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Úvod do problematiky inovací 

Inovaci jako takové předchází VaV činnosti. V této oblasti rozlišujeme: 

 

• Základní výzkum: teoretická nebo experimentální práce prováděná 
zejména za účelem získání nových vědomostí o základních 
principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není 
primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi. 

• Aplikovaný výzkum: teoretická a experimentální práce zaměřená na 
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo 
podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. 

• Experimentální vývoj: získávání, spojování, formování a používání 
stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných 
příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně 
zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.  



 

 
 

 

Úvod do problematiky inovací 

Inovace je řízeným procesem generování, přenosu a implementace nápadů do 

praktické aplikace, která vyvolá radikální kvalitativní změnu a zákazník tuto změnu 

ocení jako novou přidanou hodnotu, za kterou je ochoten zaplatit. 

Inovaci nelze zaměňovat s invencí. Invence je dobrý nápad, který je součástí procesu 

inovace. 

Inovace produktu 

Inovace produktů, výrobků a služeb patří mezi nejfrekventovanější inovace.  Jejich 

cíle jsou definovány následovně: 

• dosažení vyšší penetrace na existujícím trhu  

• zlepšení produktů a služeb  

• zlepšení výkonnosti prodeje  

• zefektivnění prodeje  

• přechod na geograficky nové trhy  

• nové produkty pro existující nebo nové zákazníky 

•Velmi důležitým faktorem, který si je třeba v případě zavádění inovací výrobku uvědomit 

je, že není možné úspěšně inovovat výrobek bez silné vazby na trh a zákazníka.  



 

 
 

 

Úvod do problematiky inovací 

Inovace technologie - koncepčně odlišené řešení nového produktu, 

který v sobě obsahuje nové funkce oproti produktu firmou dosud 

nabízenému, či stejné funkce u dosavadních produktů zabezpečuje na 

jiných principech.  

 

Inovace procesu 

Inovace procesů neboli procesní inovace se zaměřují na firemní 

procesy: 

• zavádění nového výrobku/služby do stávajícího procesního 
prostředí  

• vysoké náklady  

• nedostačující kvalita produktu/služby nebo opožděné dodávky  

• Inovace procesu zahrnuje zavedení nových metod v oblasti 
výzkumu a vývoje, výroby nebo zpracování produktů, logistiky, 
distribuce nebo podpůrných činností.  

 

 



 

 
 

 

Úvod do problematiky inovací 

Organizační inovace  

Probíhají uvnitř i vně organizace a zavádějí nové metody: 

•  v organizaci podnikových struktur - zahrnuje implementaci nových 
metod, která nebyla v podniku dříve použita a je výsledkem strategického 
rozhodnutí přijatého managementem  

•  v organizaci pracovního místa - zahrnují implementaci nových metod pro 
rozdělení odpovědností a přijímání rozhodnutí mezi zaměstnance, rozdělení 
práce mezi organizační jednotky nebo integrace rozličných podnikových aktivit  

•  v organizaci podnikových a obchodních praktik nebo v externích 
vztazích - zahrnují zavádění nových způsobů organizace vztahů s jinými 
podniky či veřejnými institucemi, jako je vytvoření nových typů spolupráce  

 

Inovace marketingu 

Inovací v oblasti marketingu rozumíme zavedení nových metod podpory 
prodeje výrobku, významné zlepšení v oblasti balení, propagace, medializace 
výrobků a služeb. 

Řada výrobků, které zaujímají přední místo na našem trhu, získala své místo 
právě díky vhodně zvolené komunikační strategii oslovení cílové skupiny 
zákazníků.  



 

 
 

 

Úvod do problematiky inovací 

Transfer technologií je přenos výsledků VaV do praxe; jedná se 
v zásadě o proces převádění různých technologií (hl. technických 
řešení a vědeckovýzkumných poznatků a zkušeností) z univerzitního 
prostředí směrem do praxe a naopak. 

Ochrana duševního vlastnictví – nástroje ochrany výsledků VaV: 

patenty, licence, ochranné známky, průmyslové a užitné vzory, apod. 

dle Obchodního zákoníku ČR, legislativy ES či jiných bilaterálních a 

multilaterálních úmluv (např. EU patent, světový patent).  

Inovační systém – představuje jednotlivé subjekty v oblasti VaV ve 

vymezeném geografickém prostoru: firmy, znalostní instituce 

(univerzity, výzkumné ústavy), další intermediární instituce pro 

podporu inovací (podnikatelské inkubátory, vědecko-technické parky, 

regionální rozvojové agentury, hospodářské komory, klastrové 

organizace, technologické platformy, aj.) a vazby mezi nimi.  



