definování cílů výkonnosti Y Cíle zlepšení pro Y 

projektu 

A3 Identifikace zdrojů rozptylu X Uspořádání X podle 
priorit 

I I1 Potvrzení významných příčin X Tim, DoE, faktorový 
experiment, simulace, 
poka-yoke 

Seznam 
nejdůležitějších X 

I2 Návrh a ověření řešení X, Y Návrh řešení 

C C1 Implementace systému řízení a 
kontroly procesu, ukončení 
projektu 

MSA, analýza 
způsobilosti, řídící graf, 
FMEA 

MSA, plán kontroly, 
udržování řešení 

C2 Sledování přínosů projektu Způsobilost X, Y 
procesu, přínosy 
projektu 

 



 

 
 

 

TRIZ 

• Soubor systematických nástrojů na inovace. 

• 98 % inovací využívá nějaký již známý princip řešení 

• Pouze dvě procenta inovací mají charakter pionýrských objevů 

• Inovace se dají hledat systematickým způsobem 

• Výsledek více než 40letého výzkumu (a stále probíhá) 

 

Čtyři zásadní závěry: 

1. V rozličných průmyslových odvětvích a specializacích se neustále opakují 

stejné problémy a řešení 

2. Nejsilnější řešení vycházejí z identifikace a eliminace konfliktu (protiřečení) 

3. Nejlepší řešení proměňují ohrožení v užitečné zdroje 

4. Technické trendy se dají předpovídat, technické systémy se vyvíjejí 

evolučně 

• Matice TRIZ (39 parametrů) 

• 40 principů TRIZ 

 

 

 



 

 
 

 

TRIZ 



 

 
 

 

Brainstorming, Brainwriting, 635 

 •      Intuitivní metoda na generování nápadů a návrhů řešení. 

•      Cílem brainstormingu je vyprodukovat v co nejkratší době co nejvíc   

      myšlenek. 

 

Postup: 

1.    Příprava: moderátor, zapisovatel, místo 

2.    Definování problému 

3.    Sestavení týmu: 5 až 7 lidí (dobří jsou i laici, neodborníci) 

4.    Zahájení schůzky, vysvětlení pravidel 

5.    Prezentace problému a diskuze, analýza, případné korekce 

6.    Brainstorming - 20 až 40 minut, spontánní generování nápadů, vzájemná     

inspirace, moderátor dává impulzy, vede účastníky k tématu, řídí dodržování 

pravidel 

7.    Zapisovatel zaznamenává všechny nápady na viditelném místě 

8.    Brainstorming se končí, když se i přes stimulaci negenerují další nápady 

9.    Zpracování výsledků: třídění a vyhodnocení nápadů 

10.    Zpracování závěrečného protokolu 



 

 
 

 

Brainstorming, Brainwriting, 635 

 Pravidla 

1.  Vytvořte skupiny lidí (ideální počet 5 až 7) 

2.  Napište viditelně hlavní témata sezení (přesné a jasné pojmenování) 

3.  Ujistěte se, zda všichni rozumějí zadanému tématu a jsou s ním 

seznámeni a nehrozí informační šumy 

4.  Zopakujte všechna základní pravidla – zákaz hodnotit nápady, cílem 

sezení je dát dohromady co největší počet myšlenek, volný průběh, 

nekritizuje se žádný nápad, poslouchejte všechny podané nápady a 

využívejte je k podnícení dalších myšlenek, zamezte jakékoliv diskusi 

o nápadech během sezení 

5.  Brainstorming začíná – každý může hovořit kdykoliv a o čemkoliv 
 



 

 
 

 

Brainwriting je spolu s metodou 635 jednou z nejpoužívanějších metod 

písemné diskuze. Základní pravidla jsou v podstatě stejná jako při 

metodě 635, kde 6 členů týmu napíše 3 nápady na kartičku v čase 5 

minut na jedno kolo. Po každých 5 minutách se kartičky posunou 

sousedovi vpravo. Účastníci si přečtou všechny nápady, a buď rozvinou 

nápad hlouběji, nebo doplní další myšlenku. Po pěti minutách začíná 

druhé kolo. Tento proces se opakuje, dokud se ke každému nedostanou 

jeho vlastní kartičky, které napsal v prvním kole. Na závěr všechny 

myšlenky shrneme a zaznamenáme.  

 

Při brainwritingu je jeden dost podstatný rozdíl v tom, že se nemění čas 

jednotlivých kol, vlastně tato kola neexistují. Každý účastník může 

postupovat takovým tempem, jaké mu vyhovuje, i když by se měl snažit 

vyprodukovat co nejvíc nápadů.  

 

 

Brainstorming, Brainwriting, 635 

 



 

 
 

 

635 

 Praktické cvičení – metoda 635: 

Jste zaměstnanci firmy vyrábějící sportovní oblečení. Zvažujete vstup na 

trh se sportovní obuví. Přemýšlejte, jaká sportovní obuv by to měla být a 

v čem by se měla odlišovat od konkurenčních výrobků. Přemýšlejte 

komplexně se zahrnutím různých faktorů jako je cena, kvalita, design, 

potřebné investice do vývoje a výroby, cílové skupiny/segmenty 

zákazníků, distribuční kanály, reklama, substituční a komplementární 

výrobky, aj. 



 

 
 

 

IDEO 

 • Soubor systematických nástrojů na vývoj nových produktů. 

 

• Ideo se sídlem v Silicon Valley je jedna z nejvýznamnějších firem 

v oblasti designu, vývoje nových produktů, inovací. Využívá postup 

založený na pěti krocích. Objevení, Brainstorming, Rapid 

prototyping, Doladění, Implementace. 

 

• Metodika byla použitá v mnoha velkých inovačních projektech Oral 

B, Steelcase, Palm V stejně jako ve společnostech Intel, Lufthansa, 

Nestlé, Samsung. Po celém světě pracuje pro Ideo 400 

marketingových pracovníků, vývojářů, designérů, projektantů, HW a 

SW odborníků, sociologů. V žebříčku nejinovativnějších firem se 

neustále objevuje na předních místech.  



 

 
 

 

 

 Ideo – pět kroků. Firma Ideo vypracovala pětikrokový model vývoje 

nových výrobků. 

1. Objevení. Tým firmy Ideo složený ze sociologů, psychologů a 

zákazníků se snaží porozumět procesům zákazníka, uživatele. Využívá 

přitom více technik: sledování a pozorování zákazníků, interview, 

vyprávění příběhu, zkušenosti, vizualizaci chování zákazníka. 

2. Brainstorming. Ideo využívá silně koncentrovaný proces generování 

ideí. Soustřeďuje se na téma, kvalitu myšlenek i jejich kvantitu. Myšlenky 

vizualizuje, ovšem nepodmiňuje („dobrá, ale…“), jen je dává do 

souvislostí. Brainstorming je rychlý, koncentrovaný na téma. 

3. Rapid prototyping. Cílem je co nejdříve vytvořit modely pro 

vyzkoušení a získání zpětné vazby. Využívá přitom fyzické modely, ale i 

hrané situace, nebo v případě služeb scénáře chování. Modely nemusí 

být detailní a perfektní. 
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 4. Doladění. V tomto kroku se jedná o zaměření se na nejslibnější 

myšlenky. Důraz je kladen na získání požadovaných parametrů a 

získání vyjádření od všech zainteresovaných stran projektu. Jde o 

aktivní zapojení zákazníka do procesu výroby. 

