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1 ÚVOD 
Postupující ekonomická globalizace vyvíjí stále větší tlak na vyspělé země a jejich regiony 

a jejich schopnost udržet si svou konkurenceschopnost, uspět v globální soutěži a zajistit 
svým obyvatelům vysokou životní úroveň a prosperitu. V současné odborné literatuře panuje 
poměrně jednoznačná shoda, že významnými již nejsou v tomto ohledu tradiční výrobní 
faktory, ale především schopnost neustále vytvářet, aplikovat a využívat nové znalosti a 
inovace a vše, co s těmito procesy souvisí. Stále častěji můžeme spojení „globalizace, 
konkurenceschopnost a termín inovace či znalostní ekonomika“ slyšet také v podání 
evropských či českých politiků a úředníků. Jak dosáhnout schopnosti vytvářet inovace a jak 
přejít ke znalostně založené a konkurenceschopné ekonomice se v posledních několika 
desetiletích stalo otázkou celé řady vědních disciplín včetně ekonomické geografie a teorií 
regionálního rozvoje, z kterých vychází tato práce. Význam inovací však není v těchto 
teoriích a přístupech zcela nový. Nicméně, na rozdíl od předchozích teorií, teoretické přístupy 
a koncepty objevující se přibližně od konce sedmdesátých let minulého století, přinesly nový, 
systematický pohled na proces tvorby nových znalostí a inovací. Ten není již chápan 
v tradičním lineárním pojetí ani jako výsledek činnosti relativně izolovaných firem, který 
prosazoval již J. Schumpeter, ale inovace jsou chápány jako výsledek evolučního, 
kolektivního, lokalizovaného a sociálně zakořeněného procesu, který vyžaduje vzájemnou 
důvěru a intenzivní komunikaci a spolupráci jednotlivých partnerů – firem, výzkumných 
organizací a dalších institucí, které tuto spolupráci usnadňují či zprostředkovávají (viz např. 
Lundvall 1992, Braczyk a kol. 2004). Tento přístup je inspirován jednak evoluční ekonomií, 
která vychází z biologické evoluční teorie a zdůrazňuje mj. význam rutin v našem chování, 
jednak institucionálními přístupy, podle nichž jsou chování jednotlivých subjektů a jejich 
vztahy silně ovlivněny jak „tvrdými“, tradičně chápanými institucemi (tzn. organizacemi) tak 
i „měkkými“ institucemi, které je možné chápat jako normy, zvyky, rutiny apod. (Tödling, 
Trippl 2005).  

Mezi tyto nové přístupy regionálního rozvoje lze zařadit ty, které jsou dnes často 
označovány jako tzv. teritoriální inovační modely. Mezi ně patří především národní, 
regionální a sektorové inovační systémy. Tento „nový“ systematický pohled na inovace 
společně se zájmem rozdílných vědních disciplín o problematiku tvorby inovací naznačuje 
rychle narůstající složitost a komplexitu inovačního procesu, stejně jako ekonomického a 
regionálního rozvoje. Nové znalosti, které jsou klíčovým pro tento proces, jsou stále více 
globálně rozptýlené a firmy, které jsou hlavním zdrojem inovací, musejí proto stále častěji 
získávat nové znalosti z externích zdrojů a navíc také stále častěji spolupracovat s dalšími 
organizacemi a subjekty mimo svou lokalitu. Spolupráce, a to v podstatě v jakékoliv formě, se 
tak stává klíčovou z hlediska schopnosti tvorby inovací. Z tohoto pohledu existuje v současné 
literatuře poměrně velká shoda (např. Lundvall 1992, Grant 1996, Powell 1998, Rutten 2003, 
Fagerberg 2005, Powell, Grodal 2005). Organizace takové spolupráce je však poměrně 
obtížná a nákladná (např. Olson, Olson 2003). I proto dosavadní výzkum, a to jak teoretický 
tak empirický, vedl řadu autorů k závěrům, že vzájemná geografická blízkost umocňuje 
schopnost firem vyměňovat si navzájem znalosti a spoluvytvářet inovace a že místní klastry a 
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regiony jsou hlavním zdrojem inovací (např. Maskell, Malmberg 1999, Stoper 1999, Lundvall 
2001).  

Na druhé straně se ale objevila také řada empirických studií ukazující příklady firem, které 
úspěšně vytvářejí inovace prostřednictvím globálně organizovaných a distribuovaných vazeb 
(např. Hildrum 2007, Rallet, Torre 2007). Častým příkladem těchto studií je oblast tzv. „open 
source software“, na jehož vývoji se podílejí (resp. mohou podílet) jednotlivci ale i firmy 
v podstatě z celého světa (např. Von Krogh, Von Hippel 2003, Comino, Maneti, Parisi 2007). 
V literatuře zabývající se inovačními systémy, ale i dalšími přístupy v oblasti studia tvorby 
inovací, se tedy objevil také důraz na zapojení se do globální ekonomiky. Tyto vnější 
kontakty jsou významným zdrojem nových impulsů a potenciálu. Zajišťují určitou otevřenost 
regionu vůči znalostem sídlícím v odlišných lokalitách, a tak také schopnost adaptace na 
nové, neustále se měnící podmínky světové ekonomiky. Oproti tomu například Dunning 
(1988), Patel, Pavitt (1991) nebo nejnověji Dicken (2007) poukázali na skutečnost, že velké 
nadnárodní korporace si stále ponechávají většinu aktivit VaV ve svých domovských zemích, 
v blízkosti ústředí a v zahraničí jsou lokalizovány ostatní typy jejich aktivit. V některých 
případech se může jednat i o VaV aktivity, jejichž cílem je pouze především adaptovat 
technologie zahraniční firmy na domácí trh (Dicken 2007, s. 144).  

Tyto stále přetrvávající diskuze a zdánlivý paradox vyvolává otázku, jaké vztahy a 
vzájemné formy spolupráce jsou klíčové pro tvorbu inovací stejně jako jak jsou tyto vazby 
utvářeny? Jaká geografická úroveň je pro tvorbu inovací klíčová či jaké faktory ovlivňují 
geografické uspořádání spolupracujících subjektů? I na tyto otázky se pokusili výzkumníci 
nalézt odpovědi a například rozdílný význam jednotlivých geografických úrovní pro inovační 
spolupráci bývá spojován s rozdílným typem znalostí, který je obsahem inovační spolupráce a 
vzájemných vazeb. Empirické doložení nových teoretických konceptů, které se v této 
souvislosti objevují, však doposud za teoretickým poznáním relativně zaostává. A to i proto, 
že tyto studie byly často zaměřeny na relativně specifické regiony, jednotlivá velmi úzce 
vymezená odvětví nebo dokonce jednotlivé, specifické projekty.  

Tato disertační práce si klade za cíl přispět k této debatě, a to z pohledu transformující se, 
postkomunistické země. Dále se tato práce snaží nalézt také určitý zevšeobecňující pohled na 
faktory, které ovlivňují inovační spolupráci, prostřednictvím různých analytických přístupů 
kombinujících kvantitativní i kvalitativní analýzu. Na druhé straně nelze předpokládat, že 
dosáhneme poznání všech jednotlivostí, které podmiňují proces tvorby inovací a inovační 
spolupráci, a to ani z pohledu Česka, kde má tato práce relativně pionýrský charakter. Kromě 
teoretického poznání si tato práce klade za cíl výzkumem zaměřeným na trendy a principy, 
které ovlivňují inovační schopnosti a kapacitu firem, regionů a národů, přispět k poznání, 
které umožní jednak předejít možné „destrukci“  stávajících inovačních kapacit, jednak 
přispěje k možnosti vytvoření zatím rozvíjejících se, fragmentovaných inovačních systémů. 
Poznání inovačního procesu, či alespoň jeho části, je důležité nejenom z pohledu růstu 
bohatství (resp. čistě ekonomického růstu), ale také z pohledu možnosti ovlivnit další 
směřování globální ekonomiky a možnosti přispět k celkovému hospodářskému růstu, který 
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zahrnuje celkové zlepšení kvality života včetně sociálních či environmentálních aspektů (viz 
také např. Gheorghiu, Turlea 2006). Kromě teoretického poznání by tak tato práce měla 
přispět také k praktickému poznání uplatnitelného v oblasti strategického plánování a 
veřejných politik a podpor. 

Předkládaná disertační práce je strukturována do 7 hlavních kapitol. Po úvodu následuje 
kapitola věnovaná současným diskusím v oblasti teorií regionálního rozvoje a dalším 
teoretickým koncepcím či přístupům, které se zaměřují na problematiku procesu tvorby 
inovací. Tato kapitola je poměrně rozsáhlá, a to především z důvodu charakteru předkládané 
disertační práce. Ta z pohledu České republiky analyzuje poměrně novou oblast, které zde 
především v teoretické rovině nebyla věnována významná pozornost. Proto autorka považuje 
za důležité představit jak současné, tak minulé přístupy ke studiu inovačního procesu a 
regionálního (ekonomického) rozvoje, neboť tyto na sebe ve svých diskuzích navazují a 
odkazují a minulý vývoj významně determinuje současný charakter diskusí a výzkumu. Další 
kapitola je věnována metodice práce, přičemž pozornost je věnována jednak zdrojům dat 
potřebných pro zarámování sledované problematiky a to na evropské, národní a regionální 
úrovni, jednak jsou diskutovány přímo využité metody kvalitativního šetření ve vybraných 
regionech. Čtvrtá kapitola představuje určitý „makrorámec“ sledované problematiky, který 
představuje kvantitativní analýzu srovnání postavení EU ve světě, postavení ČR v rámci EU a 
postavení jednotlivých regionů Česka prostřednictvím dostupných dat týkajících se hodnocení 
konkurenceschopnosti, inovačního a výzkumného potenciálu. Pátou kapitolu tvoří vlastní 
empirické šetření zaměřené na analýzu formování regionálních inovačních systémů, resp. 
formování inovační spolupráce v Česku. Tato kapitola je uzavřena diskusí hlavních výsledků 
tohoto empirického šetření zejména ve vztahu k hypotézám práce a teoretickým poznatkům. 
Následuje závěr, který je na rozdíl od závěru předchozí kapitoly věnován především 
praktickým poznatkům týkajících se inovačních systémů České republiky a jejich implikacím 
pro oblast podpory regionálního ekonomického rozvoje. Práci uzavírá seznam literatury a 
přílohy.  
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2 TEORETICKÝ KONTEXT PRÁCE: diskuze problematiky tvorby a 
významu inovací z geografického pohledu 

2.1 Na cestě ke znalostně založené ekonomice 
Po dlouhou dobu, téměř do druhé poloviny minulého století, byly za hlavní faktory 

regionálního ekonomického rozvoje považovány převážně materiální faktory jako dostupnost 
přírodních zdrojů, objem pracovní síly či disponibilní kapitál. Se změnami světového 
hospodářství a s rychlým technologickým pokrokem především v posledních desetiletích 
minulého století došlo ale postupně k proměně těchto faktorů a relativnímu posunu směrem 
k faktorům spíše nehmotným, neekonomickým, nemateriálním1. Tyto změny jsou v literatuře 
často označovány jako přechod od fordismu, resp. fordistického typu masové výroby k post-
fordismu, který je charakterizován mimo jiné větší flexibilitou, relativní vertikální 
dezintegrací výroby či posunem ve spotřebě směrem k větší individualizaci (blíže např. viz 
Piore, Sabel 1984). Otázkou však je, do jaké míry je možno považovat tuto změnu za 
radikální a zda se jedná o zcela novou fázi vývoje. Část teoretiků se přiklání spíše k tomu, že 
ke změnám ve světové ekonomice a v organizaci výroby dochází, nicméně, že tyto změny lze 
považovat spíše za kontinuální. K tomuto názoru je vede mimo jiné také nedostatečná 
specifikace nové formy regulace stejně jako přílišná obecnost a flexibilita využívaných pojmů 
a charakteristik nového režimu. Naopak představitelé teorie flexibilní specializace kladou 
důraz na radikální charakter této změny, ke které dochází přibližně od sedmdesátých let 
minulého století.  

Ať se však jednalo o změnu radikální či spíše kontinuální, což je otázka, která není 
v odborné literatuře stále jednoznačně zodpovězena a tato práce nemá za cíl ji vyřešit, přinesla 
změna organizace výroby společně s velmi rychlým technologickým pokrokem a 
ekonomickou globalizací celou řad změn v celé šíři nejen ekonomického ale také sociálního 
života. Tyto změny byly přijaty většinou teoretiků a v posledním desetiletí minulého století se 
tak začíná hovořit o přechodu k tzv. „nové ekonomice“, která bývá nazývána také jako 
informační společnost, učící se ekonomika či znalostně založená společnost. Bez ohledu na 
užívané termíny a jejich přesné definice, všechny se víceméně snaží popsat především 
kvalitativní změny, ke kterým ve světové ekonomice postupně došlo. Tyto proměny přinesly 
mimo jiné významný posun od statické, cenové konkurence (tzv. low-road konkurence) ke 
konkurenci dynamické, založené na inovacích (high-road), v níž vítězí pouze ti, kteří jsou 
schopni vytvářet a uplatňovat nové znalosti rychleji než jejich konkurenti (Porter 1990, 
Asheim, Isaksen 1997, Maskell, Malmberg 1999a). Tato změna byla vynucena rostoucí 
světovou konkurencí a nástupem rozvojových či rozvíjejících se zemí (např. tzv. nově 
industrializované země jihovýchodní Asie), které mají výhodu stále velmi nízkých cen a 
nákladů například na pracovní sílu.  

                                                 

1 Cooke, De Laurentis (2002) například uvádějí, že poměr účetní hodnoty nehmotných aktiv vůči surovinám 
(hmotným aktivům) se od padesátých proměnil z hodnoty 20:80 na hodnotu 70:30 v letech devadesátých (cit. dle 
Asheim a kol. 2006).  
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Tradiční „weberovské“ lokalizační faktory, které se díky technologickému rozvoji mnohdy 
stávají „všudypřítomnými“, jsou postupně nahrazovány faktory novými mezi něž patří 
především schopnost vytvářet a využívat nové znalosti a inovace, kvalita lidských zdrojů a 
schopnost ekonomických subjektů vzájemně spolupracovat. Kromě toho rychlý technologický 
rozvoj, pokles dopravních nákladů a rozvoj moderních informačních a komunikačních 
technologií, přináší také zásadní změnu v organizaci ekonomických činností. V důsledku 
technologického pokroku dochází k určité „desintegraci“ produkce a lokalizace samotné 
výroby je stále méně závislá na lokalizaci klíčových činností podniku (strategické řízení, 
výzkum a vývoj, marketing, finanční management ad.). Stejně tak rychlý technologický 
pokrok znamená, že v současnosti vlastní fyzická výroba se na výsledné ceně výrobků podílí 
malou a stále klesající měrou (Reich 1990) a naopak klíčové jsou náklady na výzkum, vývoj, 
marketing a další činnosti. Tradiční model velké firmy přestává být v těchto podmínkách 
konkurenceschopný a na velké firmy je možné stále více nahlížet jako na sítě menších či 
středních firem, které se specializují na určitou konkrétní činnost a jsou mnohdy lokalizovány 
ve velké vzdálenosti. Přítomnost velké firmy v regionu tak již neznamená přítomnost celé 
firmy, ale spíše přítomnost pouze dílčí části  sítě jejích subjektů (Adámek, Csank, Žížalová 
2006). Charakteru „nové“ prostorové dělby práce (především velkých firem) se věnovala ve 
své práci Massey (1984), která ji spojuje se změnami sociálních a ekonomických vztahů, které 
utvářejí ekonomický prostor. Obdobně jako někteří autoři v pozdějších letech zdůraznila 
Massey, že z pohledu regionálního ekonomického rozvoje není dnes rozhodující odvětvová 
struktura zde lokalizovaných průmyslových podniků, nýbrž jejich vlastnická a velikostní 
struktura a také jejich strategie. V důsledku možnosti oddělit jednotlivé fáze výroby a tyto 
lokalizovat ve zcela odlišných regionech se pro region stává rozhodující, která část této 
výroby (resp. sítě velkého podniku) je v daném regionu lokalizována (Massey 1984), neboť to 
má také celou řadu společenských či sociálních důsledků – např. v regionech, kde je 
lokalizována pouze jednoduchá výroba může docházet k omezování tvůrčí činnosti, které 
Massey nazývá „deskilling“. Klíčová je proto lokalizace těch částí podniku, kde se rozhoduje 
a kde vzniká vysoká přidaná hodnota produkce (např. firemní ústředí, vývojová centra, centra 
služeb zákazníkům apod.). 

V důsledku výše nastíněných změn nemůže být již konkurenční výhoda především ve 
vyspělých zemích a jejich regionech v této nové ekonomice dosahována prostřednictvím 
snižování nákladů (low-road strategie), ale především schopností inovovat a přinášet stále 
něco nového (Dunning 2000). Základem tvorby nových inovací jsou samozřejmě znalosti či 
vědomosti, i proto se v současnosti nejčastěji hovoří o vytváření informační či na znalostech 
založené společnosti. I v neoklasické ekonomii došlo k posunu tradiční produkční funkce, 
která je rozšířena o ukazatel lidského kapitálu a technologie, resp. znalosti, na kterých je 
založená, jsou považovány za (více než) rovnocenný faktor jako tradiční půda a kapitál. 
Důležitou otázkou však zůstává, jak je proces vytváření nových znalostí organizován či řízen 
(Cooke 2006, Simmie 2006). 

I přes nevyjasněnost terminologie, která do jisté míry stále přetrvává, a přes 
nejednoznačnost definicí, je možné říci, že znalostně založená ekonomika je charakterizována 
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narůstajícím významem ekonomických transakcí týkajících se znalostí, neustálými a rychlými 
kvalitativními změnami, zvyšujícími se investicemi do nehmotných aktiv a stále větším 
důrazem na design a přizpůsobení výrobků či služeb potřebám konkrétního uživatele (OECD 
1996; blíže např. Dunning 2000, OECD 2000, Zoltan, Henri de Groot, Nijkamp 2002 ad.).  

Tyto změny, které je možné sledovat přibližně od sedmdesátých let minulého století, měly 
však v mnohých ekonomikách také významné rozdílné teritoriální či regionální dopady a 
vedly k formování nových vítězů či naopak nově poražených. Na jedné straně  postupující 
ekonomická globalizace a narůstající úloha a také síla nadnárodních společností vedla 
k zostření světové konkurence a k tomu, že řada starých průmyslových oblastí zaměřených na 
„fordistickou“ výrobu postupně upadala. Na druhé straně se ale objevila celá řada dalších 
„nových“ rostoucích lokalit. Tyto poměrně dynamické změny, ke kterým lze přiřadit zejména 
restrukturalizaci hospodářství a nastupující ekonomickou globalizaci, se staly samozřejmě 
také předmětem teoretického zkoumání řady vědeckých pracovníků v oblasti geografie, 
ekonomie či dalších sociálních věd zabývajících se problematikou regionálního rozvoje a od 
osmdesátých let minulého století se tak postupně začínají formovat nové přístupy 
k problematice regionálního rozvoje.  

Cílem této kapitoly je představit nejvýznamnější přístupy a teorie, které byly postupně 
formulovány a které jsou také východiskem a inspirací pro analytickou část této práce, stejně 
jako i pro vybrané případové studie. Tyto teoretické přístupy se vyvíjely postupně a jsou také 
relativně provázané. I proto není v této práci představen pouze jeden z těchto přístupů, který 
je hlavním „teoretickým“ nástrojem analytické části, ale je představen určitý vývoj myšlení a 
nových přístupů k problematice ekonomického regionálního rozvoje. Kromě toho je nutné 
podotknout, že většina  těchto přístupů či jejich hlavní odkazy přetrvávají v odborných 
kruzích až do současnosti a nelze říci, že by některý z nich byl jednoznačně dominantním. 
Důvodem je i to, co je jednou z jejich nosných myšlenek. Je to skutečnost, že znalosti a 
poznání jsou výsledkem relativně kumulativního procesu a řada nových znalostí či inovací se 
tak rodí spíše jako nové kombinace stávajících znalostí než jako zcela nové poznatky.  

Mezi teoretické přístupy, které se postupně objevily od přibližně poloviny sedmdesátých 
let minulého století a které budou představeny v následující části, je možno zařadit: 

– Teorie výrobních okrsků (Becattini (1990), Bagnasco, Brusco; Piore, Sabel (1984)) 

– Inovační milieu (Aydalot 1986) 

– Klastry (M. Porter 1990) 

– Teorie učících se regionů (Lundvall, Feldman; Malmberg (1997), Asheim (1996) ad.) 

– Inovační systémy – národní (Nelson (1993), Lundvall (1992, 2007)) a regionální 
inovační systémy (Braczyk, Cooke, Heidenreich 2004 ad.) 

Tyto přístupy jsou v literatuře často označovány jako tzv. teritoriální inovační modely, 
neboť všechny zdůrazňují roli lokálních faktorů a institucí pro vznik inovací. Tyto modely lze 
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pak zjednodušeně rozdělit na tři skupiny – první navazuje silně na průmyslové okrsky A. 
Marshalla, druhou skupinu představují průmyslové či inovační klastry, poslední pak 
představují teorie učících se regionů a na ní navazující komplexní koncept inovačních 
systémů.  

2.2 Inovace – jejich pojetí a definice 
Předtím než se budeme věnovat charakteristice výše jmenovaných přístupů ke studiu 

regionálního rozvoje a jejich vývoji, je třeba zaměřit se také na pojem „inovace“, který se stal 
jakousi mantrou v podstatě všech současných diskusí týkajících se ekonomického rozvoje a 
konkurenceschopnosti a je také klíčovým pro tuto práci. Stále více se dnes hovoří o tom, že 
základem úspěchu ve stále se zostřující konkurenci, a to jak mezi firmami, tak mezi regiony či 
městy, je schopnost místních aktérů nejen vytvářet ale také efektivně využívat inovace (Porter 
1990), jinými slovy schopnost produkovat, využívat a uplatňovat nové znalosti a poznatky při 
výrobě či práci (Caravaca a kol. 2000). Jednodušeji řečeno schopnost přinášet neustále něco 
nového a být tak o krok napřed před svými konkurenty.  

Význam inovací pro ekonomickou konkurenceschopnost a růst doložilo také několik 
empirických studií. Například studie OECD (2000) odhaduje, že mezi roky 1970 a 1995 
vytvořily inovace přibližně polovinu „výkonu“ vyspělých zemí. Tento podíl se pak zvyšuje 
tím více, čím více je ekonomika založena na znalostech. Simmie (2006) uvádí také, že 
v regionální rozdíly z hlediska příjmů na 1 obyvatele mezi evropskými regiony mohou být 
vysvětleny z přibližně 40 % právě rozdíly v tvorbě inovací.   

Rostoucí význam tohoto faktoru je dán neustále se zvyšující konkurencí ve světové 
ekonomice, kdy vyspělé státy a jejich regiony2 jsou vystaveny stále silnějšímu tlaku ze strany 
rozvíjejících se ekonomik, kde jsou ceny tradičních výrobních faktorů na výrazně nižší 
úrovni. To umožňuje těmto zemím/regionům získat určitou konkurenční (cenovou) výhodu 
nad vyspělými zeměmi, které v důsledku toho musí rozvíjet svou konkurenční výhodu 
prostřednictvím technologického rozvoje a inovací, k čemuž je nezbytné získávání a 
využívání nových znalostí (Adámek, Csank, Žížalová 2006).  

Na druhé straně ale pojem inovace a jejich význam pro konkurenceschopnost není 
v odborné literatuře zcela nový. Prvním, kdo se systematicky zabýval rolí inovací 
v ekonomickém rozvoji již na počátku minulého století, byl Joseph Schumpeter (např. 
Schumpeter 1934, 1994). Schumpeter ve svém přístupu a své teorii tvrdil, že na ekonomický 
rozvoj není možné nahlížet staticky, pouze jako výsledek distribuce existujících zdrojů, ale 
spíše jako na proces kvalitativní změny poháněné inovacemi a odehrávající se v určitém 

                                                 

2 V tomto případě se jedná především o méně vyspělé či periferní regiony vyspělých států. Hlavní složkou  jejich 
ekonomiky (mimo jiné hlavním zdrojem pracovních míst) jsou obvykle kvalifikačně méně náročné a  
standardizované ekonomické činnosti (např. výroba, montáž apod.), které mohou být relativně snadno 
napodobeny a přesunuty do rozvojových zemí (Adámek, Csank, Žížalová 2006). 
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historickém okamžiku. Inovace v jeho pojetí pak představovaly nové výrobky, nové způsoby 
výroby, nové formy organizace či využívání nových trhů a byly definovány jako nové 
kombinace existujících zdrojů. Konkurence však v jeho pojetí neznamenala konkurenci mezi 
jednotlivými firmami, ale mezi novými technologiemi (inovacemi), které tyto firmy prosazují. 
Kromě toho Schumpeter rozlišoval také mezi tzv. radikálními inovacemi (např. nové 
technologie) a inovacemi „postupnými“ či „okrajovými“, které znamenají postupné, 
v podstatě kontinuální změny, které samy o sobě nemají příliš významný dopad, jejich síla 
spočívá především v jejich kombinaci. Mnozí si pojem inovace spojují často právě a pouze 
s radikálními inovacemi (např. zcela nový výrobek), nicméně i Schumpeter zdůrazňoval roli 
především těch postupných. Důvodem je fakt, že k radikálním inovacím dochází velmi zřídka, 
jsou vysoce finančně náročně, a to nejen z hlediska jejich „objevu“, ale velmi často především 
z hlediska jejich ekonomické komercializace, která vyžaduje celou řadu dalších, menších 
inovací, úprav apod. (Fagerberg 2005). Na druhé straně je nutné podotknout, že je otázkou, 
zda pouze postupné inovace dokáží zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost, především 
proto, že využívají nové kombinace stávajících znalostí a nikoliv zcela nové znalosti. 
V určitém okamžiku však může dojít k „vyčerpání“ těchto možností a k situaci nazývané 
v odborné literatuře jako „lock-in“, čili „zakrnění“ či „uzamčení“ vývoje a postupné ztrátě 
konkurenceschopnosti – podniky v daném regionu „nezaznamenaly“ určitou radikální inovaci 
a zůstaly „uzamčeny“ na své cestě, ve svém institucionálním prostředí, které brání přijímání 
novinek (Blažek, Uhlíř 2002). V určitém okamžiku jsou tedy radikální inovace významným 
impulsem k prolomení závislosti na zvolené cestě, závislosti na daných praktikách a 
institucionálním prostředí, jinými slovy prolomení „path-dependency“ (Asheim 1996, 
Asheim, Isaksen 1997).  

Inovace byly také dlouhou dobu chápány jako především inovace technické povahy, 
nicméně již Schumpeter zmiňoval ve svých pracích i další netechnické inovace, včetně 
využívání nových trhů. Toto relativně úzké chápání inovací bylo spojeno také se skutečností, 
že v odborné literatuře dlouhou dobu dominoval také tzv. lineární model inovací, který je 
spojován zejména s masovou fordistickou výrobou (Asheim, Isaksen 1997). Podle tohoto 
modelu dochází k tvorbě inovací prostřednictvím relativně přesně daných a oddělitelných 
fází, kterými jsou základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj a následná komercializace 
výsledného produktu. Mezi hlavní nedostatky tohoto modelu, které se staly také předmětem 
kritiky a pro něž byl tento model postupně překonán, patří zejména jednoznačný důraz na 
výzkum jako základní zdroj inovací. Oproti tomu odborné studie ukazují, že soukromé firmy 
inovují převážně z „komerčních“ důvodů, například snahou dosáhnout úspor či „vyhovět“ 
přáním svých zákazníků. Kromě toho k většině „menších“ inovací dochází při běžném 
výrobním procesu novými kombinacemi dostupných technologií a znalostí (Von Hippel 1995, 
Havas 2006, Fagerberg 2005, Cooke 2003) a nikoli prostřednictvím náročného výzkumu. 
Stejně tak, zdrojem nových znalostí, které jsou pro inovace klíčové, nemusí být pouze 
výzkum, ale stále častěji je zdůrazňována role vzájemného se učení jednotlivých aktérů. 
V současnosti jsou tedy inovace chápány jako výsledek interaktivního, sociálního procesu 
mezi aktéry inovačního procesu, neboli mezi soukromými subjekty a organizacemi 
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produkujícími nové znalosti (Fagerberg 2005, Asheim 2000, Lundvall, Maskell 2000, Gertler 
1993)3. Vzájemná spolupráce jednotlivých subjektů navíc významně rozšiřuje možnosti 
vytvářet znalosti, které by jednotliví účastníci sami, pouze prostřednictvím svých prostředků a 
zdrojů, vytvořit nedokázali (Bathelt, Malmberg, Maskell 2004). Poměrně nedávná studie 
vytvořená v centru NORDREGIO dokonce ukazuje, že v evropských regionech neexistuje 
jednoznačná vazba mezi výší prostředků alokovaných na výzkum a vývoj a lepším 
ekonomických růstem. Ve skutečnosti je region s nejvyšší intenzitou VaV4 jeden z posledních 
podle dosaženého ekonomického růstu, za jehož klíčový zdroj jsou považovány inovace. Na 
druhé straně mezi deseti nejrychleji rostoucími regiony ani v jednom nedosahuje podíl výdajů 
na VaV více než 2 % HDP (Hanell, Neubauer 2006). Konkrétním příkladem země, která má 
velké vstupy z hlediska výdajů na VaV (dokonce jedny z nejvyšších na světě), ale vykazuje 
spíše průměrný počet patentů a také průměrný ekonomický růst (např. v porovnání s USA) je 
Švédsko. Tento problém bývá někdy v literatuře označován také jako „paradox produktivity“, 
kdy je jen velmi obtížné identifikovat přímou vazbu mezi investicemi do VaV a 
předpokládanými ekonomickými přínosy (příkladem jsou i zmiňované patenty, které jsou 
převážně výsledkem VaV, nicméně již není možné podchytit, jak jsou úspěšné, zda si je 
někdo koupí a využije apod.).  

Chápání inovací jako interaktivního procesu souvisí také s novým pohledem na význam 
specifického socioekonomického prostředí, které se v postfordistické ekonomice stává 
nezbytným předpokladem inovativnosti a konkurenceschopnosti. Vzájemné interakce v tomto 
pojetí neznamenají pouze vztahy mezi jednotlivými subjekty, ale také jejich vazby 
s prostředím, ve kterém se pohybují. 

Na druhé straně je ale nutné podotknout, že tvorba inovací jako výsledek interaktivního 
procesu a vzájemného se učení přináší především „menší“ inovace ve formě postupných 
zlepšení založených na nové kombinaci dostupných znalostí. Tento typ inovací se ale může 
postupem času vyčerpat, neboť určité znalosti není možné donekonečna pouze přizpůsobovat 
či nově kombinovat. Podle B. T. Asheima (1997, 1999) důraz pouze na postupné inovace a 
proces učení se (spoluprací, děláním používáním) by dokonce znamenal, že imitace by byly 
hodnoceny jako významnější oproti (skutečným) inovacím. Ani v současnosti tak není možné 
zapomínat na význam radikálních inovací, které přinášejí zcela nové technologie či nové 
výrobky a které znamenají většinou také nový posun v trajektorii ekonomického, ale i 
technologického vývoje. Vznik těchto inovací stále do značné míry odpovídá lineárnímu 
modelu výzkumu a tvorby inovací. Radikální inovace, resp. produkce určité, zcela nové 
znalosti je tedy relativně silně závislá na systematickém výzkumu a investice do VaV je tedy 

                                                 

3 Podobné rozlišení nabízí Chesbrough (2003), který rozlišuje (především z pohledu velkých firem) mezi 
otevřenými a uzavřenými inovacemi, přičemž zdůrazňuje, že v současné době jsou firmy stále více nuceny 
využívat jak vlastní tak externí zdroje inovací. 

4 Výdaje na VaV  jako procento HDP.  
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třeba ani „nepodceňovat“, především z hlediska dlouhodobé udržitelnosti 
konkurenceschopnosti firem či regionů.   

Výsledkem výše nastíněných diskuzí je v současnosti relativně široké pojetí inovací, které 
se odráží také ve změně chápání inovací v Oslo Manuálu (OECD 2005). Ten je jedním ze 
série metodologických manuálů OECD připravených a publikovaných ve spolupráci 
s Eurostatem a má sloužit jako návod ke sběru údajů o inovacích. První Oslo manuál stanovil 
pravidla pro hodnocení pouze technických inovací produktů a procesů, nejprve ve 
zpracovatelském průmyslu později (ve druhém vydání) i ve službách. Zatím poslední, třetí 
vydání Oslo manuálu rozšiřuje pokrytí inovačního konceptu také o organizační a 
marketingové inovace. Inovace je zde tedy definována jako „realizace nového nebo významně 
zdokonaleného produktu (zboží nebo služby), procesu, marketinkové a nebo organizační 
metody“ (OECD 2005, s. 46).  

Obdobně podle definice Evropské komise se v případě inovací jedná o „obnovu a rozšíření 
škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a 
distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace 
pracovní síly“ (cit. dle NIP 2005-2010).  

Kromě typů inovací jmenovaných ve výše uvedených definicích lze podle odborné 
literatury inovace chápat také jako institucionální změnu, která zahrnuje kulturní změnu a 
změnu určitých zvyků či norem. Tato změna významně ovlivňuje proces tvorby a využívání 
inovací, neboť je jedním z faktorů, který umožňuje v podstatě také radikální technologické 
změny (Cooke, Uranga, Etxebarria 1997).  

Schopnost inovovat, resp. vytvářet a využívat nové znalosti je však nutně spjata s dalším 
významný faktorem regionálního rozvoje, kterému je věnována stále větší pozornost. Tímto 
faktorem jsou lidské zdroje, jejichž význam spočívá v možnosti aktivně a cíleně ovlivňovat 
všechny ostatní spolupůsobící faktory. Lidské zdroje nejsou v současnosti chápány pouze 
„staticky“ (jako např. pouze počet obyvatel), ale důležitá je zejména jejich kvalita. Ta však 
nepředstavuje pouze dosažené vzdělání, které je nejčastěji využívaným ukazatelem, ale celou 
řadu dalších schopností a dovedností (např. informační gramotnost, jazyková vybavenost, 
schopnost samostatného řešení problémů ad.), které zvyšují flexibilitu využití pracovní síly. 
Reich (2003) tvrdí, že skutečná hodnota, kterou lidé přinášejí do ekonomiky, jsou nové, tvůrčí 
nápady a nikoliv vědomosti, které se dnes dají snadno zakódovat do softwaru.  Jakýkoliv 
region, pokud chce tedy v současnosti uspět, musí dokázat vytvořit (či také nalákat) 
především kvalifikované, kreativní a talentované lidi, kteří jsou schopni vytvářet nové znalosti 
a inovace a tak také přispívat k ekonomickému růstu. Pokud se to určitému regionu podaří a 
vytvoří se zde dostatečně diverzifikované a atraktivní prostředí, získá také na atraktivitě pro 
vyspělá odvětví a v nich působící firmy. V současnosti není tedy důležité lákat ty správné 
firmy, ale především vytvořit atraktivní a inovace podporující prostředí. Bez něho by byl 
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případný efekt lokalizace některých firem v regionu minimální5. Na druhé straně, pokud je 
region dostatečně atraktivní, řada firem se zde bude snažit lokalizovat „sama o sobě“.  

Na druhé straně, ač formální vzdělání není již tou jedinou významnou podmínkou úspěchu, 
je stále důležitým předpokladem. Především terciární vzdělání je zdrojem standardizovaných, 
kodifikovaných znalostí, které jsou nezbytné pro osvojení si celé řady schopností a dovedností 
nutných pro udržení si konkurenceschopnosti na pracovním trhu (Asheim a kol. 2006). Stejně 
tak je toto vzděláním zdrojem pro cenné kontakty, neboť lidé z určité univerzity představují 
určitou komunitu, do které se z vnějšího prostředí proniká obtížněji. Univerzity se také stávají 
významnými aktéry regionálního inovačního systému, neboť, pokud jsou v tomto systému 
určitým způsobem zakořeněny a s ním propojeny, mohou poskytovat velmi cenné lokálně 
specifické znalosti jako výsledek své výzkumné činnosti. Ty mají specifický význam 
především pro MSP, které si často nemohou dovolit financovat vlastní výzkum či 
„nakupovat“ potřebné znalosti od významnějších subjektů. Obdobně se univerzity, zaměřující 
se stále více na lokální a regionální úroveň, stávají významnými poskytovateli místní 
(regionální) kvalifikované pracovní síly, zatímco dříve byl tento význam chápán spíše na 
úrovni národní (Charles 2003). Role univerzit se tedy významně proměnila a Feldman, 
Bercovitz (2006) používají pro tuto proměnu výrazu „entrepreneurial university“ 
(podnikatelská univerzita), který by měl dokumentovat současnou roli univerzity jako 
„motoru lokálního ekonomického rozvoje“. Univerzity by měly být v současnosti schopny 
mnohem lépe reagovat na místní ekonomické podmínky a potřeby, což se některým z nich 
daří více než úspěšně6. Na druhé straně ale k tomu, aby se univerzita stala ekonomickým 
motorem regionu, je také třeba, aby její okolí mělo dostatečnou absorpční kapacitu a 
infrastrukturu pro to těžit z jejích aktivit. Touto diskuzí se však dostáváme mimo hlavní 
zaměření disertační práce. 

2.3 Nové přístupy k regionálnímu rozvoji 
Na konci sedmdesátých a na počátku osmdesátých let se tedy objevily poměrně intenzivní, 

často mezioborové diskuze o základních otázkách regionálního výzkumu, které se snažily 
objasnit probíhající změny světové ekonomiky. Významnou součástí těchto diskuzí byl 
rozsáhlý projekt CURS – Changing Urban and Regional System, který měl na počátku 
osmdesátých let za cíl analyzovat vztah mezi obecným procesem globalizace a specifickými 
společenskými vztahy, které vedly k odlišným reakcím jednotlivých regionům na změny ve 
světovém hospodářství (Blažek, Uhlíř 2002). Jedním ze závěrů tohoto projektu bylo to, že 
jednotlivé regiony či lokality a jejich aktéři mají možnost významným způsobem ovlivňovat 

                                                 

5 Viz například diskuse z hlediska dopadu zahraničních investic na regionální rozvoj – zjednodušeně např. pokud 
velká zahraniční firma lokalizuje v určitém regionu „neadekvátní“ technologii, kterou nejsou schopny místní 
firmy využívat, její efekt na rozvoj regionu je z tohoto hlediska nepatrný.  
6 Všeobecně známými a velmi úspěšnými univerzitami z pohledu „aktivace“ místního ekonomického rozvoje 
jsou MIT nebo univerzita Standford.  
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svůj rozvoj a že větší angažovanost a aktivita těchto aktérů by měla být cestou k ekonomické 
prosperitě (Blažek, Uhlíř 2002 s. 147).  