 

 
 

 

Inovační proces 

Základní prvky inovačního procesu ve firmě: 

Průzkum – neustále sledování prostředí (interního i externího), hledání 
relevantních signálů, příležitostí nebo hrozeb a jejich zpracování  

Volba – rozhodnutí (na základě strategického pohledu na to, jak by se měla 
organizace rozvíjet) o tom, na které z těchto signálů se bude reagovat 

Implementace – převedení potenciálu skrytého v nové myšlence (signálu) 
v něco nového a zavedení této novinky na interní nebo externí trh. 
Implementace není jednotlivá událost, ale vyžaduje tyto fáze:  

 Získat znalostní zdroje, které umožní inovaci  

 Realizovat projekt v podmínkách nejistoty 

 Uvést inovaci na trh a řídit proces jejího počátečního přijetí 

 Udržovat přijetí a použití inovace v dlouhodobém měřítku – nebo se vrátit   
k původní myšlence a modifikovat ji – tzv. reinovace. 

Učení – podniky mají příležitost (které ovšem často nevyužívají) učit se na 
základě postupu v průběhu tohoto cyklu, a tak si budovat znalostní bázi a 
zlepšovat způsoby řízení tohoto procesu.  



 

 
 

 

Výhody inovačního projektu pro firmu  

(za předpokladu úspěšného vyřešení 

inovačního projektu) 
Mechanismus 

inovace 

Strategická výhoda Příklady 

Novost produktu 

nebo služby 

 

 

 

Novost v procesu 

Schopnost nabízet 

něco, co nikdo jiný 

neumí/nemůže 

nabídnout – jako první 

na světě. 

Schopnost nabízet 

výrobek nebo službu 

způsobem, který ostatní 

nedokážou 

Všichni, kdo přišli s  něčím novým – 

walkmanem, plnicím perem, fotoaparátem, 

myčkou nádobí, telefonickou bankou, 

online prodejem zboží, atd. 

 

Tzv. plavené sklo firmy Pilkington, 

Bessmerův konventor používaný při výrobě 

oceli, internetové bankovnictví 

Složitost  

 

 

 

Legislativní 

ochrana nebo 

práva duševního 

vlastnictví 

Schopnost nabízet 

něco, co je pro jiné jen 

těžko zvládnutelné. 

 

Schopnost nabízet 

něco, co jiní nemohou 

nabízet, pokud by 

nezaplatili licenční nebo 

jiné poplatky. 

Rolls-Royce nebo letecké motory – existuje 

jen malý počet konkurentů, kteří jsou 

schopni zvládnout náročné strojírenské a 

technologické procesy.  

Žádaná „módní“ léčiva typu Zantac, 

Prozac, Viagra, apod. 

 



 

 
 

 

Výhody inovačního projektu pro firmu  

(za předpokladu úspěšného vyřešení 

inovačního projektu) 
Rozšíření 

konkurenčních 

faktorů 

Posun základu 

konkurování – např. od 

konkurence cenou 

produktu ke konkurenci 

cenou a kvalitou nebo 

ke konkurenci cenou, 

kvalitou a výběrem, atd. 

Japonská výroba aut, která systematicky 

posunuje konkurenční agendu od ceny ke 

kvalitě, k flexibilitě a výběru, ke kratším 

dobám mezi uváděním nových modelů, 

atd. – přičemž tyto faktory nejsou v poloze 

„něco za něco“, ale jsou nabízeny všechny 

současně. 

Správné 

načasování 

Výhoda prvního: být 

prvním může znamenat 

získání značného 

tržního podílu na poli 

tohoto nového produktu. 

Amazon.com, Yahoo – další přicházejí, ale 

hlavní výhoda zůstává u těch úplně 

prvních. 

 Výhoda rychlého 

následovníka: někdy být 

prvním znamená 

nutnost řešit mnoho 

nečekaných problémů, a 

tak je lepší počkat, až si 

„dětské nemoci“ odbude 

někdo jiný, a pak se 

rychle pustit do 

navazujících produktů 

nebo služeb. 

Pal Pilot a další výrobci kapesních zařízení 

PDA, kteří získali značný podíl na trhu IT. 

Ve skutečnosti prvním produktem s tímto 

konceptem a designem však byl produkt 

Newton, se kterým společnost Apple přišla 

již o 5 let dříve – avšak kvůli problémům se 

softwarem a s rozpoznáváním psaného 

textu to byl propadák.  

 



 

 
 

 

Výhody inovačního projektu pro firmu  

(za předpokladu úspěšného vyřešení 

inovačního projektu) 
Flexibilní 

platforma nebo 

design 

Schopnost nabídnout 

něco, co poskytuje 

platformu, na které lze 

vybudovat další variace 

a generace produktů.  