5. Implementace. V tomto kroku firma Ideo do realizace zapojuje 

svoje lidi, a to ty, kteří mají zkušenosti v různých oblastech vědy, 

techniky, materiálů, estetiky, designu, sociálního chování, web 

designu, biometriky, statistiky, marketingu.  

 

V následujícím období se tento přístup rozšířil i do oblasti služeb. 

Využívá jej několik nemocnic v USA, ale slouží také při navrhování 

interiérů s vysokým stupněm novosti a funkčnosti.  

Ideo pomáhá společnostem zvýšit výkonnost inovačního procesu, 

navrátit jim schopnost znovuobjevovat svůj byznys (GE, P&G). 

 

 

 



 

 
 

 

Transfer technologií  

 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.  

• Iniciátorem TT mohou být jak strana nabízející (producenti nových technologií, vysoké 

školy, výzkumné a vývojové instituce), tak i strana poptávající (uživatelé nových 

technologií – zejména malé a střední firmy).  

• Impulsem pro transfer může být buď existence určitého problému, v němž se hledá 

řešení, nebo naopak existence nového technického řešení, pro něž se hledá praktické 

uplatnění a rozšíření.  

• Služby pro transfer technologií mají v zahraničí především charakter veřejnoprávních 

služeb poskytovaných hospodářskými komorami a jinými institucemi.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Transfer technologií  

Pro současnou situaci v transferu technologií jsou 

charakteristické některé marginální pozitivní skutečnosti, 

mj.:  

•  Vysoká podnikatelská aktivita zakladatelů nových firem, 

mezi nimiž se objevují firmy inovačně orientované, 

•  Vznik společných podniků se zahraničními partnery, 

s nimiž přicházejí i nové progresivní technologie, 

•  Intenzifikace podpory malých a středních podniků ze 

státních prostředků i prostředků EU, 

•  Intenzivní rozvoj produkčních software, 

•  Zakládání a další rozvoj vědeckotechnických parků. 

 

 

 



 

 
 

 

Organizační formy technologického transferu 

Transfer technologií v nehmotné formě se uskutečňuje následujícími 

způsoby:  

• Prostřednictvím odborných publikací a technických zpráv, 

• Prostřednictvím patentů, a to informací obsažených v patentových 

spisech, patentovými licencemi a dále licencemi ochranných 

známek a know-how, 

• Osobními kontakty, zejména prostřednictvím odborných 

mezinárodních konferencí, seminářů, schůzek v rámci odborných 

společností, studijními cestami, návštěvami institucí, odborných 

veletrhů a výstav, návštěvami odborníků, konzultantskou činností, 

společnými výzkumnými činnostmi, 

• Vznikem nové společnosti (tzv. „spin-off“) oddělením výzkumného 

z týmu z univerzity, výzkumného ústavu či firmy 

• Ostatními formami jako napodobováním či imitací, nelegálními 

formami. 

 

 



 

 
 

 

Komerční a nekomerční transfer technologií 

Transfer technologií je možné rovněž dělit na „komerční“ (smluvní) a 

„nekomerční“.  

Komercializace transferu znamená, že pro předávající stranu technologie 

představuje určitý druh zboží, které má hodnotu a jejíž využití je zdrojem 

výnosů příjmů. Pro kupující stranu znamená získání technologie sice náklady, 

současně však její využití znamená přínos v podobě vyšší 

konkurenceschopnosti, získání nových trhů a v konečném důsledku rovněž 

zvýšení hospodářského výsledku.  

Za „nekomerční“ transfer nehmotného majetku jsou v uvedeném členění 

považovány přenos informací prostřednictvím odborných časopisů konferencí, 

mezinárodním pohybem osob (migrací), studijním pobyty profesů a 

doktorandů, studiem v zahraničních technických institucích, apod.  

Z uvedeného je zřejmé, že transfer technologií je podstatně širší kategorií než 

licence, za které bývá někdy neprávně označován. 

Nejúčinnějšími a zároveň nejnákladnějšími formami transferu technologií 

jsou licence, výzkum na zakázku a vlastní výzkum.  

 

 

 



 

 
 

 

Časová náročnost transferu technologií 

• Existuje určitá souvislost mezi časovým zvládnutím nové 

technologie či know-how a možností využití vědecko-

technických poznatků podle jednotlivých forem.  

• Nejrychlejší je forma licence, relativně rychlé jsou i ty 

formy, při nichž dochází k transferu prostřednictvím 

výzkumných pracovníků (např. spin-offs).  

• Nelegální formy jsou stále více středem pozornosti 

nejvyspělejších zemí i vedoucích firem a stávají se 

jednou z podmínek obchodu, a proto jsou, vzhledem 

k uplatňovaným sankcím, asi nejdražší.  

 

 

 



 

 
 

 

Technologický (inovační) trh 

Citelně u nás chybí mechanismus technologického (inovačního) trhu, živený 

nejrůznějšími formami transferu technologií. Tento mechanismus vytvářejí producenti 

nových technologií na straně jedné (vysoké školy, výzkumné a vývojové instituce) a 

uživatelé nových technologií na straně druhé (zejména středí a malé firmy, jež si 

nemohou dovolit vlastí výzkum a vývoj). Jedna strana vysílá své signály ve formě 

nabídek, druhá pak ve formě poptávek a rešerší. Složitost světa techniky vyvolala 

nutnost zapojení celých sítí technologicko-inovačních poradců a zprostředkovatelských 

inovačních agentur.  

Tyto služby se nejčastěji zaměřují na technologické inovace, které sledují:  

•  Nové výrobní technologie a technologické postupy, 

•  Další automatizaci, 

•  Nové technicko-organizační struktury, 

•  Aspekty zlepšení životního prostředí.  

Dále pak na inovace v řízení a ve správě, jež zahrnují novinky a podstatné změny 

informační (výpočetní) techniky v řízení a ve správě. Inovační procesy nelze chápat 

jenom v jejich tradičním spojování s bezprostřední výrobní sférou, jejich rozhodujícím 

aspektem se stává inovace řídicích systémů jako takových a to jak ve výrobě 

(zaváděním její pružné automatizace), tak i v řídicí sféře s tendencemi ke komplexní 

integraci řídícího procesu. 

 

 

 



 

 
 

 

Sítě transferu technologických poznatků 

Základem úspěšně fungujícího transferu technologických poznatků 

v zemích Evropské unie jsou především: 

•  síť transferových center při vysokých školách a výzkumných 

institucí, které mají soukromému sektoru nabízet progresivní 

technologie 

•  zakládání nových databází, obsahujících nabídky technologických 

řešení ze všech možných oborů a umožňujících provádění rešerší na 

počítačích 

•  výstavy a veletrhy, zaměřené na trhy s technologickými novinkami 

•  rozvoj technologicko-inovačního podnikání zejména pro malé a 

střední firmy 

•  péče států a regionů o optimální fungování transferu technologií 

•  zrovnoprávnění malých a středních podniků v přístupu k novým 

technologiím ve srovnání s podniky velkými. 