Závěry projektu CURS týkající se aktivity a inovativnosti regionů se promítly i do 
pozdějších prací některých autorů zabývajících se problematikou regionálního rozvoje a 
regionální konkurenceschopnosti. Jedním ze společných znaků těchto nově se formujících 
teoretických přístupů je do značné míry komplexnější, multidisciplinární přístup (Fagerberg 
2005), který je možné vysledovat i v pojetí toho, co má být cílem ekonomického či 
regionálního rozvoje. V tomto případě nejde již jen o pouhé zlepšení makroekonomických 
ukazatelů, ale cílem je zejména zajistit udržitelný a vyvážený rozvoj současně s ekonomickou 
konkurenceschopností a sociálním „blahobytem“.  

Závěry projektu CURS obrátily pozornost také více k endogennímu rozvoji, a to mimo jiné 
v důsledku postupného oslabování role národního státu jako výsledku stále hlubší ekonomické 
globalizace světového hospodářství. Prohlubující se ekonomická integrace, i přes mnohá 
původní očekávání, znamenala zvýšení významu lokální či regionální úrovně a podle 
mnohých teoretiků se poslední dvě desetiletí stala svědky vzniku celé řady nových 
lokalizovaných produkčních systémů či průmyslových „aglomerací“ jako výsledku oživení 
měst a regionů jako míst současného ekonomického rozvoje (Asheim, Cooke, Martin 2006). 
Ekonomická globalizace přinesla sice na jedné straně relativně silná omezení, v podobě 
nových, silnějších konkurentů, na druhé straně ale přináší také nové možnosti či perspektivy 
pro jednotlivé regiony či lokality, a to i díky klesajícím dopravním nákladům a rozvoji 
moderních informačních a komunikačních technologií, které mohou umožnit překonat 
„handicap“ fyzické lokalizace. Nicméně, nutné je zde poznamenat, že se jedná o výrazně 
selektivní proces, kdy těchto možností dokáží využít především ty regiony, které se dokáží 
lépe zapojit do „světové ekonomiky“. Již Cooke v projektu CURS tvrdil, že jednotlivé 
lokality či regiony mohou představovat významnou alternativní platformu oproti národnímu 
státu a převzít prostřednictvím svých aktérů kontrolu nad svým osudem (cit. dle Blažek, Uhlíř 
2002, s. 147). V té době byl tento názor relativně odvážný, nicméně dnes je role regionů 
z hlediska ekonomické konkurenceschopnosti zdůrazňována i v mnohých veřejných 
politikách, včetně těch evropských (Asheim, Isaksen 1997)7. Tato „regionalizace“, která se 
projevila nejen u celé řady politik, mimo jiné u politik na podporu inovací, je podle Asheim, 
Isaksen (2002) také snahou lépe pochopit dynamický rozvoj určitých lokalit stejně jako 
snahou vyřešit dilema regionálního rozvoje pramenícího z „nové“ konkurence v globalizující 
se ekonomice, které je dáno tím, že globální konkurenceschopnost mnoha firem je stále 
významně určována lokálně či regionálně specifickými podmínkami (Asheim, Isaksen 2002).  
(Asheim, Isaksen 2002, s. 77). Velmi často se tak dnes hovoří o vzestupu „globální mozaiky 
regionálních ekonomik“ (Scott 1988) či určité „lokalizaci světové ekonomiky“ (Krugman 
1997).  

                                                 

7 Asheim, Isaksen (1997) uvádějí jako příklad novou politickou iniciativu či nový přístup směrem k „Evropě 
regionů“, který je zaměřen především na posílení zaostávajících evropských regionů.  
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„Renesance“ významu regionální úrovně plyne mimo jiné také z toho, že v současnosti 
hrají stále větší roli v ekonomické konkurenceschopnosti tzv. měkké, nemateriální faktory, 
které nelze snadno napodobit nebo přemístit. Tyto faktory jsou tak významně závislé na 
jednotlivých aktérech a předávány jsou tedy nejčastěji prostřednictvím blízké spolupráce, 
osobních kontaktů, vzájemného se učení apod., při čemž samozřejmě hraje roli také fyzická 
blízkost jednotlivých aktérů. Jinak řečeno, tyto faktory jsou v důsledku své povahy 
„zakořeněny“ v daném regionu a vázány na regionální aktéry (Asheim, Gertler 2005). Pro 
regionální úroveň hovoří také vzájemná „kulturní“ blízkost, která je dána společnými 
normami, zvyky, očekáváními apod. Tato společná kulturní identita určuje, jakým způsobem 
spolu firmy a další místní aktéři komunikují a spolupracují (Asheim a kol. 2006, Cooke 2004) 
a je klíčová pro vybudování vzájemné důvěry. Vysoká míra důvěry pak představuje 
významný faktor ovlivňující efektivitu fungování ekonomiky (Blažek, Uhlíř 2002). Význam 
lokálně specifických faktorů pro inovace a konkurenceschopnost odráží také následující 
Porterův výrok:  

“Paradoxically, the enduring competitive advantages in a global economy lie increasingly 
in local things – knowledge, relationships, and motivation that distant rivals cannot match. 
(Porter 1998b, s. 77)” 

Kromě toho endogenní přístup k regionálnímu rozvoji lze také chápat jako nutnost nahlížet 
na vývoj či změny v určitém regionu jako výsledek kombinace globálních změn a místních 
specifických podmínek. Jen tak je možné v podstatě vysvětlit proč na stejný proces 
ekonomické globalizace reagují různé regiony velmi odlišně – i v pokračujícím procesu 
globalizace je ekonomický rozvoj stále hluboce závislý na místních podmínkách a „geografie“ 
tak neztrácí svůj smysl. Naopak, podle některých je její význam stále silnější.  

Nové či proměňující se socioekonomické podmínky a ekonomická globalizace přinesly 
kromě zvýšení významu lokálně specifických faktorů také určitou proměnu teritoriální 
organizace společnosti. Ta je charakterizována vytvářením nových organizačních forem, 
zejména sítí a shluků jednotlivých aktérů (Blažek 2001). Prostor již přestává být chápán 
v odborné literatuře pouze jako „fyzická lokalizace“, ale naopak představuje dynamický 
element, který ovlivňuje jednotlivé aktéry a spoluurčuje také ekonomickou 
konkurenceschopnost daného území či regionu. Sítě a shluky je možné definovat či představit 
si jako v podstatě abstraktní prostor, který je „navrstven“ na skutečném fyzickém prostoru a je 
vytvářen prostřednictvím formálních, ale zejména neformálních vztahů mezi jednotlivými 
aktéry na různých řádovostních úrovních. Sítí existuje samozřejmě celá řada, těmi 
nejdůležitějšími, které jsou považovány také za faktor ekonomické konkurenceschopnosti, 
jsou sítě mezi podnikatelskými subjekty (např. založené na vazbách mezi dodavateli apod.), 
sítě sociální a sítě institucionální, které jsou důležité pro tvorbu inovací (Caravaca a kol. 
2000). A právě schopnost zapojit se do těchto sítí má významné implikace pro regionální 
vývoj a také ekonomickou konkurenceschopnost (Morgan 1997, Blažek 2001). Bez nich 
zůstává subjekt či region relativně izolován, bez přístupu k novým znalostem a inovacím. 
Hlavní výhodou sítí oproti například klasické hierarchické organizaci či přímo trhu, které by 
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mohly tyto sítě do určité míry nahradit či zastoupit, je podle Lambooy (2004) silná vzájemná 
důvěra a zakořenění (společná historie, opakované vztahy ad.). Díky nim jsou tyto sítě často 
efektivnější a účinnější.  

Na druhé straně tyto sítě nejsou zárukou úspěchu, ale představují pouze určitý potenciál, 
kterého je možné využít. Podle Hotz-Hart (2000) nebo Boschma (2004) mohou vzájemná 
blízkost a sítě jednotlivých subjektů působit dokonce negativně, a to například dlouhodobou 
stabilizací vzniklých struktur a vytvořením kartelů, které povedou k jejich „zkostnatění“.  

2.3.1 Výrobní okrsky 
Významu sítí a vazeb mezi jednotlivými aktéry si všiml již na počátku minulého století 

Alfred Marshall (1920, 1927), který ve svém díle popsal tzv. výrobní okrsky a výhody 
plynoucí ze vzájemné blízkosti a horizontálních či vertikálních vazeb specializovaných firem. 
Vzájemné vazby mezi firmami mohou však být poměrně odlišné či dokonce v některých 
případech či lokalitách nemusí tyto vazby ani vzniknout, popřípadě se mohou vyvinout jen na 
velmi nízké úrovni. Španělští autoři Caravaca a kol. ve své knize (2000) rozlišují proto 
jednotlivé lokality či shluky jednak podle toho, zda zde dané vazby existují či nikoli, jednak 
podle jejich charakteru – zda se jedná o vazby horizontální či vertikální. Podle této klasifikace 
pak rozlišují čtyři typy produkčních systémů, z nichž ten poslední je možné klasifikovat jako 
„výrobní okrsek“, který ve své práci popsal právě A. Marshall. Jedná se o lokalitu 
charakterizovanou přítomností většího počtu vertikálně propojených malých či středních, 
vysoce specializovaných firem.  

Odkaz A. Marshalla byl však zhruba od poloviny 50. let na určitý čas zapomenut a 
v literatuře zaujala dominantní postavení neoklasická ekonomická teorie a předpoklad, že 
znalosti jsou veřejným statkem. Až koncem sedmdesátých let navázali na „předválečné“ 
diskuze italští ekonomové Becattini, Bagnasco a Brusco ve své teorii výrobních okrsků 
(Blažek, Uhlíř 2002). Podle Becattini (1990, s. 39) je výrobní okrsek „socioteritoriální 
jednotka charakterizovaná aktivní přítomností určitého společenství osob a  skupinou firem 
v určitém geografickém a historickém prostoru“. Důrazem na socioteritoriální a 
neekonomické rysy výrobních okrsků se toto pojetí liší od výrobních okrsků A. Marshalla. 
Základem úspěchu „výrobních okrsků“ jsou výhody pramenící ze vzájemné blízkosti firem 
specializovaných v určitém průmyslovém odvětví, jejich specifická spolupráce a aglomerační 
efekt spočívající ve společném využívaní dalších specializovaných institucí a firem 
nabízejících podnikatelské služby či dostupnost kvalifikované pracovní síly v daném oboru 
(Mendéz 1994, Caravaca a kol. 2000, Blažek, Uhlíř 2002). Asheim (2000) shrnul 
charakteristiky výrobních okrsků do následujících čtyř bodů: 

• rozsáhlá dělba práce mezi firmami, která je základem pro vytvoření vzájemných a 
blízkých sítí 

• silná specializace na úrovni firem, která usnadňuje například zavádění nových 
technologií apod. 
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• efektivní informační síť, která zaručuje rychlý přenos informací a usnadňuje 
přeměnu individuálních znalostí v kolektivní 

• vysoká úroveň kvalifikace pracovní síly, která je výsledkem jednak 
mezigeneračního předávání nekodifikovatelných znalostí, jednak výsledkem 
formálního vzdělávání 

I přes nedostatky spočívající především ve velmi jedinečných charakteristikách popsaných 
výrobních okrsků, které jsou jen obtížně generalizovatelné a uplatitelné také jinde, byla tato 
teorie přínosem, neboť upoutala pozornost k tomu, že prostor, resp. vzájemná blízkost firem a 
jejich spolupráce jsou dalším významným faktorem schopnosti inovovat a konkurovat8. Stejně 
tak přispěla k pochopení role důvěry a spolupráce jako mechanismů snižující riziko či k tomu, 
jak sociální kapitál může napomoci vytvoření úspěšných průmyslových okrsků (Asheim 1996, 
Asheim 2000). Všechny tyto faktory můžeme pak v různých obměnách vysledovat i v dalších 
navazujících konceptech a teoriích. Kromě toho tato teorie také přenesla pozornost 
k endogennímu přístupu k regionálnímu rozvoji (Blažek, Uhlíř 2002). 

K termínu „výrobní okresek“ se v některých dalších studiích objevil také pojem 
„technologický okrsek“. Tento pojem je spojován s autory zabývajícími se dalším teoretickým 
přístupem, který do jisté míry navázal na teorii výrobních okrsků, přičemž však zdůraznil 
význam inovace jako klíčového faktoru konkurenceschopnosti. Tímto teoretickým přístupem 
je teorie „milieux innovateur“, za jejíhož zakladatele je považován francouzský ekonom 
Philippe Aydalot. Vznik tohoto přístupu je také spojován s mezinárodním projektem GREMI 
– Groupe de Recherche Européen pour les Milieux Innovateurs zahájeným roku 1984 
(Caravaca a kol. 2000). Tento koncept je mimo jiné také výsledkem kritiky, se kterou se 
setkala teorie tradičních výrobních okrsků. Konkurenceschopnost firem lokalizovaných ve 
výrobních okrscích je založena především na aglomeračních úsporách dosahovaných 
extensivním oddělením jednotlivých činností produkce. To však namísto stimulace tvorby 
inovací vede podle Asheim (1996) především (či dokonce pouze) k zajištění schopností a 
kvalifikací pracovní síly. Růst produktivity vychází především ze standardizované produkce a 
dosahování úspor z rozsahu, které nezaručují dostatečnou inovační kapacitu k udržení si své 
konkurenceschopnosti v globalizované světové ekonomice (Asheim 1996, Asheim, Cooke, 
Martin 2006b).  

Projekt GREMI však zdůrazňoval právě roli inovací a jeho cílem bylo tedy analyzovat 
proces vzniku a šíření inovací a zjistit, jaké lokality jsou vhodnější, resp. jaké jsou 
charakteristiky „inovativních“ lokalit a jakým způsobem ovlivňuje daná lokalita proces 
inovace a jak se pak v důsledku inovací tyto lokality proměňují. Jinými slovy, teoretikové této 
školy se snažili podchytit, jaké prostředí je příznivé pro inovace, přičemž zdůrazňují 

                                                 

8 Tento závěr byl podložen v dalších letech i řadou studií – např. Jaffe 1989, Jaffe a kol. 1993, Feldman 1999, 
2003, Maurseth, Verspagen 2002. 
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interakce, k nimž dochází mezi jednotlivými aktéry z ekonomické, institucionální, politické či 
socio-kulturní oblasti. Jedním ze závěrů tohoto projektu je tedy popsání inovace jako 
kolektivního, interaktivního procesu, ve kterém hrají klíčovou úlohu vzájemné vztahy 
jednotlivých aktérů, a je to tedy „prostředí“ (milieu), které inovuje (Aydalot 1986, cit. dle 
Caravaca a kol. 2000). Inovační milieu lze také označit jako výrobní okrsek charakterizovaný 
vysokou koncentrací vzájemně spolupracujících subjektů, přičemž na rozdíl od pojetí 
italských ekonomů se liší především schopností přijímat a vytvářet inovace.  

Od vzniku tohoto přístupu se objevila celá řada prací, které se na vybraných případových 
studiích snaží analyzovat inovační milieu a snaží se ukázat jeho vliv na schopnost tvorby 
inovací. Koncept milieu innovateur zůstává i v současnosti významným teoretickým 
přístupem, přičemž v posledních letech se stále více objevují snahy prostřednictvím 
kvantitativní, empirické analýzy lépe definovat, co přesně milieu innovateur je. V práci 
Amara, Landry, Ouimet (2003) se pak objevuje snaha o určitou klasifikaci jednotlivých 
konceptů „lokálního prostředí“, které se objevují v odborné literatuře. V této klasifikaci se 
autoři pokusili prostřednictvím těchto přístupů naznačit také určitou evoluci prostředí právě 
směrem k inovačnímu milieu, které je poslední fází tohoto vývoje, jinými slovy prostředím 
příznivým jak procesu učení se tak tvorby inovací. Posloupnost této klasifikace je následující: 
Perrouxův „růstový pól“9 jako prostředí charakterizované jen slabými vzájemnými vazbami a 
vzájemným učením se, „technopole“ jako prostředí se silným vzájemným učením se ale 
slabými interakcemi, výrobní okrsek naopak jako prostředí se silnými interakcemi, nicméně 
slabým vzájemným učením se a konečně „milieu innovateur“ jako prostředí jak se silnými 
vzájemnými vazbami tak silným vzájemným učením se. Kromě toho autoři této práce uvádějí 
jaké faktory ovlivňují rozvoj prostředí podle výše popsané klasifikace, nicméně tyto faktory 
jsou rozdílné pro různá průmyslová odvětví. Za hlavní lze však označit zapojení do aktivit 
výzkumu a vývoje a vytvoření vazeb spolupráce s dalšími firmami či organizacemi. Stejně tak 
tato studie potvrzuje také, že „geography matters“, jinými slovy, schopnost učit se a tvořit 
inovace závisí na lokalitě, kde se firma nachází a procesy, které zde probíhají, nelze 
analyzovat odděleně. 

Tyto teoretické přístupy a závěry některých projektů vyvolaly samozřejmě intenzivní 
diskuse nad závěry jednotlivých škol10, které se snažily mimo jiné najít odpověď na to, zda 

                                                 

9 Pól růstu chápe Perroux jako určitý, do značné míry abstraktní prostor, kterému dominují tzv. hnací, tj. rychle 
se rozvíjející odvětví. Tento růst se pak prostřednictvím ekonomických vazeb šíří i k firmám z tzv. hnaných 
odvětví, která rostou rychleji než jiné srovnatelné firmy. Konkrétněji koncept pólu růstu zdůrazňuje význam 
přítomnosti relativně velké, inovativní firmy, díky níž dochází k šíření inovací, a to ve směru „top-down“. Tento 
koncept odpovídá tedy lineárnímu modelu výzkumu, který v době jeho vzniku v odborných kruzích dominoval 
(Asheim, Isaksen 1997, Blažek, Uhlíř 2002; blíže také viz Perroux (1955)). 
10 Mezi školy, které měly široký ohlas a také se snažily vysvětlit změny ve světové ekonomice, ekonomickém a 
regionálním rozvoji je ještě možné zařadit tzv. Kalifornskou školu (Scott, Stoper, Walker) či koncept „flexibilní 
specializace“, jehož autory jsou Piore a Sabel a který navázal na a zobecnil teorii výrobních okrsků tzv. Třetí 
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změny, které se od poloviny sedmdesátých let postupně odehrávaly ve světové ekonomice, 
byly opravdu tak zásadní a zda došlo k tomu, co bylo popisováno (např. vertikální 
desintegrace firem, vytváření nových forem organizace typu výrobních okrsků apod.) 
(Malmberg 1997, Asheim 1999, Scott 2003). Tyto diskuze nebyly doposud jednoznačně 
uzavřeny, nicméně je možné říci, že postupně vykrystalizovaly v nové přístupy, ve kterých je 
opět věnována pozornost regionu a inovativnosti jako zdroji konkurenceschopnosti 
v globalizující se ekonomice (např. Porter 1990, který konstatuje, že konkurenční výhody je 
možné dosáhnout a udržet si ji prostřednictvím hluboce lokalizovaných procesů). Dále se 
pozornost obrátila také ke znalostem jako faktoru vytvářejícím a udržujícím 
konkurenceschopnost a roli „lokálního prostředí“ v procesu tvorby těchto znalostí a procesu 
učení se (Malmberg 1997). 

2.3.2 Ekonomická konkurenceschopnost a (průmyslové) klastry 
Na koncept výrobních okrsků, jak v pojetí italských ekonomů tak A. Marshalla navázal na 

počátku devadesátých let americký ekonom M. Porter, který se zabývá otázkou regionální (ale 
také národní, státní či místní) konkurenceschopnosti. M. Porter je autorem konceptu tzv. 
(průmyslových) klastrů, který poprvé definoval ve své knize Konkurenční výhoda národů 
(1990). Ve své knize vychází z toho, že konkurenceschopnost je něco, co souvisí s 
geografickým umístěním a co lze ovlivňovat, podporovat a zvyšovat (Břusková 2003). Tento 
koncept, který je podle M. Portera jak analytickým tak i politickým nástrojem, se od té doby 
stal jedním z velmi módních pojmů, a to jak v odborné literatuře, tak i mezi představiteli 
veřejné správy, včetně Česka, mimo jiné i pro svou zdánlivou jednoduchost a univerzální 
aplikovatelnost.  

Ve svém konceptu M. Porter vychází z toho, že rozdíly v konkurenceschopnosti mezi 
jednotlivými firmami, potažmo regiony jsou dány rozdíly v jejich produktivitě. Produktivita je 
pak podle něj přímo závislá na schopnosti inovovat, neboť každá inovace znamená v podstatě 
určitou úsporu a nárůst produktivity. Ve svých studiích pak doložil, že inovující a tedy také 
produktivnější firmy jsou často geograficky koncentrované a tvoří tedy tzv. klastry. Ve své 
pozdější publikaci z r. 1998 „On Competition“ klastry definoval jako „geografickou 
koncentraci vzájemně propojených firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, 
firem v návazných odvětvích a dalších institucí (např. univerzity, agentury, obchodní 
sdružení), které si jak konkurují, tak i vzájemně spolupracují“ (Porter 1998a, s. 197). 
Základními znaky této definice jsou jednak vzájemné vazby firem lokalizovaných v klastru, 
jednak jejich „geografická blízkost“. Vzájemné firemní vazby jsou pak jak vertikální tak 
horizontální a většina z nich zahrnuje také sociální vazby a sítě, které přinášejí pro zúčastěné 
firmy určité výhody. Tyto výhody lze charakterizovat výrokem Portera (1998b, s. 80) „a 
cluster allows each member to benefit as if it had greater scale or as if it had joined with 
others formally – without requirements to sacrifice its flexibility“. 

                                                                                                                                                         

Itálie (blíže viz např. Blažek, Uhlíř 2002, kapitola IV.3.7.1). Cílem této práce není podat ucelený přehled těchto 
teorií, ale pouze těch relevantních k analyzované problematice. Proto zde nejsou tyto práce uvedeny podrobněji.  
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Příčinu konkurenceschopnosti takto propojených firem viděl Porter především 
v dynamickém mikroekonomickém prostředí v dané „lokalitě“. Toto prostředí charakterizoval 
podle tzv. diamantu konkurenceschopnosti, který byl původně vytvořen pro firmy, 
průmyslová odvětví a státy (Porter 1990). Podle tohoto diamantu závisí konkurenceschopnost 
firmy či státu na čtyřech skupinách faktorů (blíže viz obrázek 1): (a) podmínky na straně 
vstupů (nabídky) – kvalifikovaná pracovní síla, infrastruktura ad; (b) podmínky na straně 
poptávky – náročnost trhu, přítomnost sofistikovaných a poptávajících zákazníků; (c) firemní 
strategie a (d) navazující a podpůrná odvětví. Čím těsnější jsou pak vazby (horizontální i 
vertikální) mezi těmito čtyřmi faktory, tím bude podle Portera vyšší produktivita firem zde 
lokalizovaných. Kromě charakteristik vlastní firmy hraje významnou roli také vnější lokální 
prostředí jako dostupná infrastruktura či kvalifikovaná pracovní síla, neboť firmy mohou 
například konkurovat prostřednictvím vyspělých služeb jen pokud mají také vysoce 
vzdělanou pracovní sílu (Porter 1998b).  

Obrázek 1: Porterův diamant konkurenceschopnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Převzato z Porter (1990, s. 72) 

Porterův diamant a jeho čtyři vrcholy jsou podobné také jednotlivým typům 
„aglomeračních“ výhod, které ve své práci popsal již A. Marshall, nicméně Porter na rozdíl 
Marshalla zdůrazňuje roli klastru jako faktoru napomáhajícímu tvorbě inovací, které jsou 
hlavním zdrojem konkurenceschopnosti (Asheim, Cooke, Martin 2006b). Důraz na vzájemné 
vazby jednotlivých subjektů/firem pak připomíná koncept  italských výrobních okrsků. 

Klastry podle Portera jsou tedy vzájemně provázaná, geografická seskupení firem určitých 
odvětví, která však podle něj mohou zároveň vznikat na rozdílných geografických úrovních 
od úrovně měst či regionů až po nadnárodní úroveň, kde mohou klastry představovat sítě 
firem překračující hranice sousedících zemí (Porter 1998b). Zde je možno spatřit podobnost 
také s konceptem „růstových pólů“ F. Perrouxe. Ty představují také vzájemně provázané 
firmy z určitého inovativního (hnacího) odvětví, které vytvářejí určitý „klastr“ v abstraktním 
ekonomickém prostoru. Stejně jako Porter, i Perroux pak zdůrazňoval, že 
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konkurenceschopnost tohoto pólu může být umocněna reálnou územní koncentrací daných 
subjektů (Perroux 1955, Asheim 1996).  

Koncept klastrů M. Portera se zejména v posledních letech setkává v odborné literatuře s 
poměrně významnou kritikou. Z Porterovy definice je například patrné, že určitý lokální 
klastr by měl být schopen významně ovlivňovat dané odvětví (zejména jeho 
konkurenceschopnost) také na národní úrovni. Ve skutečnosti však jen málo odvětví bude tuto 
charakteristiku naplňovat – Asheim, Cooke, Martin (2006b) uvádí jako velmi specifický 
příklad italského keramického průmyslu, který je ze 75 % koncentrován do města Sassuolo.  

Problematická je také relativně „statická“ metodologie, kterou Porter doporučuje 
k identifikaci klastrů. Ta je založena pouze na statistických datech a lokalizačních 
kvocientech, které mohou sice zachytit relativně vyšší koncentraci firem určitého odvětví, 
nicméně již nepodchytí jaké mají tyto firmy vzájemné vazby, zda zde existují také další 
podpůrné instituce, které jsou typické pro klastry apod. Pouze kvantitativní metody nedokáží 
tedy dostatečně rozlišit, zda se jedná pouze o koncentraci vzájemně neprovázaných firem, či 
zda jde o „skutečný“ klastr. 

Stejně tak se terčem kritiky stalo v poslední době také velmi vágní a „elastické“ pojetí a 
definice klastrů, které by podle Portera mělo zajistit možnost v podstatě univerzálního využití 
tohoto nástroje a příkladů „dobré praxe“. Skutečné klastry se však vzájemně velmi významně 
liší, ve své velikosti, firemní struktuře, dynamice apod., a je tedy možné pochybovat o 
možnosti využít úspěšně jeden jediný „návod“ ve všech případech. To, že je třeba určitá 
typologie klastrů dokládá snaha několika autorů o její vytvoření (např. Markusen 1996, 
Gordno, McCann 2000, Bottazzi, Dosi, Fagiolo 2001, Martin, Sunley 2003). Navíc, jak 
ukázala i česká zkušenost, klastry není možné jednoduše „uměle“ vytvořit a 
institucionalizovat pouze proto, že ze statistiky vychází, že v určitém regionu je pro klastry 
potenciál. Naopak, klastry vznikají přirozeně, díky zájmu a ochotě jednotlivých subjektů 
spolupracovat. 

Dále, Porter stejně jako teorie výrobních okrsků a do určité míry i další koncepty kladou 
stále z hlediska konkurenceschopnosti důraz na vzájemné, relativně silné vazby (především) 
na mikroekonomické (lokální/regionální) úrovni, které jsou zdrojem inovativnosti a růstu. 
Simmie (2006) však poukazuje, že tento předpoklad nebyl doposud jednoznačně empiricky 
potvrzen, a to mimo jiné i z důvodu náročnosti potřebného terénního šetření (podobně 
upozorňují také Dohse, Soltwedel 2006). Některé ze studií, které byly doposud provedeny, a 
to především prostřednictvím input-output analýzy, tento předpoklad nepotvrzují, spíše 
naopak. V roce 2001 bylo prostřednictvím této analýzy ve Velké Británii identifikováno 
celkem 12 klastrů, přičemž pouze 5 z nich bylo možné označit jako „konkurenceschopné“, 
měřeno jejich exportní úspěšností (Simmie 2006). Pouze vzájemné vazby místních firem a 
existence klastru nejsou tedy zárukou úspěchu, naopak, přílišná zahleděnost na lokální úroveň 
může být zdrojem zranitelnosti v podmínkách prohlubující se globalizace. Příkladem je celá 
řada starých „zklastrovaných“ odvětví, která v současnosti upadá. Tento problém ukazuje 



IMPLIKACE INSTITUCIONÁLNÍCH TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRO VÝVOJ RIS V ČESKÉ REPUBLICE 

 

28 

 

ještě další nedostatek konceptu klastrů, a to neschopnost dostatečně vysvětlit rozdílnou 
dynamiku jednolitých klastrů. Příkladem jsou právě tradiční průmyslové regiony, z nichž 
většina patří v současnosti spíše mezi průměrně dynamické regiony, zatímco některé z nich si 
svou pozici „jádra“ dokázaly udržet (Hileprt 1992).  

Simmie (2006) zmiňuje ještě další studii (Hileprt 1992), která také nepotvrzuje vyšší 
význam místních vazeb mezi inovativními podniky. Podle ní je většina inovativních a 
konkurenceschopných firem skutečně koncentrovaná, nicméně především v největších 
aglomeracích Evropy, které jsou v literatuře nazývány jako „ostrovy inovací“11 (Hileprt 
2006b, Simmie 2006) či jako inovativní klastry (Dohse, Soltwedel 2006). Firmy a instituce 
zde lokalizované však vykazují zejména silné mezinárodní či národní vazby na další 
inovativní firmy a špičková centra. Vlastní koncentrace podle Simmie (2006) je dána rolí 
spíše tradičních aglomeračních výhod velkých měst a jejich zázemí (např. sdílení kvalitního 
trhu práce, existence specializovaných dodavatelů, kvalitní podpůrná infrastruktura apod.). Až 
na posledním místě jsou v tomto případě místní či lokální vazby. Inovace jsou tedy velmi 
silně koncentrovány do několika málo lokalit, nicméně nepředstavují lokální nýbrž 
mezinárodní fenomén závislý především na mezinárodních vazbách mezi globálními městy 
nebo městskými regiony (Simmie 2006). Zajímavý postřeh této studie (Hileprt 1992) je však 
také, že většina identifikovaných „ostrovů inovací“ představuje vesměs tradiční průmyslové 
regiony, které se však dokázaly adaptovat na nové podmínky a jsou i nadále jádrovými 
regiony (západní) Evropy.  

Obdobné závěry ukazuje také studie Gordon, McCann (2000) na příkladu Londýna a 
Jihovýchodní Anglie. I podle jejich závěrů jsou hlavním faktorem koncentrace inovačních 
aktivit především tradiční aglomerační úspory a vzájemné (obchodní i sociální) vazby, které 
zdůrazňují výše hodnocené koncepty, hrají pouze minimální roli.  

Koncept klastrů stejně jako „italské“ výrobní okrsky či některé další teoretické přístupy 
(např. „new industrial spaces“ A. Scotta (1988) nebo technologické okrsky (milieu) ad.) 
zdůrazňují, ač prostřednictvím odlišné terminologie, také význam lokality jako zdroje pro 
rostoucí výnosy z rozsahu nebo vnější úspory firem a také význam místní ekonomické 
specializace. Všechny se tak do jisté míry navrací k tradičním aglomeračním výhodám, které 
definoval již A. Marshall téměř před sto lety. Kromě toho ale kladly důraz také na 
místní/lokální vzájemné vazby jednotlivých subjektů. Podle Simmie (2006) jsou to však 
nadále především aglomerační výhody, a to zejména ty, které „poskytují“ města či velké 
aglomerace, které jsou hlavním faktorem podporujícím územní koncentraci. Pro inovace jsou 
pak významné vazby těchto lokalit, resp. subjektů a aktérů zde lokalizovaných, na národní či 
mezinárodní úrovni.  

                                                 

11 Hilpert (1992) ve své studii jako ostrovy inovací identifikoval: Velký Londýn, Rotterdam/Amsterdam, Ile-de-
France, Porůří, Frankfurt, Mnichov, Lyon, Grenoble, Turin, Milan. 
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Jistým odrazem tohoto předpokladu a výsledků některých empirických šetření je také 
posun v Porterově konceptu. Oproti původním argumentům Porter (2003) zdůrazňuje, že to 
jsou především exportně orientované klastry, které jsou zdrojem regionální 
konkurenceschopnosti. I to je však podle Simmie (2006) „pouze“ návrat k tradičním modelům 
a teoriím exportní základny (např. North 1955, blíže také Blažek, Uhlíř 2002) oživeným také 
v rámci tzv. nové ekonomické geografie (Krugman 1991). Tyto teorie předpokládají, že 
úspěch regionu závisí na jeho schopnosti exportovat, resp. vyrobit úspěšnou exportní 
komoditu. Poptávka po těchto komoditách pak záleží na jejich konkurenceschopnosti, která je 
odvozena v podstatě od tradičních lokalizačních faktorů. Ze jeden z klíčových jsou 
v současnosti považovány inovace a Simmie (2006) dokládá také jejich silnou vazbu na růst 
exportu na základě dat z Community Innovation Survey 3. Kromě toho poukazuje, že význam 
exportu spočívá také v tom, že přináší nový kapitál, příjmy, myšlenky či nápady a zdůrazňuje 
tak znovu význam otevřenosti regionu a jeho schopnosti přijímat nové impulsy z vnějšího 
prostředí.  

Dalším slabým místem konceptu klastrů je otázka dlouhodobé udržitelnosti jejich 
konkurenceschopnosti. Tento koncept se většinou týká relativně nově vytvořených klastrů a 
podpory tvorby nových, otázkou však je, jak si tyto klastry dokáží udržet svou dynamiku i po 
několika letech či desetiletí, tedy co se stane, až „zestárnou“. Bathelt (2005) kritizuje koncept 
klastrů jako převážně uzavřených systémů příliš zahleděných na lokální atributy a zdůrazňuje, 
z pohledu jejich dlouhodobé udržitelnosti, nutnost jejich otevření vnějším impulsům, které 
mohou zabránit jejich zakrnění. Podobně Simmie (2006) uvádí, že smysl mají spíše 
lokální/regionální inovační systémy (blíže viz následující kapitola), jejichž součástí mohou 
být také klastry. Lze totiž říci, že klastr není příčinou, ale spíše výsledkem interakcí v rámci 
funkčního inovačního systému.  Navíc někteří autoři poukazují na to, že výhody firem v 
klastru jsou založeny na teoretických předpokladech spíše než na ověřených výsledcích 
empirických studií (Markusen 1999, Simmie 2002, Isaksen 2006). Isaksen (2006) dokonce 
poukazuje na to, že firma může být „lokalizována“ v klastru, aniž by byla fyzicky (či funkčně) 
přítomna v dané lokalitě, a to prostřednictvím svých vazeb na subjekty tohoto klastru. 

Naopak přínosem tohoto konceptu a publikací M. Portera je zdůrazňování toho, že 
v podstatě kterékoliv odvětví může být konkurenceschopné, a to pokud využívá 
sofistikovaných metod, vyspělých technologií a nabízí unikátní výrobky a služby. Jinými 
slovy, v dnešní ekonomice tedy nezáleží již na odvětvové struktuře, ale na tom zda to, co 
firmy dělají, dělají na špičkové úrovni a lépe než jejich rivalové (Porter 1998b). 

2.3.3 Teorie učících se regionů 
Dalším ze směrů, který vykrystalizoval z diskusí na konci osmdesátých let, je nová škola, 

pro niž se vžil název teorie učících se regionů (Blažek, Uhlíř 2002). Tato teorie se řadí mezi 
institucionální přístupy, které navázaly na postupně se formující institucionální ekonomii. Ta 
ve svých předpokladech, kromě například faktoru aglomeračních výhod A. Marshalla, 
navázala také na odkaz G. Myrdala, který je autorem teorie kumulativních příčin. Již 
v padesátých letech Myrdal ve své teorii řadí mezi hlavní příčiny, resp. faktory, které 
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způsobují kumulativní mechanismy, kromě tradičních ekonomických faktorů také faktory 
institucionální (např. roli specifických institucí), psychologické nebo proces učení se, který je, 
jak již plyne ze samotného názvu, centrálním bodem také teorie učících se regionů (Blažek, 
Uhlíř 2002). Učení se vede totiž postupně ke změnám ve vztazích mezi jednotlivými subjekty 
a prostředím, kde jsou lokalizovány, stejně jako nové znalosti mohou vést k odlišným 
rozhodnutím či přizpůsobení se. Takto proces učení se představuje to, co Myrdal ve své teorii 
nazval „kumulativní příčinou“ (Myrdal 1957, cit. dle Lambooy 2004).  

Hlavní myšlenkou teorie učících se regionů je, že v době, kdy díky klesajícím dopravním 
nákladům a rozvoji moderních technologií je možné téměř vše kdykoliv kamkoliv dopravit, se 
klíčovými pro ekonomickou konkurenceschopnost stávají znalosti a schopnost učit se (OECD 
1999). Na rozdíl od některých předchozích přístupů není však proces učení se a získávání 
nových znalostí limitován pouze na nejvyspělejší odvětví či odvětví výzkumu a vývoje, týká 
se v podstatě všech odvětví bez rozdílu, včetně těch tzv. low-tech či medium-tech odvětví, ale 
i veřejného sektoru.  

Význam znalostí a schopnosti učit se spočívá především v jejich těžké „přenositelnosti“ a 
tím do značné míry specifičnosti a vázanosti na konkrétní aktéry či lokalitu. Nicméně i 
v případě znalostí můžeme hovořit o určité mobilitě, zvyšující se i díky rozvoji moderních 
komunikačních a informačních technologií (ICT), které umožňují „konzumaci“ určitých 
znalostí bez ohledu na fyzickou lokalizaci. To činí informace a znalosti v podstatě 
„všudypřítomnými“. Jak ale poukazují autoři teorie učících se regionů, důležitý je zde rozdíl 
mezi jednotlivými typy znalostí, a to tzv. kodifikovatelnými a nekodifikovatelnými znalostmi 
(codified knowledge a tacit knowledge)12 (blíže viz např. Polanyi 1967, Howells 2002, 
Johnson a kol. 2002). Kodifikovatelné znalosti jsou ty, které je možné určitým způsobem 
standardizovat a právě například prostřednictvím ICT prodávat téměř jako jakékoliv jiné 
zboží (Maskell, Malmberg 1999a, Blažek, Uhlíř 2002). Na druhé straně ale identifikace a 
využívání i těchto kodifikovatelných znalostí s sebou přináší mnohdy poměrně vysoké 
náklady (např. nákup licence na patentované technologické řešení, nutnost vyškolení nových 
pracovníků apod.), a proto i „vlastnictví“ některých kodifikovatelných znalostí zůstává 
významnou konkurenční výhodou. Dalším důvodem může být i skutečnost, že využití určité 
znalosti, ač standardizované,  je vázáno na určité specifické podmínky „zakořeněné“ v podobě 
nekodifikovatelných znalostí v určité lokalitě či prostředí (Asheim 1999, Bathelt, Malmberg, 
Maskell 2004, Moodysson, Jonsson 2007). Stejně tak celá řada takto „standardizovaných“ 
znalostí využívá ne univerzálních, ale lokálních kódů. Schopnosti a znalosti, které umožňují 
rozumět těmto lokáním kódům, jsou také produktem místních sítí jednotlivých aktérů a 
specifického prostředí, ve kterém se pohybují (Asheim 1999). Pro kohokoliv „z venku“ budou 
tedy i tyto sic kodifikovatelné znalosti jen obtížně využitelné.  