Architektura walkmana – od kazet, přes 

minidisky, CD, MPS, DVD … Nebo Boeing 

737 – 30 let starý produkt a jeho design se 

ještě stále adaptuje a konfiguruje, aby 

vyhovoval novým potřebám – jedno 

z nejúspěšnějších letadel na světě co do 

objemu prodeje. Intel a AMD s různými 

variantami jejich mikroprocesorových řad.  

Nastavení 

nových 

standardů 

Nabídka něčeho, co 

představuje zcela nový 

koncept, který vede 

k novému způsobu 

provádění nějaké věci a 

původní způsob úplně 

zruší jako zastaralý.  

Psaní na stroji versus počítačové textové 

procesory; ledničky versus led; elektřina 

versus plynové nebo olejové lampy.  

Rekonfigurace 

částí procesu 

Změna způsobu 

pohledu na to, jak 

jednotlivé části systému 

spolupracují – např. 

vybudování 

efektivnějších sítí, 

outsourcing, koordinace 

virtuálního podniku, aj.  

Zara nebo Benetton v oděvním průmyslu, 

Dell v počítačích, Toyota ve způsobu řízení 

dodavatelského řetězce.  

 



 

 
 

 

Výhody inovačního projektu pro firmu  

(za předpokladu úspěšného vyřešení 

inovačního projektu) 

Přenos určitého 

nápadu do jiného 

prostředí 

Schopnost využít 

zavedeného standardu 

(produktu, služby, ideje) 

z jednoho odvětví a 

uplatnit jej ve zcela 

jiném tržním segmentu. 

Polykarbonátová kolečka vytvořená a 

používaná pro kufry na kolečkách se 

následně použila na dětských hračkách – 

lehkých mikrokoloběžkách. 

Další?  Inovace se obecně týká 

hledání nových 

způsobů, jak dělat věci 

a jak dosáhnout 

strategické výhody – a 

tak bude neustále 

prostor pro nové cesty, 

jak tuto výhodu získat a 

udržet si ji.  

Napster. Tato firma začala jako vývojář 

softwaru, který měl umožnit hudebním 

fanouškům vyměňovat si své oblíbené 

písničky přes internet. Program Napster 

ale v zásadě vytvořil nový typ 

komunikačního propojení – peer-to-peer 

(P2P) – pomocí rychlých spojů. Jeho 

potenciál změnit architekturu a režim 

provozu internetu tak byl mnohem větší, a 

přestože se Napster potýkal s řadou 

legislativních problémů, jeho následovníci 

vybudovali rozsáhlé technologické odvětví 

založené na stahování a sdílení souborů.  

 



 

 
 

 

Nevýhody plynoucí z přípravy a realizace 

inovačního projektu 

 • Jedná se o finančně náročný proces, skutečné náklady mohou být 

značně odlišné od přepokládaných. 

• Nejistota výsledku inovačního projektu – výsledky vlastního či 

externího VaV se nepodaří dotáhnout do podoby konkrétního 

produktu či technologie uplatnitelné na trhu. 

• Jedná se o „běh na dlouhou trať“ – konkrétní finanční přínosy pro 

firmu plynoucí z určité získané konkurenční výhody se dostaví až za 

několik let (dle povahy projektu). 

• Problematika duševního vlastnictví konkrétního výsledku VaV – co 

patří komu, za jakých podmínek, jakým způsobem je možné chránit 

si své know-how před jinými firmami, apod.; nevyjasněné či 

nepřesně definované právní vztahy pak omezují možnosti využívání 

a ochrany výsledků VaV v podobě konkrétní inovace v praxi. 



 

 
 

 

 

 

Příklady neúspěšných inovačních projektů 

Ford Edsel 

• V roce 1952 začali inženýři v automobilce Ford pracovat na novém 

autě s označením Edsel, které mělo být odpovědí na modely střední 

třídy, se kterými přišly konkurenční automobilky GM a Chrysler.  

• Když z výrobní linky sjely první Edsely, musel Ford utratit v průměru 

10 tisíc dolarů na auto (dvojnásobek nákladů), aby auta byla 

způsobilá k provozu.  

• V první den výroby mělo vyjet 75 Edselů k místním dealerům. Ve 

skutečnosti se jich podařilo firmě vypravit pouze 68 a v jednom živém 

TV šotu dokonce jedno auto vůbec nenastartovalo.  

• A nebyly to jen dětské nemoci, které nový model postihly - do roku 

1958 nezájem spotřebitelů o nový model a pochyby o jeho 

pověsti vedly společnost k rozhodnutí tento model stáhnout – 

stálo ji to ovšem 450 milionů dolarů a téměř 111 tisíc Edselů.  