 

 

 



 

 
 

 

Empirické zkušenosti z reálného TT 

• Vývoj systému a procesu transferu technologií není v Evropě ani 

jinde ve světě zdaleka ukončen, neboť stále překonává organizační 

a komunikační problémy; nejdále pokročila výstavba systému 

transferu technologií v regionální dimenzi 

• V transferové praxi se stále ještě projevují závažné nedostatky, na 

jejichž překonání je třeba se zaměřit; jde zejména o komunikační a 

psychické bariéry ve styku praktiků z podniků a teoretiků z vysokých 

škol a výzkumných ústavů, vyplývající ze vzájemné nedůvěry, 

z obav z přílišné závislosti a z rizik, ale i z rozdílného myšlení a 

jazyka  

• Dále existuje nedostatek adekvátních informací, z nichž lze určovat 

stav světové techniky a trendy jejího vývoje v jednotlivých oborech  

• Je rovněž nedostatek informací o nutných personálních 

kvalifikačních předpokladech, jež je nutno zabezpečit při realizaci 

transferových projektů  

 

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

Andrew Rickman – Bookham Technology 

Andrew Rickman založil firmu Bookham Technology v roce 1988, když mu bylo 28 let. 

Vystudoval obor strojírenství na Imperial College London, dále získal doktorát (Ph.D.) 

v oboru integrované optiky na Surrey University, titul MBA, později začal působit jako 

podnikatel.  

Na rozdíl od mnoha jiných technologických podnikatelů však nezačal s vývojem nějaké 

zcela nové technologie, pro kterou se pak hledají možnosti využití. Nejprve si 

vytipoval potenciální tržní potřebu – optickou přepínací technologii pro tehdy se 

rodící sítě na bázi optických vláken – a pak vyvinul vhodné technologické řešení. 

Trh optických komponent roste stejně rychle jako použití Internetu a dalších oblastí 

datových přenosů.  

Rickmanovým cílem bylo vytvořit integrovaný optický obvod na jediném čipu, 

který by nahradil několik samostatných komponent (lasery, čočky a zrcadla). 

Místo nějakých exotičtějších materiálů se rozhodl pro křemík (kvůli snížení výrobních 

nákladů) a využití tradičních technologií výroby čipů. Hlavní vývojové práce se 

realizovaly v laboratořích Rutherford Appleton Laboratory na Surrey University, kde 

dříve pracoval; v rámci těchto prací bylo uděleno 27 patentů a o dalších 140 bylo 

zažádáno.  

Jakmile byla technologie dostatečně prověřená, opatřil si podnik kapitál ve výši 110 

milionů dolarů – jednak od profesionální kapitálové firmy 3i, jednak od vedoucích 

společností v oboru, firem Intel a Cisco.  

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

Andrew Rickman – Bookham Technology 

• Nejobtížnějším úkolem byl rozjezd hromadné výroby: „Přenést 

technologii z laboratorních podmínek do reálné výroby je v tomto 

oboru extrémně náročné. Je to mnohem těžší než tu technologii 

vymyslet.“  

• Firma Bookham Technology vstoupila na burzu v Londýně a na Nasdaq 

v New Yorku v dubnu roku 2000 s tržní kapitalizací více než 5 miliard GBP 

a z Andrewa Rickmana, který vlastní 25 % akcií, se stal akciový miiardář. 

Firma Bookham Technology má sídlo v Oxfordu a zaměstnává 400 

pracovníků.  

• V roce 2002 společnost odkoupila divize optických komponent od 

společností Nortel a Marconi, v roce 2003 pak koupila další dvě americké 

firmy zabývající se optickými technologiemi Optics a New Focus (druhá 

firma vlastní i továrny na výrobu čipů v Číně). Těmito akvizicemi se 

Bookham Technology zařadila mezi tři největší společnosti 

v optoelektronickém průmyslu na světě.  

 

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

Mike Lynch - Autonomy 

• Mike Lynch založil softwarovou společnost Autonomy v roce 1994 jako 

novou firmu odštěpenou od svého prvního start-upu, společnosti 

Neurodynamics. Lynch studoval informatiku na univerzitě v Cambridgi kde 

také prováděl v rámci doktorského studia (Ph.D.) výzkum v oblasti teorií 

pravděpodobnosti.  

• Odmítl kariéru konvenčního výzkumného pracovníka, neboť podle jeho slov 

„byla práce na letní brigádě ve společnosti GEC Marconi nudná a únavná.“ 

V roce 1991 se ve věku 25 let rozhodl založit první podnik, 

Neurodynamics, a obrátil se na banku, aby mu poskytla půjčku – tam 

ale se svým návrhem neuspěl. Nakonec si sehnal potřebných 

počátečních 2000 liber od kamaráda svého kamaráda.  

• Neurodynamics vyvíjela speciální rozpoznávací software, který využívá 

například policie pro srovnání otisků prstů nebo identifikaci nesrovnalostí ve 

svědeckých prohlášeních, nebo banky pro identifikaci podpisů na šecích. 

 

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

Mike Lynch - Autonomy 

• Firma Autonomy se od Neurodynamics oddělila v roce 1994; jejím účelem 

bylo zkoumat možné aplikace této technologie v sektoru Internetu, 

intranetů a médií, a získal finanční podporu od kapitálových investorů 

Apax, Durlacher a Enic. V roce 1998 vstoupila Autonomy na burzu Easdaq, 

v roce 1999 na Nasdaq a v únoru 2000 představovala její hodnota 5 miliard 

dolarů, což učinilo Lynche prvním britským softwarovým miliardářem.  

• Autonomy vyrábí software, který řídí nestrukturované informace, což 

představuje asi 80 % veškerých dat. Software využívá Bayesiánské 

pravděpodobnostní metody pro identifikaci vzorů dat nebo textů a ve 

srovnání s hrubým prohledáváním na bázi klíčových slov může brát 

v úvahu kontext a vztahy.  

• Software je patentovaný v USA, v Evropě však ne, protože evropská právní 

úprava nedovoluje patentovou ochranu softwaru. Software se v praxi 

používá pro katalogizování a vyhledávání informací a k hlavním zákazníkům 

firmy patří takové společností jako BBC, Barclays, British Telecom, Eli Lilly, 

General Motors, Merill Lynch, New Corporation, Nationwide, Procter & 

Gamble nebo Reuters.  

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

Mike Lynch - Autonomy 

• Kromě toho firma uzavřela více než padesát licenčních smluv 

s předními softwarovými společnostmi, které její technologii používají 

ve svých vlastních produktech, například společnosti Oracle, Sun 

nebo Sybase. Typická licence zahrnuje jednak nějakou paušální 

částku, obvykle se pohybuje kolem 100 tisíc dolarů, plus licenční 

poplatky ve výši 10 až 30 % z objemu prodeje.  

• Kromě značných finančních přínosů se prostřednictvím těchto 

licenčních smluv Autonomy stane integrální součástí řady 

softwarových produktů a standardů pro inteligentní rozpoznávání a 

prohledávání. Ve finančním roce 2000 společnost vykázala první zisky ve 

výši 440 tisíc dolarů a obrat 11,7 milionů dolarů.  