                                                 

12 Poprvé toto rozdělení použil Polanyi (1967). 
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Na druhé straně ale významnou část znalostí či vědomostí tvoří v současnosti ty, jež jsou 
jen obtížně standardizovatelné či převoditelné do určitého návodu, v odborné literatuře 
označovány jako nekodifikovatelné13. Takovéto znalosti jsou vázány na jednotlivce, skupiny 
či organizace, kde vznikly, a společně s nimi pak často také na lokalitu, kde se tito nacházejí. 
Maskell, Malmberg (1999a) docházejí k závěru, že čím více znalostí je kodifikovatelných a 
tím také relativně snadno dostupných, tím větší roli pro udržení konkurenceschopnosti hrají 
právě znalosti nekodifikovatelné (podobně také Pavitt 2002). Výsledkem je to, že v době, kdy 
v důsledku pokračující globalizace se stále větší část faktorů původně vázaných na určitou 
lokalitu stává všudypřítomných, se nekodifikovatelné znalosti stávají rozhodujícím činitelem 
určujícím geografické rozdíly v procesu tvorby a šíření inovací. Avšak, i v případě 
nekodifikovatelných znalostí je možný jejich přenos, nicméně především prostřednictvím 
osobních kontaktů mezi jednotlivými partnery. Tyto znalosti jsou totiž obchodovány 
nejčastěji tou nejtradičnější formou – tzv. barterovým obchodem, jinými slovy každý účastník 
musí vytvořit či poskytnou určitou znalost, tak aby mohl výměnou získat jinou. Navíc je 
třeba, aby jednotliví partneři sdíleli určité základní společné rysy: společný jazyk, obdobná 
forma komunikace, normy, zvyky apod. (Lundvall 1996, Asheim Gertler 2005), které 
umožňují těmto znalostem porozumět a také je přijímat a využívat. Přenos či předávání těchto 
nekodifikovatelných znalostí je usnadněno také společnou historií a pozitivními zkušenostmi 
z předchozí, opakované spolupráce (Asheim, Gertler 2005). Jen tak je totiž možné ve 
vzájemném vztahu vybudovat důvěru, která umožňuje hladký průběh toku 
nekodifikovatelných znalostí (Morgan 1997). Ty se tak nejčastěji předávají vzájemným 
„učením se“, resp. učením se spoluprací, které Lundvall označil jako nejvýznamnější 
charakteristiku učících se regionů. Kromě tohoto způsobů učení uvádí Lundvall ještě tři další 
– učení se praxí, učení se užíváním a učení se hledáním, které mohou být také zdrojem 
nových znalostí a inovací. 

I přes rozvoj a šíření moderních ICT, které umožňují vzájemné interakce na výrazně delší 
vzdálenosti než tomu bylo v minulosti, zůstávají tedy právě v případě nekodifikovatelných 
znalostí  klíčové osobní vztahy. Rozvoj těchto technologií tak do značné míry nenaplnil 
původní očekávání, která předpokládala, že jejich rozvoj umožní smazat rozdíly v geografické 
poloze a povede tak k rovnoměrnějšímu či vyváženějšímu rozvoji. I přes decentralizaci celé 
řady ekonomických aktivit pokračuje v určitých oblastech a aktivitách  proces prostorové 
koncentrace, který se týká vesměs všech odvětví ekonomiky. Nejvýznamněji se proces 
prostorové koncentrace dotýká zejména těch ekonomických aktivit, které jsou silně závislé na 
nových znalostech. Asheim, Gertler (2005) pak shrnují, že čím více je daná ekonomická 
aktivita „založená na znalostech“, tím více bude koncentrována. Tato tendence odpovídá také 
relativně obecné teorii M. Hampla (1998), podle něhož se neustále objevují noví nositelé 
diferenciace (resp. koncentrace), zatímco v případě tradičních jevů dochází postupně k určité 

                                                 

13 Podle Asheim, Isaksen (2002) nekodifikovatelné, neformální znalosti zahrnují jednak „know-how“ – tedy 
specifické znalosti a schopnosti či technologie ve vlastnictví firem – jednak „know-who“ – tedy informace o 
osobách z výzkumných či jiných organizacích, které mají určité specifické znalosti.  
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konvergenci. Vzájemná geografická blízkost umožňuje navíc transfer určitých znalostí  i 
v případě, že si jednotlivé subjekty nejsou jinak blízké, a to díky tomu, že firmy lokalizované 
v blízkosti se mohou vzájemně relativně snadno „monitorovat“, a tak získávat také některé 
potřebné informace či znalosti (Boschma 2004). Čím více subjektů je tedy lokalizováno 
v dostatečné blízkosti, tím také větší pravděpodobnost a příležitost vzniku vzájemných 
interakcí či transferu znalostí (Varga 2006).  

Výše popsaný obrat v (ekonomické) geografii a dalších souvisejících disciplínách směrem 
k procesu učení se jako klíčového faktoru konkurenceschopnosti znamenal v jistém slova 
smyslu také návrat k tradiční „klasické“ otázce lokalizace, lokalizačních faktorů a 
regionálního ekonomického rozvoje, neboť představitelé teorie učících se regionů se snažili 
mimo jiné zodpovědět otázku, jaké charakteristiky lokálního prostředí napomáhají  firmám a 
dalším aktérům zde v procesu učení se a tvorby inovací. Jednodušeji řečeno a přímo 
formulováno v Malmberg (1997, s. 576): „Jaké jsou přesné charakteristiky „učícího se“ 
regionu?“ Podle této práce je možné učící se regiony charakterizovat prostřednictvím 
následujících tří skupin atributů: 

1) ekonomická organizace regionu 

2) technologická infrastruktura 

3) kultura a instituce 

První skupina charakteristik představuje tradičně sledovanou obecnou ekonomickou 
strukturu regionu (podle ekonomických odvětví, činností ale také strukturu ekonomických 
subjektů), jeho specializaci stejně jako propojenost/návaznost jednotlivých odvětví zde 
lokalizovaných. Specifické uspořádání představují v tomto ohledu například výrobní okrsky 
typické pro oblast tzv. Třetí Itálie14. Druhá skupina charakteristik pojmenovaná jako 
technologická infrastruktura zahrnuje nejčastěji výzkumné instituce či jiná výzkumná zařízení 
a instituce či firmy poskytující podnikatelské služby. Technologická infrastruktura a její vliv 
na „inovativnost“ regionů a firem zde lokalizovaných je i v současnosti předmětem zkoumání 
celé řady odborníků (viz některé přístupy uvedené dále, např. koncept triple helix ad.). Třetí 
rys učících se regionů nazvaný jako „kultura a instituce“ je nejvíce různorodý a 
pravděpodobně také nejproblematičtější, zejména co se týká jeho přesné charakteristiky, 
jinými slovy, co je pod tento pojem možné zahrnout, a také jeho analýzy. Podle Malmberg 
(1997) tento třetí rys zahrnuje čtyři skupiny charakteristik – institucionální prostředí, 

                                                 

14 Další tři příklady či typy prostorové struktury jako rozšíření konceptu výrobních okrsků uvedla ve své 
práci Markusen (1996) – jedná se o „hub-and-spoke“ výrobní okrsek vyvíjející se v okolí jedné dominantní 
firmy, satelitní skupinu nepropojených poboček zakořeněných prostřednictvím vnějších organizačních vazeb a 
„státní“ okrsek, kterému dominuje jedna či více velkých veřejných organizací. 
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vytvořené struktury, přírodní zdroje a znalosti a dovednosti. Dále pak přímo odkazuje na 
Cooke (1995), který tvrdí, že kulturní charakteristiku regionu tvoří identifikace (společná 
identita aktérů a identifikace s danou lokalitou), inteligence (informace a schopnost učit se), 
instituce (podnikatelské asociace, inovační centra atd.) a integrace (dobrá provázanost 
jednotlivých aktérů a institucí) (Malmberg 1997, Blažek, Uhlíř 2002). Dalšími významnými 
charakteristikami, které se objevují v literatuře, jsou například občanská společnost, důvěra či 
podnikatelský duch.  

Podobně jako předchozí teorie i teorie učících se regionů zdůrazňuje tedy význam 
vzájemných vazeb a sítí vztahů stejně jako specifického lokálního prostředí, které jsou jak 
prostředkem tak zároveň výsledkem vzájemného se učení a předávání informací a znalostí. 
Autoři této teorie tím poukázali mimo jiné také na to, že samotné úspory z rozsahu nejsou 
dostatečným argumentem pro vysvětlení prostorové koncentrace jednotlivých subjektů či 
aktérů, nýbrž, že to jsou také specifické charakteristiky vázané na konkrétní území, které 
vedou jednotlivé subjekty k vytváření shluků. Tyto charakteristiky nejsou volně dostupnou 
komoditou, ale jsou povětšinou „dostupné“ pouze aktérům lokalizovaným v daném regionů či 
území. Je to něco, co již Alfred Marshall pojmenoval jako „něco, co je ve vzduchu“ (Asheim 
2000) – atmosféra, která je zdarma dostupná podnikatelům a pracovníkům v daném území a 
která jim poskytuje významnou výhodu, která však nemůže být jednoduše přesunuta do jiné 
lokality. Na druhé straně je nutné podotknout, že tato specifická „atmosféra“ není přímým 
důsledkem vzájemné blízké fyzické lokalizace a stejně tak nemusí být ani relevantní pro 
všechny firmy či další subjekty a aktéry v dané lokalitě (Malmberg, Maskell 1997, Malmberg 
1997, Bathelt 2005).  

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada rozdílných forem produkčních systémů a 
jednotlivé regiony jsou do značné míry unikátní, bude existovat také celá řada těchto 
„atmosfér“ či „vztahových aktiv“. Ty se pak budou lišit samozřejmě v tom, jak jsou navzájem 
propojeny, co se jejich prostřednictvím šíří či jaké vztahy utvářejí (Blažek, Uhlíř 2002). 
Významným faktorem, který hraje roli při vybudování této „atmosféry“ a také z hlediska její 
kvality, je vzájemná důvěra stejně jako historie vzájemných vztahů (Bathelt, Malmberg, 
Maskell 2004).  

Silný důraz na lokální úroveň v podání školy učících se regionů se stal během 
devadesátých let předmětem kritiky, především ze strany francouzské školy „French School 
of Proximity Dynamics“. Její představitelé poukazují na to, že pouhá geografická, resp. 
fyzická blízkost není dostatečná ani nutná podmínka pro vzájemnou výměnu znalostí (např. 
Rallet, Torre 1999, Torre, Rallet 2005, Boschma 2005) a Rallet, Torre (1999) ukazují, že 
v případě, pokud členové týmu mají vzájemnou důvěru a dokázali si vytvořit určitou rutinu 
v komunikaci, projekt může probíhat i bez osobních kontaktů. Podobně Grabher (2002, 
s. 206)  kritizuje teorii učících se regionů z důvodu opomenutí učení se, které se odehrává 
prostřednictvím občasných a krátkodobých projektů. V průběhu dalších let přispěly k této 
kritice i některé empirické studie. Například, Kaiser (2002) prostřednictvím analýzy 
německých firem ze sektoru zpracovatelského průmyslu a služeb dochází k závěru, že 
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geografická vzdálenost hraje jen malou roli z hlediska možné výměny znalostí (resp. tzv. 
spillovers). Podobně také McKelvey a kol. (2002) ukazuje, že vzájemná lokalizace v určitém 
regionu není hlavní charakteristikou spolupráce v oblasti tvorby nových znalostí.  

Tato kritika byla v pozdějších pracích do značné míry reflektována a autoři školy učících 
se regionů začali kromě vzájemných vztahů uvnitř určité lokality postupně klást důraz také na 
zapojení se do globální ekonomiky či mezinárodní dělby práce. Tyto „vnější“ kontakty jsou 
významným zdrojem nových impulsů a potenciálu a zajišťují tak určitou otevřenost regionu 
vůči znalostem sídlícím v odlišných lokalitách (Asheim, Isaksen 1997, Asheim, Isaksen 2002, 
Bathelt, Malmberg, Maskell 2004, Bathelt 2005), a tak také schopnost adaptace na nové, 
neustále se měnící podmínky světové ekonomiky. Tato nadregionální či globální napojení 
však nevznikají spontánně a vyžadují podstatné investice, které jsou však typické svou 
nejistotou. Kromě toho si jednotliví partneři musejí vyvinout specifickou absorpční kapacitu, 
tak aby byli schopni tyto informace identifikovat a využívat ve svůj prospěch (Bathelt 2005). 
Proto pouze určité znalosti mohou být pro určitý region/lokalitu zdrojem nových příležitostí 
(Porter 2000, Hilpert 2006b). Tato problematika bývá spojována také s pojmem „windows of 
opportunity“. Jednoduše by bylo možné říci, že každý region, resp. jednotliví aktéři zde 
lokalizovaní mají své určité „okno příležitostí“, jehož rozsah či zaměření je dáno místními 
podmínkami, schopnostmi apod. (Hileprt 2006b).  

Význam těchto globálních kontaktů (často v odborné literatuře nazývaných jako „global 
pipelines“) souvisí také s oživením konceptů „path-dependency“ a historický či technologický 
„lock-in“ a lze říci, že v tomto ohledu teorie učících se regionů navazuje také na rozvíjející se 
evoluční ekonomii (např. Nelson 1995, Boschma 2005). Specifické lokální prostředí, které je 
výsledkem historického vývoje institucí v tom nejširším významu, je na jedné straně 
významným zdrojem konkurenceschopnosti, na druhé straně může ale za jistých okolností 
představovat také překážku dalšího rozvoje, a to zejména pokud není „živeno“ právě novými 
impulsy, kontakty a podněty z vnějšího prostředí prostřednictvím globálních sítí kontaktů15. 
Bathelt (2005) v tomto ohledu kritizuje také v současnosti poměrně atraktivní koncept klastrů 
(viz předcházející kapitola), a to právě v tom případě, kdy jsou tyto chápány pouze jako 
koncentrace určitých firem či dalších subjektů vzájemně funkčně propojených na základě 
produkčního řetězce. V tomto případě jsou vnější vazby opomenuty a klastry představují spíše 
uzavřené systémy. I zde by podle něj měl být upřednostňován alternativní model, který 
zahrnuje jak vnitřní tak vnější dimenzi klastru a jeho vztahů či sítí, neboť právě zapojení 
prostřednictvím globálních sítí je klíčové pro jeho dlouhodobý a také udržitelný úspěch 
(Bathelt 2005).  

                                                 

15 Konkrétním příkladem lock-in situace může být závislost regionu na jedné či několika velkých, nadnárodních 
či zahraničních společnostech. Dostupné technologie jsou podřízeny těmto dominantním subjektům, což 
znamená, že nemusí jít vždy o ty „nejnovější“. Navíc tyto subjekty se ve chvíli, kdy se změní ekonomická 
situace a podmínky v regionu pro ně nejsou již dostatečně výhodné, relativně jednoduše přesunou jinam.  
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Obdobně řeší nutnost globálních kontaktů také Heidenreich (2004), který hovoří o tzv. 
dilematu regionálních inovačních systémů (blíže k tomuto konceptu v další části) mezi 
regionalizací a globalizací, resp. mezi sociální uzavřeností a sociálním otevřením se, které je 
důležité pro zamezení lock-in situacím. Boschma, Iammarino (2006) dále upozorňují, že být 
napojen není samo o sobě dostačující. Důležité je také „jak“, resp. jaké znalosti, informace 
apod. jsou součástí těchto vztahů, neboť pouze určité znalosti a vazby jsou relevantní pro 
aktéry dané lokality a mohou zde napomáhat procesu učení se a tvorbě inovací, stejně tak 
jednotlivý aktéři jsou schopni, vzhledem ke své absorpční kapacitě, porozumět a využívat 
pouze určité znalosti. Boschma, Iammarino (2006) hovoří v tomto případě také o významu 
tzv. „related variety“ – významné jsou pouze ty znalosti a informace, které jsou blízké (nikoli 
však stejné) a relevantní existujícím „schopnostem“ lokalizovaným v určitém regionu16. 

Na druhé straně ale závislost vývoje určité lokality či regionu na „zvolené cestě“ (path-
dependency) je také zdrojem její konkurenční výhody. Efektivní přenos či předávání 
nekodifikovatelných znalostí, které se děje především prostřednictvím osobních kontaktů, 
vyžaduje určité specifické znalosti/schopnosti či společné rysy, které sdílejí všichni partneři 
(například charakter komunikace, normy, zásady apod.). Tyto schopnosti/znalosti jsou ale jak 
časově tak místně specifické (Lam 1998), což mimo jiné znamená jejich obtížnou imitaci. 
Takto jsou v důsledku této závislosti zdrojem pro udržitelnou konkurenční výhodu (Maskell, 
Malmberg 1999). 

Další slabinou nejenom teorie učících se regionů, ale i zmiňovaných teorií regionálního 
rozvoje, která se stala předmětem kritiky, je skutečnost, že často nepřinášejí výrazně nové 
myšlenky, ale pouze novým způsobem popisují některé starší pojmy. Příkladem je kritika R. 
Hudsona (1999), který oponuje, že význam inovací, znalostí a učení pro ekonomický růst je 
sotva novou myšlenkou a současný důraz na tyto faktory je pouze „novým obratem“ k starší 
myšlence, že ve znalostech je síla. Takto kritizovaným se stal také například koncept klastrů 
M. Portera. Simmie (2006) upozorňuje, že určité koncentrace firem (např. v podobě klastrů či 
výrobních okrsků) z různých odvětví nejsou nic nového. Na druhé straně ale na rozdíl od 
předpokladů této teorie nedokázala koncentrace firem v podobě klastrů „zabránit“ v některých 
případech jejich úpadku17. Je tedy otázkou, zda konkurenceschopnost, a potažmo také 
inovace, které jsou jejím zdrojem, jsou důsledkem klastrování, či naopak jeho příčinnou.  

Podobně jako v případě konceptu klastrů bývá teorii učících se regionů také vyčítáno, že se 
snaží hledat jakési ideální modelové typy učících se regionů a zaměřuje se především na popis 
jednotlivých charakteristik a vytvoření jejich typologie (Blažek, Uhlíř 2002). Gordon, 
McCann (2005) upozorňují dokonce, že jakýkoliv pokus o hledání jakéhokoliv „ideálního“ 
typu organizace (ať již se jedná například o výrobní okrsky či inovační milieu), která by vedl 

                                                 

16 Své předpoklady autoři dokládají také relativně rozsáhlou empirickou analýzou vývozu a dovozu italských 
regionů (na úrovni NUTS 3).  
17 Příkladem mohou být některé staré průmyslové regiony zaměřené např. na textilní průmysl apod. 
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k maximalizaci tvorby inovací, by znamenal jednoznačné neporozumění samotnému procesu 
tvorby inovací. Oproti tomu nedostatečný je prozatím empirický výzkum, který by dokázal 
lépe objasnit proces vzniku inovací či vysvětlil rozdíly v intenzitě tvorby nových znalostí a 
inovací mezi jednotlivými regiony (např. Hilpert 2006a). Na druhé straně je třeba konstatovat, 
že vznik inovací je ovlivňován také celou řadou „měkkých“ faktorů, které jsou jen obtížně 
statisticky měřitelné. Některé ekonometrické studie, které byly doposud provedeny, tak i přes 
svou složitost a snahu zahrnout i tyto měkké faktory, nedokázaly dostatečně tento proces 
vysvětlit (např.Varga 2006). Naopak některé empirické studie vedené snahou o ověření 
postulátů této teorie byly dokonce určitým rozčarováním – například ověření intenzivní 
spolupráce blízkých inovačních firem, jejichž vzájemné vazby na lokální úrovni se ukázaly 
jako minimální (viz výše). Někdy bývá této teorii vyčítán také příliš silný důraz na roli 
inovací a opomenutí dalších, relativně tradičních faktorů, které stále hrají nezanedbatelnou 
roli v rozvoji regionů. Příkladem mohou být klasické aglomerační výhody A. Marshalla 
diskutované výše.  

Další často diskutovanou otázkou je role MSP, které jsou klíčové zejména v případě 
výrobních okrsků, nicméně i v případě klastrů, konceptu inovačního milieu a učících se 
regionů je zdůrazňována jejich role, a to mimo jiné díky větší flexibilitě a také dynamice. 
Obvykle citované obtíže těchto firem plynoucí z jejich velikosti mohou být podle těchto 
přístupů překonány právě díky jejich koncentraci a dosahovaným aglomeračním úsporám. 
Gordon, McCann (2005) však ve své studii docházejí k závěru, že v případě regionu Londýna 
a Jihovýchodní Anglie jsou inovační aktivity koncentrovány zejména do větších firem, a 
dokonce, inovační firmy jsou obvykle větší než je průměr této oblasti.  

2.4 Pokusy o systematický přístup k problematice inovací – směrem k inovačním 
systémům 

Na koncept učících se regionů a jeho přístupy, které se objevily v polovině devadesátých 
let, navázal také v současnosti v odborné literatuře relativně rozšířený pokus o systematický 
pohled na problematiku inovací. Ten se snaží postihnout některé výše diskutované nedostatky 
či slabiny teoretických přístupů ke studiu regionálního rozvoje a zároveň postihnout 
komplexitu inovačního procesu prostřednictvím jednoho konceptu a právě systematického 
pohledu. Základním východiskem tohoto přístupu je skutečnost, že k inovacím a 
technologickým změnám nedochází izolovaně v jednotlivých firmách jako výsledek jejich 
vlastních zdrojů, ale inovace jsou silně závislé na vnějších zdrojích, tj. spolupráci jednotlivých 
subjektů a také prostředí, ve kterém se tito pohybují. Toto prostředí je pak možné chápat jako 
sítě jednotlivých aktérů či jako obecnější rámec, ve kterém se dané aktivity odehrávají. 
V tomto případě je prostředí tvořeno zejména strukturou organizací18 zde lokalizovaných a 
sociálními hodnotami či politickou kulturou, které představují do jisté míry pravidla hry 

                                                 

18 Pojem organizace zde zahrnuje jednak firmy, jednak i další subjekty jako např. univerzity, výzkumné instituce, 
státní veřejné instituce apod. 
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„regulující“ chování firem či dalších aktérů a které jsou někdy souhrnně označovány jako 
„instituce“19 (Malmberg 1997, Fagerberg 2005, Edquist 2005). Důraz na význam lokálního 
prostředí pro schopnost učení se a tvorby inovací je pak společným rysem a pojítkem mezi 
oběma přístupy. Přívlastek „systematický“ u tohoto přístupu pak zdůrazňuje, že se v daném 
prostředí musí odehrávat pravidelné, vzájemné a obousměrné interakce týkající se záležitostí 
významných pro inovace a konkurenceschopnost firem (Cooke, Uranga, Etxebarria 1997), 
jinými slovy klíčovým zdrojem dynamiky těchto systémů je silná konektivita, a to na různých 
řádovostních úrovních (regionální, národní a nadnárodní), která „z jednotlivých částí vytvoří 
něco více než jen jejich součet“ (Simmie 2006, s. 183).  

Jako první se v tomto ohledu v literatuře objevil koncept „národního inovačního systému“ 
(např. Nelson 1993, Freeman 1995, OECD 1999, Lundvall 1992, 2007 ad.), později pak ohlas 
získal také koncept „regionálních inovačních systémů“ (např. Asheim, Isaksen 1997, Asheim, 
Isaksen 2002, Braczyk, Cooke, Heidenreich 2004, Asheim, Gertler 2005), který do značné 
míry navázal na koncept učících se regionů. Oba kladou důraz na význam procesu učení se 
v prostorově omezeném lokálním prostředí/systému jako základ pro tvorbu inovací a 
technologickou změnu (Malmberg 1999). Podobně zdůraznil význam lokálního prostředí a 
regionální konkurenční výhody také Porter (1990) ve svém modelu diamantu konkurenční 
výhody. Kromě národního a regionálního přístupu k inovačním systémům se v literatuře 
objevuje také sektorový přístup (např. Malerba 1999, Malerba 2004, Breschi, Malerba 2005), 
který analyzuje, jakým způsobem dochází k tvorbě inovací u firem ve specifickém 
sektoru/odvětví. Tyto tři přístupy mohou být podle Edquist (2005) chápany jako vzájemně se 
doplňující, kdy regionální a sektorové inovační systémy jsou v podstatě součástí národního 
inovačního systému, a všechny společně mohou být považovány za část všeobecného přístupu 
„inovačních systémů“.  

Pojem „národní inovační systém“ (NIS) byl poprvé publikován v práci Freeman (1987), 
kde byl tento systém definován jako „síť institucí soukromého a veřejného sektoru, jejichž 
aktivity a vztahy napomáhají tvorbě, šíření a dovozu nových technologií“ (cit. dle Edquist 
2005, s. 183). Mezi nejvýznamnější autory, kteří dlouhodobě prosazují tento přístup patří 
Nelson, R. a Lundvall, B. A., jejichž pojetí či definice NIS je však rozdílná – zatímco Nelson 
zdůrazňuje význam výzkumných a vývojových organizací v tvorbě a šíření inovací a jeho 
pojetí se blíží více lineárnímu modelu inovací, Lundvallovo pojetí je obecnější, v duchu 
institucionální ekonomie, která zdůrazňuje význam širšího socio-ekonomického prostředí. 
Edquist (2005) uvádí pak obecnější definici NIS, který podle něj zahrnuje „všechny 
významné ekonomické, sociální, politické, organizační, institucionální a další faktory, které 
ovlivňují tvorbu, šíření a využití inovací“ (Edquist 2005, s. 183). Nicméně sám vzápětí 
podotýká, že konkrétní faktory, které by měla tato definice zahrnovat nejsou jednoznačně 
známy. Navíc ale není možné je ani jednoznačně definovat, neboť inovační systémy 

                                                 

19 Instituce zde v pojetí institucionálních směrů znamenají institucionální „pravidla hry“, zvyky, normy, rutiny či 
ustálená jednání jednotlivých aktérů. 
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představují „evoluční“ přístup. Jejich vlastnosti a parametry jsou vždy závislé na konkrétním 
vývoji, což nám umožňuje poznat vlastnosti pouze konkrétních systémů, nikoliv vytvořit 
jejich obecný, optimální model (Edquist 2005).  

Jak bylo zmíněné výše, jednotlivé přístupy k inovačním systémům lze chápat jako varianty 
obecného přístupu, jehož hlavní charakteristiky, a to jak silné tak i slabé stránky shrnuje 
Edquist (2005). Za hlavní charakteristiky a zároveň silné stránky tohoto přístupu zde 
označuje: 

• Holistický a interdisciplinární přístup 

Tento přístup se snaží podchytit všechny významné faktory ovlivňující tvorbu inovací 
a zahrnuje přístupy různých disciplín – ekonomie, sociologie, geografie apod. 

• Historický a evoluční pohled 

Tvorba inovací a faktory, které ji ovlivňují, se vyvíjejí a proměňují v čase. I proto je 
možné vždy zachytit či popsat pouze konkrétní formu inovačního systému a nikoliv jeho 
optimum. 

• Důraz na proces učení se 

Procesy učení se, a to především učení se spoluprací, jsou zde považovány za klíčový 
proces při tvorbě nových znalostí či při vytváření nových kombinací existujících znalostí. 
Edquist (2005) pak uvádí tři různé formy učení, které tento zobecněný přístup zahrnuje. 
Jedná se o: 

• inovace, které jsou vytvářeny především ve firmách a které jsou předmětem 
organizačního učení (tento typ zahrnuje pravděpodobně všechny typy učení, které 
definoval Lundvall – učení se praxí, učení se užíváním, učení se hledáním a učení se 
spoluprací) 

• výzkum a vývoj, který probíhá nejčastěji ve výzkumných institucích nebo na 
univerzitách 

• vzdělávaní a školení, resp. „vytváření schopností“ a lidského kapitálu 

Podle Edquista jsou tyto tři formy učení vzájemně provázány a bylo by zajímavé 
například sledovat, jaký typ vzdělání je důležitý pro určité typy inovací apod. (Edquist 
2005). 

• Interaktivní model inovací (vzájemná závislost a nelineárnost) 

Inovační systémy chápou inovace jako výsledek vzájemné interakce mezi jednotlivými 
aktéry v určitém „lokálním prostředí“. Jedná se tedy jednak o vzájemné vztahy mezi 
jednotlivými aktéry daného systému, které mohou mít charakter vzájemné spolupráce, 
konkurence či tradičních obchodních vztahů (např. dodavatelské vztahy), jednak o vztahy 
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mezi těmito aktéry a institucemi (tedy lokálním prostředím) či mezi jednotlivými 
institucemi navzájem.  Na druhé straně ale tento koncept neodmítá ani tradiční lineární 
model inovací, nicméně zdůrazňuje, že tento platí pouze za určitých podmínek a pro určitá 
odvětví (blíže viz níže). 

Kromě toho, inovace zde nejsou chápany pouze jako technologické inovace, ale také 
jako inovace netechnologické a nehmotné (např. organizační inovace jako nové formy 
organizace výroby či práce), včetně například institucionální změny.  

• Role institucí 

Všechny varianty inovačních systémů vyzdvihují roli institucí v procesu tvorby a šíření 
inovací, nicméně se často liší v jejich pojetí. V některých jsou instituce chápány pouze 
jako jednotlivé organizace (např. univerzity, výzkumná centra, veřejné instituce apod.), 
v jiných jsou naopak definovány v duchu institucionální ekonomie (viz výše). Tento 
rozpor či „rozvláčnost“ v přístupech inovačních systémů označuje Edquist (2005) zároveň 
jako jednu z významných slabin tohoto přístupu.  

2.4.1 Regionální inovační systémy 
Koncept regionálních inovačních systémů (RIS), jak bylo uvedeno výše, je relativně 

novým konceptem, který se objevil přibližně v polovině devadesátých let a do jisté míry 
navázal na a doplnil koncept národního inovačního systému. Kromě toho doba vzniku tohoto 
konceptu se shoduje také s úspěchy regionálních klastrů či výrobních okrsků v době post-
fordistické ekonomiky a navazuje či rozšiřuje tyto přístupy zejména směrem k lepšímu 
pochopení role institucí a organizací v na inovacích založeném regionálním ekonomickém 
rozvoji (Gertler, Wolfe 2004, Asheim, Gertler 2005).  

Autoři tohoto konceptu zdůrazňují význam právě regionální úrovně pro tvorbu inovací. 
Region představuje podle nich významnou úroveň pro řízení ekonomických procesů mezi 
úrovní státu a úrovní jednotlivých subjektů, firem či jejich seskupení. Zejména v poslední 
době pak podle nich dochází k tvorbě inovací právě na regionální úrovni, a to zejména 
v důsledku výše popsaných změn a nárůstu významu nekodifikovatelných znalostí, procesu 
učení se spoluprací a také lokálního prostředí v tomto procesu (Asheim, Gertler 2005). Celá 
řada autorů v tomto kontextu hovoří také o stále více oslabované roli (národního) státu, a to 
jednak v důsledku posilování nadnárodní úrovně (např. z hlediska formování nadnárodních 
integračních uskupení, jakým je Evropská unie či stále sílící role nadnárodních společností, 
jejichž „velikost“ mnohdy přesahuje velikost menších či středně velkých ekonomik20), jednak 
v důsledku posílení úrovně lokální či regionální. Na druhé straně ale podle Bathelt (2003) 
není pravděpodobné, že stát by zcela ztratil svou úlohu. Jeho úloha se s postupně se měnícími 
podmínkami pouze proměňuje a stát, či „národní systém“ získává novou roli, které podle něj 
spočívá především v posilování znalostní ekonomiky. Tento argument je společný také 

                                                 

20 Měřeno v případě nadnárodních společností jejich obratem a v případě států jejich HDP. 
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zastáncům konceptu národních inovačních systémů, neboť celá řada institucí ovlivňujících 
inovační proces je stále „formována“ na národní a nikoli na regionální úrovni. O vztahu mezi 
národním systémem a regionálními „subsystémy“ bude pojednáno později. 

Významným argumentem pro regionální úroveň inovačních systémů je podle Oughton, 
Landabaso, Morgan (2002) také skutečnost, že řada faktorů (např. institucionální rámec, 
schopnost učit se, důvěra apod.), které jsou v současnosti vnímány jako klíčové v procesu 
tvorby nových znalostí a inovací, se regionálně významně liší. Svůj argument se pokusili 
podpořit také empiricky, a to analýzou regionálních disparit několika charakteristik výzkumu, 
vývoje a inovací mezi státy a mezi regiony v Evropské unii. Ve své práci dochází ke dvěma 
závěrům. Za prvé, rozdíly mezi státy jsou natolik významné, že poskytují argument pro 
oprávněnost přístupu z hlediska národních inovačních systémů. Za druhé však,  disparity mezi 
regiony jsou podstatně vyšší něž rozdíly mezi státy, a to podle všech sledovaných 
charakteristik, což dokládá skutečnost, že musí existovat celá řada regionálních faktorů, které 
ovlivňují inovační aktivitu a konkurenceschopnost (blíže viz Oughton, Landabaso, Morga 
2002).  

Kromě toho svou roli hrají také sítě a kontakty jednotlivých subjektů, které formují 
specifické „kulturní“ prostředí, a nejistý charakter inovací a výsledků jejich využití. 
Heidenreich (2004) nebo Stoper (1997) argumentují, že čím větší je nejistota a také 
nekodifikovatelnost určitých vztahů, tím větší roli bude hrát geografická vzdálenost. Jinými 
slovy, náklady spojené s těmito vztahy na větší vzdálenost jsou výrazně vyšší. Dále, 
jednotlivé vazby, které jsou formovány na regionální úrovni, přispívají ke snižování míry 
nejistoty jejich výsledku a to jednoduše proto, že čím více blízkých vztahů mám, tím více 
mám informací, jejichž prostřednictvím mohu snížit nejistotu například z využití pro mne 
nové technologie. Heidenreich (2004) pak tuto relativní jistotu, která je výsledkem 
intenzivních regionálních vazeb, ztotožňuje se vzájemnou důvěrou (dále také např. Charles 
2003, Boschma 2004).  

Podobně i Audretsch, Feldman (1996) prostřednictvím empirické analýzy upozorňují, že 
náklady na přenos znalostí a tzv. „spillovers“ výrazně narůstají s rostoucí vzdáleností, a to 
zejména v případě nekodifikovatelných znalostí. Ta odvětví, v nichž tyto nekodifikovatelné 
znalosti hrají významnou roli, pak budou výrazněji koncentrována a přenos znalostí bude 
probíhat na relativně krátkou vzdálenost. Stejně tak i Boschma (2004) se snaží zhodnotit vliv 
geografické blízkosti na proces učení se, a to s ohledem na další dimenze blízkosti (např. 
organizační, sociální či institucionální). Boschma upozorňuje, že geografická blízkost není 
sama o sobě dostačující a že je důležité, aby si aktéři byli blízcí i v rámci dalších dimenzích. 
Na druhé straně ale ukázal, že geografická blízkost je faktorem, který přispívá k vytvoření 
také dalších dimenzí blízkosti, např. tím, že firmy díky tomu, že jsou lokalizované v blízkosti 
mohou mít mnohem častější osobní kontakty.  

Pokud se zabýváme regionálním rozvojem a regionálními inovačními systémy, je vhodné 
učinit také několik poznámek k samotnému pojmu region a jeho vymezení. Jako přirozený 
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region je v literatuře označován vztahově relativně uzavřený územní celek, kde dochází 
k územní dělbě funkcí mezi jádrem a zázemím. Základními funkčními vztahy v území (mezi 
jádrem a zázemím), které jsou v tomto případě uvažovány, jsou dojížďka za prací, do škol a 
za službami. Nejvýznamnějším z nich je dojížďka do zaměstnání, což je dáno především jejím 
každodenním charakterem a také rozsahem (Hampl 2005, Hampl 1999). Na druhé straně ale 
existují také administrativní regiony, které jsou vymezovány za účelem výkonu veřejné 
správy a samosprávy. Tyto regiony mohou, nicméně nemusí odpovídat také přirozeným 
regionům. 

Autoři konceptu regionálních inovačních systémů ve svém přístupu uvažují primárně o 
administrativních regionech na nižší úrovni než je úroveň národní a naopak vyšší než je 
úroveň lokální (obecní). Důvodem pro výběr administrativních regionů je to, že tyto regiony 
zahrnují také určitý rozsah samosprávy, neboť politická podpora, kompetence a možnost 
relativně samostatně rozhodovat na svém území je jedním z významných faktorů, který 
napomáhá vytváření RIS (Asheim a kol. 2006). Toto nejednoznačné vymezení a automatické 
chápání RIS jako jednotlivých administrativních regionů je však jedním z významných bodů 
kritiky tohoto konceptu (viz např. Doloreux, Parto 2004 a také Žížalová 2009b). 

Regionální inovační systém je možné definovat jako institucionální infrastrukturu 
podporující proces tvorby inovací v určitém regionu v rámci jeho produkčního systému, který 
je současně napojen na lokální, regionální a globální inovační entity či další inovační systémy. 
V rámci RIS je možné rozlišit dvě jeho dimenze či subsystémy, jejichž funkční propojení a 
neustálé vzájemné učení se je klíčové v procesu tvorby inovací. Tyto dvě dimenze představují 
jednak subsystém využívající znalosti či produkční strukturu regionu, tvořenu především 
soukromými firmami a jejich dodavateli, zákazníky apod. využívajícími dostupné znalosti, 
jednak subsystém produkující znalosti tvořený především veřejnými a soukromými 
výzkumnými organizacemi a univerzitami (Asheim a kol. 2006, Asheim, Gertler 2005, Cooke 
2004). První dimenzi RIS je možné chápat také jako průmyslový klastr v ideálním případě 
vertikálně a horizontálně propojených firem daného regionu (Tödling, Trippl 2005). Propojení 
těchto dvou dimenzí a šíření nových znalostí v celém systému je zajišťováno a 
zprostředkováno nejčastěji orgány veřejné či regionální samosprávy, centry transferu 
technologií, inovačními centry apod. (De Laurentis 2006). Toto vymezení připomíná také 
charakteristiky učícího se regionu a tři hlavní atributy, které definoval Malmberg (1997).  