 

 



 

 
 

 

 

 

Příklady neúspěšných inovačních projektů 

Motorola Iridium 

• V druhé polovině devadesátých let docházelo k revolučním změnám v mobilních 

komunikacích. Společnost Motorola iniciovala ambiciózní projekt Iridium, jehož cílem 

bylo nabídnout mobilní komunikaci doslova z každého místa na planetě, včetně 

samotného středu Sahary nebo vrcholku Mount Everestu.  

• Realizace projektu vyžadovala investici 7 mld. dolarů na umístění satelitů na oběžnou 

dráhu. Většina lidí si však uvědomila, že nepotřebuje dělat moc hovorů z opuštěného 

ostrova nebo severního pólu a jejich potřeby obvykle dobře splní méně exotické mobilní 

sítě.  

• A co hůř, mobilní přístroje potřebné pro Iridium byly dost velké a neforemné, protože 

musely obsahovat složitou elektroniku a bezdrátové zařízení, navíc i cena těchto zázraků 

techniky byla ohromná – tři tisíce dolarů. Obdobně i cena hovorů byla vysoká. A tak se 

tomuto produktu, přes nespornou špičkovou technologickou úroveň, nikdy nedostalo 

potřebného širokého přijetí a společnost musela v roce 1999 podat návrh na konkurz. 

• Její problémy však neskončily – náklady na bezpečné udržování satelitů na oběžné dráze 

činily kolem dvou milionů dolarů měsíčně. Motorola doufala, že by satelitů mohly využít 

jiné telekomunikační společnosti, ale když nikdo neprojevil zájem, musela zaplatit 

dalších padesát milionů dolarů za to, aby je z oběžné dráhy stáhla a bezpečně 

zlikvidovala.  



 

 
 

 

 

 

Příklady neúspěšných inovačních projektů 

Internet - Amazon, Yahoo! x BT, Marconi  

• O internetu je známo, že se stal kolébkou enormního počtu nových 

podnikatelských aktivit, ale zkušenosti tzv. dot.comů nebyly vždy jen růžové.  

• Některé firmy, jako Amazon nebo Yahoo!, se mohly těšit (a těší) z prudkého 

vzestupu cen svých akcií na burze.  

• Ale pro mnohé jiné počáteční bublina rychle splaskla. Noví hráči nebyli řádně 

vybaveni, aby mohli v konkurenci přežít, z původních startupů jich zůstalo jen 

pár – ale i velcí a zavedení hráči to neměli lehké. Např. gigantická 

telekomunikační firma BT ztratila 60 % své tržní hodnoty a firma Marconi šla 

nakonec úplně ke dnu.  

 

   I přes výše popsaná úskalí inovačních projektů je pro firmy na dnešním 

globálním trhu s neustále rostoucí konkurencí naprosto nezbytné vyvíjet 

a aplikovat inovativní produkty, technologie a služby, o čemž svědčí jeden 

výstižný slogan amerického výrobce jízdních kol SPECIALIZED: 

  

INNOVATE OR DIE – INOVUJ NEBO UMŘI. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Inovační podmínky – bariéry v MSP 

     MSP se věnují aktivitám v oblasti VaVaI v omezené míře, a to z těchto 

důvodů: 

• Nedostatek vlastních financí na provádění interního i externího VaV, 

• Obtížný přístup k externímu financování VaV, ať už pro vlastní VaV či 

VaV zajišťovaný dodavatelsky (návratné prostředky, dotace), 

• Neexistence inovační strategie ve firmách, existenční nejistota 

v dlouhodobém horizontu, což nevytváří motivaci investovat do VaV 

projektů s vesměs delší dobou návratnosti, 

• Podceňování VaVaI, upřednostňování běžných provozních aktivit 

(pořízení nových strojů, apod.) na úkor investic do VaVaI,  

• Neznalost problematiky VaVaI a s ní souvisejících oblastí inovačního 

managementu, inovačních systémů, transferu technologií a ochrany 

duševního vlastnictví,  



 

 
 

 

 

 

 

 

Inovační podmínky – bariéry v MSP 

 •  Řada MSP působí v převážné míře lokálně, regionálně či 

na národní úrovni, nejsou zapojeny v širším rozsahu do 

mezinárodních obchodně-dodavatelských vztahů, což 

implikuje nedostatečnou znalost současného globálního 

tržního prostředí a s tím související výše zmíněnou tendenci 

podceňovat VaVaI, 

•  Nedostatečná kompetence správně interpretovat poznatky 

získané z trhu týkající se trendů budoucího vývoje poptávky 

a technologických trendů a tyto získané poznatky následně 

efektivně interpretovat do podoby vnitrofiremních VaV 

procesů, 

•  Nedostatek vlastních kvalifikovaných výzkumných 

pracovníků.  