• Společnost má 120 zaměstnanců, sídlí částečně v Cambridgi ve Velké 

Británii a v Silicon Valley v USA a ročně vynakládá na výzkum a vývoj 17 % 

svých příjmů. V roce 2004 činil její obrat 60 milionů dolarů. K jejím 

zákazníkům patří velké společnosti jako AOL, British Telecom, City-Bank, 

Deustche Bank, Ford a ministerstva obrany USA, Španělska, Švédska a 

Singapuru. Stálí zákazníci generují 30 % jejího obratu.  

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

Chris Evans - Chiroscience 

• Chiroscience je jedna z téměř dvaceti biotechnologických firem založených 

mikrobiologem a podnikatelem Chrisem Evansem. Svůj první podnik, Enzymatic Ltd, 

založil Evans v roce 1987 ve svých 30 letech. Jeho podnikatelský plán profesionální 

kapitálové firmy odmítly, a tak musel prodat svůj dům, aby získal počátečních 40 

tisíc liber na financování svého podniku.  

• Následné finanční prostředky ve výši 1 milionu GBP poskytla komoditní skupina 

Berisford, ale finanční problémy na trhu nemovitostí vedly k nutnosti rozdělit společnost 

na Celsis plc, která vyrábí zařízení pro testování kontaminace, a Chiroscience, která se 

zabývá zkoumáním tzv. chirálních technologií – technologií na bázi opticky 

aktivních chemických sloučenin (jejich základem je to, že většina molekul má 

zrcadlový obraz, který má odlišné vlastnosti; izolování použití toho efektivnějšího 

zrcadlového obrazu může při tvorbě léků značně zlepšovat jejich účinnost anebo 

snižovat nežádoucí vedlejší účinky). 

• Firma Chiroscience byla založena v roce 1990. Již v roce 1994 vstoupila společnost na 

londýnskou burzu. Chiroscience má tři potenciální aplikace chirální technologie: 

první a nejrychleji aplikovatelná je zlepšení existujících léčiv na základě izolování 

efektivnějšího typu molekul; druhá aplikace je ve vývoji alternativních procesů pro 

výrobu existujících léků, když skončí jejich ochrana patenty, a třetí – vývoj nových 

léků na základě technologie specifických izomerů.  

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

Chris Evans - Chiroscience 

• Chiroscience byla první britskou biotechnologickou firmou, která získala povolení pro 

prodej nového léku – Dexketoprofenu v roce 1995. Jedná se o nesteroidní 

protizánětlivý lék založený na „opačné“ verzi molekul dřívějšího léku ketoprofenu. Lék 

prodává italská společnost Menarini. Chiroscience se zapojovala do řady vývojových 

aktivit a obchodních transakcí. V roce 1995 vytvořila alianci se švédskou 

farmaceutickou skupinou Pharmacia na vývoj a prodej jejich lokálních anestetik 

Levobupivacainu. Uzavřela také strategickou alianci se společností Medeva, 

která neprovádí primární výzkum, ale specializuje se na vstup produktů na trh. 

• Akcie biotechnologických firem jsou zranitelnější než jiné investice a je obtížné 

používat při ocenění jejich aktuální hodnoty nebo budoucího potenciálu konvenční 

techniky. Výdaje na výzkum a vývoj v počátečních letech obvykle vedou ke značným 

ekonomickým ztrátám, příjmy z prodeje produktů začínají být zajímavé třeba až po 

deseti letech. Například Chiroscience ve svých prvních dvou letech po vstupu na 

burzu vykazovala kumulativní ztráty ve výši 3,7 milionů GBP, a to v důsledku 

vysokých nákladů na výzkum (12,4 mil. GBP). Nakonec však Chirosicence začala 

generovat vynikající finanční výkony. V roce 1994 vstoupila společnost na burzu 

s cenou 150 pencí za akcii a jejich cena rychle klesla pod 100 pencí. Ale již v prosinci 

1995 dosáhly akcie ceny 364 pencí. Osobní jmění Chrise Evanse se v tu dobu 

odhadovalo na 50 milionů GBP.  

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

Chris Evans - Chiroscience 

• V lednu 1999 Chiroscience fúzovala s firmou Celltech a vytvořily 

společnost Celltech Chiroscience, která posléze provedla akvizici 

firmy Medeva a vytvořila skupinu Celltech Group. Nová společnost má 

asi 400 výzkumných pracovníků s rozpočtem na výzkum a vývoj ve 

výši 51 milionů GBP a 550 pracovníků v oblasti prodeje. Společnost 

Celltech Group je trojnásobně větší než původní Chiroscience a v roce 

2000 dosáhla tržní kapitalizace ve výši 3 miliardy GBP.  

• Je jednou z mála britských biotechnologických společností, které 

získaly legislativní povolení pro prodej svých produktů v USA, a první, 

která dosáhla profitability.  

• Sir Chris Evans (do šlechtického stavu byl povýšen v roce 2001) nyní vede 

společnost Merlin Bioscience, investiční firmu (rizikového kapitálu) 

specializující se na obor biotechnologie.  

 

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

XEROX PARC 

• Společnost Xerox založila své výzkumné centrum Palo Alto Research 

Center (PARC) v Kalifornii roku 1970. V těchto laboratořích měla svůj původ 

celá řada významných technologických inovací v oblasti polovodičových 

laserů, laserových tiskáren, síťové technologie Ethernet nebo technologií 

pro indexování  a prohledávání webových stránek, avšak obecně jsou 

laboratoře známé tím, že mnoho z těchto významných inovací bylo 

výsledkem jednotlivců, kteří ze společnosti odešli, a firem, které se od 

PARCu oddělily.  

• V laboratořích Xeroxu mají svůj původ například technologie pro 

uživatelské rozhraní používané v počítačích Apple nebo základní 

technologie textového procesoru Word od Microsoftu. Do roku 1998 se 

z Xerox PARC oddělilo 24 nových technologických firem, z nichž deset 

se stalo veřejně obchodovatelnými (3Com, Adobe, Documentum nebo 

SynOptics). V roce 2001 představovala tržní hodnota firem, které se od 

Xeroxu oddělily, dvojnásobek hodnoty samotného Xeroxu. 

 

 

 



 

 
 

 

Případové studie TT 

XEROX PARC 

• Na téma příčin tohoto vývoje se vedou nepřetržité diskuse. Většinou se 

důvod neschopnosti Xeroxu využít vlastní inovační potenciál připisuje 

nevědomosti společnosti a interním politikám.  

• Avšak většina těchto technologií „neunikla jen tak – zakladatelé 

nových firem dostali od Xeroxu povolení a často také poskytli Xeroxu 

neexkluzivní licence a vlastnický podíl v nové firmě. To svědčí o tom, že 

manažeři vývoje i obchodní manažeři v Xeroxu viděli malý potenciál pro 

využití těchto technologií ve svém vlastním podnikání.  

• Jedním z důvodů neúspěchu při komercionalizaci těchto technologií 

v rámci Xeroxu bylo to, že Xerox dosahoval ohromných úspěchů na 

základě své strategie úzkého produktového zaměření – a proto bylo 

obtížné rozpoznat (a prosadit) využití potenciálního nového podnikání.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

Základní existující formy aplikovaných vědeckovýzkumných poznatků, se 

kterými je možno se nejčastěji setkat v hospodářské praxi, představují 

patenty, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky a obchodní 

tajemství. 
 