Kromě těchto dvou systémů Cooke (2004) zdůrazňuje také roli neformálního 
institucionálního prostředí, ve kterém se tyto vzájemné vazby a učení se odehrávají a které 
určuje jejich charakter, Tödling, Trippl (2005) pak význam regionální politiky, která může 
hrát důležitou roli v iniciaci vzájemných kontaktů a inovačních procesů. Nadto, jak bylo 
poznamenáno již dříve, dlouhodobá a udržitelná konkurenční výhoda regionu nezávisí pouze 
na jeho „vnitřních“ charakteristikách, ale také na jeho zapojení do světové ekonomiky. 
Z tohoto pohledu může být smysl regionálních inovačních systémů chápán také jako 
schopnost integrovat v nich lokalizované znalosti a převážně kodifikované „globální“ znalosti 
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s cílem podporovat endogenní regionální rozvoj (Asheim, Isaksen 1997). Schématicky je 
možno RIS a jeho strukturu znázornit následujícím způsobem (viz obrázek 2). 

Obrázek 2: Regionální inovační systém a jeho struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pramen: Převzato a zjednodušeno podle Tödling, Trippl 2005(vlastní překlad) 

Podobně jako existují dva přístupy či modely inovačního procesu, objevují se v odborné 
literatuře také dvě možná pojetí regionálního inovačního systému21. Empiricky identifikoval 
rozdílné inovační systémy např. Jensen a kol. (2007) na příkladu dánských firem. Podle 
výsledků své analýzy formulovaly dva způsoby tvorby inovací – věda, technologie a inovace 
jako jeden a praxe, užívání a spolupráce jako druhý. Obecně, první, užší pojetí inovačního 
systému vychází v podstatě z lineárního modelu inovací (na rozdíl od původního konceptu 
zde však nejde o přesnou posloupnost jednotlivých aktivit/fází) a klade důraz především na 
výzkum a vývoj prováděný na univerzitách či ve veřejných a soukromých výzkumných 
institucích, a je tak do značné míry odrazem přístupu „top-down“. Příkladem tohoto pojetí je 
taktéž koncept „triple helix“ (Etzkowitz, Leydesdorf 2000). Zdrojem konkurenční výhody 
jsou podle tohoto přístupu vzájemné vazby a vztahy (či „překryv“) mezi třemi hlavními 
složkami znalostně založené ekonomiky – (i) vládou, (ii) průmyslem a (iii) akademickou 
sférou/univerzitou, resp. sektorem produkujícím znalosti a zajišťujícím jejich přenos, přičemž 
na rozdíl od konceptu národních inovačních systémů, kde je „zdrojem“ inovací především 
firma, zde má hlavní úlohu univerzita. Jinými slovy se jedná o (viz obrázek 3) znalostní 

                                                 

21 Podobné je také rozdílné pojetí národního inovačního systému podle Nelsona, který zdůrazňuje především roli 
výzkumných organizací a univerzit, a Lundvalla, který zahrnuje do inovačního systému širší socio-ekonomické 
prostředí  (viz výše).  
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infrastrukturu vzájemně se překrývajících institucionálních sfér, která umožňuje vznik 
„hybridních“ organizací zajišťujících jejich vzájemné interakce.  

Podle tohoto teoretického přístupu pak ty lokality, kde jsou lokalizovány univerzity a jejich 
výzkumné laboratoře, jsou svědky stále větší poptávky po znalostech a jejich přenosu 
prostřednictvím „vlády“. Vláda i průmysl jsou ochotni zaplatit za tyto znalosti stále více, čímž 
podněcují těsnější vztahy mezi těmito třemi stranami. Kromě toho tento koncept také 
naznačuje, že univerzity jsou v současnosti mnohem „rovnoměrněji“ rozmístěny, což 
znamená, že stále více regionů může získat přístup nejenom k běžně dostupným globálním 
znalostem, ale také k lokálním znalostem s relativně vysokým potenciálem (Cooke 2006)22. 
Vztahy napříč jednotlivými sektory, resp. systémy poskytují významnou výhodu, jíž je podle 
představitelů tohoto přístupu rozmanitost (Etzkowitz, Leydesdorff 2000). Nicméně, Boschma, 
Iammarino (2006) poukazují na to, že klíčová je pouze tzv. related variety, tedy rozmanitost 
vzájemně se doplňujících odvětví a firem. 

Obrázek 3: Triple Helix model: Univerzita-Průmysl-Vláda 
 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Převzato a upraveno podle Etzkowitz, Leydesdorf 2000 

Slabinou tohoto přístupu zůstává nedostatečné vysvětlení a formulace doporučení, jak této 
trojstranné spolupráce docílit, jinými slovy, jak a co učinit, aby byla tato spolupráce opravdu 
funkční (Asheim, Cooke a kol. 2006). Jako příklad úspěšného využití tohoto přístupu v praxi 
je v literatuře nejčastěji uváděn Massachusetts Institute of Technology (MIT). V dalších 
případech, kdy byl tento přístup uplatněn (např. Rakousko či Švédsko), byly výsledky spíše 
zklamáním. Důvodem podle Asheim a kol. (2006) a také Cooke (2006) je jeho implementace 
v odlišných podmínkách v regionech, kde byly lokalizovány pouze „průměrné“ regionální 
univerzity.  

                                                 

22 Studie Hanell, Neubauer (2006) však ukazuje, že ač je v současnosti opravdu možné nalézt univerzity 
v každém „kouty“ Evropy,  ty významné, „světové“ univerzity jsou stále velmi silně koncentrovány v tzv. 
evropském Pentagonu (oblast ohraničená městy Londýn, Paříž, Milán, Stuttgart a Hamburg) – ze 100 
nejvýznamnějších univerzit v Evropě se jich 30 nachází ve Velké Británii, 23 v Německu a 13 ve Francii.  
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Druhé širší pojetí regionálního inovačního systému vychází naopak více z prvků teorie 
učících se regionů a zahrnuje interaktivní model inovací. Podle Asheim, Gertler (2005) je toto 
pojetí odrazem přístupu „bottom-up“ a zahrnuje ve svém širokém vymezení všechny aspekty 
ekonomické a institucionální struktury daného regionu, které ovlivňují významně proces 
učení stejně jako proces zkoumání (Asheim, Gertler 2005). Podobně jako teorie učících se 
regionů klade i toto pojetí RIS důraz na význam znalostí jako zdroje konkurenční výhody, 
především pak znalostí nekodifikovatelných. Tvorba nových znalostí stejně jako jejich přenos 
a využívaní vyžadují relativně silné interakce mezi jednotlivými aktéry, a to jak v rámci jejich 
vlastních organizací tak mezi nimi, prostřednictvím nichž jsou jak kodifikovatelné tak 
nekodifikovatelné znalosti „zakořeněny“ v daném regionu (Asheim, Gertler 2005). Kromě 
toho však koncept RIS zdůrazňuje, že pro jednotlivá ekonomická odvětví jsou významné 
odlišné typy znalostí či přesněji znalostní základny, které vyžadují rozdílný „mix“ 
kodifikovatelných a nekodifikovatelných znalostí stejně jako odlišné organizace a instituce 
nebo dovednosti a kvalifikace. 

Asheim, Gertler (2005) zde rozlišují dva druhy znalostních základen – analytická 
(vědecká) a syntetická (technická), Cooke, Leydesdorf (2006) a Asheim a kol. (2006) 
přidávají ještě základnu symbolickou (kreativní), přičemž každá z nich má odlišné požadavky 
a předpoklady. Tímto rozlišením všichni autoři zdůrazňují, že mezi odvětí založená na 
znalostech nepatří pouze odvětví s vysokým podílem výdajů na VaV na celkových nákladech, 
ale také další často označovaná jako medium-tech či low-tech23 (také např. Smith 2005). 
Výzkum a vývoj není totiž jediným zdrojem nových znalostí, inovací a konkurenční výhody. 
Na druhé straně i výzkum a výzkumné aktivity se postupně proměňují a zahrnují stále více ty, 
které byly dříve spíše „řemeslné“ (např. design) a které spadají do tradičních odvětví 
(Asheima kol. 2006). Například Porter (1998a) k tomu přidává, že využívání a rozšíření 
pojmů hi-tech či low-tech a rozlišování celých odvětví podle intenzity výzkumu vedlo ke 
zkreslenému vnímání konkurence a mylné představě, že pouze „hrstka“ odvětví je schopná 
udržet si svou konkurenceschopnost. Podle něj neexistují low-tech odvětví, nýbrž low-tech 
společnosti/firmy, které nejsou schopny zvyšovat svou produktivitu a inovativnosti (Porter 
1998b).  

Podobně se k tomu vyjadřuje také např. Kadeřábková (2004) nebo Srholec (2006), kteří 
z pohledu Česka či dalších zemí střední Evropy shodně kritizují tradiční odvětvovou 

                                                 

23 Klasifikace odvětví podle jejich náročnosti je založena na Mezinárodní klasifikaci ekonomických činností 
(ISIC) a  rozděluje odvětví zpracovatelského průmyslu do čtyř skupin: s “vysokou“, “středně vysokou“, “středně 
nízkou“ a “nízkou“ technologií. Toto rozdělní vychází z vyhodnocení pořadí tří ukazatelů technologické 
náročnosti odrážejících v různém stupni hlediska “výrobce technologie“ a “uživatele technologie“: 1) výdaje na 
VaV rozdělené podle přidané hodnoty; 2) výdaje na VaV rozdělené podle produkce; 3) výdaje na VaV plus 
technologie začleněná v meziproduktech a investičních statcích v rozdělení podle výrobků (ČSÚ – ukazatele 
vědy a techniky). 

.  
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klasifikaci odvětví, která však nevypovídá dostatečně o skutečné technologické a kvalifikační 
intenzitě aktivit a činností lokalizovaných v jednotlivých ekonomikách. Oba autoři ukazují, že 
v těchto zemích došlo sice během posledních let k výraznému nárůstu podílu technologicky 
náročných odvětví, převážně díky přílivu zahraničních investic, nicméně, činnosti, které jsou 
zde skutečně lokalizované, patří spíše ke kvalitativně méně náročným segmentům těchto 
odvětví. Nedokonalost využívané statistické klasifikace ekonomických odvětví odráží také 
skutečnost, že odvětví, která jsou v současnosti považována za klíčová – konkrétně 
biotechnologie a nanotechnologie, lze jejím prostřednictvím pouze s obtížemi identifikovat.  

Obdobně Hilpert (2006b) upozorňuje, že význam tradičních odvětví (často považovaných 
za low-tech) je v Evropě stále významný (konkrétními příklady jsou textilní a obuvnická 
odvětví v Itálii, Francii, Německu či Španělsku, výroba hodinek ve Švýcarsku, Francii či 
Německu výroba nábytku v Dánsku atd.). Navíc, i tato odvětví jsou stále konkurenceschopná 
a řada regionů, kde tato odvětví dominují, patří mezi vyspělé regiony západní Evropy. 
Důvodem podle Hileprt (2006b) není dostupnost levné pracovní síly či dalších tradičních 
lokalizačních faktorů, jak by se obvykle v případě těchto odvětví předpokládalo, nýbrž je to 
specifická znalost daná dlouhou tradicí a také schopnost tuto znalost (znalosti) efektivně 
využít.  

Nyní však již blíže k výše zmíněným znalostním základnám. 

V analytické, či také vědecké, znalostní základně, jak naznačuje již druhé pojmenování, 
dominuje jako zdroj nových znalostí tradiční výzkumná činnost založená často na formálních 
modelech, kodifikované vědě a racionálních procesech. Klíčovými aktivitami při tvorbě 
nových znalostí a také inovací je tedy základní a aplikovaný výzkum a systematický vývoj 
nových produktů či procesů. Typickými představiteli odvětví, která jsou závislá na tomto typu 
znalostní základny, jsou biotechnologie, nanotechnologie či informační technologie. Ačkoliv 
většina firem z těchto odvětví má vlastní výzkumná či vývojová oddělení, důležitou roli hrají 
také univerzity a další výzkumné instituce a jejich vazby na podnikatelskou sféru. U tohoto 
typu znalostní základny mají tedy relativně vyšší význam kodifikované znalosti, nicméně i 
nekodifikované znalosti hrají určitou roli. Při tvorbě nových znalostí a inovací jsou totiž vždy 
přítomny oba typy znalostí (Asheim, Gertler 2005).  Důvodů většího významu 
kodifikovaných znalostí je několik – zdroje nových znalostí jsou často založeny na revizi 
existujících studií, proces tvorby nových znalostí je relativně formálně organizovaný v rámci 
výzkumných organizací či univerzit a výsledky jsou většinou publikovány prostřednictvím 
výzkumných zpráv či jako patentové přihlášky.  

Syntetická znalostní základna je naopak klíčová především pro aktivity, u nichž inovace 
vznikají prostřednictvím nových kombinací dostupných a již existujících znalostí a také 
prostřednictvím vzájemného se učení. Hlavním impulsem pro nové inovace je především 
snaha o odstranění současných nedostatků či snaha o úspory, nikoli systematický výzkum. 
V případě výzkumu pak převažuje především aplikovaný výzkum či vývoj, při kterém 
sehrávají významnou úlohu vzájemné vztahy mezi průmyslem a univerzitami. Nové znalosti, 
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které představují nejčastěji nová technická řešení, je možné relativně snadno kodifikovat či 
standardizovat. Nicméně, nekodifikovatelné znalosti jsou také důležité, a to proto, že nové 
znalosti a následné inovace jsou často výsledkem „učení se praxí, používáním a spoluprací“. 
Inovace pak proto mají charakter převážně postupných zlepšení a ne radikálních změn.  

Zdrojem nových znalostí v případě symbolické znalostní základny jsou především 
neformální, osobní kontakty a vazby v rámci určité profesní komunity. Tyto znalosti jsou 
spojeny především s vytvářením nových symbolů, image či designu a nárůst jejich významu 
je spojen s dynamickým rozvojem „kulturních“ odvětví jako média,  reklamní průmysl, módní 
odvětví apod. I tato odvětví je však třeba podle Asheim a kol. (2006) považovat za založená 
na znalostech, neboť podstatná část jejich produkce je spojena s „vytvářením“ nových 
myšlenek či image. Vzhledem k tomu, že tyto nové „znalosti“ jsou předávány jako nejrůznější 
estetické symboly, zvuky či vyprávění, jsou velmi silně zakořeněny v určité sociální skupině a 
jejich předání je jednoznačně závislé na porozumění jejím zvykům, normám či způsobu 
komunikace. Vyšší význam mají tedy jednoznačně nekodifikovatelné znalosti. Naopak méně 
významné je v tomto prostředí formální vzdělání či kvalifikace (Asheim a kol. 2006).  

Převaha kodifikovaných znalostí v analytické znalostní základně společně s interaktivní 
povahou procesu tvorby inovací by mohla do značné míry vést k závěru, že odvětví, závislá 
především na tomto typu znalostí, nebudou muset být tak prostorově koncentrována jako 
odvětví závislá na znalostech druhých dvou typů. Nicméně, podle Asheim (2005) se ukazuje, 
že spíše opak je pravdou a inovační proces odvětví založených na analytickém typu znalostí je 
mnohdy více koncentrovaný než v druhých dvou případech. Přenos znalostí je totiž 
nejrychlejší v rámci již existujících sociálních sítí vědců a vědeckých pracovníků, a to 
prostřednictvím osobních kontaktů. K tomuto přenosu dochází také značně dříve než jsou 
výsledky oficiálně publikovány. Dále, tato odvětví často vyžadují vysoce kvalifikované 
osoby. Jen málo lokalit dokáže však nabídnout těmto osobám ne pouze jedno ale „dostatek“ 
atraktivních pracovních míst a příležitostí pro jejich kariéru. Ty, které to dokáží, jsou 
samozřejmě atraktivnější, a to jak pro vysoce kvalifikované pracovníky, kteří zde mají řadu 
příležitostí ke kariéře, tak pro firmy, které jich mohou společně využívat. V důsledku toho 
získají tyto lokality postupně specifický charakter, který vyniká kreativitou, jistou sociální 
rozmanitostí a také často větší tolerancí. To umožňuje snazší vstup pro další nové „talenty“ 
z velmi rozdílných sociálních zázemí, kteří přinášejí nové impulsy, znalosti a příležitosti a 
dále zvyšují atraktivitu dané lokality (Asheim 2005).  

V následující tabulce 1 jsou přehledně uvedeny hlavní charakteristiky těchto znalostních 
základen, které však představují pouze jakési ideální typy. Ve skutečnosti většina odvětví 
využívá rozdílné typy znalostí, jejich „poměr“ je však odlišný. Některým odvětvím však  
dominuje určitý typ znalostí. Tato jsou uvedena pouze jako příklady. 

 Již toto rozdělení jednotlivých typů znalostí, resp. zdůraznění skutečnosti, že pro každé 
odvětví mají význam odlišné znalosti a také odlišná forma spolupráce, vedou k tomu, že není 
možné definovat pouze jeden typ regionálního inovačního systému, a to jak z politického tak 
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analytického hlediska. Kromě jednotlivých typů znalostí je významná také ekonomická 
specializace a struktura regionu, a to jak z pohledu jednotlivých ekonomických činností či 
odvětví, tak z pohledu velikosti  a vlastnictví či původu firem zde lokalizovaných. Klíčová 
přitom není ani tak samotná specializace či ekonomická struktura, ale spíše odlišné 
neekonomické faktory, které jsou s nimi spojeny. Regiony, kterým dominují velké firmy či 
velké výzkumné organizace, „vyžadují“ odlišné institucionální prostředí oproti regionům, 
kterým dominují především malé či střední firmy a jsou charakteristické „bottom-up“ 
iniciativami v tvorbě inovací.  

Tabulka 1: Typy znalostních základen a jejich charakteristiky 

 Analytická Syntetická Symbolická 

Vznik inovací Inovace jako nové znalosti 
Inovace jako nové 

kombinace existujících 
znalostí 

Inovace jako rekombinace 

Znalosti 

Vědecké znalosti založené 
často na deduktivních 

procesech a formálních 
modelech 

Aplikované a problémově 
orientované znalosti a 

induktivní postupy řešení 

Alternativní využívání 
nebo odmítnutí současných 

konvencí 

Typy znalostí 
Převážně kodifikované 

znalosti (publikace, 
patenty) 

Převaha nekodifikovaných 
znalostí a důraz na 

praktické dovednosti 

Nekodifikované znalosti, 
praktické a „pátrací“ 

dovednosti 

Vazby, spolupráce 
Spolupráce mezi firmami a 
výzkumnými organizacemi  

v oblasti VaV 

Vzájemné učení mezi 
zákazníky a dodavateli 

učení se spoluprací v rámci 
profesní komunity, učení 

se od kultury „ulice“, 
vazby s „blízkými“ 

komunitami 

Odvětví (příklady) 
Biotechnologie, 

informační technologie 
Automobilový průmysl 

Reklamní průmysl, média, 
film 

Pramen: Převzato a upraveno podle Asheim a kol. 2006 

Výše uvedené faktory a rozdíly v nich jsou tak jedním z východisek pro rozlišení 
jednotlivých typů RIS, které systematicky definoval především P. Cooke (např. Cooke 2004). 
Tyto typy RIS jsou však pouze ideálními typy inovačních systémů, které jsou definovány do 
značné míry jako „analytické“ nástroje, jejichž prostřednictvím je možné analyzovat 
jednotlivé elementy daného systému, jejich vazby a vztahy, hranice systému či interakci 
s jeho prostředím (Cooke 2004). Kromě toho je důležité podotknout, že ne v každém regionu 
musí nutně existovat či se vyvinout regionální inovační systém (na druhé straně v mnoha 
studiích jsou výchozím bodem administrativní regiony, u nichž je automaticky analyzován 
RIS, aniž by byla řešena otázka, zda lze regiony s RIS ztotožnit). V některých regionech není 
dostatečná koncentrace firem, zejména inovativních firem, a tyto tak nemohou dostatečně 
využívat lokalizačních výhod. Kromě určité koncentrace inovativních firem je důležitým 
faktorem také „politický“ zájem na podpoře inovačních sítí a vzájemných kontaktů a vazeb 
jednotlivých subjektů v daném systému či lokalitě (De Laurentis 2006), dále také například 
dostupnost dostatečně „husté“ infrastruktury (zejména informační a komunikační 
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technologie), která umožňuje intenzivnější komunikaci  a podporuje vzájemné interakce, či 
relativně silná vzájemná důvěra (Cooke, Uranga, Etxebarria 1997). Tödling, Trippl (2005) 
shrnují tyto nedostatky do tří typů – organizační „štíhlost“ (nízká úroveň „klastrování“ a 
nedostatek potřebných organizací), fragmentace (nedostatečná vzájemná spolupráce) a „lock-
in“ situace. Tyto nedostatky se mohou vyskytovat v různých regionech a také v různých 
kombinacích (tzn. určitý region může vykazovat více těchto nedostatků), nicméně často jsou 
tyto nedostatky typické pro určité, specifické typy regionů. Těmito regiony jsou (ve stejné 
posloupnosti) periferní regiony, (fragmentované) metropolitní regiony a staré průmyslové 
regiony, které často trpí situacemi lock-in. Na druhé straně v některých administrativních a 
pravděpodobně relativně velkých regionech se může vyvinout několik rozdílných 
regionálních inovačních systémů, které mohou být specificky sektorově orientované.  

Prvním výchozím bodem pro rozlišení odlišných inovačních systémů jsou rozdíly, které 
z tohoto hlediska existují mezi Evropu a USA. V tomto případě Cooke (2004) rozlišuje dva 
základní typy RIS (tyto charakteristiky však mohou působit nejasně, neboť se v podstatě 
jedná o popis NIS a nikoliv RIS, což jen dále potvrzuje nejasné vymezení těchto konceptů) – 
na jedné straně tradiční regionální inovační systém, který nazývá institucionální RIS (IRIS), 
na straně druhé pak „soukromý“ regionální inovační systém nové ekonomiky, nazvaný 
podnikatelský (entrepreneurial) RIS (ERIS) (Cooke 2004, Asheim, Gertler 2005). Příkladem 
prvního typu jsou inovační systémy zejména v zemích jako Německo, severské státy či Velká 
Británie a tento typ systému je založen především na veřejné podpoře výzkumu a veřejných 
výzkumných organizacích. Kromě toho jsou pro tento systém typická především odvětví 
využívající syntetické znalostní základny a inovace „závislé na zvolené cestě“ spíše než 
radikální inovace. ERIS je naproti tomu méně systémový, založen na trhu a vyznačující se 
především odvětvími a inovacemi taženými analytickou znalostní základnou. Tento systém je 
díky tomu flexibilnější a přizpůsobitelný, a tak vystaven menšímu riziku lock-in. Na druhé 
straně ale tento systém není srovnatelně dlouhodobě stabilní a poskytuje méně systémovou 
podporou, což vyvolává otázku o jeho dlouhodobé ekonomické udržitelnosti (Asheim, Gertler 
2005). Navíc, vzhledem k tomu, že směr výzkumu je v tomto RIS udáván především trhem, 
hrozí zde riziko, že zde zůstane pouze výzkum směřující k jasnému komerčnímu využití, spíše 
než motivovaný vyššími etickými či demokratickými ideály (Cooke 2004). 

Kromě těchto dvou, relativně obecných typů RIS odvozených od určitých 
makroekonomických charakteristik, Cooke (2004) definuje ještě dalších šest typů RIS. RIS 
zde klasifikuje jednak z hlediska typu „ovládání“ těchto systémů, resp. podle jejich 
institucionální struktury (governance dimenze), jednak z hlediska podnikatelské inovační 
dimenze, zahrnující strukturu firem daném regionu a jejich vzájemné vztahy stejně jako jejich 
vztahy s okolím. Podle prvního hlediska Cooke (2004) a také Asheim, Gertler (2005) rozlišují 
tři typy RIS24 – a) územně zakořeněný (grassroote), b) regionálně zasíťovaný (networked) a 

                                                 

24 V závorkách jsou vždy uvedeny anglické názvy podle Cooke (2004), které budou z důvodu relativně 
komplikovaného překladu využívány i dále v textu.  
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c) regionalizovaný NIS či řízený RIS (dirigiste). Podle podnikatelské dimenze Cooke (2004) 
pak rozlišuje ještě d) lokalistický, e) interaktivní a f) globalizovaný RIS. V následujícím 
přehledu jsou podle výše uvedených publikacích (Cooke 2004, Asheim Gertler 2005) 
jednotlivé typy RIS stručně charakterizovány. 

Governance dimenze 

a) Grassroote RIS  

Firmy v tomto RIS využívají především syntetických znalostních základen a 
lokalizovaného procesu učení, který umožňuje jejich vzájemná geografická i kulturní blízkost. 
Výzkum je zaměřen aplikovaně, na konkrétní potřeby trhu. Financování výzkumu či tvorby 
inovací zajišťují převážně místní banky, místní vlády či lokální podnikatelské asociace, např. 
obchodní komory. Důležitým aspektem grassroots RIS je také hluboká zakořeněnost 
jednotlivých aktérů regionu a jejich dlouhodobá zkušenost ve vzájemné komunikaci, která je 
zdrojem silné důvěry. Příkladem tohoto typu RIS uváděným v literatuře jsou výrobní okrsky, 
stejně tak jeho charakteristiky odpovídají učícím se regionům.  

Slabinou tohoto typu RIS může být nedostatečné napojení na národní a nadnárodní úroveň, 
které může vyústit v lock-in situaci. Vzhledem k tomu, že tomuto typu RIS dominují převážně 
menší firmy, které si často samy nedokáží tyto vazby vyvinout, důležitou roli podle 
Heidenreich (2004) hrají veřejné, regionální instituce a organizace, které mohou tyto vazby 
snáze zprostředkovat. S převahou menších firem souvisí také relativně slabé využívání 
výsledků výzkumu větších, často veřejných výzkumných organizací a naopak převaha 
postupných inovací, které opět mohou časem vyústit v lock-in situaci. I zde Heidenreich 
(2004) upozorňuje na významnou roli veřejného sektoru, který může například 
prostřednictvím finanční pomoci podpořit využití nových technologií a technologických 
řešení, a tak pdopořit také změnu technologické trajektorie.  

b) Networked RIS 

I v tomto případě jsou firmy a organizace tohoto RIS zakořeněny v určitém regionu a 
využívají vzájemného se učení. Na druhé straně oproti předchozímu typu se networked RIS 
vyznačuje více „plánovaným“ charakterem. Koordinace a role regionálních institucí a 
rozličných (podnikatelských) asociací je mnohem silnější. Ekonomická struktura regionu je 
diverzifikovanější – jsou zde obvykle přítomny jak velké, globální společnosti, tak celá řada 
menších a středních podniků. Výzkum je proto orientován na aplikovaný i základní výzkum a 
technologický transfer zahrnuje lokální, regionální, národní i nadnárodní úroveň. Toto 
diverzifikovanější propojení daného systému může napomoci odvrácení lock-in situace. Na 
druhé straně některé z těchto RIS mohou být až příliš závislé na velkých globálních hráčích a 
mít nedostatečně vyvinutou základnu menších a středních podniků. V tomto případě je jejich 
konkurenceschopnost určována pouze pozicí těchto nadnárodních firem ve světové 
ekonomice. Nicméně, z 13 regionálních inovačních systémů analyzovaných v publikaci 
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Braczyk a kol. (2004) to byl právě tento typ RIS, který se dokázal nejlépe přizpůsobit novým 
podmínkám a změnit trajektorii svého vývoje (Heidenreich 2004). 

c) Dirigiste RIS 

Tento typ RIS vychází v podstatě z lineárního modelu inovací a stále je zde možné 
viditelně oddělit aktivity základního výzkumu, aplikovaného výzkumu, vývoje a vlastní 
výrobu. Tento RIS je také silně funkčně integrován do národního či mezinárodního 
inovačního systému – např. inovace vznikají převážně díky spolupráci s dalšími subjekty 
mimo region. Na rozdíl od předešlých dvou zde mají významnější roli „exogenní“ aktéři, 
např. centrální vláda či velké podniky. Výzkum je zejména základní, orientovaný na radikální 
inovace a podřízen často potřebám velkých podniků. Specifickým příkladem tohoto typu RIS 
jsou plánované vědecké parky, v nichž lokalizované firmy mají většinou jen slabé vazby na 
prostředí či lokalitu, kde se park nachází. Stejně tak vzájemné vazby těchto firem jsou 
relativně slabé. To podle Asheim, Gertler (2005) vyvolává otázku, do jaké míry jsou schopny 
vědecké parky či technopole podněcovat endogenní regionální rozvoj založený na inovacích. 
Jako příklad konkrétních regionů, které odpovídají tomuto typu RIS a jsou výsledkem výše 
uvedené politiky, uvádí Cooke (2004) francouzské regiony Rhône-Alpes, Bretagne a Midi-
Pyrénées.  

Heidenreich (2004) dále upozorňuje, že silná role státu v tomto případě může napomoci 
rozvoji určitého regionu a jeho industrializaci. Nicméně, pokud se zde nepodaří vyvinout 
vlastní zdroje, výzkum a kvalifikovanou pracovní sílu a nově lokalizované, často globální 
subjekty se nepodaří dostatečně zakořenit, tyto zůstanou „katedrálami v poušti“, které mohou 
v podstatě kdykoliv region velmi snadno opustit.  

Podnikatelská dimenze 

d) Lokalistický RIS 

V tomto typu RIS nejsou v podstatě přítomny žádné velké firmy a je zde lokalizován jen 
malý počet pobočných závodů externě kontrolovaných firem. Spolupráce zde lokalizovaných 
firem v oblasti výzkumu je relativně slabá a zaměřuje se převážně na vlastní region, kde jsou 
povětšinou lokalizovány menší soukromé výzkumné „zdroje“, v menší míře pak také větší 
veřejné výzkumné organizace. Vzájemné vazby uvnitř RIS jsou silné, a to jak mezi 
podnikateli navzájem, tak také mezi podnikateli a představiteli veřejné správy.  

e) Interaktivní RIS 

Ekonomické struktuře tohoto RIS nedominují ani velké ani malé firmy, jejich zastoupení je 
spíše relativně vyvážené, a to i z hlediska jejich původu (místní vs. zahraniční). Spolupráce 
v oblasti výzkumu se rozvíjí jak na místní, tak i na globální úrovni. Existuje zde také 
vyvážená kombinace veřejných a soukromých výzkumných organizací. Důležitou 
charakteristikou jsou také silné vertikální i horizontální vazby a velký počet rozličných 
podnikatelských klubů, asociací apod.  
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f) Globalizovaný RIS 

Tomuto typu RIS dominují převážně globální korporace, na které jsou napojeny relativně 
„závislé“ MSP. Výzkum bude soustředěn převážně v těchto velkých firmách, které budou 
také určovat vzájemné kooperace v daném systému.  

Reálné inovační systémy nemusí vždy jednoznačně odpovídat výše uvedeným 
charakteristikám stejně jako se mohou potupně proměňovat. Převážnou většinu z nich je však 
možné kombinací výše uvedených dimenzí klasifikovat. Takovouto klasifikaci uvádí 
například Cooke (2004) pro RIS analyzované v této publikaci. 

2.4.2 Národní vs. regionální inovační systémy 
Vzhledem k tomu, že výše uvedené koncepty inovačních systémů – národní a regionální – 

jsou do značné míry obdobné, každý však zdůrazňuje význam jiné geografické úrovně 
v procesu tvorby inovací, je důležité také zhodnotit, jaká je jejich vzájemná vazba. Koncept 
regionálních inovačních systémů jednoznačně zdůrazňuje význam regionální úrovně a 
regionálně specifických faktorů v procesu tvorby nových znalostí, jejich přenosu a také 
užívání, nicméně jeho autoři a další představitelé vnímají také důležitost jeho napojení na 
vnější „zdroje“, resp. význam národního inovačního systému. Tento systém, jehož součástí 
jsou často velké výzkumné organizace provádějící „světový“ výzkum, poskytuje důležité 
kodifikované a formální vědecké znalosti podstatné pro radikální inovace a pro „předcházení“ 
situacím lock-in. Regionální inovační systémy je tak podle Asheim, Isaksen (2002) třeba vždy 
nahlížet víceúrovňově, neboť firmy zde lokalizované využívají jako zdroj své 
konkurenceschopnosti jak místně specifické lokální znalosti, tak znalosti vnější, převážně 
kodifikované. Význam „koexistence“ obou přístupů na evropské úrovni ve své práci ukázali 
také Oughton, Landabaso, Morgan (2002), a to mimo jiné i prostřednictvím empirické 
analýzy (na druhé straně ve své analýze vycházeli autoři z existujících administrativních 
regionů a nezabývali se otázkou, zda je možné je ztotožnit s RIS). Podobně i Fromhold-
Eisebith (2007)25 zdůrazňuje, že žádná aktivita se neodehrává výhradně na jedné úrovni, ale 
současně napříč různými úrovněmi. Tím, jak se celý ekonomický systém stále více propojuje, 
tím i inovační systémy jsou stále více komplexnější a vzájemně provázány na regionální, 
národní a nadnárodní  (globální) úrovni (Hotz-Hart 2000)26.  

Dále podle Bathelt (2003) národní inovační systém může být chápán jako určitá 
„nadstruktura“ nad regionálními inovačními systémy, která však není pouze jejich „součtem“, 
ale je sama o sobě specifická. Tato struktura představuje institucionální regulativní rámec, 

                                                 

25 Podobně také Sotarauta, Kautone (2007), Kitagawa (2007). 
26 Propojenost národní a regionální úrovně ukázaly na příkladu rozvoje vědeckotechnického parku ve Švédsku 
Hommen, Doloreux, Larsson (2006) – úspěch, resp. charakter dopadu rozvoje tohoto parku na region, v kterém 
se nachází, byl dán jak specifickými podmínkami daného regionu a jeho aktérů, ale také faktory na národní 
úrovni, např. ve formě národní vědecké a technologické politiky a podpory. Klíčové je však vzájemné působení 
těchto dvou úrovní – aktivity omezené pouze na jednu z nich by nepřinesly daný efekt.  
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který ovlivňuje celou řadu faktorů významných také pro formování regionálních inovačních 
systémů – například mobilitu pracovní síly, ochotu osob investovat do svého vzdělání, vztahy 
mezi firmami, kapitálový trh apod. (De Laurentis 2006). Tyto faktory a podmínky, které jsou 
formovány převážně na národní úrovni, představují určitá omezení, ale i příležitosti pro 
formování inovačních systémů na úrovni regionální. Příkladem vazby mezi národním rámcem 
(potažmo národním inovačním systémem) a regionálními inovačními systémy jsou také dva 
základní typy inovačních systémů, které definoval P. Cooke (např. Cooke 2004) – IRIS a 
ERIS. Tyto dva RIS a rozdíly mezi nimi jsou výsledkem působení odlišné makroekonomické 
struktury. První je typický pro evropské ekonomiky, které představují „koordinované“ tržní 
ekonomiky, druhý naopak spíše pro liberální ekonomiku USA. Důležitou otázkou však je, do 
jaké míry je toto makroekonomické prostředí pro formování a charakter regionálních 
inovačních systémů determinující a naopak do jaké míry je možné, aby se v rámci jednoho 
národního inovačního systému vyvinuly rozdílné RIS.  

Tato otázka byla také předmětem několika odborných prací a studií, jejichž závěry shrnuje 
Asheim, Gertler (2005) tvrzením, že v rámci jednoho národního inovačního systému mohou 
vzniknout rozdílné regionální inovační systémy. Jejich rozdíly však budou menší než se 
původně předpokládalo (viz Saxenian 1994 a srovnání inovačních systémů Silicon Valley a 
Route 128). Rozdíly mezi těmito regionálními inovačními systémy budou dány především 
regionálně specifickými znalostními základnami a jejich technologickými trajektoriemi 
(Asheim, Gertler 2005), empirické analýzy však zatím chybějí.  

2.4.3 Potřeba dalšího výzkumu – diskuze s literaturou 
Vzhledem k tomu, že koncept regionálních inovačních systémů je relativně nový, existuje 

řada otázek, které podle některých autorů nejsou zatím jednoznačně zodpovězeny či 
definovány. Jedním z nedostatků, na který někteří upozorňují, je zatím nedostatečné formální 
teoretické zarámování tohoto konceptu (např. Doloreux, Parto 2004, Mariussen, Asheim 
2003, Schienstock, Hamalinien 2001). Není tedy jednoznačně dáno, jak má být přesně určitý 
RIS vymezen a ohraničen – co vše má být do tohoto systému zahrnuto, jaké jsou jeho přesné 
hranice a jeho klíčové aktivity. Edquist (2005) tak upozorňuje, že koncept RIS nemůže být 
z těchto důvodů nazýván teorií, ale pouze přístupem či konceptem. Na druhé straně někteří 
argumentují tím, že pokud by byl tento koncept mnohem více formalizován, stal by se příliš 
„rigidním“ a nebylo by ho možné využít v realitě. Lundvall (1992) trvá na tom, že RIS musí 
být definován relativně otevřeně a flexibilně. Jen tak bude z hlediska skutečnosti stále 
aktuální. Realita je vždy velmi specifická a postupně se vyvíjí, dochází k jejím proměnám, 
což je i podstatou současných teoretických přístupů. Neustálá, i když relativně malá změna, 
resp. malé změny, které představují postupné inovace, jsou klíčem k udržení 
konkurenceschopnosti. Bez nich by došlo k její ztrátě a utlumení vývoje. Tak, jak dochází 
k postupným organizačním nebo procesním změnám, proměňuje se také systém, v rámci 
něhož tyto změny vznikají. Velmi formální definice a vymezení regionálního inovačního 
systému by tedy časem ztratilo význam, neboť v praxi by již nebylo využitelné.  
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Nicméně, i přesto je možné říci, že je stále třeba přispět k lepšímu poznání aktivit RIS – 
jaké faktory jsou určující pro jeho rozvoj a pro tvorbu, šíření a využívání inovací. Ačkoliv 
v poslední době byla celá řada prací věnována tématu regionálních inovačních systémů, 
mnohdy se jednalo pouze o formální zahrnutí tohoto konceptu například do názvu určitého 
příspěvku či studie. Podobně jako ve sféře politické, i ve sféře odborné došlo tedy k určitému 
módnímu rozšíření tohoto pojmu. Asheim a kol. (2006) tak například upozorňují, že tento 
koncept byl doposud využíván spíše staticky, jako heuristický nástroj, což je mimo jiné 
způsobeno i tím, že tento koncept neposkytuje zatím mnoho rad, jak by měl být využit pro 
konkrétní politiky a přispět tak k regionální ekonomické konkurenceschopnosti. Jako 
nedostatek se jeví také určitý přístup „shora“, ve kterém většina dosavadních studií vychází ze 
stávajících regionů, které jsou automaticky ztotožněny s RIS. Jak popisuje například 
Doloreux, Parto (2004), doposud se v literatuře objevily dva hlavní typy studií spojených 
s konceptem RIS. První je zaměřený na srovnání několika regionů s cílem identifikovat 
společné a specifické znaky jejich RIS. Druhý směr výzkumu se zaměřil na poměrně 
podrobný popis jednotlivých, převážně úspěšných regionů (RIS). Oba směry tak poskytly 
popisy řady rozdílných typů RIS, což však vedlo spíše k „matoucím“ závěrům, že RIS jsou 
v podstatě kdekoliv, resp. že jakýkoliv region je zároveň RIS. Jaké je však přesné vymezení 
„regionu“, resp. na jaké úrovni jsou tyto regiony vymezeny nedokázaly dosavadní studie 
prozatím definovat. V těchto studiích se tak objevila celá řada rozdílných regionů od úrovně 
měst (např. Simmie 2002), přes evropské regiony NUTS III či NUTS II (Buesa et al., 2006, 
Heidenreich, Krauss,  2004) až po dokonce národní úroveň (Maskell 2004). 