 

 
 

 

 

 

Inovační potenciál 

 
Vzhledem ke zmíněným bariérám inovačního podnikání je pro každý 

MSP velmi podstatné chtít a umět si vydefinovat svůj vlastní inovační 

potenciál: 

• čeho v oblasti VaVaI je firma z hlediska tržně aplikovatelných výsledků 

schopna dosáhnout,  

• jakými finančními prostředky (vlastními, externími – jejich dostupnost),  

• jakými lidskými zdroji (vlastními – úroveň kvalifikace, externími),  

• na jakém zařízení (vlastní – technická úroveň, externí),  

• pro jakého zákazníka,  

• a to vše na základě jakých informací a analýz (podrobné marketingové 

analýzy, zpětná vazba od konkrétních zákazníků, empirická zjištění 

z minulosti, apod.) 

Následující kapitoly popisují, jakým způsobem lze vyhodnotit skutečný 

inovační potenciál firmy.  



 

 
 

 

 

 

Vyhodnocení inovačního potenciálu 

IMP3ROVE 

 •  Tato metoda poskytuje indikace konkurenceschopnosti a 

udržitelného růstu firmy. Ukazuje, v jakém rozsahu přispívají 

stávající dispozice firmy v oblasti inovačního managementu 

k její konkurenceschopnosti.  

•  Přibližně 3000 MSP z celého světa již využily tuto metodu.  

•  Firmy od 5 do několika set zaměstnanců s minimálně 

dvouletou historií získávají zdarma zajímavá a hodnotná 

srovnání s ostatními firmami. 

•  Vyhodnocování probíhá ve všech dimenzích dle „A. T. 

Kearney House of Innovation“ – je měřena výkonnost 

klíčových faktorů pro úspěšný inovační management.  



 

 
 

 

 

 

Vyhodnocení inovačního potenciálu 

IMP3ROVE 

 Tato metodika je založena na následujících dílčích dimenzích: 

Inovační strategie 

•   Vize a strategické zaměření na inovace 

•   Implementace strategie 

Inovace – organizace a kultura 

•   Role a odpovědnosti 

•   Organizační struktura  

•   Organizační kultura a klima 

Procesy v rámci životního cyklu inovací 

•   Řízení myšlenek 

•   Vývoj produktů, procesů a služeb 

•   Spuštění a průběžné zdokonalování 

Realizační faktory 

•   Projektové řízení 

•   Lidské zdroje a motivační faktory 

•   IT a řízení znalostí 

Výsledky inovací  



 

 
 

 

 

 

Vyhodnocení inovačního potenciálu 

IMP3ROVE 

 
•   Souhrnná hodnotící zpráva IMP3rove porovnává konkrétní firmu s těmi 

nejlepšími firmami v databázi a s průměrnými hodnotami za všechny firmy. 

V závislosti na geografickém vymezení je možné porovnávat konkrétní firmu 

s její konkurencí na domácím trhu nebo s (potenciální) konkurencí na 

mezinárodních trzích.  

•   Je možné vybrat si firmy, vůči nimž se chce konkrétní firma porovnávat. 

Výběr lze třídit podle země, průmyslového odvětví, velikosti a stáří firem, u 

nichž má konkrétní firma za to, že jsou jejími hlavními konkurenty.  

•   Výsledkem analýzy je souhrnná hodnotící zpráva IMP3rove, která je 

dostupná zdarma, prezentuje v jasné struktuře komplexní obraz výkonnosti 

inovačního managementu firmy  

•   Analýza probíhá buď na základě vyplnění formuláře on-line a/nebo 

prostřednictvím návštěvy externího konzultanta.  

•   https://www.improve-innovation.eu/ 

•   Tento projekt je začleněn do iniciativy Evropské komise (DG Enterprise and 

Industry) Europe Innova, která je financována z Rámcového programu pro 

konkurenceschopnost a inovace 2007 - 2013 (CIP – Competitiveness and 

Innovation Framework Programme).  

https://www.improve-innovation.eu/
https://www.improve-innovation.eu/
https://www.improve-innovation.eu/


 

 
 

 

 

 

Vyhodnocení inovačního potenciálu 

IMP3ROVE 

 



 

 
 

 

 

 

Vyhodnocení inovačního potenciálu 

IMP3ROVE 

 



 

 
 

 

 

 

Vyhodnocení inovačního potenciálu 

IMP3ROVE 

 



 

 
 

 

 

 

Vyhodnocení inovačního potenciálu 

Inovační audity 
• Slouží k ohodnocení a určení dalšího vývoje inovačního výkonu firmy.  

• Existuje řada přístupů či nástrojů, jejichž formát ale v zásadě není důležitý. 

To co je nutné, je schopnost jej použít pro získání širšího přehledu o 

faktorech ovlivňujících inovační úspěch a neúspěch a přehledu o tom, jak by 

bylo možné řízení tohoto procesu zdokonalit.  