Patenty 

Patent je forma ochranného dokumentu na vynález; práva jsou spojena 

s patentem, nikoliv s vynálezem. Česká zákonná úprava nedefinuje 

pojem vynález. Pro účel objasnění pojmu lze použít následující vysvětlení: 

„vynález je řešení, které je výsledkem tvůrčí duševní činnosti původce, 

je nové a průmyslově využitelné a znamená ve srovnání se světovou 

úrovní poznání pokrok, projevující se novým nebo vyšším účinkem“. 

Nemusí se jednat pouze o řešení technické. Právní ochranu mu poskytuje 

patent udělený Úřadem průmyslového vlastnictví. Ochrana je omezena na 20 

let od podání přihlášky. Majitel patentu má právo na využití vynálezu a 

nakládání s ním.  

 

 

 



 

 
 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

Patent 

Je třeba si uvědomit, že vynálezem se rozumí myšlenka, nápad, nové 

řešení a nikoliv praktická aplikace tohoto nápadu či řešení při tvorbě 

výrobku nebo při technologickém postupu. Protože pojem vynález se 

historicky vztahuje většinou na technická řešení, je tato definice často zdrojem 

teoretických sporů, protože podle ní jsou z této kategorie vyloučeny např. 

počítačové programy, pravidla společenských her, apod.  

V současné době platný zákon č. 527/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích definici 

vynálezu neuvádí, podobně jako patentové zákonodárství v mnoha jiných 

zemích a pouze konstatuje, na co lze udělit patent. Znamená to, že 

problematika byla redukována pouze na otázku, co musí vynález 

splňovat, aby na něj mohl být udělen patent. Toto pojetí odpovídá též 

záměrům harmonizace vynálezeckého práva ve světě.  

 

 

 



 

 
 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

Patent 

Obecně lze konstatovat, že netechnická řešení v nejširším 

slova smyslu nejsou patentovatelná. Pro vymezení jevů, 

které nejsou považovány za vynálezy, se užívá 

následujícího výčtu: 

•  Objevy, vědecké teorie, matematické modely  

•  Pouhá vnější úprava výrobků (průmyslové vzory) 

•  Plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti 

•  Počítačové programy 

•  Pouhé uvedení informace o tom, že existuje nové 

řešení. 

 

 

 



 

 
 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

Evropský patent 

• Ochranu vynálezů v evropském prostoru zajišťuje Evropská 

patentová organizace. Je to mezinárodní organizace, jejímž 

úkolem je udělování evropských patentů na podkladě tzv. 

evropského patentového práva, které je závazné pro její členské 

státy.  

• Udělení evropského patentu má ve všech smluvních státech 

stejné účinky jako patent národní.  

• Evropskou patentovou organizaci, která uděluje evropské patenty a 

má sídlo v Mnichově, tvoří Evropský patentový úřad (EPÚ) a 

Správní rada. Ta má za úkol kontrolovat činnost EPÚ. Evropský 

patentový úřad je právnickou osobou s právní subjektivitou a 

navenek ji zastupuje prezident.  

• EU patent (od roku 2014) 



 

 
 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

Užitný vzor 

Užitný vzor je řešení, které je výsledkem tvůrčí činnosti, je nové a 

průmyslově využitelné (zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech). Na 

rozdíl od vynálezu musí jít výlučně o technické řešení, přičemž stačí, 

překračuje-li rámec pouhé odborné dovednosti. Právní ochrana vzniká 

registrací u Úřadu průmyslového vlastnictví. Je omezena na čtyři roky od 

podání přihlášky a lze ji prodloužit vždy dvakrát o tři roky.  

 

Vymezení toho, co je užitným vzorem, je řešeno podobně jako u vynálezů 

negativním výčtem. Užitným vzorem tedy nejsou tytéž prvky jako u vynálezů 

rozšířené ještě o průmyslové mikroorganizmy a způsoby výroby nebo pracovní 

činnosti (metody), u nichž se předpokládá delší doba vývoje a zkoušení (např. 

technologie výroby některých potravin nebo léků). Je to proto, že užitný vzor je 

koncipován pro rychlé řešení ochrany daného technického nebo 

technologického problému s relativně krátkou dobou platnosti.  

 

 

 



 

 
 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

Užitný vzor 

Stejně jako u vynálezu je i u registrování užitného vzoru nutno podat přihlášku 

na patentový úřad. Podáním prvé přihlášky vzniká priorita; byla-li přihláška 

podána členské zemi Pařížské unijní úmluvy z r. 1883 (dnes prakticky všechny 

státy EU), lze uplatnit i mezinárodní unijní prioritu (obdoba jako u registrace 

patentu) a užitný vzor je chráněn ve všech členských státech.  

Významným prvkem v ochraně duševního vlastnictví je tzv. „odbočení“, které 

řeší návaznost užitného vzoru a vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že 

nepodaří-li se přihlašovateli získat patent na vynález, může se pokusit chránit 

své řešení alespoň jako užitný vzor, u kterého jsou nároky na „vědeckost“ 

nižší. V praxi to bývá řešeno zpravidla tak, že přihláška užitného vzoru se 

podává s přihláškou vynálezu (samozřejmě na stejné technické řešení) buď 

současně nebo kdykoliv během řízení o vynálezu, nejpozději do dvou měsíců 

od jakéhokoliv rozhodnutí o přihlášce vynálezu. V případě zamítnutí patentu 

na vynález běží priorita užitného vzoru již od přihlášky vynálezu.  

 

 

 



 

 
 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

Užitný vzor 

Ochrana užitného vzoru je realizována registrací v rejstříku užitných 

vzorů na patentovém úřadu. Průzkum před vlastní registrací se 

provádí jen formálně a zápis je právě z důvodu relativně krátké 

životnosti užitného vzoru proveden velmi rychle. Cílem tohoto 

opatření je zajistit co nejrychleji právní ochranu technicky méně 

významným konstrukčním, technickým či technologickým 

prvkům a umožnit jim rychlou aplikaci v praxi.  

 

Registrací vzniká majiteli vzoru výhradní právo na jeho hospodářské 

využití, tj. použití v produkční činnosti, příp. obchodování s ním. 

Podobně jako u patentu může majitel udělit jiné osobě licenci na užitný 

vzor, příp. na ni převést právo ke vzoru.  

 

 

 



 

 
 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

Průmyslový vzor 

V souvislosti s užitnými vzory se v praxi ujal i analogický pojem – průmyslový 

vzor (industrial design). Ten je obvykle vymezován jako vnější úprava 

výrobku, která je nová a průmyslově využitelná. Na rozdíl od užitného 

vzoru se jedná o řešení estetické. Může k němu být použito i výtvarné 

autorské dílo, jestliže k tomu dá jeho autor souhlas. Pokud se bude vyrábět 

opakovaně (v sériích), např. výrobek užitého umění, má potom ochranu 

autorsko-právní i průmyslově-právní. Průmyslové vzory jsou u nás chráněny 

zákonem č. 527/1990 Sb.  