Někteří autoři, zejména ekonomové, vyčítají také tomuto přístupu příliš agregátní úroveň 
(národní, regionální, sektorová), na které je proces tvorby inovací analyzován. Podle nich 
však inovace vznikají především ve firmách a inovační systém je prostředí, ve kterém se tyto 
firmy pohybují a které tedy tvorbu inovací ovlivňuje, nicméně není přímo jejich tvůrcem. 
Vyčítají tedy konceptu inovačních systémů přílišný důraz na prostředí (dostupné zdroje, 
vzájemné vazby apod.), jehož analýza však není dostatečná pro pochopení vzniku a tvorby 
inovací. Je nutné zaměřit se také přímo na firmy, jejich strategie, otevřenost (tedy schopnost 
těžit z nových myšlenek a nápadů), jak firmy podporují rozvoj nových myšlenek atd. To vše 
je důležité z hlediska tvorby inovací, nicméně koncept inovačních systémů tuto úroveň 
prozatím opomíjí. Inspiraci je zde možné hledat například v ekonomických studiích (např. 
Dosi, 1988, Leiponen, Drejer 2007 ad.).  

Vzhledem k tomu, že koncept regionálních inovačních systémů klade důraz především na 
neekonomické, měkké faktory, které jsou jen obtížně analyzovatelné prostřednictvím 
dostupných dat, je třeba se při dalším studiu RIS zaměřit na empirické případové studie. 
Edquist (2005) upozorňuje, že významné jsou tomto ohledu především komparativní studie, 
které by srovnávaly různé typy regionálních inovačních systémů a rozhodující faktory, které 
zde ovlivňují proces tvorby inovací a vedly tak k ověření některých postulátů této teorie. Tyto 
studie by měly pomoci zodpovědět otázku, jaké organizace a aktivity hrají hlavní roli 
v procesu tvorby, šíření a využití inovací, jak se tyto organizace a jejich úloha liší v odlišných 
typech regionálních inovačních systémů a také pro jednotlivé typy inovací. Stejně tak je třeba 
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se zaměřit na institucionální pravidla, která ovlivňují chování a aktivity těchto institucí. 
V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost také vazbám a vztahům  mezi jednotlivými 
subjekty a jejich aktivitami – jaké vazby hrají z hlediska inovací největší roli, na jaké úrovni 
jsou tyto vazby formovány apod.  

Zatím nedostatečně byla také analyzována vazba mezi národním inovačním systémem a 
jednotlivými regionálními inovačními systémy, zejména otázka, jaké faktory jsou klíčové pro 
vytvoření určitého typu RIS – zda to jsou faktory převážně na národní úrovni, či zda v rámci 
jednoho národního systému mohou vzniknout značně odlišné RIS a významnější budou tedy 
faktory lokální či regionální. 

To vše by mělo přispět také k lepšímu vymezení a ohraničení jednotlivých RIS. Nutným 
východiskem těchto empirických studií jsou však teoretické předpoklady a hypotézy, jejichž 
ověření prostřednictvím kvalitativních ale i kvantitativních analýz povede k lepšímu 
teoretickému a koncepčnímu zarámování tohoto přístupu.  

2.5 Implikace pro regionální politiku a podporu regionálního rozvoje  
Vývoj teoretických přístupů a konceptů, které byly diskutovány výše, vedl samozřejmě 

také ke změnám v přístupech k veřejným politikám na podporu inovací a 
konkurenceschopnosti, tzn. zejména politikám na podporu VaV a inovací. Po druhé světové 
válce dominovala, a to až do devadesátých let, především politika výzkumu a vývoje, která 
vycházela z tehdy široce akceptovaného lineárního modelu inovací a byla zaměřena na 
realizaci výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím inovací. Hlavním předmětem podpory 
této politiky byla zejména podpora výzkumné infrastruktury. Postupně však získala na 
významu také inovační politika, která se stala součástí celé série horizontálních politik státu 
(např. průmyslová, vzdělávací politika apod.). Tento typ politik převažoval až do 
devadesátých let minulého století. V tuto dobu došlo k většímu rozšíření teoretických přístupů 
zdůrazňujících, že inovace jsou především interaktivním procesem. V posledních desetiletích 
minulého století se inovační politika stala postupně v podstatě centrální, jednotící politikou a i 
další politiky jako je např. politika průmyslová a v poslední době také politika regionální 
věnují klíčové místo problematice inovací a otázce, jak mohou přispět ze svého hlediska 
k podpoře inovací (Oughton, Landabaso, Morgan 2002, NIP 2005-2010). Současný přístup 
k inovační politice tedy prosazuje relativně silnou koordinaci jednotlivých politik s cílem 
posílit schopnost tvorby a využívání nových znalostí a inovací. Kromě horizontální 
koordinace, tzn. vzájemné provázanosti jednotlivých typů politik, je důležitá také vertikální 
koordinace, tzn. koordinace politik na regionální, národní a také nadnárodní úrovni (Tödling, 
Trippl 2005).  

Dále, zatímco politika výzkumu a vývoje je v mnoha státech považována stále za 
jednoznačně národní záležitost, a to z důvodu nutnosti koncentrovat zdroje na ty oblasti, kde 
je možné dosáhnout mezinárodních standardů, inovační politika je stále častěji považována za 
politiku, která by měla být vytvářena a implementována na úrovni regionální prostřednictvím 
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regionálních/lokálních aktérů. Národní úroveň by pak zajišťovala především její koordinaci 
(Blažek, Uhlíř 2007).  

Mimoto, dříve byla politika zaměřena především na jednotlivé firmy či organizace a na 
poskytování především potřebné „fyzické“ infrastruktury a kapitálu (např. výzkumná a 
technologická infrastruktura). V současnosti je přístup v inovační politice více systémově 
orientován, neboť inovace jsou výsledkem interaktivního procesu a ne aktivit izolovaných 
firem. Kromě poskytování fyzického kapitálu je tedy třeba zabývat se také podporou lidského 
kapitálu a sociálního kapitálu, tzn. podporovat vytváření vzájemných vazeb mezi jednotlivými 
aktéry (Tödling, Trippl 2005, Žížalová, Adámek, Csank 2007).  

Další změnou je také přístup, který říká, že politika by měla být koncipována tak, aby 
podpora endogenního rozvoje určitého regionu nevedla k tomu, že růst tohoto regionu bude 
narušovat růst regionů ostatních (Asheim 1999). Inovační politika by se tedy neměla 
soustředit pouze na nejvyspělejší, hi-tech regiony.  Inovace v současném, širokém pojetí jsou 
důležité pro všechny typy regionů, nicméně pro každý region bude charakter inovací odlišný. 
Doposud, či do relativně nedávné doby však politika výzkumu a vývoje či inovační politika a 
jejich podpora směřovala především do vyspělejších regionů, které mají kapacitu potřebnou 
na její čerpání (např. dostatek výzkumných institucí, inovativní firmy, vysoké školy či 
univerzity ad.). Na druhé straně ale existuje celá řada méně vyspělých a zaostávající regionů, 
jejichž výzkumnou a inovační kapacitu je třeba s ohledem na sílící konkurenci méně 
vyspělých států také posilovat. Tím že však většina prostředků těchto politik směřovala do 
vyspělých regionů, regiony zaostávající nejenže nedokáží „udržet krok“ (prostředky zde 
věnované na VaV aktivity či na inovace jsou výrazně nižší), ale dále se za vyspělými regiony 
ještě více propadávají (Oughton, Landabaso, Morgan 2002).  

Zjednodušeně řečeno lze hovořit o posunu od politiky zaměřené relativně úzce na největší 
města a nejvyspělejší regiony směrem k široce pojímané politice, jejímž cílem je podpora 
výzkumu a vývoje všech regionů. Politika VaV stejně jako inovační politika se stávají 
nástrojem regionálního rozvoje, který má sloužit k posílení či nastartování ekonomického (a 
sociálního) rozvoje relativně periferních regionů. Příkladem zemí se silnou vazbou regionální 
a inovační, potažmo výzkumné politiky jsou země severní Evropy. Inovační a výzkumná 
politika má zde silnou regionální dimenzi, kterou je zde možné chápat jako přímou souvislost 
regionálního rozvoje a podporu regionální „znalosti“. Konkrétní forma vazby mezi 
výzkumnou a inovační politikou a regionální politikou je sice rozdílná (blíže viz Virkkala, 
Niemi 2006), nicméně obecně je možné říci, že všechny severské země v rámci své inovační a 
výzkumné politiky vedle soustředěné podpory excelentním výzkumným centrům, která mají 
být konkurenceschopná na globální úrovni, účinně podporují také rozvoj regionálních 
výzkumných center (např. dislokovaných pracovišť univerzit a dalších výzkumných 
organizací v periferních oblastech), přičemž důraz je kladen na přirozené silné stránky 
regionu (Žížalová, Macešková 2009, Žížalová, Adámek, Csank 2007, Virkkala, Niemi 2006).  
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Jak bylo zmíněno již výše, koncept regionálních, ale i národních inovačních systémů může 
být považován nejen za analytický nástroj, ale také za nástroj veřejné politiky, 
prostřednictvím něhož je možné systematicky podporovat proces učení se s cílem zajistit 
inovativnost a konkurenceschopnost dané ekonomiky či regionu (Asheim, Isaksen 1997). 
Tento koncept má tedy velmi „praktické“ implikace na které byl zaměřen také výzkumný 
projekt „Constructing Regional Advantage“ (CRA – Asheim a kol. 2006). Cílem tohoto 
projektu bylo navrhnout metodologii pro tvorbu regionálních (inovačních) politik, které musí 
být na jednu stranu dostatečně flexibilní, aby mohly být aplikovány v nejrůznějších oblastech, 
na druhé straně ale také dostatečně konkrétní, aby umožnila jasné í aplikace. Výstupy tohoto 
projektu by měly regionům a jejich představitelům napomoci posílit svou kapacitu vytvářet a 
využívat znalosti a inovace a obstát tak ve stále sílící světové konkurenci. 

Výchozím bodem metodologie projektu CRA je proměna světové konkurence a faktorů jí 
ovlivňujících. Světový obchod a  konkurence, resp. faktory, na nichž jsou založeny, se podle 
autorů tohoto projektu podstatně změnily. Obchod podle nich probíhal postupně na základě 
tzv. „komparativní“ výhody D. Ricarda, přes konkurenční (competitive) výhodu M. Portera až 
právě po „vytvořenou“ (constructed) výhodu. Zatímco podle Ricardovy teorie komparativních 
výhod se každý region či stát specializuje na to zboží, které je schopen vyrábět relativně 
levněji, Porter vytvořil koncept „konkurenční“ výhody, neboť předchozí teorie podle něj již 
nedokázala dostatečně vysvětlit stávající obchod mezi firmami, státy či regiony, a to proto, že 
opomíjela technologické změny a inovace. Porterova konkurenční výhoda spočívá v 
produktivnějším a efektivnějším využití zdrojů, které je založeno na neustálé inovaci. Dále 
Porter zdůraznil, že zdrojem této konkurence již není pouze firma, ale také stát či region, 
neboť jde o hluboce „lokalizovaný“ proces (Porter 1990). Asheim a kol. (2006) však 
zdůrazňují, že tato konkurenční výhoda spočívá do značné míry na „automatických“ či 
spontánních procesech učení se a tvorby inovací, což podle nich v mnoha případech 
neodpovídá realitě. Podle konceptu „constructed advantage“ je těmto procesům třeba 
napomoci, resp. je „vytvořit“. Tomu by měla napomoci správně orientovaná regionální 
(inovační) politika. Odůvodnění této politiky již nevychází ze selhání trhu, ale právě z deficitu 
vzájemného „propojení“. Výchozím bodem této politiky je relativně detailní odkrytí 
charakteristik a specifik daného regionu, resp. jeho inovačního systému, jinými slovy nelze 
doporučit jeden typ politik a aktivit nebo vycházet z příkladů „dobré praxe“ převážně 
vyspělých regionů, ale je třeba politiku „šít na míru“ danému regionu (viz také např. Tödling, 
Trippl 2005). Obecně lze však podle závěrů toho projektu doporučit několik obecných rysů, 
které mimo jiné vycházejí z předpokladů konceptu regionálních inovačních systémů. Ten 
poskytuje velmi dobrý rámec právě pro „diferencovaný“, na míru šitý  přístup.  

První doporučení plynoucí ze závěrů tohoto projektu je v podstatě odpovědí na v odborné 
literatuře poměrně často diskutovanou otázku, zda z hlediska tvorby inovací je příznivější 
ekonomická specializace či naopak ekonomická rozmanitost, v odborné literatuře označovaná 
také jako „Jacob´s externalities“. Asheim a kol. (2006) odpovídají, že tento pohled je 
v současnosti již překonaný. Z hlediska ekonomické konkurenceschopnosti a inovativnosti 
nemá význam klasifikace podle odvětví, neboť jakékoliv odvětví může být inovativní a pojmy 
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specializace a diferenciace jsou tedy z tohoto pohledu zavádějící. Spíše než specifická 
odvětvová struktura hospodářství napomáhá inovacím ekonomická struktura charakterizovaná 
přítomností relativně rozmanitých vzájemně se doplňujících odvětví využívajících společnou 
znalostní základnu. Tato rozmanitost nazvaná „related variety“ poskytuje vyšší absorpční 
kapacitu a také mnohem rychlejší šíření inovací mezi vzájemně propojenými subjekty a 
kombinuje výhody regionální specializace na vzájemně se doplňující odvětví a výhody 
regionální rozmanitosti, které mohou zmírnit riziko specifických šoků (Boschma 2005b, 
Asheim a kol. 2006). Na druhé straně ale ani tento pohled není zcela nový, neboť již 
Schumpeter zdůrazňoval, že inovace jsou výsledkem vzájemných interakcí mezi aktéry 
z různých odvětví spíše než v rámci jednoho odvětví, nicméně tato odvětví musí sdílet 
obdobné a doplňující se schopnosti (Boschma, Iammarino 2006).  

Pro správně formulovanou strategii je dále nutné rozlišovat mezi jednotlivými znalostními 
základnami, které reprezentují specifické možnosti ale také omezení. Jednotlivé znalostní 
základny vyžadují totiž odlišné politické akce stejně jako proces inovací je založen na 
rozdílných typech subjektů či aktérů. Kromě toho je nutné reflektovat také změny, které 
přinesla globalizace a narůstající síla nadnárodních korporací (NNK). Stále větší část dříve 
„interních“ znalostí se stává globálními, resp. globálně rozmístěnými znalostmi, a to právě 
prostřednictvím globálních produkčních řetězců NNK. Výsledkem je, že stále větší část 
kodifikovaných znalostí se stává všudypřítomnými a zdroje znalostí relevantních pro určitá 
odvětví nejsou pouze „vnitropodnikové“, nýbrž také vázané na celou řadu dalších aktérů či 
odvětví. Endogenní přístup k rozvoji musí tedy doplněn také o sítě, které zprostředkují tyto 
znalosti.  

Konečně, Asheim a kol. (2006) argumentují, že není možné nadále formulovat sektorově 
orientované politiky, ale je třeba zaměřit je na neurčité „platformy“. Tento koncept byl 
doposud používán převážně pro tzv. generické, tzn. napříč odvětvími využitelné technologie 
jako příklad informační a komunikační technologie, nicméně v budoucnu by se měl stát 
základem i pro další odvětví a regionální politiku. Striktní sektorové vymezené může vést 
podle autorů projektu k tomu, že by se mohly objevit technologické či vědecké příležitosti, 
které nebude možné využít.  

K tomu, aby mohla být politika, koncipovaná podle výše uvedených doporučeních, 
implementována, je však třeba, aby v daném regionu existovaly určité subjekty, aktéři a také 
specifická struktura. Asheim a kol. (2006) uvádí čtyři faktory, které jsou v tomto ohledu podle 
nich klíčové – znalosti, schopnosti a kompetence zakořeněné v daném regionu (např. lidské 
zdroje, znalostní infrastruktura apod.), politiky na podporu podnikání, které by měly vést 
k vytvoření pro inovace příznivého podnikatelského prostředí, kreativní znalostní prostředí a 
posilování regionálního inovačního systému. Ten by měl být vždy podporován s ohledem na 
znalostní základnu, kterou využívají zde lokalizovaná odvětví, a znalostní infrastrukturu, která 
je zde dostupná.  
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2.6 Pracovní otázky a hypotézy disertační práce 
V předchozí části byly představeny hlavní teorie, které jsou výchozím bodem této 

disertační práce. Na jejich základě jsou definovány také její hlavní cíle, pracovní otázky a 
také hypotézy, které budou ověřovány v analytické části.  

Hlavním cílem práce je prostřednictvím empirické analýzy a kvalitativních případových 
studií zhodnotit formování a vývoj regionálních inovačních systémů v Česku. Výchozím 
bodem jsou právě výše nastíněné institucionální teorie regionálního rozvoje, především 
koncept regionálních inovačních systémů, které definují klíčové faktory ovlivňující inovační 
proces stejně jako základní funkce či procesy, které by měl fungující inovační systém 
splňovat. Nicméně, vzhledem k tomu, že tato problematika je značně komplexní a zahrnuje 
celou řadu interdisciplinárních otázek, bude pozornost věnována pouze vybraným aspektům, 
které autorka považuje za vhodné řešit z pohledu geografického a které nebyly v literatuře 
doposud uspokojivě analyzovány.  

Koncept RIS je v posledních letech velmi atraktivní, často citovaný a využívaný, a to jak 
jako analytický nástroj (např. k analýzám inovačního potenciálu regionů nebo identifikaci 
bariér inovačních procesů), tak jako nástroj politik veřejné podpory. Na druhé straně je tento 
koncept do značné míry obecný a neurčitý, neboť nedefinuje jasně, jak regionální inovační 
systém vypadá ve skutečnosti a kdo jsou jeho klíčoví aktéři (Markusen 1999). Tato nejasná 
definice však vychází z toho, že inovační proces sám o sobě je interaktivním a sociálním 
procesem, který zahrnuje neustálé se učení a v důsledku toho se také neustále vyvíjí a 
proměňuje. Klíčové je proto z hlediska analýzy RIS rozlišit mezi strukturou RIS z hlediska 
existence institucí/subjektů, které jsou zapojeny v inovačním procesu, a z hlediska 
realizovaných procesů (tj. výsledky RIS). Samotné hodnocení, zda jsou v daném regionu výše 
uvedené „prvky“ RIS (organizace a infrastruktura) není postačující, neboť ve skutečnosti 
existuje celá řada rozdílných RIS s rozdílnými typy subjektů. Klíčové je proto hodnocení 
funkcí a procesů, které se v daném RIS vyskytují a realizují. Vymezení vychází z toho, že 
každý RIS by měl zastávat určité funkce v inovačním procesu. Tyto funkce zahrnují 
v podstatě celý inovační proces a lze je definovat následovně (upraveno a doplněno podle 
Andersen 2007): 

- tvorba znalostí 
- osvojení/získání znalostí 
- distribuce/přenos znalostí 
- standardizace a regulace znalostí (to umožňuje jejich snadnější přenos) 
- aplikace znalostí (ve smyslu využití znalostí k vytvoření nového produktu/procesu) 
- využití znalostí – jejich integrace do existujících organizačních struktur27 

                                                 

27 Rozlišení posledních dvou funkcí vidím jako rozlišení mezi různými typy inovací – v prvním případě se jedná 
o produktové inovace ve formě nových výrobků či služeb, v druhém případě o organizační inovace, které 
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Tyto funkce jsou většinou realizovány různými aktéry, a proto, aby došlo k realizaci celého 

inovačního procesu, je nutná vzájemná provázanost (závislost) a vzájemné vazby a interakce 
mezi jednotlivými elementy celého RIS – toto je jedna z klíčových, měkkých, charakteristik, 
u které panuje v odborné literatuře poměrně jednoznačná shoda (např. Grant 1996, Powell 
1998, Rutten 2003, Fagerberg 2005, Powell, Grodal 2005, empirické ověření např. Roper 
2001; význam interkací, resp. sítí zdůrazňuje ve své práci také např. Castells (2000), který 
jejich význam klade zjednodušeně řečeno dokonce nad význam lokality). A právě na tyto 
mechanismy a interakce probíhající v RIS se zaměřuje tato práce. V literatuře panuje shoda 
v tom, že vzájemné vazby a interakce jsou v inovačním procesu klíčové, proto se hovoří 
mimo jiné také o tzv. interaktivním modelu inovací. Ten vychází ze skutečnosti, že k 
inovacím a technologickým změnám nedochází ve většině případů izolovaně v jednotlivých 
firmách jako výsledek jejich vnitřních zdrojů, ale že inovace jsou silně závislé na vnějších 
podmínkách firem, tj. jejich interakci s různorodými subjekty a prostředím, ve kterém se 
pohybují (Asheim, Cooke a kol. 2006, Fagerberg 2005).  

Teorie průmyslových okrsků, učících se regionů i koncept RIS zdůrazňují význam lokálně 
specifických faktorů a místního kulturního prostředí při tvorbě inovací, a to proto, že tyto jsou 
díky jejich zakořeněnosti jen obtížně přenositelné. Toto specifické místní prostředí zahrnující 
také vzájemnou důvěru usnadňuje vzájemnou spolupráci jednotlivých aktérů, kteří se 
nacházejí v dané lokalitě či regionu. Mimo jiné i proto jsou z pohledu těchto teorií 
v inovačním procesu významné především vzájemné vazby aktérů dané lokality či regionu 
(viz např. Lorenzen 1998, Lundvall, Borrás 1997, Doloreux 2002, Asheim et al. 2003; 
Baldwin a kol. 2008 zdůrazňuje dokonce především místní vazby z pohledu produktivity 
firem)28.  Podle Asheim et al. (2007) jsou v učící se ekonomice inovace stále více závislé na 
komplexu nekodifikovaných znalostí zakořeněných v lidech, firmách, sítích či místním 
kontextu (Polanyi 1967, Johnson et al. 2002). Kromě vzájemných vztahů uvnitř určité lokality 
zdůrazňují autoři ale stále více také význam zapojení se do globální ekonomiky či 
mezinárodní dělby práce. Tyto vnější kontakty jsou významným zdrojem nových impulsů a 
potenciálu a zajišťují tak určitou otevřenost regionu vůči znalostem sídlícím v odlišných 
lokalitách, a tak také schopnost adaptace na nové, neustále se měnící podmínky světové 
ekonomiky. Pro význam těchto vnějších kontaktů a vazeb hovoří také různé pohledy na 
inovace v konceptech triple helix a teorii učících se regionů, resp. konceptu RIS, který z ní 
vychází. Podle Etzkowitz, Kofsten (2002) jsou (high-tech) regiony typu triple helix 
charakterizovány nespojitými, radikálními inovacemi, které vychází z lineárního modelu 

                                                                                                                                                         

spočívají v zavedení nové nebo významné změny v organizační struktuře nebo manažerských metodách 
podniku. 
28 Shrnutí analýz tzv. knowledge spillovers poskytuje také Howells (2002), který shrnuje, že přenos znalostí je 
podle těchto studií významně lokalizován, nicméně na závěr dodává, že tento výsledek mohl být do značné míry 
ovlivněn kontextem – studie byly zaměřeny na analýzu v rámci USA a výsledky je proto třeba doplnit o obdobné 
studie z dalších zemí.  
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inovací založeného především na (základním) výzkumu. Naopak v učících se (low-tech) 
regionech dochází k tvorbě inkrementálních inovací vycházejících z existujících aktiv a 
znalostí. V tomto případě musí být však místní znalosti doplňovány o znalosti pramenící 
z radikálních inovací vzniklých v jiných regionech tak, aby zde nedošlo k zakrnění v jejich 
(ekonomickém) vývoji. V současné literatuře se tak stále více hovoří o konceptu, který je 
možné shrnout jako „local nodes, global network“ (Gertler, Levitte 2005) nebo „local buzz, 
global pipeline“ (Bathelt et al. 2004).  

Nový koncept se objevil také v práci Dicken (2007), která hovoří o tzv. „streched 
embeddedess“, zjednodušeně řečeno zakořenění v v rozsáhlejším souboru vazeb, které 
zahrnují širší geografické měřítko včetně globální úrovně. Dicken (2007) v tomto smyslu 
hovoří o „globálních produkčních sítí“ nebo také o „mezinárodních produkčních sítí“, které 
zahrnují jak zakořenění v určité lokalitě, tak non-lokální zakořenění a důraz na lokální úroveň 
je v tomto případě významně nižší.  

V současnosti je tedy do značné míry možné hovořit o shodě v tom, že globalizace a 
lokalizace jsou v podstatě komplementární procesy, které se vzájemně umocňují (Coenen a 
kol., 2006), a to i přes rozdílné pojmy, které jednotliví autoři užívají. Nicméně, shoda v tom, 
jak významná a kdy je vzájemná (fyzická) blízkost aktérů a lokální, resp. regionální úroveň 
pro vzájemné vazby zatím chybí. Důvodem může být to, že ověřování toho, zda klíčové jsou 
vazby právě na regionální úrovni, či naopak na úrovní národní či nadnárodní nepřineslo zatím 
jednoznačné výsledky29. Dosavadní analýzy využívající koncept RIS se zaměřují z velké části 
na případové studie vybraných, nejčastěji úspěšných regionů. Nicméně práce zaměřující se 
výhradně na analýzu významu lokálních či regionálních vazeb oproti vazbám národním či 
nadnárodním chybějí, či jsou zatím nedostatečně průkazné (např. Bruijn 2004). Kromě toho, 
jak je diskutováno také v následující kapitole věnované metodice, řada analýz vychází 
z tradičních dat, která se však váží na lineární model inovací. Vzájemné vazby a jejich 
případná zakořeněnost jsou však klíčové pro interaktivní model inovací a při jejich analýze je 
třeba vycházet z alternativních dat a indikátorů.  

Tato práce si proto klade za cíl přispět k poznání tohoto aspektu konceptu RIS a zmapovat 
význam vzájemných vazeb inovujících firem a vazeb mezi nimi a dalšími subjekty/aktéry RIS 
na různých geografických úrovních na příkladu Česka, a to právě s využitím alternativních dat 
a analýz (viz následující kapitola věnovaná metodice). Tato analýza je např. podle Lundvall 
(2007, s. 102) jedním ze základních kroků/modulů při studiu inovačních systémů. Kromě toho 
si tato práce klade za cíl provést analýzu „velkého měřítka“, tzn. ne pouze případovou studii  
vybraného regionu, jak je tomu u většiny odborných prací na toto téma, ale zevrubnější 
analýzu za celé Česko a jeho regiony využívající různé metody a zdroje dat a informací.  

                                                 

29 Příkladem je studie Heaune, Jacobson (2008), kteří prostřednictvím případové studie 4 irských firem a jejich 
sítí došli k v podstatě protichůdným závěrům o významu lokálního zakořenění a místních vazeb. 
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Na vzájemné vazby firem, které jsou hlavními zdroji inovací, a jejich vazby na další aktéry 
inovačního procesu lze však nahlížet z různých pohledů – jednak z pohledu jejich fyzické 
(resp. geografické) blízkosti, jednak z pohledu institucionální blízkosti (resp. vzdálenosti). 
V prvním případě se jedná o to, na jaké geografické úrovni spolu inovující firmy spolupracují 
z hlediska inovačního procesu – zda převažují vazby a spolupráce na regionální, národní či 
nadnárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že práce vychází z institucionálních teorií regionálního 
rozvoje zdůrazňující význam lokálně specifických faktorů, bude první hypotéza formulována 
následně: 

• Hypotéza 1: Vzhledem k současné ekonomické úrovni a typu ekonomických 
aktivit firem v Česku a charakteru jejich inovací, u kterých převládají spíše 
inkrementální inovace a postupná (technická) zlepšení, předpokládáme, že 
inovační firmy v českých regionech (zejména inovační firmy s českými vlastníky) 
spolupracují převážně s dalšími subjekty (tzn. dalšími firmami, univerzitami, 
výzkumnými institucemi apod.) lokalizovanými na regionální úrovni (tj. ve 
stejném regionu). Bude tedy převažovat horizontální forma spolupráce30. V Česku 
bude za regionální úroveň považována úroveň krajů. 

Někteří autoři však přišli s konceptem, ve kterém je geografická dimenze pouze jednou 
z možných dimenzí blízkosti. Boschma (2005) představil ve své nedávné publikaci pět 
rozdílných dimenzí blízkosti – poznávací, organizační, sociální, institucionální a geografická, 
čímž navázal na předchozí práci Francouzské školy zabývající se vnímáním blízkosti (French 
School of Proximity Dynamics, viz např. Torre, Gilly 2000, Torre, Rallet 2005). Amin, 
Cohendet (2003) dokonce argumentují, že „příbuzenská“ (relational) blízkost (např. společné 
hodnoty, společné vize, společný jazyk a slovník) může být i mezi fyzicky vzdálenými členy 
určité komunity – profesní komunity (Amin, Cohendet 2003) nebo epistemické (vědecké) 
komunity (Cohendet, Llerna 2001, Maskell et al 2004) – dostatečná pro přenos a předávání i 
nekodifikovaných znalostí. Snižující se význam lokálních a regionálních vazeb a spolupráce 
je také připisován stale většímu rozvoji moderních informačních a komunikačních 
technologií, které často i na dálku umožňují v podstatě osobní, okamžitý kontakt. 

Institucionální blízkost je spojována s makroinstitucionálním rámcem a chápána jako 
společné zvyky, užívané praktiky, společný jazyk, hodnoty a pravidla, která svým způsobem 
řídí i vzájemné vazby jednotlivých aktérů (Boschma 2005). Hodnocení institucionální 
blízkosti je samozřejmě relativně obtížné, a proto pro potřeby této práce i s ohledem na 
specifický český kontext bylo přijato zjednodušené chápání či hodnocení institucionální 
blízkosti. Jedná se zjednodušeně o rozlišení jednotlivých typů subjektů, které spolupracují při 
inovačních aktivitách a tvorbě inovací. Základním subjektem jsou firmy, které jsou hlavním 

                                                 

30 Tato hypotéza byla definována jednak na základě dostupné teorie a konceptů, jednak i na základě provedené 
jednoduché vstupní analýzy charakteru výzkumných a inovačních aktivit v Česku na základě běžně dostupných 
statistických dat prezentovaných ve čtvrté kapitole práce. 
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zdrojem inovací. Nicméně, inovace nevznikají pouze uvnitř těchto firem na základě jejich 
vnitřních zdrojů a pracovníků, ale prostřednictvím jejich spolupráce s celou řadou dalších 
aktérů. Prvním možným východiskem pro rozlišení jednotlivých typů aktérů inovačního 
procesu je základní definice RIS. Ta zde identifikuje dva subsystémy – subsystém vytvářející 
nové znalosti a subsystém tyto znalosti využívající (Cooke 2004). První subsystém je tvořen 
převážně výzkumnými institucemi a vysokými školami, které generují nové znalosti 
prostřednictvím základního i aplikovaného výzkumu. Subjekty v rámci tohoto subsystému 
představují, v českém, ale i evropském kontextu, převážně veřejné subjekty/organizace. 
Druhý systém tvoří převážně soukromé podniky, které tyto znalosti využívají k tvorbě 
inovací. Využitím nových znalostí se rozumí jejich transformace do schopnosti firem 
prodávat produkty úspěšné na světových trzích (transformace prostřednictvím nových 
produktů, produktivnějších technologií a procesů, generování nových trhů apod.). V širším 
pojetí konceptu RIS ale řada inovací vzniká také prostřednictvím procesu učení se a zpětné 
vazby, kterou firmy získávají od svých zákazníků, klientů, dodavatelů či dokonce od 
konkurenčních podniků. Z hlediska institucionální blízkosti lze tedy z tohoto pohledu rozlišit 
při tvorbě inovací následující vazby a typy spolupráce: 

1) vazby a spolupráce mezi subjekty/aktéry z rozlišných subsystémů RIS – jinými 
slovy vazby mezi (soukromými) podniky a veřejným sektorem zastupovaným 
výzkumnými organizacemi a/nebo univerzitami 

2) vazby a spolupráce v rámci produkčního systému, resp. subsystému 
využívajícího nové znalosti a produkujícího inovace – v tomto případě se jedná 
o vazby v rámci soukromého (podnikatelského31) sektoru mezi subjekty 
zapojenými do produkčního řetězce, tedy dodavateli, zákazníky či dalšími 
podniky z dané skupiny podniků 

Rozlišení těchto dvou typů vazeb je východiskem pro druhou hypotézu této disertační 
práce:  

• Hypotéza 2: Při tvorbě inovací převažují vazby mezi  podnikatelskými subjekty 
navzájem – tzn. především vzájemné vazby firem zapojených do produkčního 
řetězce. V tvorbě inovací tedy převládají inkrementální inovace tvořené 
prostřednictvím procesu učení se, motivované trhem a snahou vyhovět 
požadavkům svých zákazníků či klientů. Vazby mezi veřejným a podnikatelským 
sektorem, resp. mezi výzkumnými organizacemi, univerzitami na jedné straně a 
podniky na straně druhé budou oproti tomu relativně limitované, stejně jako 
tvorba radikálních inovací, jejichž zdrojem je (soustavná) výzkumná činnost. 

                                                 

31 Označení podnikatelský sektor je přesnější, neboť mezi podniky využívající znalosti a vytvářející inovace lze 
zařadit i veřejné, resp. státní podniky. Označení veřejný sektor je pak v dalším textu spojováno s veřejnými 
výzkumnými organizacemi a univerzitami/vysokými školami. 
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Jinými slovy, spolupráce bude navazována mezi subjekty, které k sobě mají blízko 
z pohledu institucionální vzdálenosti (blízkosti). 

Toto do určité míry zjednodušené rozlišení institucionální blízkosti z pohledu spolupráce 
mezi veřejnými a soukromými (podnikatelskými) subjekty, resp. mezi jednotlivými 
subsystémy RIS je dáno rozdílnými charakteristikami těchto sektorů a subjektů v českém 
prostředí vyplývající do značné míry z historického (specifického) vývoje. Jak velmi dobře 
popsali Blažek, Uhlíř (2007), vývoj během komunismu vedl k vytvoření hluboké propasti či 
zdi mezi akademickou a soukromou, podnikatelskou sférou, která nebyla doposud zcela 
překonána. I v současnosti se řada akademických pracovníků a vědců dívá na podnikatele 
s nedůvěrou a mají otevřeně negativní postoj ke spolupráci s nimi, stejně tak podnikatelé 
přehlíží akademiky kvůli jejich nedostatečnému porozumění pro skutečné podnikání (Blažek, 
Uhlíř 2007). Zjednodušeně je možné říci, že univerzity a výzkumné instituce se soustřeďují 
zejména na to, jak vynaložit získané prostředky na tvorbu nových znalostí, zatímco 
podnikatelé uvažují, jak vytvořit peníze (resp. zisk a potažmo růst) prostřednictvím tvorby 
nových znalostí a inovací (Žížalová 2008, Žížalová 2009a) 

Dále, inovace je relativně široký pojem – podle současných definic existují různé typy 
inovací, které budou pravděpodobně vyžadovat odlišné typy vazeb a spolupráce. Proto bude 
analýza a ověřování druhé hypotézy doplněno také o tento pohled a následující hypotézu: 

• Hypotéza 3: Vzájemné vazby jednotlivých subjektů z pohledu institucionální 
blízkosti se budou významně lišit podle jednotlivých typů inovací. V případě 
inkrementálních inovací předpokládáme především vazby mezi subjekty 
podnikatelského sektoru navzájem, zatímco u radikálních inovací by měly být 
jejich zdrojem spíše vazby s vědeckovýzkumnými institucemi a univerzitami. 

Blízkost subjektů lze chápat ještě dalším způsobem, který byl také diskutován 
v teoretickém úvodu této kapitoly. Tím je rozlišení jednotlivých znalostních bází na 
analytickou, syntetickou a symbolickou. Tyto znalostní báze se liší rozdílným významem 
jednotlivých typů znalostí, charakteristikami výzkumné činnosti, ale také inovacemi, které zde 
vznikají (např. radikální vs. inkrementální inovace). I proto lze předpokládat, že subjekty 
z jednotlivých znalostních bází budou navazovat rozdílné typy vazeb a spolupráce (viz např. 
Asheim, Coenen 2005, Asheim, Boschma, Cooke 2007, Moodysson, Coenen, Asheim 2008). 
Tento předpoklad je východiskem následující, čtvrté hypotézy práce: 

• Hypotéza 4: Vzájemné vazby jednotlivých subjektů z pohledu geografické 
blízkosti se budou významně lišit podle jednotlivých znalostních bází. U 
analytické znalostí báze lze předpokládat, že spolupráce není tak závislá na 
vzájemné fyzické blízkosti, především z důvodu vysoké významnosti 
kodifikovaných znalostí. Naopak, u syntetické znalostní základny, v níž hrají větší 
roli nekodifikované znalosti a také inkrementální inovace, je vzájemná blízkost 
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významnější – subjekty z této znalostní základny by měly více spolupracovat se 
subjekty ze stejného regionu. 