    Některé možnosti jeho použití jsou:  

• Auditovací systém pro zjištění, co jste udělali dobře a co špatně v případě 

konkrétních inovací, nebo jako způsob pochopení, proč se věci děly tak, jak 

se děly, 

• Kontrolní seznam pro zjištění, zda děláte správné věci, 

• Porovnání / benchmarking, zda je děláte stejně dobře jako ostatní, 

• Návod na nepřetržité zlepšování inovačního řízení, 

• Učící prostředek na podporu získání znalostí a poskytování inspirace pro 

zkoušení nových věcí, 

• Způsob, jak se zaměřit na subsystémy s konkrétními problémy a následně 

pro práci s vlastníky těchto procesů a jejich zákazníky a dodavateli, aby se 

zjistilo, zda nelze věci zjistit na základě diskuse. 



 

 
 

 

 

 

Vyhodnocení inovačního potenciálu 

Inovační audity 

Praktické cvičení – metoda inovačního auditu 

Jak dobře řídíme inovace? 

 

Možnosti poskytování inovačních auditů externími 

subjekty 

Inovační audity jsou firmám poskytovány řadou 

specializovaných institucí či prostřednictvím evropských 

projektů zaměřených na problematiku VaVaI, např. TC 

AVČR (www.tc.cz), projekt Proincor (www.proincor.eu), 

Fraunhofer Institut (www.fraunhofer.de/en/), ať už na 

komerční bázi, za zvýhodněnou cenu či zdarma.  

http://www.tc.cz/
http://www.tc.cz/
http://www.proincor.eu/
http://www.proincor.eu/
http://www.fraunhofer.de/en/
http://www.fraunhofer.de/en/
http://www.fraunhofer.de/en/
http://www.fraunhofer.de/en/
http://www.fraunhofer.de/en/


 

 
 

 

 

 

Jiné metody rozpoznání inovačního potenciálu 

Balanced Scorecard 
Cílem metody je rozpracování strategie organizace do komplexního 

souboru ukazatelů kvantitativní a kvalitativní výkonnosti. Komplexnost 

metody spočívá v přirazení strategických cílů, měřítek a akcí 

konkrétním čtyřem perspektivám. Hlavním úkolem těchto perspektiv je 

ještě před procesem tvorby strategie zajistit promyšlení všech 

důležitých aspektů činnosti podniku ve vztahu k vnitřnímu i vnějšímu 

prostředí.  

Obecný model Balanced Scorecard pohlíží na organizace ze čtyř 

strategických perspektiv, které musí být vyváženy: 

•  Finanční  

•  Zákaznická  

•  Interní procesy  

•  Učení se a růst 

Vyvážeností perspektiv rozumíme rovnováhu mezi krátkodobými a 

dlouhodobými cíli, požadovanými vstupy a výstupy, vnitřními a vnějšími 

faktory výkonnosti a finančními a nefinančními měřítky.  



 

 
 

 

 

 

Jiné metody rozpoznání inovačního potenciálu 

Balanced Scorecard 

• Z hlediska významnosti jsou všechny čtyři perspektivy rovnocenné, 

z hlediska příčin a důsledku jsou v podnikovém modelu finanční cíle 

ovlivňovány především zákaznickou perspektivou, zákaznické cíle jsou 

ovlivňovány perspektivou procesní a ta je výrazným způsobem určována 

schopností učit se a růst. 

• Je také nezbytné zdůraznit, že perspektivy Balanced Scorecard vedle sebe 

nestojí odděleně, ale naopak jejich propojení umožňuje vytvoření komplexní 

představy o aktivitách organizace a současně poskytuje klíčové souvislosti 

důležité pro realizaci strategie.  

 

Logická hierarchie perspektiv Balanced Scorecard 



 

 
 

 

 

 

Jiné metody rozpoznání inovačního potenciálu 

Balanced Scorecard 
Tvorba a implementace Balanced Scorecard jako systému odpovědného 

managementu 
Každý podnik, organizace či instituce musí přistupovat k zavádění metody Balanced 

Scorecard na základě svých konkrétních podmínek, potřeb a zkušeností. Cyklus tvorby a 

implementace strategického rámce Balanced Scorecard lze popsat pomocí několika 

kroků: 

 

Vztahy příčin a důsledků – pomocí sekvence prohlášení jestliže – potom: jestliže 

vhodné stanovíme vzdělávání našich zaměstnanců, potom budeme schopni vykonávat 

klíčové aktivity efektivněji, jestliže budeme vykonávat klíčové aktivity efektivněji, potom se 

bude zvyšovat spokojenost našich zákazníků; správně sestavený Balanced Scorecard by 

měl vypovídat o strategii právě takovýmito posloupnostmi vztahů příčin a důsledků. 