Pod pojmem vnější úprava výrobku se obyčejně rozumí jak úprava 

plošná, tak i prostorová (barevné řešení, kresba, tvar). I průmyslový vzor 

musí mít prvek novosti, tzn. vzor nesmí být znám z veřejně dostupných 

zdrojů, včetně problému s předuveřejněním. U estetického řešení téhož 

výrobku je však možno vytvořit mnoho nových variant, a proto význam 

ochrany průmyslového vzoru nemá takovou „váhu“ jako vynález a užitný vzor.  

 

 

 



 

 
 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

Průmyslový vzor 

Průmyslový vzor má podobně jako patent nebo užitný vzor nárok na ochranu. 

Ta vzniká registrací v rejstříku průmyslových vzorů na patentovém úřadu a má 

podobnou účinnost jako ochrana užitného vzoru. To znamená, že poskytuje 

výlučnou ochranu pro majitele vzoru, možnost převodu vzoru či udělení 

licence k jeho používání, spolumajitelství, omezení ochrany vůči 

předchozímu uživateli, případně výmaz vzoru.  

Doba platnosti zápisu je pět let od přihlášky průmyslového vzoru a je možno ji 

prodloužit dvakrát po pěti letech.  

Kolize ani konverze s vynálezem či užitným vzorem není možná.  

 

 

 



 

 
 

 

Další nástroje ochrany duševního vlastnictví 

Předmětem mezinárodního obchodu mohou být i další výsledky tvůrčí činnosti, 

které mají nehmotnou povahu a jsou chráněny speciálními právy, jež jsou 

blízké průmyslovému vlastnictví. Jedná se o:  

 

Zlepšovací návrhy (ZN); ty však nepatří mezi předměty průmyslového 

vlastnictví. Za zlepšovací návrh se považuje každé zlepšení, které 

zlepšovatel navrhne svému zaměstnavateli a ten je přijme. Za ZN nelze 

navrhnout takové řešení, jež má pracovník uloženo jako pracovní úkon, jež je 

předmětem obchodního tajemství jeho zaměstnavatele, apod. Se 

zlepšovacími návrhy se obchoduje jen doplňkově, v podstatě jako s know-how, 

resp. jako s předmětem obchodního tajemství. Zlepšovatel je totiž povinen 

návrh nabídnout svému zaměstnavateli, aby nedocházelo k vyzrazování 

obchodního tajemství mimo podnik a teprve když ten jeho nabídku nepřijal 

(neuzavřel smlouvu včetně návrhu odměny), má zlepšovatel právo nakládat 

s ním bez omezení, např. jej nabídnout jinému podnikateli k využití formou 

licence. Pokud však zaměstnavatel návrh přijme, má k němu dispoziční i 

užívací právo, případně jej může vyhlásit za své obchodní tajemství.  

 

 

 



 

 
 

 

Další nástroje ochrany duševního vlastnictví 

Nové metody prevence, diagnostiky a léčení 

 

Nové odrůdy rostlin a plemen a zvířat 

 

Topografie polovodičových výrobků (čipů), které nejsou běžné ve stávající 

průmyslové praxi. Nejedná se o čipy (integrované obvody) jako takové, 

neboť ty bývají chráněny jako vynález nebo užitný vzor, ale o způsob 

konstrukce jejich uspořádání ve vrstvách. Tato konstrukce totiž 

předurčuje kvalitativní znaky čipu (rychlost, kapacitu) a ta má být 

chráněna. Nejde tedy o ochranu technologie použité při vytváření 

topografie nebo výrobě polovodiče ani informací uložených v tomto 

produktu. U nás je obsahem zákona č. 529/91 Sb. Ochrana je kombinací typu 

autorského práva a průmyslových práv. Uděluje ji obvykle patentový úřad na 

základě přihlášky a spočívá v registraci po dobu 10 let. Ochranu je možno 

převést i udělit na ni smluvně licenci, blokování při neoprávněném využívání 

brání institut podobně jako u vynálezu.  

 

 

 



 

 
 

 

Další nástroje ochrany duševního vlastnictví 

Ochranné známky 

V současné době platí zákon o ochranných známkách č. 137/1995 Sb., a 

vyhláška č. 213/1995 Sb. Tato právní úprava byla v roce 2000 novelizována 

zákonem č. 116/2000 Sb., který změnil některé zákony na ochranu 

průmyslového vlastnictví. 

 

Ochranná známka poskytuje spotřebiteli jistotu o výrobci a o tradici jeho 

výrobků. Je to značka způsobilá odlišit výrobky nebo služby konkrétního 

výrobce od jiných výrobků či služeb téhož druhu, a tímto způsobem usnadnit 

odběratelům a spotřebitelům výběr osvědčených výrobků nebo služeb. 

 

Definice pojmu ochranná známka zní: Ochrannou známkou je označení 

tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo 

jeho obalu, případně jejich kombinací, určené k rozlišení výrobku nebo 

služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsaných do rejstříku 

ochranných známek (dále jen „rejstřík“), vedeného Úřadem 

průmyslového vlastnictví.  

 

 



 

 
 

 

Další nástroje ochrany duševního vlastnictví 

Ochranné známky 

Ochranná doba zapsané známky trvá podle naší právní úpravy 10 let a 

začíná běžet od okamžiku, kdy došla Úřadu průmyslového vlastnictví 

přihláška známky, tedy ne až od okamžiku registrace. Ochrannou dobu je 

možno prodlužovat obnovou zápisu vždy na dalších 10 let. Zápisy ochranných 

známek mají mimořádný mezinárodní význam. Zápis měl původně jen teritoriální 

účinek a chránil známku jen na území tohoto státu, kde byla zapsána do 

rejstříku. V zájmu široké ochrany známek docházelo k administrativně náročným 

a nákladným zápisům v každé zemi zvlášť. Tato situace byla odstraněna tzv. 

Madridskou dohodou, podle níž je tovární nebo obchodní známka chráněna na 

základě jediné přihlášky (učiněné v zemi původu) automaticky ve všech zemích, 

které jsou účastníky dohody (ČR mezi ně patří).  

V mezinárodních hospodářských vztazích je rovněž běžné poskytovat tzv. 

známkové licence (trademark licence). Je to smluvní poskytnutí práva 

používat ochrannou známku za podmínek ve smlouvě stanovených. Licence se 

poskytuje obvykle za úplatu, jejíž výše závisí na hodnotě postupované ochranné 

známy (goodwill). Zánikem práva k ochranné známce zaniká i užívací právo, 

vyplývající z licenční smlouvy.  

 

 



 

 
 

 

Další nástroje ochrany duševního vlastnictví 

Obchodní tajemství 

Pod termínem obchodní tajemství se rozumí veškeré skutečnosti obchodní, 

výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají 

skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 

nejsou v příslušných odborných kruzích běžně dostupné, mají být podle 

vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich 

utajení zajišťuje. 

Obchodní tajemství tedy rozhodně představují skutečnosti výrobní, technické 

nebo obchodní povahy, avšak tento výčet lze pojmout i extenzivně a zahrnout 

do něj i složky organizačního a personálního charakteru, stejně jako 

zkušenosti a dovednosti, které jsou podstatou technologických předpisů, 

podnikových norem a regulativů, reglementů o složení chemických látek, 

technickém rozvoji, realizovaných zlepšovacích návrhů, apod. Kromě těchto 

uvedených technických aspektů sem patří i skutečnosti obchodní povahy 

(odběratelé, dodavatelé, obchodní záměry, informace o tržních segmentech, 

cenová politika, ad.).  