Kromě relativně obecných aspektů inovačního procesu diskutovaných v konceptech 
institucionálních teorií regionálního rozvoje a ověřených prostřednictvím výše definovaných 
hypotéz bude pozornost v analytické části práce věnována také specificky České republice. 
Důvodem je do určité míry specifické postavení České republiky jako (stále ještě) 
transformující se ekonomiky – dosavadní analýzy vycházející z konceptu RIS vycházejí 
především z prostředí vyspělých západoevropských zemí, které mají delší zkušenost 
s podporou inovačního procesu. Kromě toho je Česko na jiném stupni ekonomického vývoje, 
a proto i zde se formující RIS budou pravděpodobně vykazovat odlišné charakteristiky, a to 
jak ty pozitivní, tak ty negativní. Dále, tato práce si kromě přispění k teoretickému poznání 
klade za cíl získat poznání a informace, jež jsou mimo jiné nezbytné pro účinnou podporu 
rozvoje hospodářské konkurenceschopnosti jak jednotlivých krajů, tak České republiky jako 
celku. V tomto případě vychází autorka převážně z dostupných poznatků k této problematice 
v Česku a zejména z vlastních zkušeností získaných z mezinárodních i domácích výzkumných 
projektů zabývající se touto problematikou. Na základě těchto zkušeností je možné pro 
Českou republiku definovat následující pracovní otázky, které budou taktéž ověřovány 
v analytické části disertační práce. 

• V Česku prozatím neexistují plně funkční RIS, resp. lze identifikovat pouze 
některé velice fragmentované RIS a vzhledem ke specifickým místním 
podmínkám a stupni hospodářského rozvoje nelze v ČR očekávat vznik RIS 
v podobách, v jakých fungují v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou. 

• Inovační aktivity jsou ovlivňovány zejména tlakem trhu, konkurenční situací 
a/nebo mobilizací lidských zdrojů firem spíše než kooperativním prostředím, které 
by umožňovalo formovat sítě mezi podniky – tzn. převládají bilaterální 
dočasné/ad-hoc formy spolupráce firma-VŠ generované zájmem ze strany firem. 
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3 METODIKA PRÁCE 

3.1 Vymezení základních pojmů a definic 

Pokrok v teoretickém výzkumu inovačního procesu a významu inovací, který byl veden 
především formou kvalitativního výzkumu, je doprovázen také zvyšující se nutností 
kvantitativní analýzy a hodnocení významu inovací a inovační výkonnosti. V posledních dvou 
desetiletích tak došlo k rozvoji metodologie přímého měření inovační výkonnosti stejně jako 
rozšiřování dostupných zdrojů dat. Jejich potřeba však neplyne pouze z rostoucího zájmu 
akademického výzkumu o sféru inovací, ale také ze skutečnosti, že růst inovační výkonnosti 
je dnes jedním z pilířů rozvojové strategie EU stejně jako ČR (Srholec, 2005a).  

Základem kvantitativního hodnocení inovačního procesu je vymezení či definice inovace a 
inovačních aktivit. Pojem inovace vznikl z latinského slova „innovare“ – obnovovat. Z 
významu je patrné, že jde o novinku, novost či obnovu v lidské činnosti, a z tohoto důvodu je 
inovace nedílnou součástí života člověka (ČSÚ 2005). Současné vymezení inovací vychází 
z prací Josepha Schumpetera (Schumpeter 1934, 1994), podle něhož je inovace přinášející 
kvalitativní změnu tažnou silou ekonomického rozvoje. Inovace, které jsou v podstatě vnitřně 
generovanou kvalitativní přeměnou ekonomického systému, jsou podle něj hlavním zdrojem 
růstu produktivity. Schumpeter (1934, s. 66, cit. dle Srholec 2005a) konkrétně vymezil pět 
základních druhů inovací: 1) zavedení nového produktu (neznámého pro jeho spotřebitele) 
nebo kvalitativně nových vlastností produktu; 2) zavedení nového způsobu výroby, tj. metody 
dosud nepoužité v daném odvětví, která však nemusí být nutně založena na novém vědeckém 
objevu; 3) otevření nového trhu, tj. trhu dosud neobsazeného produkty z daného odvětví a 
dané země bez ohledu na to, zda daný trh již existuje či nikoliv; 4) využití nového zdroje 
vstupů (surovin a polotovarů) a 5) změna organizace podnikání jako je vytvoření nebo rozbití 
monopolní pozice na trhu apod. Schumpeter tak chápal inovace velmi široce jako produktové, 
procesní i organizační změny, které nemusí vycházet z nových vědeckých objevů, ale mohou 
být i novou kombinací již existujících znalostí a technologií či jejich uplatněním v novém 
kontextu. 

Zdůrazňovaná kvalitativní podstata inovací je významným úskalím při jejich měření. 
Inovace je z definice kvalitativní změnou přinášející dříve nepozorované do ekonomického 
systému a každá inovace by tak měla být odlišná (Smith 2005, Srholec 2005a). Dalším 
problematickým bodem je chápání míry novosti, kterou lze označit za inovaci. Pro 
Schumpetera bylo například dostačující nové uplatnění v daném odvětví, nicméně v současné 
literatuře není nezbytná míra novosti pro označení inovace jednoznačně dána. S určením 
novosti souvisí také rozlišení mezi inovací a imitací, která znamená v podstatě uplatnění 
stejné technologie jinde, nicméně která může být inovací pro daný podnik. 

Při vytváření statistik týkajících se inovací a kvantitativního měření inovačního procesu je 
tak nezbytné přistupovat ke zjednodušení pohledu na inovační proces, který by umožnil měřit 
jeho vybrané charakteristiky. Podle Srholec (2005a) je sice každá inovace unikátní, nicméně 
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existuje řada obecných projevů inovační aktivity, které lze měřit, agregovat, a tudíž i 
srovnávat napříč firmami, mezi odvětvími či regiony a zeměmi. K těmto charakteristikám 
patří např. v penězích či v počtu zaměstnanců vyjádřené vstupy do inovačního procesu, 
ukazatele jeho výstupů jako počty patentů či publikací a především počty zavedených inovací 
či z nich plynoucích tržeb.  

Výchozím bodem všech statistik, které jsou převážně zaměřeny na (výběrová) šetření mezi 
firmami a dalšími subjekty inovačního procesu, je však potřeba přesně definovat inovace 
stejně jako její typy a další aktivity inovačního procesu tak, aby tyto mohly být danými 
subjekty ze své pozice hodnoceny. Tyto definice jsou využity i v této práci s cílem jasně 
vymezit pojmy, které jsou předmětem analytické části práce.  

Vymezení inovací a jejich definice vycházejí z Schumpeterova pojetí a v současnosti tak 
rozlišujeme následující čtyři typy inovací (definice podle Českého statistického úřadu na 
základě  Oslo manuálu – ČSÚ 2005): 

• Produktová inovace představuje uvedení nového nebo podstatně zlepšeného 
výrobku nebo služby na trh. Inovace (nová nebo zlepšená) musí být nová pro 
podnik, ale nemusí být nutně nová pro odvětví nebo trh. Také není důležité, zda 
byla inovace vyvinuta daným nebo jiným podnikem. 

Inovace produktů mohou využívat nových znalostí nebo technologií, nebo mohou být 
postaveny na nových užitích nebo kombinacích již existujících znalostí či technologií. 
Termín „produkt“ je používán pro pokrytí jak zboží tak služeb. Inovace produktů zahrnují 
jak zavedení nového zboží a služeb tak i významná zlepšení ve funkčních či uživatelských 
charakteristikách stávajícího zboží a služeb. Inovace produktů ve službách mohou 
zahrnovat významná zlepšení v tom, jak jsou poskytovány (například pokud jde o 
efektivnost nebo rychlost), přidání nových funkcí nebo charakteristik ke stávajícím 
službám, nebo zavedení zcela nových služeb.  

• Procesní inovace představuje zavedení nových nebo podstatně zlepšených 
výrobních procesů, distribučních metod nebo podpůrných činností pro zboží a 
služby. Inovace (nová nebo zlepšená) musí být nová pro podnik, ale nemusí být 
nezbytně nová pro odvětví nebo na trhu.  

Procesní inovace zahrnují například nové nebo významně zlepšené metody pro tvorbu 
nebo poskytování služeb, podstatné změny v zařízení a software používaných v podnicích 
zaměřených na služby nebo procedury či techniky, které jsou užívány při dodávání služeb. 
Procesní inovace také zahrnují nové nebo podstatně zlepšené techniky, zařízení a software 
v přidružených podpůrných činnostech jako je nákup, účetnictví, práce na počítači a 
údržba. 
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• Marketingová inovace představuje zavedení nové marketingové metody obsahující 
významné změny v designu produktu nebo balení, umístění produktu, podpoře 
produktu či ocenění.  

Marketingové inovace se zaměřují na lepší adresování potřeb zákazníka, otevření nových 
trhů, nebo nové umístění podnikového produktu na trh, s cílem zvýšit své prodeje. 
Klíčovým pro rozlišení marketingové inovace ve srovnání s ostatními změnami v 
marketingových nástrojích podniku je zavedení marketingové metody, která nebyla 
podnikem dříve používána. Musí být součástí nového marketingového konceptu nebo 
strategie, která reprezentuje významný odklon od stávajících marketingových metod 
podniku. Marketingové inovace zahrnují například významné změny v designu produktu, 
které se vztahují ke změnám v podobě a vzhledu produktu, zahrnující rovněž změny v 
balení produktů. Dalším příkladem jsou nové marketingové metody v umístění produktu, 
které zahrnují primárně zavedení nových prodejních kanálů, nebo nové marketingové 
metody v podpoře produktu týkající se použití nových konceptů podpory podnikového 
zboží a služeb.  

• Organizační inovace představuje zavedení nové organizační metody v podnikových 
obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo externích vztazích.  

Organizační inovace v obchodních praxi zahrnují implementaci nových metod pro 
organizaci standardních postupů a procedur pro provádění práce (např. nové postupy 
vedoucích ke zlepšení učení a sdílení znalostí uvnitř podniku). Inovace v organizaci 
pracovního místa zahrnují implementaci nových metod pro rozdělení odpovědností a 
přijímání rozhodnutí mezi zaměstnance, rozdělení práce uvnitř a mezi podnikovými 
aktivitami, stejně jako nové koncepty pro strukturování činností, jako integrace rozličných 
podnikových aktivit. Nové organizační metody v podnikových externích vztazích zahrnují 
zavádění nových způsobů organizace vztahů s jinými podniky či veřejnými institucemi 
(např. nové typy spolupráce s dodavateli, oddělení (outsourcing) nebo subkontraktování 
obchodních činností v produkci atd.).  

Firma, která zavedla v definovaném období alespoň jednu z výše jmenovaných inovací je 
považována za inovační podnik (firmu). 

Dalším důležitým doplňujícím pojmem je definice inovačních aktivit (činností) jako 
takových. I zde je možno využít definice ČSÚ, neboť data z tohoto zdroje jsou využívána 
v analytické části práce. 

• Inovační aktivity zahrnují  pořízení strojů, zařízení, softwaru a licencí; technické a 
vývojové činnosti, školení,  marketing a výzkum a vývoj prováděné speciálně  za 
účelem vývoje a/nebo zavádění produktové nebo procesní inovace.  
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Inovační aktivity tedy zahrnují následující činnosti (definice podle ČSÚ 2005): 

• Vnitropodnikový (vlastní) výzkum a vývoj (VaV), který představuje jakoukoliv 
tvůrčí systematicky prováděnou činnost podniku za účelem rozšíření báze znalostí a 
jejich využití při  vytváření nových a zlepšených produktů (výrobků a/nebo služeb) 
a procesů (včetně vývoje softwaru). V rámci této skupiny je pak někdy rozlišován 
základní a aplikovaný výzkum a (experimentální) vývoj. 

• Základní výzkum představuje experimentální nebo teoretické práce prováděné 
s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení 
jejich příčin a možných dopadu při využití získaných poznatků. 

• Aplikovaný výzkum zahrnuje experimentální nebo teoretické práce prováděné 
s cílem získání nových poznatku zaměřených na budoucí využití v praxi. 

• (Experimentální) vývoj je systematické tvůrčí využití poznatku výzkumu nebo 
jiných námětu k produkci nových nebo zlepšených materiálů, výrobků nebo 
zařízení anebo k zavedení nových či zlepšených technologií, systému a 
služeb, včetně pořízení a ověření prototypu, poloprovozních nebo 
předváděcích zařízení. 

• Vnější VaV, které zahrnuje tytéž činnosti jako jsou výše uvedené, ale prováděné 
jinými podniky (včetně ostatních podniků v rámci skupiny podniků) nebo jinými 
veřejnými nebo soukromými výzkumnými organizacemi. 

• Pořízení strojů, zařízení a software zahrnuje pořízení technicky vyspělých  strojů, 
zařízení počítačového hardware nebo software za účelem produkce nových nebo 
podstatně zlepšených produktů a/nebo procesů. 

• Pořízení jiných externích znalostí představuje nákup nebo získání licence na 
patenty a nepatentované objevy, know-how a další formy znalostí od jiných 
podniků nebo organizací. 

• Ostatní inovační aktivity zahrnují podnikové a externí vzdělávací programy pro 
zaměstnance speciálně zaměřené na vývoj a/nebo zavádění nových nebo podstatně 
zlepšených produktů a procesů, aktivity spojené s uváděním inovací na trh a další 
technické přípravy a procedury, směřující k zavedení nových nebo podstatně 
zlepšených produktů a procesů. 

Vzhledem k tomu, že se tato disertační práce zaměřuje především na analýzu inovačních 
sítí, tj. vzájemných vazeb a spolupráce při tvorbě inovací, je zde definována také právě 
inovační spolupráce s cílem odlišit ji od běžné, tradiční formy spolupráce podniků. 
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• Inovační spolupráci je možné chápat jako aktivní účast na výše definovaných 
inovačních aktivitách společně s jinými podniky nebo institucemi/organizacemi.  
Oba partneři nemusí mít z této spolupráce obchodní prospěch, nicméně za inovační 
spolupráce není považováno pouhé zadávání prací mimo podnik bez aktivní 
spolupráce. V rámci inovačních šetřeních je chápána tato spolupráce spíše 
formálně, naším cílem však bylo podchytit prostřednictvím vlastních analýz také 
spolupráci neformální. 

3.2 Statistiky výzkumu, vývoje a inovačních aktivit 

I přes rostoucí potřebu měření inovačního procesu a inovační výkonnosti je možné říci, že 
rozvoj nové metodologie a zdrojů dat o inovačním procesu zaostává za teoretickým vývojem 
v dané oblasti a k jeho rozvoji dochází především v několika posledních letech převážně ve 
vyspělých ekonomikách. Stále tak dominují práce a výzkum využívající spíše tradiční 
statistické ukazatele inovační výkonnosti mezi něž je možné zařadit průzkumy výzkumu a 
vývoje (VaV), jejichž cílem je zmapovat zdroje věnované na získání nových znalostí. Tyto 
statistiky však měří pouze vstupy do inovačního procesu, které jsou ale jen jednou 
z umožňujících podmínek vzniků inovací. Je nutné mít na paměti, že inovační proces je dnes 
vnímám jako interaktivní sociální proces, v němž inovace nejsou přímým výsledkem 
výzkumné a vývojové činnosti, ale vznikají vzájemnou spoluprácí jednotlivých subjektů. 
Kromě toho, řada inovací dnes vzniká převážně z „komerčních“ důvodů, například snahou 
dosáhnout úspor či „vyhovět“ přáním svých zákazníků a k většině „menších“ inovací dochází 
při běžném výrobním procesu novými kombinacemi dostupných technologií a znalostí (Havas 
2006, Fagerberg 2005, Cooke 2003). Tedy, jak již zdůrazňoval také Schumpeter, inovace 
nejsou vždy zcela novými znalostmi, ale lze je chápat také jako užití již existujících znalostí v 
novém kontextu, za jiným účelem či v nové kombinaci (Srholec 2005a). Hodnocení pouze 
vstupů do VaV může být tak velmi zkreslující, neboť tyto vstupy jsou navíc vynakládány 
s rozdílnou efektivitou a také rozdílnými výsledky – tento problém bývá někdy v literatuře 
označován také jako „paradox produktivity“, kdy je jen velmi obtížné identifikovat přímou 
vazbu mezi investicemi do VaV a předpokládanými ekonomickými přínosy (příkladem jsou i 
patenty, které jsou převážně výsledkem VaV, nicméně již není možné podchytit, jak jsou 
úspěšné, zda si je někdo koupí a využije apod.).  

Tradiční ukazatele VaV se z výše uvedeného důvodu často doplňují o statistiky měřící 
výsledky této činnosti – nejčastěji se jedná o hodnocení patentů, licencí a také 
bibliometrických statistik. Jejich nejčastější využití se týká hodnocení efektivity 
vynaložených výdajů, a to z důvodu jejich snadné dosažitelnosti a úplnosti. Jejich využití je 
stále častější také v Česku (např. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací zpracovávaná 
Radou pro výzkum a vývoj, Vaněček 2006). I tyto údaje však mají své limity, zejména jejich 
srovnávání (není patent jako patent – viz výše) a obtížné hodnocení skutečného 
ekonomického přínosu.  



IMPLIKACE INSTITUCIONÁLNÍCH TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRO VÝVOJ RIS V ČESKÉ REPUBLICE 70 

Nicméně i využití těchto dat je stále vázáno na v odborné literatuře do určité míry již 
překonaný lineární model výzkumu, který předpokládá jednosměrný inovační proces od 
základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum a vývoj k následné výrobě nových produktů. 
S cílem přiblížit se více výše zmiňovanému interaktivnímu modelu inovací byly v Evropě 
postupně vyvinuty průzkumy o inovacích, které zahrnují celou řadu údajů o charakteristikách 
inovačního procesu – od vstupů do inovačního procesu, zahrnující jak vnitřní výdaje na VaV, 
tak i získání vnějších znalostí (např. nákupem výsledků VaV) a informací, přes údaje o 
výstupech po dopady inovací na firmy a také překážky v inovačním procesu. Vzhledem 
k rozlišení míry novosti inovací z hlediska firmy a z hlediska trhu umožňují navíc tyto 
průzkumy rozlišit imitující a inovační firmy. V EU proběhly první typy těchto šetření již na 
počátku devadesátých let, Česká republika se k nim poprvé připojila v letech 1999-2001. 
Jejich využití k výzkumným účelům však bylo zatím minimální a pozornost je stále věnována 
zejména tradičním ukazatelům VaV. V evropském kontextu a statistice se dat z inovačních 
průzkumů (Community Innovation Survey) využívá pro konstrukci souhrnného inovačního 
indikátoru (Summary innovation index) v European Innovation Scoreboard, který byl 
vytvořen Evropskou komisí s cílem hodnotit a srovnávat inovační aktivity a výkonnost 
členských států. V tomto případě se však jedná o srovnávání států, nikoliv regionů.  

Inovace firem, jak bylo již mnohokrát zmíněné, nevznikají pouze na základě zdrojů a 
podmínek uvnitř firem. Inovující firmy jsou obvykle v různé míře zapojeny do formálních i 
neformálních sítí spolupráce s jinými firmami, výzkumnými institucemi, školami a dalšími 
subjekty, které mají větší či menší podíl na výsledcích inovačních aktivit firem. Inovace je 
v tomto kontextu třeba chápat jako výsledek inovačního procesu, kdy za výslednou inovací 
stojí aktivity různorodých subjektů zabývajících se aktivitami od základního výzkumu, přes 
aplikovaný výzkum a vývoj až po monitoring trhu apod. Intenzita a povaha inovací firem 
v určitém regionu je tak významně ovlivněna strukturou subjektů zapojených do uvedených 
inovačních sítí a zejména způsobem vzájemné spolupráce, přenosu informací a vnějšími 
podmínkami, ve kterých tyto sítě fungují. Zdůraznění tohoto aspektu vede k výzkumu vzniku 
a šíření inovací v regionálních (resp. i národních, které však nejsou klíčové pro předkládaný 
projekt) inovačních systémech a snahu o nalezení klíčových aktérů a sítí, které podporují 
inovační proces. Nutnou součástí inovačních průzkumů je tedy snaha o podchycení těchto 
vazeb mezi aktéry zapojenými do společných inovačních aktivit, nicméně tyto informace jsou 
limitovány pouze na národní či nadnárodní úroveň.  

3.3 Způsob řešení 

Výchozím bodem analytické části disertační práce je mezinárodní srovnání podle výše 
diskutovaných dostupných indikátorů, společně se syntetickými ukazateli hodnotícími 
výzkumný a inovační potenciál a výkonnost jednotlivých států. Důvodem pro toto 
mezinárodní srovnání je vztah národních a regionálních inovačních systémů diskutovaný 
v teoretické části práce. Zjednodušeně řečeno, NIS zastává do značné míry nadřazenou pozici 
vůči jednotlivým RIS, a to především z pohledu definice obecného regulativního a 
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institucionálního rámce (viz např. Fromhold-Eisebith 2007). Národní státy hrají hlavní roli 
v případě definice politické a hospodářské strategie a definují legislativní rámec, který může 
významným způsobem ovlivnit výzkumné a inovační aktivity. Dále, RIS jsou také často 
závislé na poskytnutí nezbytné inovační infrastruktury (výzkumných organizací, 
ekonomických institucí apod.), která je však často založena na podpoře z národní úrovně – 
národní úroveň disponuje významnými prostředky, které jsou určeny na podporu výzkumu, 
vývoje a inovací (viz např. Lundvall 1992, Freeman 2002). Nutným východiskem pro analýzu 
vývoje RIS v Česku je tedy jejich zasazení do obecnějšího kontextu. Mezinárodní srovnání, 
zaměřené především na státy Evropské unie doplněné o regionální analýzu českých krajů, 
umožní následně lepší interpretaci analýzy zaměřené na RIS v Česku. 

Jak naznačila předchozí kapitola, lze chápat proces tvorby nových znalostí (inovací) jako 
transformaci vstupů do oblasti vědy a technologií na výstupy použitelné v praktických 
aplikacích. Pouhý pohled na jednotlivé ukazatele však nestačí pro vyvození některých 
klíčových závěrů – inovační proces je nutno chápat vícerozměrně jako proces, sestávající z 
různorodých vstupů a výstupů. Tyto naměřené vstupy a výstupy je nutno zasadit do širšího 
kontextu makroekonomických a strukturálních indikátorů a pokusit se charakterizovat možný 
vliv a dopady inovačních aktivit na další ekonomický rozvoj společnosti. Výchozí 
makroekonomické srovnání tak nebude provedeno pouze na základě srovnání dat za 
jednotlivé vstupy, resp. výstupy inovačního procesu, ale převážně s využitím dostupných 
kompozitních (souhrnných) indikátorů, které se snaží pokrýt kvalitu a intenzitu inovačních 
aktivit a jejich odraz v hlavních makroekonomických veličinách. Úroveň technologické 
vyspělosti dané země do značné míry determinuje její ekonomický růst a také globální 
konkurenceschopnost. A právě hodnocení úrovně konkurenceschopnosti je prvním ze 
souhrnných makroekonomických hodnocení.   

Multikriteriální hodnocení konkurenceschopnosti národních ekonomik spočívá v 
sestavování pořadí zemí podle mezinárodně stanovených a uznávaných indexů zachycujících 
postavení dané země v globální konkurenci. V současnosti jsou ve světě nejvíce uznávána dvě 
pravidelná každoroční multikriteriální hodnocení konkurenceschopnosti:  

• Zpráva o globální konkurenceschopnosti vydávaná Světovým ekonomickým fórem 
společně s Harvardskou univerzitou  

• Světová ročenka konkurenceschopnosti vydávaná Mezinárodním ústavem pro 
rozvoj managementu (IMD) v Lausanne 

Zprávu o globální konkurenceschopnosti publikuje Světové ekonomické fórum každoročně 
od roku 1979. Metodologie se v průběhu let samozřejmě měnila s tím, jak se měnil pohled na 
význam jednotlivých faktorů pro ekonomický růst a produktivitu zemí. Hodnocení (vyjádřená 
pomocí indexů) jsou založena jednak na údajích přebíraných z mezinárodních, národních a 
regionálních statistik, jednak na datech získávaných na základě dotazníkových šetření 
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(respondenti jsou top-manažeři společností působících v dané zemi a vybraní experti) – v roce 
2007 bylo hodnoceno celkem 113 proměnných, z nichž 79 pocházelo z dotazníkového šetření. 
Všechny ukazatele využité při konstrukci indexu globální konkurenceschopnosti jsou 
rozdělena do celkem 12 pilířů, ty pak následně do 3 subindexů, které jsou schématicky 
znázorněny na obrázku 4 (WEF 2007).  

Výsledný index globální konkurenceschopnosti je počítán jako souhrn jednotlivých 
ukazatelů, kterým jsou přiděleny různé váhy. Tyto váhy se liší také podle stupně vývoje dané 
ekonomiky – všechny sledované státy jsou rozděleny do tří  skupin, resp. pěti skupin (viz 
WEF 2007). Zařazení státu do jedné ze skupin je provedeno na základě dvou kritérií – podle 
úrovně HDP na obyvatele ve směnných kurzech a podle podílu vývozu základního zboží na 
celkovém objemu vývozu dané země.  

Obrázek 4: Index globální konkurenceschopnosti 

Pramen: Převzato z WEF (2007, s. 7) 

Důraz na význam inovačního procesu v hodnocení makroekonomického vývoje a 
konkurenceschopnosti národních ekonomik se odráží v dalším souhrnném hodnocení – 
v Evropském inovačním zpravodaji (European Innovation Scoreboard). Evropský inovační 
zpravodaj je od doby svého vzniku v roce 2000 využíván pro benchmarking evropské 
inovační výkonnosti a inovačních politik. Jedná se o statistický nástroj, který na základě 
hromadných dat pro indikátory zastupující podstatné aspekty inovačního procesu umožňuje 
měřit, porovnávat a následně vyhodnocovat inovační kapacitu EU a jednotlivých členských 
států (Excelová 2007). V oblastech, pro které lze zajistit srovnatelná data, je inovační 
efektivita jednotlivých států EU srovnávána také s USA a Japonskem. V současné době je v 
EIS sledováno 26 indikátorů, které jsou rozděleny do pěti skupin. Tyto skupiny představují 
jednak inovační vstupy – hnací síly inovací, tvorba znalostí a inovace a podnikání, jednak 
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inovační výstupy – aplikace/užití a duševní vlastnictví. Hlavním souhrnným indikátorem EIS 
je tzv. souhrnný inovační index, který je stanoven výpočtem z jednotlivých indikátorů a jeho 
hodnota se pohybuje mezi 0 a 1. Jednotlivé indikátory tohoto souhrnného ukazatele jsou tyto 
(EIS 2006, s. 7): 

• Hnací síly inovací 
… absolventi oborů přírodních věd a inženýrství na 1000 obyvatel ve věku 20–29 
… obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním na 100 obyvatel ve věku 25–64 
… počet širokopásmových (internetových) linek na 100 obyvatel 
… účast na celoživotním vzděláváni na 100 obyvatel ve věku 25–64 
… procento obyvatelstva ve věku 20–24 s dokončeným alespoň středoškolským 

vzděláním 
• Tvorba znalostí 

… veřejné výdaje na VaV (% HDP) 
… podnikové výdaje na VaV (% HDP) 
… procento výdajů na VaV ve středně high-tech a high-tech výrobním sektoru 
… podíl podniků získávajících veřejné finance na inovace 

• Inovace a podnikání 
… MSP inovující pouze v rámci firmy (% všech MSP) 
… inovační MSP spolupracující s ostatními (% všech MSP) 
… výdaje na inovace (% celkového obratu) 
… rizikový kapitál pro rané (seed a start-up) stadium podnikaní (% HDP) 
… výdaje na informační a komunikační technologie (% HDP) 
… MSP provádějící organizační inovace (% všech MSP) 

• Aplikace/užití 
… zaměstnanost v high-tech službách (% celkové pracovní sily) 
… vyvoz high-tech výrobků jako podíl celkového vývozu 
… prodej výrobků nových pro trh (% celkového obratu) 
… prodej výrobků nových pro firmu, ale nikoli nových pro trh (% celkového 

obratu) 
… zaměstnanost ve středně high- a high-tech výrobě (% celkové pracovní sily) 

• Duševní vlastnictví 
… počet patentových žádostí u Evropského patentového úřadu (EPO) na milion 

obyvatel 
… počet patentů udělených Úřadem pro patenty a ochranné známky USA 

(USPTO) na milion obyvatel  
… počet triadových patentových žádostí/patentů (zároveň žádost u EPO, u 

Japonského patentového úřadu a patent udělen USPTO) na milion obyvatel 
… počet ochranných známek Společenství na milion obyvatel 
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… počet užitných vzorů Společenství na milion obyvatel 
V letech 2002-2003 byl vytvořen také Regional Innovation Scoreboard, původně pro 15 

členských států EU zaměřen na hodnocení regionální inovační výkonnosti. V roce 2006 byl 
následně rozšířen i pro nové členské země, čímž došlo k rozšíření počtu regionů na 208. 
Nicméně, počet použitých indikátorů vzhledem k nedostupnosti dat musel být snížen na 
pouhých sedm z původních 13 (Hollanders 2007). Těmito indikátory jsou: 

• Lidské zdroje ve vědě a technologii (jako % populace) 
• Účast na celoživotním vzdělávání (% obyvatel ve věku 25 – 64 let) 
• Zaměstnanost v medium-tech a high-tech odvětvích zpracovatelského průmyslu (% 

pracovní síly) 
• Zaměstnanost v high-tech službách (% pracovní síly) 
• Veřejné výdaje na VaV (GERD-BERD1) 
• Podnikatelské výdaje na VaV (BERD) 
• Patentové přihlášky u Evropského patentového úřadu (na 1 mil. obyvatel) 

 
Na základě těchto indikátorů byl následně spočítán souhrnný index – Revealed Regional 

Summary Innovation Index. Ten by měl identifikovat vedoucí regiony z pohledu jejich 
relativní pozice jak v rámci EU tak v rámci daného státu, přičemž pozice v rámci EU má váhu 
¾ a v rámci daného státu ¼ (blíže viz Hollanders 2007, s. 6-7). Díky této metodě je snížen 
vliv vyspělosti na úrovni celého státu a mohou být lépe identifikovány vedoucí regiony 
z méně vyspělých zemí.  

Kromě těchto souhrnných ukazatelů budou v analytické části pro mezinárodní srovnání a 
hodnocení postavení Česka a jeho regionů využity samozřejmě také jednotlivé dílčí ukazatele, 
jejichž zdrojem bude především Evropský statistický úřad (Eurostat) a které byly diskutovány 
v předešlé podkapitole. 

Stěžejní kapitolou analytické části práce je hodnocení formování inovačních systémů 
v České republice, které je spojeno s ověřováním hypotéz a pracovních otázek disertační 
práce definovaných v předchozí kapitole. Počátečním krokem zde je získání potřebných a 
aktuálních dat a indikátorů pro analýzu vybraných aspektů regionálních inovačních systémů, 
tedy hodnocení vzájemných vazeb a spolupráce jednotlivých aktérů RIS. Využita v tomto 
případě budou jak relativně běžně dostupná data týkající se především hodnocení vstupů do 
výzkumu a vývoje, pro dokreslení vstupního kontextu, tak data, která budou získána výhradně 
pro účely této práce – zde se jedná o (vybraná) mikrodata z inovačních průzkumů, která 
nejsou běžně dostupná (publikovaná), nicméně, která lze pro účely výzkumných záměrů 

                                                 

1 GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D) – hrubé domácí výdaje na VaV: tvoří celkové výdaje (běžné 
a investiční) určené na vlastní VaV prováděný v ekonomických subjektech na území daného státu bez ohledu na 
zdroj jejich financování; BERD (Business Expenditure on R&D) – výdaje užité na VaV v podnikatelském 
sektoru ČR (ČSÚ 2007). 
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získat. Jedná se o inovační šetření provedená ČSÚ podle metodiky CIS v letech 2005 a 2006, 
přičemž tato šetření se vztahovala k inovačním aktivitám firem v letech 2003-2005, resp. 
2004-2006. V prvním šetření bylo získáno celkem 6 188 odpovědí, v druhém pak 6 716. Tato 
data však neposkytují dostatečné informace k analýze spolupráce v oblasti inovací, a proto 
budou v práci využita také data a informace získané vlastním šetřením. 

V prvním případě se jedná o šetření spolupráce na výstupech převážně výzkumných 
aktivit, kterými jsou jednak odborné publikace, jednak patenty. Tato analýza byla zaměřena 
na hodnocení spolupráce výzkumných organizací a univerzit/vysokých škol se soukromým 
sektorem, jinými slovy, na hodnocení institucionální blízkosti v inovačním procesu a při 
tvorbě inovací. Dále bude prostřednictvím těchto informací analyzován charakter spolupráce 
podle jednotlivých znalostních bází. Informace o publikacích byly čerpány z databáze ISI 
Web of Science Thomson Scientific za období let 2002-2007 v regionálním členění podle 
jednotlivých krajů Česka. Publikace je v databázi možné vyhledávat podle názvu a adresy 
pracoviště jejich autorů. Výchozím bodem proto byla identifikace výzkumných organizací a 
vysokých škol v jednotlivých regionech. Publikace těchto subjektů pak byly podle svého 
zaměření rozděleny podle tří znalostních bází. Následně byla manuálně provedena analýza 
spolupráce při publikačních výstupech v odborných časopisech podle počtu subjektů 
podílejících se na publikacích zvolené instituce. Tyto subjekty byly rozděleny jednak 
z geografického hlediska (subjekty z daného regionu, subjekty z Česka a zahraniční subjekty), 
jednak z institucionálního pohledu (soukromé subjekty, univerzity, výzkumné instituce 
domácí a zahraniční). Obdobným způsobem bylo postupováno v případě analýzy spolupráce 
při tvorbě patentů. Analyzovány byly jednak patenty přihlášené (a v době analýzy platné) u 
českého Úřadu průmyslového vlastnictví prostřednictvím jeho databáze, jednak patenty 
českých přihlašovatelů u Evropského patentového úřadu (EPO). V patentových databázích 
jsou přístupné i podrobnější identifikační údaje o jejich držitelích (přihlašovatelích) včetně 
adresy, což umožňuje specifikovat institucionální i fyzickou blízkost partnerů, přihlašovatelů 
daného patentu. 

Dalším zdrojem informací a největší výzvou disertační práce bylo získání adekvátních 
informací o existujících sítích inovačních aktivit podniků. Za účelem sběru dat a poznání 
mnohdy obtížně kvantifikovatelných jevů, procesů a problémů uvnitř inovačního procesu bylo 
realizováno jednak dotazníkové šetření v souboru vybraných firem, jednak byl proveden  ve 
vybraných krajích průzkum aktivit VaV subjektů prostřednictvím řízených rozhovorů, 
doplněných i o rozhovory ve vybraných inovativních firmách. Prostřednictvím elektronického 
dotazníkového šetření byly identifikovány firmy zapojené do inovačních sítí  a také byl 
analyzován charakter těchto inovačních sítí vzhledem k definovaným hypotézám a pracovním 
otázkám. Ve druhé fázi průzkumu byly realizovány podrobnější řízené rozhovory s 
vybranými subjekty, které se na inovačních aktivitách těchto firem podílí – především 
výzkumné instituce a vysoké školy – a také s vybranými firmami. Cílem tohoto kola 
průzkumu bylo získání podrobnějších informací o obsahu inovačních aktivit a formách 
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vzájemné spolupráce. Oslovenými osobami v případě výzkumných organizací byly převážně 
ředitelé, u vysokých škol pak vybraní vedoucí výzkumných týmů či kateder, pro doplnění 
byly v několika případech osloveny řídící osoby na úrovni fakulty či celé univerzity. Ve 
vybraných firmách byly vzhledem k charakteru potřebných informací rozhovory vedeny 
s relevantním zástupcem vedení – ředitelem, technickým ředitelem či manažerem 
zodpovědným za řízení dílčí oblasti chodu firmy. 

Firmy pro dotazníkové šetření nebyly vybírány zcela náhodně. Vzhledem k zaměření 
šetření na výzkumné a inovační aktivity a spolupráci na nich bylo cílem vybrat a oslovit 
firmy, které se těmito aktivitami zabývají. Podle předchozích zkušeností autorky a podle 
obecně dostupných informací například v tisku či na internetových stránkách samotných firem 
byly identifikovány inovativní firmy v jednotlivých krajích. Tímto způsobem bylo v každém 
kraji identifikováno minimálně 30 firem z různých odvětví a také různých velikostí i 
vlastnictví (tzn. firmy domácí i pod zahraniční kontrolou či s významným podílem 
zahraničního kapitálu). Tato databáze firem byla doplněna o další subjekty z firemní databáze 
Albertina, a to podle jejich odvětví činnosti a velikosti (dáno počtem zaměstnanců). Tyto 
firmy byly vybírány náhodným způsobem. Celkově bylo v každém kraji osloveno 
elektronickou formou minimálně 50 subjektů, v několika krajích byl ale tento počet 
překročen. Firmy byly následně osloveny elektronickou formou s žádostí o vyplnění 
elektronického (internetového) dotazníku. Tímto způsobem bylo získáno celkem 109 
odpovědí, přičemž v každém kraji bylo získáno minimálně 7 odpovědí. Výjimkou je 
Karlovarský kraj, kde je však možné předpokládat jen minimální počet subjektů realizujících 
výzkumné, vývojové a inovační aktivity. Vlastní šetření (oslovení firem a sběr jejich 
odpovědí) proběhlo během měsíce března a dubna 2008. 

Tabulka 2: Přehled počtu oslovených firem a získaných odpovědí podle krajů 

Počet firem Počet firem Kraj 
oslovených odpovědělo 

Kraj 
oslovených odpovědělo 

Praha 71 8 Královehradecký 57 7 
Středočeský 56 7 Pardubický 61 9 
Jihočeský 59 9 Vysočina 55 7 
Plzeňský 62 7 Jihomoravský 64 10 
Karlovarský 57 4 Olomoucký 62 7 
Ústecký 59 9 Zlínský 59 8 
Liberecký 63 10 Moravskoslezský 61 7 
Česko celkem 846 109 

Poznámka: Podrobnější charakteristiky souboru firem z šetření jsou uvedeny v tabulce v příloze. 
Pramen: Vlastní šetření 

V další fázi byly již pouze ve vybraných krajích provedeny řízené rozhovory s cílem 
doplnit informace získané prostřednictvím předchozího šetření mezi firmami i mapování 
spolupráce při publikační činnosti. Tyto kraje byly vybrány na základě analýzy dostupných 
statistických indikátorů tak, aby představovaly do jisté míry odlišné typy inovačních systémů. 
Vybranými kraji jsou Jihočeský kraj, Pardubický kraj a Jihomoravský kraj a jejich 
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obyvatel (2000-2006)

Jihočeský

Jihomorav ský

Pardubický

charakteristiky jsou zobrazeny v následujícím grafu. Řízené rozhovory byly provedeny jednak 
ve vybraných výzkumných organizacích a univerzitách, jednak v několika vybraných firmách. 
Celkově bylo v této fázi šetření provedeno 30 rozhovorů s výzkumnými organizacemi a na 
univerzitách a 10 ve vybraných firmách. 