 

Zpožděné a předstižné indikátory – dva druhy měřítek: tzv. výstupní (zpožděné) 

indikátory, jež odrážejí společný cíl všech strategií napříč danou oblastí, a hybné síly 

výkonnosti - (předstižné) indikátory, jež reflektují jedinečnost strategie podniku; 

výstupní měřítka bez měřítek hybných sil nevyjadřují, jakým způsobem bude strategie 

dosažena, měřítka hybných sil bez výstupních měřítek poskytují informace jen o 

krátkodobém zlepšení, které však nemusí přinést dlouhodobý úspěch.  



 

 
 

 

 

 

Jiné metody rozpoznání inovačního potenciálu 

Analýza inovačního potenciálu firmy formou sebereflexe  

•   Tato metoda umožňuje firmě provést si vlastní analýzu inovačního 

potenciálu ve formě jednoduchých, přesně cílených otázek, logicky 

rozdělených do dílčích oddílů.  

•   Hodnocení je velmi rychlé, nicméně povrchní bez měřitelných indikátorů.  

•   Umožňuje firmě bez nákladů získat subjektivní obrázek o sebe samé. 

 

Otázka 1 – Dodavatelé, konkurence, pozice na trhu 

Charakteristika dodavatelů Množství a stupeň závislosti, možnost integrace 

Pozice na trhu - tržní 
strategie 

Agresivní a ofensivní vs reaktivní a defensivní, kvalita a jedinečnost – vs 
nízká cena 

Popis konkurence:  

Slabiny a rizika:  

 



 

 
 

 

 

 

Jiné metody rozpoznání inovačního potenciálu 

Analýza inovačního potenciálu firmy formou sebereflexe  

Otázka 2 – Vývoj na trhu a plánovaná reakce 

Charakter vývoje na trhu – 
krátkodobě: 

Boom, Růst, Oživení, Stagnace, Pokles, Propad, Krize, aj. 

Charakter vývoje na trhu  – 
za 3 roky a dále 

… 

Plánovaná reakce Najímání, investice, propouštění, prodej, snižování platů, snižování 
výdajů na reklamu, zvyšování výdajů na VV, zapojení dotací a vnějších 
zdrojů, odchod firmy, likvidace firmy, prodej firmy, reorientace na úplně 
nové trhy apod. 

Zdroje růstu – geografie  

Zdroje růstu – oborově  

Očekávané problémy  

 



 

 
 

 

 

 

Jiné metody rozpoznání inovačního potenciálu 

Analýza inovačního potenciálu firmy formou sebereflexe  

Otázka 3 – Výzkum, vývoj, inovace 

Jak děláme VaV Externě (jak) – interně – vůbec 

Oddělení VaV Ne - Ano – Jak velké – peníze a lidi 

Popis VaV aktivit  

Inovační management Ne – Ano – jak 

Ochrana duševního 
vlastnictví 

Žádná – Neformální (jak?) – Formální (patenty a licence – kolik?) 

Plány a rizika v oblasti VVI … 

Spolupráce ve VVI S kým (jména), na čem, jak hodnotíme, chtěli bysme znovu, více? Proč 
ano / ne? 

 



 

 
 

 

 

 

Jiné metody rozpoznání inovačního potenciálu 

Analýza inovačního potenciálu firmy formou sebereflexe  

Otázka 4 – Lidé 

Klíčové profese   

Klíčové dovednosti  

Hodnocení dostupnosti Je snadné je získat? Jak to děláme? Co děláme pro to, abychom si je 
udrželi? 

 



 

 
 

 

 

 

Jiné metody rozpoznání inovačního potenciálu 

Analýza inovačního potenciálu firmy formou sebereflexe  

Otázka 5 – Poptávka firmy po asistenci 

Co bychom potřebovali od veřejného sektoru, 
eventuelně od jiných externích partnerů 
v oblasti inovací a podpory rozvoje firmy? 

 

▪ Transfer technologií a poradenství  
(patentování, proof of concept, …) 

 

▪ Vzdělávání (v inovačním managementu, 
v marketingu, v dotacích, apod.) 

 

▪ Podpora spolupráce s VŠ, VVI a s jinými firmami 
na inovacích – inovační vouchery, klastry 

 

▪ Prostory pro podnikání  
– VTP, podnikatelské inkubátory, zóny  

 

▪ Lidské zdroje – capacity building - Lákání 
špičkových vědců do MSK, Podpora špičkových 
talentů – studenti, doktorandi 

 

▪ Financování VVI (venture capital, fond znalostní 
společnosti, atd. …) 

 

▪ Jiné, jaké? 
 