 

 

 



 

 
 

 

Další nástroje ochrany duševního vlastnictví 

Know-how 

Obsah tohoto pojmu se vymezoval již od roku 1957, kdy jej poprvé definovala 

Mezinárodní obchodní komora jako souhrn vědomostí, odborných znalostí 

a zkušeností při výrobním postupu a při technickém provádění výroby 

určitého výrobku. V průběhu dalších let docházelo k jeho neustálému 

zpřesňování a doplňování a dnes se tento pojem prezentuje jako návod „jak 

na to“, „vědět jak“, tedy výrobě technické, ale i technologické, 

organizační, obchodní či jiné poznatky, které se opírají o dlouholeté 

zkušenosti s optimálním průběhem určitého procesu, technologie, 

receptury. Někdy jsou sem řazeny i právně nechráněné, avšak utajované 

vynálezy, výsledky výzkumu a vývoje a další výsledky tvůrčí činnosti zahrnující 

právně nechráněné vynálezy i zkušenosti s jejich používáním.  

 

Problémem v této oblasti někdy může být podobnost know-how s průmyslově-

právně chráněnými řešeními, se zlepšovacími návrhy, příp. obchodním 

tajemstvím. 

 

 

 



 

 
 

 

Technology Foresight 

Předvídání vývoje technologií 

Je nemožné předvídat budoucnost, je možné ovlivňovat vývoj, kterým k 

budoucnosti dospějeme. 

Foresight je nástroj orientovaný na budoucnost. Foresight vychází z 

myšlenky, že budoucnost není dopředu určená, ale může se vyvíjet více 

cestami v závislosti na aktivitách různých „hráčů“ a rozhodnutích, které 

se přijímají dnes. To znamená, že budoucnost se může do určitého 

rozsahu aktivně tvarovat, existuje určitá míra možnosti volby mezi 

možnými alternativami, stav přijatelné budoucnosti, a tímto způsobem 

zvýšit pravděpodobnost výskytu budoucího (žádaného) stavu. 

Ben Martin (1995) definoval foresight jako „proces, který je součástí 

systematické snahy o zkoumání pohledu do dlouhodobé budoucnosti vědy 

technologie, ekonomie a společnosti s cílem identifikovat oblasti strategického 

výzkumu a vynořujících se generických technologií, které vyústí v ekonomický 

a sociální užitek“. 

Luke Georgiou (1996) z PRESTu popsal foresight jako „systematický 

prostředek na identifikaci vědeckého a technologického rozvoje, který bude 

mít silný dopad na průmyslovou konkurenceschopnost, tvorbu bohatství a 

kvalitu života“.  

 

 



 

 
 

 

Výstupy a uživatelé foresightu 

Výsledky foresightingových procesů (dle různých metod, v několika 

variantách) se používají pro tvorbu či výběr: 

•  Politických doporučení (jejich uživatelé jsou národní a regionální 

řídící instituce), 

•  Identifikaci trendů (národní instituce, podniky), 

•  Scénářů (národní a regionální řídící instituce, podniky), 

•  Výzkumně-vývojových priorit (národní orgány a podniky), 

•  Klíčových technologií (odborné a profesionální sdružení, podniky), 

•  Prognóz (národní a regionální řídící instituce, podniky), 

•  Roadmap (národní a regionální řídící instituce, podniky).  

 

 

 



 

 
 

 

Výstupy a uživatelé foresightu 

Foresight je tak možné využívat jak v oblasti regionálního rozvoje, 

např. při tvorbě regionálních inovačních strategií, tak i v technologické 

oblasti v podnikové sféře (např. projekt Future Food).  

 

Při zpracování regionální inovační strategie za pomoci využití 

regionálního foresight je možné hovořit o následujících výhodách: 

•  Dlouhodobé plánování, 

•  Dosáhnutí konsenzu (kulaté stoly, dotazníky, semináře zaměřené na 

budoucnost inovací, SWOT, expertní panely), 

•  Alternativní přístup (příprava dvou scénářů), 

•  Realizovatelnost (potřebné a uskutečnitelné aktivity), 

•  Propojení na ostatní rozvojové oblasti (celoživotní vzdělávání, rozvoj 

podniků, sektorové otázky). 

 

 

 



 

 
 

 

Případová studie – Future Food 6 

Hlavním cílem projektu bylo analyzovat trendy v kvalitě potravin v zemích 

Bulharsko, Chorvatsko, ČR, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko a naznačit 

trendy do roku 2020.  

 

 

 



 

 
 

 

Případová studie – Future Food 6 



 

 
 

 

Případová studie – Future Food 6 

Smyslem projektu bylo „podpořit celý potravinový řetězec 

ve střední a východní Evropě takovým způsobem, aby 

dosáhnul mezinárodní kvality a bezpečnostní standardy a 

následně rozšířit evropskou konkurenční schopnost jako 

celku rozvojem průmyslu, což bude doprovázeno 

zvýšením bezpečnosti, diverzity, sofistikované výroby a 

produkty vysoké kvality….“ 

 

 

 



 

 
 

 

Foresight metody 



 

 
 

 

Foresight metody 



 

 
 

 

Foresight metody 



 

 
 

 

Scénáře vývoje inovací 

Scénáře vývoje inovací jsou: 

•  Systematické, jasné vize možných budoucností, 

•  Prezentují jednotný obraz/náhled, který spojuje mnoho 

detailů/faktorů (obvykle kvantifikovatelné i kvalitativní) 

•  „Není to předpověď, ale jedna z možných projekcí budoucnosti!“ 

(prof. Michael Porter, Harvard Business School) 

 

 

 



 

 
 

 

Scénáře vývoje inovací 

Scénáře vývoje inovací lze obecně rozdělit na explorativní a 

normativní. V případě explorativních scénářů vycházíme ze 

současnosti a ptáme se na to, co se stane, pokud… V případě 

normativních scénářů je postup opačný – vycházíme z předpokládané 

či očekávané budoucnosti a ptáme se na to, co bychom měli teď 

udělat, abychom tohoto kýženého budoucího stavu dosáhli. V praxi se 

využívání obou metod vesměs kombinuje.  

 

 

 



 

 
 

 

Scénáře vývoje inovací 

 Pro sestavení scénářů se používá nejčastěji metodika STEEP (Society, 

Technology, Economy, Ecology, Policy) 

• nejdříve se provede standardní SWOT analýza (např. regionu) 

• jednotlivé faktory SWOT se pak rozdělí do dílčích oblastí STEEP 

• k nim se pak v jednotlivých oblastech STEEP určují možné trendy 

• u trendů se pak hodnotí pravděpodobnost jejich výskytu a intenzita dopadu 

• hlavní pozornost je věnována trendům, jejichž pravděpodobnost výskytu je 

nízká, ale jejich intenzita dopadu (v případě, že nastanou) je vysoká 

• tyto trendy jsou pak rozhodující pro tvorbu scénářů (ideálně 3 – 4 scénáře) 

• ideální počet účastníků pro workshop na určení scénářů vývoje inovací je 

přibližně 20 

• z identifikovaných scénářů se vybere 1 max. 2 scénáře, které jsou optimální 

a kterých bychom chtěli v určitém horizontu (např. za 10 let) dosáhnout.  