Graf 1: Srovnání analyzovaných krajů podle vybraných charakteristik, 2006 

Pramen: ČSÚ – Ukazatele výzkumu a vývoje 2006, Krajské statistické ročenky 2006 

 Posledním krokem bylo podrobné zmapování inovačních sítí ve vybraném regionu/kraji 
s cílem provést detailní případovou studii a ověřit tak částečně některé závěry z předchozích 
analýz a šetření. Toto podrobné šetření vzhledem k náročnosti bylo provedeno pouze 
v jednom regionu. Hlavním požadavkem při výběru byla již určitá rozvinutost inovačního 
systému tak, aby bylo možné detailněji analyzovat inovační spolupráci. Pro tyto účely se i 
podle předešlých poznatků jevil jako nejvhodnější Jihomoravský kraj. Hlavní město Praha 
bylo vyřazeno zejména z důvodu velmi specifického postavení a také z důvodu určité 
fragmentovanosti inovačního systému. Praha by pravděpodobně, i z důvodů a charakteristik 
analyzovaných v následující kapitole, nebyla tak reprezentativním regionem, ačkoliv její 
analýza by byla více než zajímavá. Dalším důvodem k vyřazení byla ale i rozsáhlost 
inovačního souboru firem a dalších subjektů v hlavním městě, navíc zahrnujícím řadu velkých 
nadnárodních společností, v kterých by realizace rozhovorů byla pravděpodobně obtížnější, 
stejně jako získané informace by byly pravděpodobně výrazně limitovány v důsledku nižší 
autonomie těchto subjektů. Terénní šetření probíhalo ve dvou fázích, na podzim roku 2007 a 
v létě roku 2008. 
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4 Evropský a národní kontext pro inovace 
Výchozím bodem pro hodnocení inovačního potenciálu v Česku a také pro hodnocení 

formování RIS je celkové zhodnocení postavení Česka z pohledu inovačního potenciálu, resp. 
spíše z pohledu tradičního potenciálu pro výzkum a vývoj v Evropě a ve světě. Tento úvod 
umožní lepší začlenění analyzované problematiky do obecnějšího rámce.  

Výchozím bodem je teoretické poznání, že inovace a inovační systémy jsou velmi 
specifické, a je proto obtížné uplatňovat v jejich případě jednoduchý, obecný model. Případné 
srovnání by mělo vždy vycházet z poznání specifických podmínek daného systému (jak 
národního tak regionálního), a to je i cílem této kapitoly. 

Kapitola je rozdělena celkem do tří částí. Výchozí část je věnována 
„makroekonomickému“ srovnání vyspělých států, mezi než se Česko řadí, podle světově 
uznávaných multikriteriálních hodnocení. Další podkapitola je věnována hodnocení v rámci 
Evropské unie, a to z pohledu regionální úrovně. Cílem je srovnání postavení českých regionů 
(krajů) v rámci regionů států EU1 z pohledu jejich výzkumného a inovačního potenciálu. Na 
závěr budou tato srovnání doplněna o analýzu vybraných doplňujících údajů pouze za Česko a 
jednotlivé kraje. 

4.1 Postavení EU a Česka ve světě 

Multikriteriální hodnocení konkurenceschopnosti národních ekonomik spočívá v 
sestavování pořadí zemí podle výše mezinárodně stanovených a uznávaných indexů 
zachycujících postavení dané země v globální konkurenci. Multikriteriální hodnocení 
konkurenceschopnosti jsou určena především zahraničním investorům, ale současně jsou pro 
každou zemi jakousi vizitkou její schopnosti přizpůsobit se výzvám globalizovaného světa. V 
současnosti jsou ve světě nejvíce uznávána dvě pravidelná každoroční multikriteriální 
hodnocení konkurenceschopnosti: Zpráva o globální konkurenceschopnosti vydávaná 
Světovým ekonomickým fórem společně s Harvardskou univerzitou je založena jednak na 
údajích přebíraných z mezinárodních, národních a regionálních statistik; a jednak na datech 
získávaných na základě dotazníkových šetření (respondenti jsou top-manažeři společností 
působících v dané zemi a vybraní experti). Zpráva je zpracovávána pravidelně od roku 1979 
pro každoroční zasedání Světového ekonomického fóra a vzhledem k její dostupnosti bude 
využita i v této práci.  

Ve Zprávě o globální konkurenceschopnosti 2007-2008 bylo hodnoceno celkem 131 zemí, 
které byly rozděleny do třech skupin podle charakteristik jejich ekonomiky a vyspělosti. 
Důvodem pro rozdělení zemí do těchto tří kategorií (viz tabulka 3) je skutečnost, že různé 

                                                 

1 Ve většině případů se bude jednat o srovnání států EU25, neboť za tyto státy jsou nejčastěji dostupná aktuální 
statistická data.  
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faktory konkurenceschopnosti jsou různě významné pro jednotlivé ekonomiky (např. africké 
státy mohou zvýšit svou konkurenceschopnost zcela jinými prostředky než Japonsko či USA).  

Tabulka 3: Rozdělení zemí podle stádia jejich vývoje (vybrané skupiny) 
Konkurenceschopnost založená 
na zvyšování produktivity 

Přechodná skupina 
Konkurenceschopnost založená 
na inovacích 

Alžírsko Bahrajn Austrálie 
Argentina Barbados Belgie 
Brazílie Česko Dánsko 
Bulharsko Estonsko Finsko 
Černá Hora Chorvatsko Francie 
Dominikánská republika Katar Hongkong 
Chile Maďarsko Irsko 
Jamajka Malta Island 
Jižní Afrika Slovensko Itálie 
Kostarika Tchaj-wan Japonsko 
Litva Trinidad a Tobago Jižní Korea 
Lotyšsko  Kanada 
Makedonie  Kypr 
Malajsie  Lucembursko 
Mauritius  Německo 
Mexiko  Nizozemsko 
Namibie  Norsko 
Panama  Nový Zéland 
Peru  Portugalsko 
Polsko  Portoriko 
Rumunsko  Rakousko 
Rusko  Řecko 
Srbsko  SAE 
Surinam  Singapur 
Thajsko  Slovinsko 
Turecko  Španělsko 
Uruguay  Švédsko 
  Švýcarsko 
  USA 
  Velká Británie 

Poznámka: Země jsou v daných skupinách řazeny abecedně, nikoliv podle pořadí podle souhrnného indexu 
Pramen: WEF (2007) 

První skupinu tvoří státy, jejichž konkurenceschopnost je založena převážně na dostupnosti 
„základních“ faktorů jako přírodní zdroje a převážně nekvalifikovaná a levná pracovní síla. 
V druhé skupině jsou státy, které zvyšují svou konkurenceschopnost především 
prostřednictvím zvyšování produktivity a využíváním efektivnějších způsobů produkce. 
Poslední skupinu pak tvoří tzv. inovačně-založené (či hnané) ekonomiky, které soupeří 
prostřednictvím unikátních a vyspělých produktů založených na neustálých inovacích (WEF 
2007). V případě těchto zemí se ostatní (tradiční) faktory již vyčerpaly a začaly naopak 
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dosahovat klesajících výnosů. Jedinou možností, jak v této situaci udržet dosaženou životní a 
ekonomickou úroveň je tvorba inovací. Česká republika je v rámci tohoto třídění zařazena do 
tzv. transitní skupiny mezi stádii 2 a 3 a přehled států v těchto třech skupinách je uveden 
v tabulce 3. 

Podle poslední Zprávy o globální konkurenceschopnosti jsou nejkonkurenceschopnější 
zemí Spojené státy, Česko se umístilo na 33. místě, v rámci členských států Evropské unie na 
14. místě (viz graf 2). Mezi novými členskými zeměmi, které k EU přistoupily od roku 2004 
je Česko také v popředí, na druhém místě za Estonskem. Srovnání vývoje pořadí v posledních 
několika letech však naznačuje, že Česko si svou relativně příznivou pozici nedokáže zatím 
zcela udržet. Jinými slovy, Česko není zatím zcela úspěšné v přechodu ke znalostně a 
inovačně založené ekonomice, přičemž stávající konkurenční výhody se stále více 
vyčerpávají. Oproti tomu mluví nicméně srovnání pořadí podle celkového globálního indexu 
konkurenceschopnosti a jeho dílčích subindexů a pilířů – konkrétně subindexu a pilíře 
zaměřeného na hodnocení inovačního potenciálu. Zatímco podle celkového indexu je Česko 
na 33. místě mezi srovnávanými státy, podle hodnocení inovačního pilíře je na 27. místě, 
mezi novými členskými zeměmi podle tohoto hodnocení předstihne dokonce i Estonsko (viz 
graf 3).  

Graf 2: Globální index konkurenceschopnosti 2007-2008 (hodnoty za vybrané státy) 
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Pramen: WEF (2007) 

Důvodem pro celkové horší umístění jsou nedostatky především v prvních dvou 
hodnocených subindexů – mezi hlavní slabé stránky patří slabé institucionální prostředí 
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(byrokratická zátěž, vysoká úroveň regulace trhu práce, korupce), nedostatečný přístup 
k financování podnikatelských záměrů a také nižší úroveň infrastruktury.  

Graf 3: Inovační pilíř GIK 2007-2008 (hodnoty za vybrané státy) 
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Pramen: WEF (2007) 

Samotné hodnocení inovačního potenciálu je předmětem dalšího mezinárodního 
multikriteriálního hodnocení, jehož autorem je EU. Jedná se o Evropský inovační zpravodaj 
(European Innovation Scoreboard – EIS), hlavní statistický nástroj iniciativy European 
TrendChart on Innovation, jejímž cílem je sledování a hodnocení inovačních systémů a politik 
v současnosti celkem 37 zemí2. Hlavním indikátorem EIS je tzv. souhrnný inovační index. 
V roce 2007 se Česko podle tohoto ukazatele zařadilo do kategorie tzv. „středně inovativních“ 
zemí (moderate innovators). Podobně jako v předchozím hodnocení je pozice Česka podle 
jeho inovačního potenciálu v rámci Evropy hodnocena relativně pozitivně, zejména s ohledem 
na budoucí očekávaný vývoj, mezi novými členskými zeměmi jedno z nejlepších.  

Z 25 indikátorů EIS 2007 bylo hodnocení Česka nadprůměrné nejčastěji v kategorii 
Inovace a podnikání – podíl inovativních MSP a podíl inovativních MSP spolupracujících 
s dalšími MSP, výdaje na ICT a podíl MSP, které zavedly organizační inovace, a v kategorii 
Aplikace/užití – podíl prodeje výrobků nových pro trh a nových pro firmu na obratu a 
zaměstnanost ve středně high-tech a high-tech výrobě. Kromě těchto indikátorů byl nad 
průměrem EU27 také podíl mladých lidí s dokončeným alespoň středoškolským vzděláním. 

                                                 

2 Tyto země zahrnují členské země EU27, Austrálii, Chorvatsko, Island, Izrael, Japonsko, Kanadu, Norsko, 
Švýcarsko, Turecko a USA.  
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Ostatní indikátory jsou pod průměrem EU. Nejvíce z tohoto pohledu Česko zaostává v oblasti 
komercializace výstupů prostřednictvím patentů, ochranných známek apod., kde u žádného 
z indikátorů nedosahuje ani 50 % průměru EU27. Hodnocení jednotlivých indikátorů je 
uvedeno v tabulce v příloze. Toto hodnocení může vyznívat negativně především ve světle 
rychlého růstu výdajů na VaV v posledních letech – mezi lety 2000 a 2006 patřilo Česko mezi 
země s nejvyšším nárůstem výdajů na VaV ve svém HDP, před námi bylo pouze Rakousko a 
Estonsko (Eurostat – Statistics on research and development). Naopak podle počtu 
přihlášených patentů u USPTO a EPO výrazně zaostáváme i za obdobně velkými zeměmi 
jako Irsko, Řecko, Rakousko či Maďarsko. 

Graf 4: Souhrnný inovační index 2007 a jeho změna v letech 2003-2007 

 

      

 

 

Pramen: EIS (2007) 

Na druhé straně je třeba mít na paměti, že se jedná „pouze“ o statistická data, která vždy ne 
zcela věcně popisují skutečnost. Hlavní výtka v tomto případě směřuje k indikátoru, podle 
něhož je postavení Česka v rámci EU nadprůměrné – zaměstnanost v středně hi-tech a hi-tech 
průmyslových odvětvích společně s podílem vývozu high-tech výrobků. Klasifikace odvětví 
je velmi hrubá a nepostihuje zcela fakt, že v rámci jednoho odvětví mohou být realizovány 
velmi odlišné aktivity, od jednoduchých montážních aktivit až po technologicky náročnou 
výrobu a vývoj. Touto problematikou se zabýval například Srholec (2005b, 2006), který 
podrobnější analýzou statických dat poukázal, že intenzita VaV ve vybraných odvětvích méně 
vyspělých států je výrazně nižší než v případě států vyspělých, resp. úroveň výdajů na VaV 
v těchto zemích ve vybraných odvětvích nedosahuje úrovně, která je OECD používána pro 
klasifikaci. Mezi tyto země patří i Česko společně například s Maďarskem či Slovenskem. 
Podíl zaměstnanosti v tzv. high-tech odvětvích je tedy v těchto zemích relativně vysoký, 



EVROPSKÝ A NÁRODNÍ KONTEXT PRO INOVACE 83

nicméně v rámci těchto odvětvích jsou zde realizovány spíše jednoduché aktivity s nižší 
přidanou hodnotou (viz např. Srholec 2005b, 2006).  

Stejně tak ne zcela vypovídající je indikátor hodnotící podíl inovační MSP. Zdrojem pro 
tento indikátor je Community Innovation Survey, podle níž se inovačním podnikem rozumí 
podnik, který v uvedeném období zavedl alespoň jednu z definovaných inovací (viz kapitola 
Metodika práce). Tato definice nicméně nerozlišuje, zda se jedná o inovaci novou na trhu, či o 
inovaci novou pouze pro danou firmu. V druhém případě se jedná v podstatě o „imitující“ 
podniky, které přebírají inovace od jiných subjektů na trhu, zatímco v prvním případě se 
jedná, zjednodušeně řečeno, o skutečné inovace. Jakékoliv inovace a jejich zavádění je 
samozřejmě významné, nicméně skutečný ekonomický význam jednotlivých inovací je 
samozřejmě rozdílný, což dokládá mimo jiné i rozlišování mezi radikálními a 
inkrementálními inovacemi v odborné literatuře.  

I přesto jsou obě předchozí hodnocení užitečná, především pro jednoduché a rychlé 
srovnání zemí a také sledování jejich dlouhodobého vývoje, při kterém se „zkreslení“ 
některých údajů může určitým způsobem snížit.  

4.2 Regionální rozdíly v EU a postavení českých regionů 

Obě předchozí hodnocení a souhrnné indexy se zaměřují na úroveň jednotlivých států. 
Předmětem zkoumání této práce jsou však regiony a jejich inovační systémy. Kromě toho 
odborníci se v současnosti shodují, že právě regionální a lokální faktory jsou klíčovými pro 
hospodářskou konkurenceschopnost. Ve své kapitole ve Zprávě o globální 
konkurenceschopnosti to znovu opakuje a zdůrazňuje také ekonom M. Porter, a to mimo jiné i 
díky tomu, že regionální administrativa má možnost významně ovlivnit například kvalitu 
místní infrastruktury, školství či podnikatelské prostředí (WEF, 2007, s. 55). Cílem této 
kapitoly je tedy hodnocení regionální úrovně, konkrétně evropských regionů NUTS II, resp. 
NUTS III a také jednoduché zhodnocení existujících regionálních disparit jak na evropské 
úrovni, tak na úrovni Česka. 

Výchozím bodem je hodnocení Evropského inovačního zpravodaje, jehož součástí se 
v roce 2006 stalo také hodnocení evropských regionů EU25. Ten vzhledem k nedostupnosti 
řady dat na regionální úrovni srovnává pouze sedm indikátorů, na základě nichž je odvozen 
souhrnný indikátor Revealed Regional Summary Innovation Index (blíže viz kapitola 
Metodika práce a Hollanders, 2007). Index hodnotí celkem 283 regionů úrovně NUTS II 
členských zemí EU25. Regiony NUTS II jsou, především v menších zemích, stále relativně 
velké a také vnitřně heterogenní jednotky, nicméně i takto poskytuje tento souhrnný index 
jednoduchou představu o regionálních rozdílech jak uvnitř jednotlivých zemích, tak na 
celoevropské úrovni.  

Z následujícího grafu, kde jsou zobrazeny regionální rozdíly podle souhrnného inovačního 
indexu prostřednictvím maximálních, minimálních a průměrných hodnot za regiony států 
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EU25, je patrné, že regionální rozdíly podle inovační výkonnosti jsou v Evropě poměrně 
významné. To signalizuje hodnota variačního koeficientu, která byla pro souhrnný regionální 
inovační index přibližně 40 %. Česko pak, patrně díky výjimečnému postavení Prahy, patří 
k zemím s nejvyššími regionální rozdíly. Mezi nejlépe hodnocené regiony patří především 
regiony severských zemí Švédska a Finska a Německa doplněné například regionem Ile de 
France. Hlavní město Praha se nachází v druhé desítce regionů, druhým inovačně 
nejvýkonnějším regionem je podle tohoto indexu v Česku region Jihovýchod, který se však 
nachází až na 100. místě, následován regionem Středních Čech.  

Zajímavé je však také postavení Prahy vůči klíčovým regionům okolních zemí a 
potencionálním konkurentům, tedy regionům Bratislavy a Vídně. Z grafu 5 je patrné, že Praha 
podle RII tyto regiony mírně převyšuje. Tyto údaje tak potvrzují velmi specifické postavení 
Prahy v Česku a její roli jako hlavní ekonomické brány země, ale pravděpodobně také Střední 
Evropy. 

Graf 5: Regionální inovační index (RRSII), 2006 

   Pramen: Hollander (2007) 

Jako v předchozím případě je samozřejmě zajímavé podívat se také na jednotlivé 
indikátory, podle nichž je souhrnný index spočítán. Příspěvek jednotlivých indikátorů 
k celkovému hodnocení je zobrazen v následujícím grafu (viz graf 6). Podle tohoto grafu je 
patrné, že silné stránky jednotlivých regionů se liší. S výjimkou Prahy, v jejíž ekonomice 
hraje stále větší roli sektor služeb, a regionu Středních Čech, v němž mají výjimečné 
postavení podnikatelské výdaje na VaV, je možné největší příspěvek k celkové inovační 
výkonnosti připsat podílu zaměstnanosti ve vyspělých odvětvích zpracovatelského průmyslu. 
Významný je také příspěvek indikátoru měřícího účast obyvatel na celoživotním vzdělávání. 
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Naopak menší roli hraje komercializace výsledků výzkumu prostřednictvím patentů, veřejné 
výdaje na VaV a zásoba lidských zdrojů ve vědě a technologii.  

Inovační výkonnost regionů je tedy zatím založena spíše na postupném posunu ekonomiky 
směrem k odvětvím s vyšší přidanou hodnotou, který je do značné míry výsledkem přílivu 
zahraničního kapitálu. Naopak české regiony zaostávají jednak z hlediska dostupnosti 
kvalifikovaných lidských zdrojů pro VaV, jednak z hlediska ochrany výsledků VaV. Obě tyto 
slabé stránky mohou být částečně výsledkem slabé vazby mezi podnikatelským sektorem a 
sektorem VaV, který je soustředěn převážně na veřejných univerzitách a výzkumných 
organizacích a zaměřením těchto dvou sektorů inovačních systémů na odlišné aktivity v rámci 
výzkumu, vývoje a tvorby inovací. To podporuje i nízký počet firem v Česku využívajících 
veřejné podpory výzkumných a inovačních aktivit. Vzájemné vazby mezi těmito dvěma 
sektory jsou však podle teoretických konceptů a odborných prací pro celkovou inovační 
výkonnost klíčové, nicméně z dostupných dat je na jejich charakter možné pouze nepřímo 
usuzovat. 

Graf 6: Příspěvek k souhrnnému regionálnímu inovačnímu indexu 
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Pramen: Hollander (2007) 

Na druhé straně může slabší pozice těchto indikátorů u českých regionů poukazovat také 
na zkreslení dané velmi hrubým tříděním odvětví podle jejich technologické náročnosti – 
v českých regionech mohou mít významný podíl odvětví s vysokou technologickou 
náročností, nicméně skutečně realizované aktivity tomu nemusí odpovídat. Požadavky na 
kvalifikaci lidských zdrojů nejsou tedy ve skutečnosti tak vysoké, stejně jako požadavky na 
výzkumné a inovační aktivity. 



IMPLIKACE INSTITUCIONÁLNÍCH TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRO VÝVOJ RIS V ČESKÉ REPUBLICE 86 

4.3 Charakteristika aktivit výzkumu a vývoje v Česku 

Již předchozí souhrnné hodnocení českých regionů prostřednictvím evropských statistik 
ukázalo, že regionální rozdíly z pohledu výzkumu, vývoje a inovačních aktivit jsou zde 
významné. Hodnocení na úrovni NUTS II je však stále velmi „hrubé“ a NUTS II regiony 
nejsou v českém kontextu přirozené regiony, ale pouze uměle vytvořené statistické jednotky 
spojující často relativně odlišná území. Předchozí souhrnná hodnocení budou proto nyní 
doplněna o analýzu krajské úrovně prostřednictvím dostupných statistických údajů s cílem 
poskytnout výchozí „znalostní bázi“ pro následující hlavní analytickou část disertační práce. 

Mezi tradiční ukazatele, které se používají v současnosti pro hodnocení výzkumného a 
inovačního potenciálu, jsou výdaje na VaV. Regionální struktura těchto výdajů je uvedena 
v následující tabulce3, z níž je patrné, že výdaje na VaV jsou v Česku výrazně koncentrovány 
v podstatě do tří regionů – Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje, které se podílejí na 
celkových výdajích na VaV v Česku téměř ze ¾. Tato regionální struktura do značné míry 
kopíruje rozmístění výzkumných organizací a univerzit, které jsou v největší míře 
koncentrovány v hlavním městě a také Jihomoravském kraji. Absolutní výše výdajů je však 
samozřejmě ovlivněna velikostí a také ekonomickou úrovní regionu, a proto bývá častěji 
srovnávána tzv. intenzita výdajů na VaV vztažených k HDP dané územní jednotky. Podle 
tohoto indikátoru je postavení regionů mírně odlišné. Na prvním místě se ve sledovaném 
období drží Středočeský kraj, jehož postavení se však v důsledku vyššího růstu HDP oproti 
výdajům na VaV zhoršuje. Oproti tomu v Praze, která byla mezi kraji v roce 2006 na druhém 
místě, se intenzita VaV ve sledovaném období zvýšila. Pražský metropolitní areál je tak 
z tohoto pohledu hlavním centrem VaV v Česku. S odstupem následují Jihomoravský, 
Liberecký a Zlínský kraj4. 

Zajímavá je samozřejmě také struktura výdajů podle sektorů, ve kterých se uskutečňují, 
zjednodušeně, zda se jedná o výdaje veřejné či podnikatelské. Výdaje uskutečněné ve 
veřejném vládním sektoru, stejně jako v sektoru vysokého školství (viz příloha), jsou 
jednoznačně koncentrovány do Prahy a Jihomoravského kraje, kde je nejvyšší koncentrace 
vysokých škol5 a veřejných výzkumných institucí. Na druhé straně tyto kraje mírně ztrácejí 
v případě výdajů VaV uskutečněných v podnikatelském sektoru, které jsou však klíčové 
z hlediska konkurenceschopnosti a inovačního podnikání. Firmy a podnikatelé jsou ti, kteří 
vytvářejí bohatství a zajišťují ekonomický růst, mimo jiné i uplatňováním výsledků VaV a 
tvorbou inovací (např. WEF, 2007). Podíváme-li se podrobněji na data v tabulce, zjistíme, že 
výše podnikových výdajů na VaV příliš nekoreluje s rozsahem a předpokládanou kvalitou VŠ  
a výzkumných institucí v jednotlivých krajích. Příkladem může být rozdíl mezi úrovní 

                                                 

3 Podrobnější údaje za celé sledované období jsou uvedeny příloze. 
4 Pozice Moravskoslezského kraje v roce 2006 není v tomto případě brána v úvahu, neboť se jedná zatím pouze o 
jednoletý výkyv a případný trend potvrdí až data za další roky. 
5 V roce 2006 studovalo například v Praze a Brnem více než 60 % vysokoškolských studentů (MŠMT 2007).  
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podnikových a veřejných výdajů na VaV v Pardubickém a Zlínském kraji. V těchto krajích 
jsou podnikové výdaje (relativizované na HDP) podstatně vyšší ve srovnání s kraji 
Jihomoravským a Moravskoslezským (v tomto případě podle údajů za rok 2005), kde je 
bezesporu mnohem širší univerzitní základna. 

Tabulka 4: Výdaje na výzkum a vývoj v regionálním členění 

Celkové výdaje na VaV 

z toho 
financované z 

veřejných 
zdrojů 

z toho 
uskutečněné v 

podnikatelském 
sektoru 

z toho 
uskutečněné ve 

vládním 
sektoru 

2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 

Kraj 

v % % HDP v % v % v % 
Praha 35,7 38,4 1,83 2,45 58,0 54,9 19,0 28,4 66,2 67,3
Středočeský 25,5 17,1 3,00 2,57 5,0 6,3 39,0 22,6 8,3 12,2
Jihočeský 2,8 3,4 0,62 0,96 3,4 3,7 2,1 2,7 3,9 5,8
Plzeňský 2,3 2,7 0,55 0,82 2,6 2,5 2,4 2,8 0,3 0,2
Karlovarský 0,2 0,1 0,12 0,10 0,1 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0
Ústecký 1,8 1,2 0,33 0,28 1,4 1,1 2,1 1,5 1,5 0,2
Liberecký 2,6 3,0 0,84 1,29 1,1 1,7 3,8 3,9 0,1 0,1
Královéhradecký 2,4 2,0 0,59 0,66 1,8 2,1 3,1 1,9 0,9 1,0
Pardubický 3,5 3,9 1,01 1,48 2,0 2,3 5,1 5,2 0,2 0,4
Vysočina 1,1 1,0 0,31 0,38 0,6 0,7 1,9 1,5 0,0 0,2
Jihomoravský 10,8 10,1 1,27 1,56 16,1 15,6 6,7 7,7 15,7 11,5
Olomoucký 2,6 2,7 0,64 0,89 2,4 2,9 3,1 2,6 0,2 0,1
Zlínský 2,4 3,3 0,60 1,10 1,9 1,9 3,0 4,7 1,9 0,0
Moravskoslezský 6,2 11,1 0,78 1,64 3,7 4,3 8,4 14,9 0,9 0,8
ČR celkem 100 100 1,20 1,54 100 100 100 100 100 100

Poznámka: Výrazný nárůst výdajů na VaV v Moravskoslezském kraji je výsledkem zejména nárůstu výdajů 
jednoho subjektu v daném roce, zatím není možné potvrdit, zda se jedná o dlouhodobý trend, či se jednalo spíše 
o jednorázovou investici např. do nového technologického vybavení apod. 

Pramen: RVV 

Dalším ukazatelem, kterým je možné hodnotit základnu VaV, je počet ekonomických 
subjektů, které tyto aktivity provádějí. Zde je možné využít statistického šetření ČSÚ, který 
každoročně aktualizuje stávající databázi zpravodajských jednotek zabývajících se výzkumem 
a vývojem, a to na základě spolupráce s Radou vlády pro výzkum a vývoj, pomocí dotazů v 
jiných statistických zjišťováních a informací z relevantních administrativních zdrojů. 
Následující tabulka, kde jsou srovnány jednak počty ekonomických subjektů zabývajících se 
VaV a jednak výdaje na VaV připadající na jeden subjekt, potvrzuje v podstatě vedoucí 
postavení Prahy společně se Středočeským krajem, které je jen velmi obtížné hodnotit 
samostatně. Dále je patrné, že slabší postavení  některých dalších krajů je dáno zejména 
nízkým počtem subjektů zabývajících se VaV – intenzita výdajů na 1 subjekt je totiž v řadě 
případů vyšší než například v jinak úspěšném Jihomoravském kraji (nejvyšší rozdíl je 
v případě podnikatelského sektoru). Na druhé straně je ale třeba zmínit, že toto jednoduché 
srovnání nezohledňuje velikost subjektů, a je tedy určitým způsobem zkreslující.  Nicméně 
tyto výsledky do značné míry potvrzuje i srovnání výdajů na 1 zaměstnance ve VaV – i 
v tomto případě je na prvním místě mezi kraji Středočeský kraj, naopak například Praha či 
Jihomoravský kraj v ztrácí své předchozí výjimečně silné postavení (viz tabulka v příloze).  
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Opět je zde nutné připomenout, že tyto údaje nezohledňují zaměření VaV aktivit a jejich 
rozdílnou finanční náročnost, nicméně i tak ukazují, že samotné výdaje na VaV nejsou 
hlavním nedostatkem či slabým místem inovačních systémů v Česku. Spíše je to skutečnost, 
že subjektů, které se zabývají vlastním (a konkurenceschopným) VaV je nedostatek. To je 
významný signál pro politiky a další veřejné subjekty, které se snaží tyto aktivity podporovat 
prostřednictvím inovačních politik či strategií. Jejich zaměření by mimo jiné mělo směřovat 
k motivaci více subjektů zabývat se aktivitami VaV, a to jak samostatně, tak zejména ve 
spolupráci s dalšími subjekty, veřejnými i soukromými. 

Tabulka 5: Zpravodajské jednotky – ekonomické subjekty zabývající se VaV, 2006 

Počet ekonomický subjekt Výdaje na 1 subjekt (v tis. Kč) 
Kraj 

Celkem Podnik. 
sektor 

Vládní 
sektor Sektor VŠ Celkem Podnik. 

sektor 
Vládní 
sektor Sektor VŠ

Praha 594 412 89 60 32,3 22,8 66,2 62,3 
Středočeský  180 159 17 2 47,4 46,9 63,0 0,6 
Jihočeský  88 67 10 9 19,5 13,5 50,4 31,7 
Plzeňský  81 65 4 11 16,5 14,1 3,7 36,7 
Karlovarský  19 16 3 0 3,7 4,2 1,2 x 
Ústecký  80 63 9 8 7,4 7,9 2,0 9,5 
Liberecký  74 62 5 6 20,0 21,0 2,2 28,2 
Královéhradecký  104 88 8 6 9,5 7,1 11,1 45,5 
Pardubický  118 105 5 8 16,4 16,2 7,6 23,6 
Vysočina 76 72 4 0 6,8 7,0 3,3 x 
Jihomoravský  315 263 22 27 16,1 9,0 45,9 62,1 
Olomoucký  100 84 4 9 13,3 10,2 2,8 50,6 
Zlínský  132 122 4 6 12,5 12,6 0,5 17,7 
Moravskoslezský  181 156 5 18 30,61 31,5 14,7 30,3 
ČR celkem 2 142 1 734 189 170 23,3 19,0 46,3 46,6 

Poznámka: 1V roce 2005 byla hodnota 12,4, resp. 10,9 pro podnikatelský sektor. 
Pramen: ČSÚ – Ukazatele výzkumu a vývoje 2006 

Kromě vstupů do VaV se objevuje také stále větší snaha hodnotit také výstupy těchto 
aktivit, a zhodnotit tak efektivitu výdajů, především v případě vydávaných veřejných peněz. 
Nejčastěji využívaným indikátorem je počet registrovaných patentů, pro mezinárodní 
srovnání patentů registrovaných u Evropského patentového úřadu. Registrace patentu u EPO 
může být však pro některé firmy finančně či „byrokraticky“ hůře dosažitelná, a proto pro 
hodnocení českého kontextu budou využity zejména informace o registrovaných patentech u 
Úřadu průmyslového vlastnictví. Udělené patenty lze rozlišovat jednak podle vynálezce (resp. 
původce), jednak podle osoby, firmy nebo instituce přihlašující patent – přihlašovatele, 
přičemž vynálezce a přihlašovatel mohou být jedna a táž osoba.  

Pořadí krajů podle počtu udělených patentů je obdobné jako podle výdajů na VaV – 
jednoznačně nejvíce patentů bylo uděleno přihlašovatelům v Praze, kterou následují 
Jihomoravský a Středočeský kraj (viz tabulka 6). Podle relativizovaného počtu však výrazně 
poskočí Liberecký kraj, v jehož případě pochází téměř všechny patenty od přihlašovatelů-
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soukromých firem a který může sloužit v českém kontextu jako příklad úspěšné spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru. Ve srovnání s celkovými výdaji na VaV je příznivé i 
postavení Pardubického či Zlínského kraje, které jsou charakteristické jednoznačnou 
převahou podnikatelských výdajů na VaV 

Tabulka 6: Udělené patenty ÚPV podle krajů, 2001-2006 

od původců z ČR od přihlašovatelů z ČR Kraj 
Celkem na 1 mil. obyv. % ČR Celkem na 1 mil. obyv. % ČR 

Praha  475 407 25,1 573 491 30,1
Středočeský  185 164 9,8 185 164 9,7
Jihočeský  78 125 4,1 72 115 3,8
Plzeňský  75 136 4,0 78 142 4,1
Karlovarský  25 80 1,3 21 69 1,1
Ústecký  88 108 4,7 89 108 4,7
Liberecký  162 379 8,6 152 355 8,0
Královéhradecký  99 179 5,2 97 175 5,1
Pardubický  90 177 4,7 78 153 4,1
Vysočina 62 120 3,3 45 87 2,4
Jihomoravský  220 195 11,6 205 182 10,8
Olomoucký  85 133 4,5 79 123 4,1
Zlínský  99 167 5,2 76 128 4,0
Moravskoslezský  150 118 7,9 152 120 8,0
Celkem                 1 893 185 100,0 1 901 186 100,0

Poznámka: Počet obyvatel byl počítán jako průměr let 2001-2006 
Pramen: ÚPV, vlastní výpočty 

Předchozí výsledky potvrzují i informace o patentech registrovaných u Evropského 
patentového úřadu, kde ještě více (při relativním pohledu) vyčnívá Liberecký kraj. Ten lze 
vzhledem i k informacím o aplikaci těchto patentů považovat za kraj s dobrý, průmyslovým 
inovačním potenciálem. Stejně tak tabulka 7 ukazuje na dobrý potenciál krajů Pardubického a 
Jihomoravského. Na první pohled by se mohlo zdát také velmi dobré postavení hlavního 
města společně se Středočeským krajem, které společně tvoří v podstatě přirozený celek. 
Rozdílná specializace na veřejný a průmyslový výzkum může naznačovat, že se u 
Středočeského kraje jedná o pozitivní efekt blízkosti koncentrace veřejných VaV aktivit 
v hlavním městě. Nicméně, podrobnější analýza dat VaV (viz Žížalová, Csank 2008), že tomu 
tak bohužel zcela není. Ve Středočeském kraji jsou lokalizovány aktivity především 
zahraničních firem využívajících dostupnosti hospodářského centra, nicméně jejich vazba na 
aktivity především veřejného VaV lokalizovaného v Praze je relativně omezená. Navíc je zde 
patrná koncentrace výdajů podnikatelských VaV do jediného subjektu (přes 80 % výdajů). 
Tato skutečnost sama o sobě významně mění interpretaci výdajů VaV ve Středočeském kraji 
v blízkosti lichotivých 3 % HDP. 
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Tabulka 7: Registrované patenty u EPO podle krajů 

od původců z ČR od přihlašovatelů z ČR  
Celkem na 1 mil. obyv % ČR Celkem na 1 mil. obyv % ČR 

Praha 65 56 25,3 75 64 29,3 
Středočeský 36 32 14,0 36 32 14,1 
Jihočeský 6 10 2,3 5 8 2,0 
Plzeňský 8 15 3,1 6 11 2,3 
Karlovarský 1 3 0,4 1 3 0,4 
Ústecký 2 2 0,8 2 2 0,8 
Liberecký 27 63 10,5 26 61 10,2 
Královehradecký 10 18 3,9 10 18 3,9 
Pardubický 17 33 6,6 16 32 6,3 
Vysočina 5 10 1,9 6 12 2,3 
Jihomoravský 39 35 15,2 39 35 15,2 
Olomoucký 2 3 0,8 4 6 1,6 
Zlínský 17 29 6,6 9 15 3,5 
Moravskoslezský 22 17 8,6 21 17 8,2 
Celkem 257 25 100,0 256 25 100,0 

Poznámka: Počet obyvatel byl počítán jako průměr let 1991-2006 
Pramen: EPO – internetová databáze, vlastní výpočty 

Vzhledem k tomu, že databáze udělených patentů je vedena přímo podle jednotlivých 
přihlašovatelů, je údaje z ní možné agregovat i na nižší úrovni a srovnat tak případné 
vnitrokrajské rozdíly. Relativizované počty udělených patentů od přihlašovatelů z Česka 
podle okresů jsou znázorněny na následujícím obrázku 5, z něhož je patrné, že rozdíly uvnitř 
jednotlivých krajů jsou poměrně významné. V jednotlivých okresech vystupují jednak okresy 
krajských měst, jednak v několika případech okresy ostatní – jedná se například o Jablonec 
nad Nisou, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou či Žďár nad Sázavou. Jedná se o spíše 
střední města, kterým dominují významné podniky, v Jablonci nad Nisou například Preciosa, 
v Ústí nad Orlicí zahraniční podnik Rieter nebo ve Žďáru nad Sázavou ŽĎAS. Už tento výčet 
podniků a s ním související „výjimečné“ postavení okresů, v nichž jsou lokalizovány, 
ukazuje, že i srovnání jednotlivých patentů pouze podle jejich počtu je velmi obtížné. Navíc, 
pouhá existence patentu nic neříká o jeho komerčním úspěchu (například počtu prodaných 
licencí, jejich ceně apod.) a využití a také zprostředkovaně přínosu pro lokální či regionální 
ekonomiku.  

Na druhé straně ale údaje o registrovaných patentech, a tedy potencionálních inovacích, 
naznačují jen relativně omezenou vazbu mezi aktivitami výzkumu a vývoje převážně 
veřejných výzkumných institucí a univerzit a aktivitami soukromých subjektů.  