 Co jsme sami ochotni pro rozvoj našeho 
inovačního podnikání udělat?  

 

 



 

 
 

 

 

 
Případové studie 

Příklady úspěšných inovativních MSP z MSK 

Firma A  

•  Vznikla vyčleněním a privatizací bývalé nástrojárny skupiny Vítkovice.  

•  Vedení rozhodlo, že se firma zaměří na zakázkovou výrobu velmi přesných 

technologicky náročných strojních dílů.  

•  Firma se postupně stala dodavatelem speciálních ocelových komponent pro 

výrobce (integrátory) zařízení pro hlubokomořskou těžbu ropy.  

•  Zařízení pracují v podmínkách, kde nelze provést případnou opravu a 

případná odstávka zařízení pro poruchu generuje svým provozovatelům 

(těžařské firmy) ztráty v řádu mil. USD za hodinu.  

•  Jedná se tak o naprosto odlišný typ produktu od např. kovové skládací židle 

nebo standardní lešenářské trubky, kde rozhoduje cena. 

•  Díky své kvalitě a schopnosti přispět také k rozvoji know-how výrobce 

(integrátora) kompletních zařízení získala firma možnost spolupráce na VaV 

svého zákazníka přímo v Houstonu. Tímto firma získává proti potenciálním 

konkurentům výhodu, kterou prakticky nelze obejít.  

•  Zároveň firma získává nedocenitelné informace pro další rozvoj své klíčové 

kompetence, kterou je vývoj a výroba přesných náročných strojních komponent. 



 

 
 

 

 

 
Případové studie 

Příklady úspěšných inovativních MSP z MSK 

Firma B  

•  Má méně než 25 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj a výrobu 

zařízení pro průmyslové vlečky.  

•  Větší část zaměstnanců tvoří vysokoškoláci, téměř všichni se různým 

způsobem podílejí na výzkumu a vývoji.  

•  Na základě rozpoznání potenciálních budoucích příležitostí se firma 

začala věnovat také výzkumu a vývoji v oblasti pyrolýzy (zpracování 

a energetické využití odpadu – např. pneumatiky, plasty apod.) s 

výhledem na vývoj nových produktů pro uplatnění v energetice.  

•  Stejně tak pokračuje ve vývoji nových produktů v oblasti své nosné 

specializace.  

•  V současnosti je firma držitelem 4 patentů a spolu s VŠB je zapojena 

do záměru na vybudování výzkumného centra v oblasti technologií pro 

energetiku.  



 

 
 

 

 

 
Případové studie 

Příklady úspěšných inovativních MSP z MSK 

Firma C  

•  Méně než 25 zaměstnanců 

•  Od roku 1999 až doposud investovala z vlastních zdrojů 

do výzkumu a vývoje technologií energetického využití 

biologicky rozložitelných odpadů desítky miliónů korun  

•  Výsledkem je vývoj zařízení na zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů, kalů z ČOV a dalších pomocí řízené 

aerobní termofilní fermentace a přihláška k celosvětovému 

využití patentu  



 

 
 

 

 

 
Případové studie 

Příklady úspěšných inovativních MSP z MSK 

Firma D  
•  Příklad firmy D je typickým argumentem pro podporu inovačního podnikání založeného 

na transferu technologií a facilitaci propojování VŠ prostředí s aplikační sférou.  

•  Dva mladí zakladatelé Katedry měřící techniky díky znalostem a zkušenostem získaným 

v devadesátých letech spoluprací na vývoji software pro předního světového výrobce 

měřících karet do PC a díky spolupráci na vývoji měřicího přístroje pro nejmenovanou 

českou společnost nabyli přesvědčení, že chtějí dál pracovat na komerčním využití těchto 

znalostí.  

•  Protože v té době neměli k dispozici žádný inkubátor, našli zázemí u nejmenované firmy, 

která jim pro rozjezd aktivit v Ostravě vytvořila organizačně-právní zázemí. Firma se 

úspěšně rozvíjela (z nájemních prostor na kolejích) a velmi brzy si byla schopna z 

vlastních zdrojů zafinancovat výstavbu budovy ve vědeckotechnickém parku. Nyní ve firmě 

D pracuje 50 špičkových odborníků, přičemž jejich vývojové zakázky jsou realizovány pro 

nejrůznější typy klientů z celého světa a firma plánuje další růst.  

•  Firma vykazuje vysokou PH na zaměstnance s potenciálem dalšího zvyšování, 

oborovou nezávislost (měřit se musí téměř všude), svázanost s místní vysokou školou, 

jedinečné na zkušenostech založené know-how, které je znalostně náročné a navíc je zde 

předpoklad dalšího růstu počtu pracovních míst, obratu, exportu a dalších cílových 

rozvojových charakteristik.  
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