• k vybranému scénáři je pak sestavena tzv. roadmap – mapa konkrétních 

vzájemně provázaných kroků vedoucích k naplnění daného scénáře a tím i 

budoucí vize foresightingového projektu 

 

 

 



 

 
 

 

Komunikace scénářů vývoje inovací 

 Scénáře vývoje inovací by se měly komunikovat těmito 

formami: 

• Přitažlivé příběhy: tvorba příběhů s konkrétními lidmi a 

na konkrétních místech 

• Ve dvou verzích: „odborné“ s hospodářskými údaji a 

„laické“ pro PR účely 

• S výstižným názvem: používání živých názvů, které 

vystihnou podstatu scénáře 

 

 



 

 
 

 

Příklad využití scénářů: Infrastructure 2030 



 

 
 

 

Příklad využití scénářů: Infrastructure 2030 

Scénář 1: Frustrovaný správce 

• Financování infrastruktury je na vládách, které ji vnímají jako prostředek pro hospodářský 

růst ale i udržení si voličů. 

• Výdaje na údržbu existující infrastruktury tlačí na státní rozpočty a vlády se stávají v této 

situaci frustrovanými správci infrastruktury – státní rozpočty jsou vyčerpané a výdaje na 

zdravotnictví a sociální systém nutí vládu stále víc snižovat prostředky na údržbu. 

• To se odrazilo na kvalitě infrastruktury, dramaticky se horšila zejména kvalita cest a 

mostů, na kterých se nachází obrovské množství výtluků a prasklin, stav mostů ohrožuje 

provoz a chátrají i železniční tratě. 

• V této situaci si vláda stanovila investice do nové infrastruktury jako prioritu, čehož 

výsledkem je pár nových projektů a další zhoršování stavu existujících cest. 

• V roce 2030 si údržba staré infrastruktury globálně průměrně vyžaduje až 1 – 2 % HDP 

státu ročně – mezi obyvateli narůstá nespokojenost s takto vynaloženými prostředky a 

s celkovým zhoršováním kvality. 

• Špatný stav infrastruktury vyúsťuje v zácpy na cestách, delší dobu přepravy a vyššího 

znečištění prostředí. 

• Jelikož mnohé cesty, mosty a železnice jsou v dezolátním stavu, logistika se musela 

těmto podmínkám přizpůsobit a změnit trasy přepravy. Kamióny si vyžadují častější 

servis a opravy. Někteří inovativní podnikatelé přicházejí na trh se službami 

orientovanými jen na izolované regiony. To ústí do vyšších cen přepravy.  

 

 



 

 
 

 

Příklad využití scénářů: Infrastructure 2030 

Scénář 2: Konzervativní projektant 

• Zadlužené státní rozpočty se boří se sociálními prioritami a zdravotnictvím a 

prostředky na infrastrukturu klesají. Vlády se staly konzervativními 

projektanty orientovanými na údržbu existující infrastruktury, namísto 

soustředění se na dlouhodobé investice do nových projektů. 

• Využívají se inovativní materiály a technologie, které zvýší životnost 

infrastruktury. Kvůli okleštěnému rozpočtu se však zanedbává otázka trvalé 

udržitelnosti. 

• Vlády se obávají vstupu soukromého kapitálu do údržby infrastruktury a 

odsuzují ho. 

• Soukromí investoři považují tyto investice za příliš riskantní a nestabilní, 

protože politické a legislativní podmínky se v různých zemích liší – 

v některých zemích funguje systém „kdo používá, ten platí“, v jiných ne. 

• Důsledky takovéto politiky jsou obrovské: klesá intenzita světového obchodu 

jako i hospodářského růstu. Snižuje se rychlost přepravy, její efektivita, 

zatímco náklady s ní související stoupají. Poskytovatelé přepravních služeb 

musí zefektivnit svou činnost, aby si udrželi kvalitu a svého zákazníka.  

 

 



 

 
 

 

Příklad využití scénářů: Infrastructure 2030 
Scénář 3: Efekt nové hračky 

• Silné finanční tlaky přinutily vlády, aby zahrnuly do infrastrukturních projektů i 

soukromé investory. Národní rozpočty jsou příliš napjaté, ale naproti tomu začínají 

vznikat nové finanční mechanismy na zabezpečení těchto projektů. 

• Důsledkem toho je výrazný růst aktivity soukromého sektoru v oblasti infrastruktury, 

jehož kapitál se podílí na téměř každém projektu. 

• Vlády přizpůsobují tomuto trendu legislativu, takže soukromí investoři mají lepší 

možnosti rozhodování o tom, do čeho investují. 

• Existují různé modely vlastnictví infrastruktury, např. udělení koncesí soukromým 

investorům na provoz cest na určitou dobu. 

• Důsledkem aktivity soukromého sektoru narůstá konkurence mezi provozovateli 

infrastruktury, která má více pozitivních vedlejších efektů – inovace (plně automatická 

manipulace s materiálem, integrované intermodální řešení, využití udržitelných 

stavebních materiálů – cement absorbující CO2, samoopravující se materiály, apod.) 

• Problémem je údržba existující infrastruktury, o kterou nemají soukromí investoři 

zájem. 

• Různé modely rozdělení financování a kontroly cest vyúsťují do administrativních 

zmatků postihujících zejména přepravce (např. mají problém identifikovat nejlevnější 

trasu přepravy). 

• Firmy pochopily, že klíčové pro udržení konkurenceschopnosti je výběr přepravce. 

Zavádějí proto interní školení pro zaměstnance na toto téma.  

 



 

 
 

 

Příklad využití scénářů: Infrastructure 2030 

Scénář 4: Bojící se investor 

• Stárnoucí obyvatelstvo a klesající příjmy z daní nutí vlády omezovat výdaje na 

infrastrukturu, která už nemůže dále fungovat bez soukromého kapitálu. Soukromý 

sektor se však nechce pouštět do nových projektů, které jsou příliš riskantní. Lákají je 

existující projekty, které jsou kvůli stoupajícímu množství aut a využití cest zárukou 

budoucích výnosů.  

• Výsledkem toho je, že existující infrastruktura se udržuje v přijatelné kvalitě, avšak ne 

z důvodu uživatelů, ale pro maximalizaci zisků soukromých investorů. 

• Vlády si neuvědomují význam infrastruktury pro podporu hospodářského růstu a 

postupně ztrácejí kontrolu nad rostoucím objemem přepravy a poptávkou po dalších 

cestách, železnicích a letištích. 

• Nové projekty se nerealizují, důsledkem čehož jsou časté vážné prostoje v globální 

přepravě a existující infrastruktura není schopna absorbovat zvýšené nároky na 

přepravu. 

• Protože cesty vlastní a provozují jiní operátoři, přepravci musí bojovat 

s administrativou. Plánování přepravy se stává závislé na informačních technologiích. 

Management přepravy se stává high-tech podnikáním, což klade nároky na vzdělání 

zaměstnanců.  
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