Stejně tak předchozí jednoduchá analýza nejčastěji využívaných a dostupných dat ukázala 
jejich relativně limitovanou vypovídací schopnost a naopak širokou podmíněnost. VaV a 
tvorba inovací jsou relativně komplexní, nelineární a také velmi heterogenní aktivity, které 
současná statistika nedokáže dostatečně popsat. Důvody byly popsány částečně již 
v teoretické části práce a také v části věnované metodice. Zjednodušeně se jedná především o 
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0 - 6,0
6,1 - 12,0
12,1 - 24,0
24,1 - 48,0
48,1 - 80,0

existenci celé řady výzkumných a inovačních aktivit a také inovací, které jsou charakteristické 
pro různá ekonomická odvětví a ekonomické aktivity a která využívají v různé míře různých 
znalostí a informací.  

Obrázek 5: Udělené patenty ÚPV od přihlašovatelů z ČR podle okresů (na 10 tis. 
obyvatel), 2001-2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: Počet obyvatel byl počítán jako průměr let 2001-2006, průměr Česka = 18,5 
Pramen: ÚPV, vlastní výpočty 

Pokud tedy chceme lépe porozumět charakteristikám VaV a inovačních aktivit, je třeba 
analyzovat také faktory, které tyto charakteristiky významně ovlivňují. Současný koncept RIS 
zdůrazňuje, že pro jednotlivá ekonomická odvětví jsou významné odlišné typy znalostí či 
přesněji znalostní základy, které vyžadují rozdílný „mix“ kodifikovatelných a 
nekodifikovatelných znalostí stejně jako odlišné organizace a instituce nebo dovednosti a 
kvalifikace a také „typy“ spolupráce. Tradiční odvětvová klasifikace a především rozlišování 
odvětví na low-tech a hi-tech je však podle současných teoretických přístupů do značné míry 
zkreslující, a doporučují proto rozlišení RIS a jejich ekonomické struktury podle znalostních 
základen. Tento přístup je určitě inovativní a lépe charakterizuje jednotlivé ekonomické 
aktivity, nicméně naráží na reálnou možnost sledování prostřednictvím dostupných 
statistických dat. I v tomto případě se musíme stále omezit na tradiční klasifikaci OKEČ, 
podle níž lze však do určité míry sledovat i význam jednotlivých znalostních základen.  

V následující části je stručně analyzován význam jednotlivých znalostních základen – 
analytické, syntetické a symbolické – v ekonomické struktuře jednotlivých krajů, a to 
prostřednictvím Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ. Ekonomická odvětví pracovních sil, 



IMPLIKACE INSTITUCIONÁLNÍCH TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRO VÝVOJ RIS V ČESKÉ REPUBLICE 92 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Pr
ah

a

St
ře

do
če

sk
ý

Ji
ho
če

sk
ý

Pl
ze
ňs

ký

Ka
rlo

va
rs

ký

Ú
st

ec
ký

Li
be

re
ck

ý

Kr
ál

ov
eh

ra
de

ck
ý

Pa
rd

ub
ic

ký

Vy
so
či

na

Ji
ho

m
or

av
sk

ý

O
lo

m
ou

ck
ý

Zl
ín

sk
ý

M
or

av
sk

os
le

zs
ký

Analytická

Syntetická

Symbolická

které jsou tříděny podle místa jejich pracoviště, byla v tomto případě klasifikována na 
čtyřmístné kódy a umožnila identifikaci těch odvětví, která lze zařadit podle charakteristik 
znalostních základen6. Analýza byla provedena za delší časové období (1995-2006), aby byla 
dosažena větší přesnost a byly v důsledku vysoké podrobnosti dat eliminovány případné 
nepřesnosti. Pro zjednodušení jsou zobrazeny výsledky za rok 2006 (graf 7). 

Graf 7: Struktura ekonomiky podle znalostních základen podle krajů (podíl v % na 
dané znalostní základně v ČR), 2006 

Pramen: ČSÚ – VŠPS, vlastní výpočty 

Prvním pohledem je otázka, nakolik jsou jednotlivé kraje „specializovány“ z pohledu jejich 
podílu na celkové zaměstnanosti (pracovní síle) v Česku. V tomto případě je možné 
jednoznačně vyčlenit Prahu a Jihomoravský kraj, které jsou hlavními centry vzdělávání, 
výzkumu a vyspělých odvětví průmyslu, tedy odvětví analytické znalostní základny, a centry 
kreativních služeb. Praha je navíc hlavním centrem „zábavních“ odvětví jako je televizní a 
rozhlasové vysílání, umělecká tvorba či reklamní činnosti. Ostatní kraje se naopak specializují 
na odvětví syntetické znalostní základny, kam patří jednak odvětví zpracovatelského 
průmyslu, jednak odvětví podnikatelských služeb, nejvyšší je podíl Moravskoslezského kraje 
jako tradičního průmyslového centra Česka. Odvětví služeb dominují především v krajích 
s velkými centry či vyšším podílem městského obyvatelstva – Jihomoravském, 
Moravskoslezském, Plzeňském či Ústeckém. Jednoznačně dominantní je však sektor služeb 
pouze v Praze, která se na vybraných odvětvích podnikatelských služeb podílí více než z 1/3. 
Praha je tak hlavním centrem terciárních a kvartérních aktivit v Česku s průmyslovějším 
zázemím lokalizovaném ve Středočeském kraji. 

                                                 

6 Struktura znalostní základen podle odvětví je uvedena v příloze, klasifikace vznikla v rámci projektu 
„Constructing Regional Advantage: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe?“, 
jehož se autorka účastnila jako jeden z řešitelů. 
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Graf 8: Struktura syntetické znalostní základny podle krajů (podíl v % na dané 
znalostní základně v ČR), 2006 

Pramen: ČSÚ – VŠPS, vlastní výpočty 

Kromě určité specializace krajů v rámci Česka byla analyzována také jejich vnitřní 
ekonomická struktura7. Z následujícího grafu (viz graf 9) je patrné, že ve všech krajích 
dominuje syntetická znalostní základna. Zatímco v Praze je však z téměř 60 % tvořena 
zaměstnaností v odvětvích podnikatelských služeb (především finančních služeb a služeb 
v oblasti výpočetní techniky), v ostatních krajích jednoznačně dominují průmyslová odvětví 
(zhruba z 90 %, u Jihomoravského kraje z 80 % v roce 2006).   

České regiony jsou si tedy s výjimkou Prahy a částečně také Jihomoravského kraje 
z pohledu dominance odvětví znalostních základen relativně podobné – měly by zde tedy 
převažovat spíše aktivity, u nichž inovace vznikají prostřednictvím nových kombinací 
dostupných a již existujících znalostí a také prostřednictvím vzájemného se učení. Z hlediska 
výzkumu by měl být pro firmy významnější zejména aplikovaný výzkum či vývoj, při kterém 
sehrávají významnou úlohu vzájemné vztahy mezi průmyslem a univerzitami, resp. 
výzkumnými organizacemi. Významným zdrojem inovací pro odvětví této znalostní základny 
jsou také nekodifikované znalosti a vzájemné, osobní vazby a spolupráce, a to ve vyšší míře 
na lokální nebo regionální úrovni. Zda tomu tak je, je předmětem výzkumu této práce.  

 

 

                                                 

7 Struktura je sledována pouze podle odvětví roztříděných do tří znalostních základen, jejichž podíl však není 
100 % - některá z odvětví nemohla být klasifikována a zůstávají jako skupina ostatních odvětví. Mezi tato 
odvětví patří například obchod a opravy, ubytování a stravování, doprava, skladování spoje, veřejná správa, 
zdravotnictví, vzdělávání (kromě VŠ), stavebnictví. 
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Graf 9: Struktura krajských ekonomik podle znalostních základen (podíl v % na 
celkové zaměstnanosti kraje), 2006 

Pramen: ČSÚ – VŠPS, vlastní výpočty 

Kromě celkové ekonomické struktury je možné podle (nikoliv běžně) dostupných 
statistických dat hodnotit také strukturu, resp. zaměření výzkumu, a to prostřednictvím 
sledování zaměstnanců VaV podle vědních oblastí8. Hlavní vědní oblastí jsou podle počtu 
zaměstnanců v Česku technické vědy, které zaměstnávají téměř 50 % zaměstnanců VaV, na 
druhém místě jsou vědy přírodní s více než 25 % zaměstnanců VaV.  Kraje je možné z tohoto 
pohledu rozdělit přibližně na tři skupiny. První jsou kraje Zlínský, Liberecký, Pardubický, 
Moravskoslezský a Plzeňský, ve kterých jsou technické vědy jednoznačně dominantní. Tyto 
kraje se vyznačovaly, s výjimkou Pardubického kraje, kde je také vyšší podíl zaměstnanců 
přírodních věd, nadprůměrným podílem syntetické znalostní základny na ekonomice kraje. 
Druhou skupinou jsou kraje, v nichž naopak dominují přírodní vědy – jsou jimi Jihočeský a 
Ústecký kraj, kde mírně dominují přírodní vědy. Vyšší je podíl přírodních věd také ve 
Středočeském kraji, nicméně nižší než podíl věd technických. Ostatní kraje tvoří relativně 
smíšenou skupinu, v níž například kraje Praha a Královéhradecký mají vyšší podíl 
zaměstnanců VaV v lékařských vědách, nicméně celkově jsou kraje rozdílné. Relativně 
nejrovnoměrnější zastoupení zaměstnanců podle vědních oborů má Olomoucký kraj, částečně 
také Královéhradecký a Jihomoravský kraj.  

Podle vědních oborů existují mezi kraji na první pohled významnější rozdíly, i přesto je 
možné říci, že podle zaměření ekonomiky krajů by zde měl převládat „prakticky“ orientovaný 
výzkum (důraz na aplikované a problémově orientované znalosti). 

                                                 

8 Struktura zaměstnanců podle vědních oblastí a krajů byla dostupná pouze z poslední dva roky, nicméně 
vzhledem charakteru výzkumných a vývojových aktivit nelze předpokládat, že by docházel meziročně 
k významným změnám. 
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Graf 10: Zaměstnanci VaV podle vědních oblastí a krajů (v %), 2007 
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Pramen: ČSÚ, vlastní výpočty 

Další možností hodnocení struktury, resp. zaměření výzkumu je sledování, kam směřují 
výdaje VaV podle rozlišení výzkumných aktivit na základní výzkum, aplikovaný výzkum a 
(experimentální) vývoj. Toto rozdělení je samozřejmě do určité míry umělé a v realitě může 
být někdy těžké najít přesnou hranici mezi těmito kategoriemi a data, získaná prostřednictvím 
dotazování jednotlivých aktérů, nemohou samozřejmě být přesná. Nicméně i přesto je možné 
prostřednictvím těchto údajů získat informace cenné pro další analýzu a interpretaci získaných 
výsledků. Nejprve bude provedeno jednoduché srovnání Česka s Evropou, Japonskem a USA. 
Z následující tabulky je patrné, že strukturou výdajů na VaV podle rozlišení tří kategorií 
těchto aktivit se mírně liší od průměru EU, a to vyšším podílem výdajů směřujících na vývoj a 
také mírně vyšším podílem výdajů na základní výzkum a naopak nižším podílem výdajů na 
aplikovaný výzkum. Tato data opět naznačují určitou mezeru mezi na jedné straně převážně 
firmami prováděného (experimentálního) vývoje a na straně druhé základním výzkumem 
realizovaným především ve veřejných výzkumných institutech. Vyšší rozdíly oproti průměru 
EU27 jsou vidět při podrobnějším rozdělení dat na jednotlivé institucionální sektory. 
Podnikatelský sektor je v Česku mnohem více zaměřen na investice do vývojových aktivit, 
naopak investice do aktivit základního výzkumu jsou minimální. Struktura investic vládního 
sektoru a sektoru vysokého školství je pak v Česku oproti EU, ale i USA a Japonsku 
v podstatě „prohozena“. V Česku je na aktivity základního výzkumu zaměřen jednoznačně 
vládní sektor (představovaný především instituty Akademie věd ČR), zatímco sektor 
vysokých škol se zaměřuje v podstatě ve stejné míře na základní i aplikovaný výzkum. U 
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ostatních srovnávaných území je tomu spíše naopak. Toto samozřejmě nemusí být slabým 
místem inovačního systému, co však ukazuje na určité nedostatky, je vysoká „specializace“ 
vládního a podnikatelského sektoru, která může být určitou překážkou při snaze o jejich 
spolupráci. Navíc, praktické poznatky autorky vedou k domněnce, že vývojové aktivity 
prováděné řadou podniků Česku jsou zaměřeny na jednoduché inovace designu, výrobních 
metod apod. motivované snahou konkurovat stále nákladově orientovaným ekonomikám a 
spíše než snahou vytvářet opravdu špičkové produkty (blíže viz Žížalová, Csank 2008). To 
může ještě více umocnit propast mezi veřejným a firemním výzkumem, a ztížit tak překonání 
této překážky.  

Tabulka 8: Výdaje na VaV podle typu financované aktivity, 2003 

Základní výzkum Aplikovaný výzkum Vývoj  Celkem 
(v mil. Eur) v  % 

Celkem     
EU27 188 973 23,1 35,2 41,4 
JAP 119 748 12,6 21,3 61,0 
USA 258 519 18,5 23,2 55,4 
ČR 1 013 25,1 30,0 44,9 
Podnikatelský sektor   
EU27 121 127 5,1 37,3 57,3 
JAP 89 783 5,9 19,3 74,5 
USA 180 343 4,1 21,3 70,1 
ČR 618 2,6 28,6 68,7 
Vládní sektor   
EU27 24 605 30,9 46,1 22,3 
JAP 11 149 30,0 29,6 37,4 
USA 32 028 12,3 24,4 32,2 
ČR 236 67,6 24,9 7,4 
Sektor vysokého a 
vyššího školství   

EU27 41 251 72,8 21,7 5,6 
JAP 16 358 36,6 23,8 6,3 
USA 35 514 83,5 27,1 8,0 
ČR 155 50,5 42,1 7,5 

Pramen: Eurostat (Statistics on research and development) 

Dokladem přetrvávajících překážek mezi jednotlivými sektory v Česku dokládají i 
nedávno zveřejněné reformy systému na podporu vědy a výzkumu9. Prvním je Bílá kniha 
reformy vysokého školství, druhá pak reforma předložené Radou pro vědu a výzkum. Ač oba 
dokumenty vznikaly částečně ve stejném období, jejich návrhy jsou velmi rozdílné a nikoliv 
provázané, jak by se dalo očekávat. Bílá kniha předpokládá, podobně jako je tomu například 
v západoevropských zemích, že základní výzkum by se prováděl především na univerzitách. 

                                                 

9 Referenční období duben 2008. 
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Podle reformy RVV by se však univerzity měly věnovat především výzkumu aplikovanému a 
základní by tak i nadále zůstal především na Akademii věd.  

Dále, celkově relativně vysoké zaměření na vývojové aktivity naznačuje charakter inovací 
a inovačních systémů v Česku, kde by podle těchto dat mělo převládat vytváření znalostí 
zaměřených na řešení praktických, aktuálních nedostatků a také využívání dostupných, 
existujících znalostí v nových kombinacích. Významnou úlohu by zde tedy měl hrát také 
proces učení se praxí, užíváním a spoluprací.  

A jaké jsou rozdíly mezi strukturou výdajů mezi jednotlivými regiony v Česku? Mnohé 
nám napoví již dříve analyzované charakteristiky ve spojení s daty předchozí tabulce, 
podrobné údaje jsou uvedeny v následujícím grafu 1110. Z něj je patrné, že struktury výdajů 
VaV podle typu financovaných aktivit odpovídá do značné míry struktuře výdajů podle 
institucionálních sektorů – na jedné straně jsou tedy kraje s vyššími podnikatelskými výdaji, 
které směřují zejména do vývojových aktivit, na straně druhé pak kraje, kterým dominují více 
veřejné výdaje a také výdaje na základní výzkum. Tento graf tedy potvrzuje specializaci 
jednotlivých sektorů na různé typy aktivit VaV. Překvapivé se může zdát postavení Prahy, u 
které by vzhledem ke koncentraci veřejných organizací VaV byl předpokládán dominantní 
podíl základního výzkumu. Nicméně, před hlavní město se v tomto případě dostal 
Jihomoravský kraj. Důvodem může být významnější zastoupení zahraničních subjektů 
(podniků pod zahraniční kontrolou)11, které se v podstatě ze zaměřují na aplikovaný výzkum a 
vývojové aktivity. V Jihomoravském kraji je však vyšší zaměření na základní výzkum i 
v případě vládního sektoru a sektoru vyššího a vysokého školství (viz příloha).  

Rozdíly mezi kraji podle charakteristik VaV jsou poměrně významné, a je proto možné se 
domnívat, že inovační systémy formující se zde se budou svými charakteristikami významně 
lišit také. Jedním z důvodů může být výše zmiňovaná odlišná dominance zahraničních firem, 
stejně jako odlišné zaměření aktivit VaV ať již podle vědních oborů či podle typu 
realizovaných aktivit. Zjednodušeně je zde tedy možné předpokládat, že v rámci společného 
národního inovačního systému bude docházet k rozvoji rozdílných inovačních systémů 
vyžadujících i odlišné podpůrné nástroje a strategie. Pro to hovoří i dosavadní srovnání 
tradičních regionálních disparit, jejichž srovnáním se nejnověji zabývali například Blažek, 
Csank (2007). 

 

 
                                                 

10 Podrobné údaje podle jednotlivých institucionálních sektorů jsou uvedeny v tabulce v příloze. 
11 V Praze bylo v roce 2006 celkem 108 soukromých podniků pod zahraniční kontrolou vykazující výdaje na 
VaV oproti 47 podnikům v Jihomoravském kraji. Podíl zahraničních subjektů na výdajích podnikatelského 
sektoru činil v Praze více než 50 %, zatímco v Jihomoravském kraji necelých 37 % (blíže viz např. Žížalová, 
Csank 2008) 
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Graf 11: Výdaje na VaV podle typu aktivity (v %), 2006 

Pramen: ČSÚ 

4.4 Shrnutí 

Tato kapitola jednoduchým způsobem představila základní charakteristiky výzkumu a 
vývoje v Česku a jeho regionech a srovnání s dalšími především evropskými zeměmi.  Česko 
si z pohledu řady ukazatelů vede především v rámci EU25 relativně dobře, v některých však 
stále zaostává a celkově se tak pohybuje kolem průměru EU25. Dále, tato jednoduchá analýza 
ukázala, že existující rozdíly mezi českými kraji jsou poměrně významné, ať již se týkají 
obecného výzkumného a inovačního potenciálu měřeného tradičními ukazateli (např. výdaje 
na VaV, počet zaměstnanců VaV apod.) nebo pokud se zaměříme na strukturu a vnitřní 
charakteristiky aktivit VaV zde prováděných. Tyto rozdíly jsou zároveň důležitým výchozím 
bodem pro následující analytickou část a interpretaci získaných výsledků a poznatků. 

Na druhé straně předchozí analýzy poukázaly na určitá omezení stávajících dostupných 
statistických informací týkající se oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Tato data jsou na jednu 
stranu velmi zajímavá a při kritickém pohledu a srovnání umožňují představu o silných a 
slabých stránkách dané země či regionu. Na druhé straně všechna tato data obsahují značné 
zjednodušení a při jejich jednoduché (statistické) interpretaci je možné dojít k zavádějícím 
závěrům. Příkladem může být hodnocení Karlovarského kraje jako kraje s vyšší inovační 
výkonností a naopak Libereckého kraje jako kraje s podprůměrnou inovační výkonností 
(Kadeřábková a kol., 2007). Stejně tak samotné výdaje na VaV, které jsou však nejčastěji 
využívaným ukazatelem především v politické a strategické sféře, nejsou samy o sobě zcela 
vypovídající. Zjednodušeně je sice možné uvažovat, že vyšší výdaje přinášejí vyšší 
pravděpodobnost úspěšných a konkurenceschopných výsledků, které by bylo možné využít 
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také komerčně, Nicméně, pokud tyto výsledky nebudou využity firmami v dané zemi či 
regionu, k celkové konkurenceschopnosti regionu nemusí ani tyto výdaje přispět. A tím se 
dostáváme v podstatě ke klíčovému tématu nejenom této práce, ale také velké části 
teoretických odborných prací v oblasti regionálního (ekonomického) rozvoje.  

Hlavním analytickým nástrojem této práce a také pravděpodobně nejčastěji využívaným 
konceptem v odborných kruzích je koncept regionálních inovačních systémů (Braczyk, 1998, 
Cooke et al., 1998). Jeho definice vycházející ze staršího konceptu národních inovačních 
systémů ((Lundvall, 1992; Nelson, 1993) zdůrazňuje existenci dvou vzájemně na sebe 
působících subsystémů, ve kterých probíhá neustálý proces vzájemného se učení. Těmito 
subsystémy jsou (Cooke et al., 1998): 

• regionální produkční systém prakticky využívající znalosti tvořený především 
soukromými firmami 

• systém tvorby nových znalostí tvořený především soukromými a veřejnými 
výzkumnými organizacemi (instituty), univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi a 
tzv. zprostředkující (intermediární) instituce a subjekty 

Pro fungování úspěšného RIS je tedy, zjednodušeně řečeno, klíčové, aby zde byly na jedné 
straně subjekty, které vytvářejí nové znalosti a zároveň na straně druhé firmy, které tyto 
znalosti přetvářejí v inovace (Cooke, 2007). Vzájemné vazby (a to v jakékoliv formě) a 
spolupráce v rámci RIS by tedy měly být klíčovou charakteristikou úspěšných inovačních 
regionů. Nicméně, pro fungování RIS je důležitý také rozmanitý soubor znalostí získaných 
firmami prostřednictvím jejich účasti na trhu (znalost potřeb poptávky, management a řízení 
technologií a výroby, marketing apod.), které vznikají prostřednictvím vazeb v rámci jednoho 
ze subsystémů, nikoliv prostřednictvím spolupráce napříč inovačním systémem. V současném 
výzkumu panuje tedy relativně silná shoda, že vzájemné interakce a spolupráce jsou klíčové 
pro úspěšnou tvorbu inovací, nicméně, jak jsou tyto vazby ve skutečnosti organizovány a také 
ovlivňovány je jedním z hlavních předmětů dalšího výzkumu. I proto bylo toto téma zvoleno 
jako rozhodující tuto disertační práci a v českém prostředí je možné do značné míry říci, že se 
jedná o téma svým charakterem pionýrské.  
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5 Analýza spolupráce a vzájemných vazeb v oblasti tvorby nových 
znalostí a inovací v České republice 

Většina současných předních teoretiků v oblasti regionálního rozvoje (např. Porter 2000, 
Reich 2003, Dicken 2007) považuje inovace za klíčový faktor dosažení a zejména udržení 
dlouhodobé hospodářské prosperity regionu1. Přestože hospodářská prosperita nebývá jedinou 
rozvojovou prioritou regionů,  rozvoj v sociální a environmentální oblasti (klíčové složky 
kvality života vnímané místními obyvateli) je do značné míry závislý na dostatečném objemu 
zdrojů generovaných místní ekonomikou. Problematiku inovací a konkurenceschopnosti je 
proto třeba vnímat jako základní (strategický) pilíř dlouhodobě udržitelné vysoké životní 
úrovně obyvatel regionů.  

Pokud inovace představují klíčový faktor dlouhodobé hospodářské prosperity regionu, 
potom schopnost vytvářet a aplikovat inovace představuje rozhodující proces, jenž by měl být 
středem pozornosti regionálních rozvojových strategií a programů. Proces tvorby inovací je 
přitom podmíněn různorodými faktory a zahrnuje celou řadu subjektů (lidé, firmy, vysoké i 
střední školy, podpůrné veřejné i soukromé instituce ad.), které tvoří tzv. regionální inovační 
systém (viz např. Cooke 2003). Lze shrnout (velmi zjednodušeně) že, analýzy regionálních 
inovačních systémů (dále jen RIS) ve vyspělých tržních ekonomikách ukázaly, že  

• neexistuje jeden univerzální (a proto obecně aplikovatelný) RIS vedoucí 
k dostatečné (a kontinuální) tvorbě inovací v regionech (viz např. Tödling, Trippl 
2005) a že  

• základem úspěšných RIS je místně specifická spolupráce firem a institucí 
zabývajících se výzkumem a vývojem a dalších subjektů, přičemž rozhodující je 
obsah, rozsah a charakter spolupráce a nikoliv její samotná existence (viz např. 
Asheim, Cooke a kol. 2005).   

Proto, aby bylo možné tvorbu inovací a inovační podnikání efektivně podporovat, je třeba 
nejdříve poznat, jakým způsobem inovace vznikají, resp. jakým způsobem se jednotlivé 
subjekty zapojují do procesu tvorby inovací a jaký je charakter jejich spolupráce a 
vzájemných vazeb. Přinést poznatky v této oblasti je cílem disertační práce a jejích analýz. 

V odborných publikacích se stále častěji objevují práce zaměřené na tuto problematiku, 
neboť vzájemné vazby a interakce jsou v procesu tvorby nových znalostí a inovací 
považovány za klíčové, nicméně jejich empirické poznání určitým způsobem zaostává za 
teoretickým pokrokem. Tyto studie jsou však velmi často zaměřené na vybraný region (resp. 

                                                 

1 Zde je vhodné upozornit, že klíčový význam inovací pro konkurenceschopnost a hospodářský růst platí jak 
na úrovni národní (resp. mezinárodní), tak na úrovni jednotlivých regionů uvnitř státu.   
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RIS) či na vybrané odvětví a aktivity či na určité typy vazeb (viz např. Jaffe, Trajtenberg 
1999, Asheim, Coenen 2005, Coenen a kol. 2004, Coenen a kol. 2006, Chaminade a kol. 
2007, Moodysson a kol. 2008). Cílem analýz provedených v této práci, spočívajících na 
využití informací a dat diskutovaných v předcházejících kapitolách, je však snaha postihnout 
spolupráci a vzájemné vazby při tvorbě nových znalostí a inovací šiřeji. Tedy, snahou je 
analyzovat jak formální tak neformální vazby a spolupráci, spolupráci vázanou na tzv. 
kodifikované i nekodifikované znalosti a informace, vazby různých typů subjektů a vazby a 
spolupráci subjektů v různých odvětvích zaměřené jak na oblast výzkumu, tak na inovační 
spolupráci, a to na různých řádovostních úrovních.  

5.1 Geografie spolupráce a vzájemných vazeb v oblasti tvorby nových znalostí a 
inovací 

Výzkum problematiky tvorby inovací a inovačního procesu se začal výrazněji vyvíjet od 
osmdesátých a především devadesátých let minulého století. V této době byla pozornost 
věnována zejména lokálním a regionálním faktorům a podmínkám, které byly považovány za 
klíčové pro konkurenceschopnost a produktivitu firem. Jejich vzájemné vazby v rámci tzv. 
průmyslových okrsků či klastrů byly považovány za hlavní zdroj růstu a inovací, přičemž 
v tomto případě hlavní teorie odkázaly na poznatky A. Marshalla z počátku minulého století 
(např. Marshall 1920). V těchto debatách byly regiony považovány za „klíčovou úroveň, kde 
jsou vytvářeny inovace prostřednictvím regionálních inovačních sítí, lokálních klastrů a 
efektů výzkumných organizací“ (Lundvall, Borrás 1997, s. 39). Nicméně, Simmie (2006) 
poukazuje na to, že velká část těchto předpokladů byla založena na víře spíše než na 
empirických poznatcích a důkazech. Některé empirické analýzy postupně ukázaly, že 
vzájemné lokální, resp. regionální vazby nejsou klíčové či samy o sobě dostačující. Z těchto 
debat postupně vznikl koncept regionálních inovačních systémů, který ač také vychází 
z lokální/regionální úrovně, zdůrazňuje také nutnost napojení na vnější zdroje nových znalostí 
a informací o současných (globálních) trendech.  

Koncept regionálních inovačních systémů je v současnosti hlavním analytickým i 
teoretickým nástrojem výzkumu regionálního rozvoje a inovačního procesu a od počátečního 
relativně obecného tvrzení o nutnosti jak vzájemných místních vazeb tak napojení na vnější 
zdroje znalostí došlo k významnému teoretickému posunu a také upřesnění. Místní a vnější 
vazby jsou v rozdílné míře významné pro různé typy znalostí, přičemž základem je rozlišení 
mezi nekodifikovanými a kodifikovanými znalostmi/informacemi. Polanyi (1967) uvedl, že 
čím více jsou znalosti nekodifikované, tím obtížnější je přenášet je, neboť jsou uvězněné 
v držitelově mysli. Oproti tomu, kodifikované znalosti mohou být převedeny do formy textu 
či symbolů, a mohou být tak snadno předány někomu i bez fyzického kontaktu. Nicméně, 
důležité je poznamenat, že žádná znalost či informace není čistě kodifikovaná či 
nekodifikovaná, neboť jakákoliv informace obsahuje i určité nekodifikované struktury, které 
jsou nutné pro její pochopení (Howels 2000). Tato jednoduchá dichotomie byla tak 
v současné literatuře doplněna o koncept znalostních bází (základen), které využívají v různé 
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míře kodifikovaných a nekodifikovaných znalostí. Tyto znalostní základny byly popsány 
v kapitole věnující se teoretickému kontextu, a proto zde uvedu jen jednoduché shrnutí. 
Analytická znalostní základna využívá především vědeckých poznatků, které jsou z velké 
části standardizovány (kodifikovány). V syntetické znalostní základně vznikají inovace 
naopak zejména prostřednictvím uplatnění existujících znalostí, resp. jejich novou kombinací 
a tyto znalosti jsou pouze částečně kodifikovány (Asheim, Gertler 2005). Význam 
nekodifikovaných znalostí je tak pro odvětví této základny mnohem významnější, neboť 
významnou roli v tvorbě inovací hraje učení se praxí, užíváním a také učení se spoluprací 
(Johnson a kol. 2002). Asheim a kol. (2007) a Moodysson a kol. (2008) argumentují, že 
odvětví analytické znalostní základny jsou méně citlivé na vzdálenost a ve velké míře 
využívají globálních znalostních sítí stejně jako lokálních vazeb. V případě syntetické 
znalostní základny však vzájemná blízkost hraje větší roli a vzájemné lokální/regionální 
vazby by měly být častější (Moodysson a kol. 2008).  

Tato teoretická diskuze je hlavním východiskem této kapitoly a také dvou hypotéz 
disertační práce: 

• Hypotéza 1: Vzhledem k současné ekonomické úrovni a typu ekonomických 
aktivit firem v Česku a charakteru jejich inovací, u kterých převládají spíše 
inkrementální inovace a postupná (technická) zlepšení, předpokládáme, že 
inovační firmy v českých regionech (zejména inovační firmy s českými vlastníky) 
spolupracují převážně s dalšími subjekty (tzn. dalšími firmami, univerzitami, 
výzkumnými institucemi apod.) lokalizovanými na regionální úrovni (tj. ve 
stejném regionu). Bude tedy převažovat horizontální forma spolupráce. V Česku 
bude za regionální úroveň považována úroveň krajů. 

• Hypotéza 4: Vzájemné vazby jednotlivých subjektů z pohledu geografické 
blízkosti se budou významně lišit podle jednotlivých znalostních bází. U 
analytické znalostí báze lze předpokládat, že spolupráce není tak závislá na 
vzájemné fyzické blízkosti, především z důvodu vysoké významnosti 
kodifikovaných znalostí. Naopak, u syntetické znalostní základny, v níž hrají větší 
roli nekodifikované znalosti a také inkrementální inovace, je vzájemná blízkost 
významnější – subjekty z této znalostní základny by měly více spolupracovat se 
subjekty ze stejného regionu. 

Daty, která budou využita pro ověřování těchto hypotéz, jsou informace získané 
prostřednictvím elektronického dotazníku mezi inovačními firmami a řízených rozhovorů ve 
vybraných firmách a výzkumných organizacích a univerzitách, dále databáze publikací ISI 
Web of Science, databáze patentů ÚPV a EPO a konečně také data z inovačních průzkumů 
ČSÚ.  
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5.1.1 Geografická dimenze znalostní a inovační spolupráce českých subjektů 

Spolupráce podnikového sektoru 
Dříve než se zaměříme na vlastní analýzu geografie znalostní a inovační spolupráce 

v Česku, je zajímavé a důležité zmínit hlavní výsledek provedených šetření a průzkumů ČSÚ. 
Rozsah spolupráce v oblasti tvorby nových znalostí (tedy především v oblastí výzkumu a 
vývoje) a tvorby inovací je v Česku relativně limitovaný, výjimkou je pouze spolupráce na 
vědeckých publikacích a odborných článcích, která je však významně ovlivněna charakterem 
některých publikací (viz níže). Podle inovačních průzkumů ČSÚ (viz kapitola Metodika) 
spolupracuje s některým dalším partnerem necelých 40 % inovačních firem v Česku. 
Obdobná úroveň spolupráce vyšla i v provedeném elektronickém dotazníkovém šetření, kde 
přibližně třetina firem uvedla spolupráci s dalšími subjekty v oblasti aktivit VaV. Inovační 
spolupráce (spolupráce na inovačních aktivitách, nikoliv pouze výlučně aktivitách VaV) však 
byla vyšší – zhruba 60 % firem uvedlo, že při tvorbě inovací spolupracují s dalšími subjekty. 
Nicméně, pokud odečteme spolupráci uvnitř skupiny podniků2, sníží se inovační spolupráce 
na přibližně 40 % z oslovených podniků. I přesto se zdá, že inovační spolupráce je 
intenzivnější než spolupráce na aktivitách VaV. Nižší intenzitu spolupráce dokládá také 
vysoký podíl aktivit VaV, které firmy provádějí vlastními silami, uvnitř svého podniku (tzv. 
„in-house“) – viz níže.  Příčinnou rozdílů mezi spoluprácí na aktivitách VaV a obecně 
inovační spoluprácí může být vnímání firem – spolupráce na VaV je chápána více formálně 
(jako účast na společných projektech), zatímco zdroje inovací mohou být pestřejší a častěji 
může být zmíněna i neformální spolupráce. 

Prvním zdrojem informací pro hodnocení geografie znalostních a inovačních vazeb 
v Česku jsou inovační šetření ČSÚ. Jejich nevýhodou je však zaměření pouze na národní a 
nikoliv regionální úrovni jako nejnižší sledovanou geografickou úroveň spolupráce, a jsou 
proto v tomto případě pouze výchozím podkladem. Šetření také nerozlišuje rozsah inovační 
spolupráce, neboť firmy nejsou dotazovány na celkový počet partnerů, ale pouze na lokalizaci 
svého partnera(ů), s kterými spolupracovali na svých inovačních aktivitách během 
předchozích tří let. Podle těchto šetření (viz tabulka 9) převažuje mezi firmami spolupráce 
s partnery lokalizovanými v Česku, resp. v národním inovačním systému. Poměrně významná 
je také spolupráce s partnery v Evropě, podíl ostatních dvou regionů (tj. USA a ostatní svět) je 
velmi malý. Jako zajímavé se nabízí srovnání spolupráce pro domácí a zahraniční firmy 
(definice podle kategorií institucionálních sektorů ČSÚ). Podíl podniků pod zahraniční 
kontrolou se v šetření ČSÚ pohybuje kolem 30 % (ve vlastním elektronickém šetření 
provedeném autorkou to bylo přibližně 17 %, viz dále). A jak toto šetření ukázalo, podniky 
pod zahraniční kontrolou mají častěji vazby na zahraniční partnery, nejčastěji svou mateřskou 
firmu či ústředí a další pobočky zahraničního majitele – více než 50 % podniků pod 

                                                 

2 Skupina podniků se skládá ze dvou nebo více právně definovaných ekonomických subjektů, které jsou pod 
společným vlastnictvím. 
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zahraniční kontrolou, kteří spolupracují s dalšími subjekty na svých inovačních aktivitách, 
uvedlo, že jejich klíčovým partnerem jsou další podniky uvnitř skupiny podniků3. Dokládají 
to údaje v tabulce č. 10. 

Tabulka 9: Podíl partnerů inovačních aktivit podle regionu jejich lokalizace – podniky 
s inovací produktu či procesu (v %) 

 Česko Evropa USA Svět 
Šetření 2005 58,7 32,3 4,9 4,1 
Šetření 2006 58,5 32,0 4,9 4,6 

Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ – šetření o inovacích 2005, 2006 

Tabulka 10: Podíl partnerů inovačních aktivit podle regionu jejich lokalizace – podniky 
pod zahraniční kontrolou s inovací produktu či procesu (v %) 

 Česko Evropa USA Svět 
Šetření 2005 43,8 43,4 7,3 5,5 
Šetření 2006 43,3 43,1 6,9 6,7 

Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ – šetření o inovacích 2005, 2006 

Vzhledem k omezeným informacím dostupných statistických dat, bude využito pro 
hodnocení geografie inovační spolupráce především dotazníkové šetření provedené autorkou 
mezi firmami. Dotazníkové šetření bylo provedeno na jaře roku 2008 a bylo v něm získáno 
celkem 109 vyplněných dotazníků (blíže viz kapitola Metodika práce). Otázek, týkajících se 
této oblasti, bylo v dotazníku několik, vždy položeny poněkud odlišným způsobem tak, aby 
byla zajištěna lepší reprezentativnost získaných odpovědí. První z otázek, která se týkala 
inovační spolupráce byla zahrnuta do úvodní, obecnější části dotazníku a týkala se rozsahu 
obchodních vztahů/vazeb a kontaktů podniků. V této otázce měli oslovení představitelé firem 
odhadnout rozsah jejich obchodních vztahů, které jsou zdrojem inovací podle definovaných 
řádovostních úrovní. Odpovědi na tuto otázku jsou uvedeny v následující tabulce 11.  

Tabulka 11: Geografická struktura obchodních vazeb a kontaktů, které jsou pro 
podniky zdrojem inovací (v %) 

Podíl obchodních vazeb podle řádovostních úrovní  
město kraj ČR EU25 Ostatní Evropa Ostatní svět 

Průměr 14,9 22,7 42,1 16,9 0,9 2,6 
Vážený průměr1 8,0 27,8 43,2 19,2 0,5 1,3 

Poznámka: 1 Váženo počtem zaměstnanců firmy; počet 
Pramen: Vlastní šetření březen-duben 2008 

                                                 

3 Specifické chování firem pod zahraniční kontrolou, resp. pobočky zahraničních (nadnárodních) firem 
v oblasti VaV a inovací oproti domácím podnikům ukázali prostřednictvím empirické analýzy také Knell, 
Srholec (2004) a Srholec (2005c). Podle jejich závěrů, podniky pod zahraniční kontrolou se méně zabývají 
aktivitami VaV a v případě inovací častěji spolupracují s vnějšími zahraničními partnery než partnery z Česka.  
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Z této tabulky je patrné, že v případě obchodních kontaktů, které jsou pro firmy zdrojem 
inovací je nejvýznamnější geografickou úrovní úroveň národní, následována úrovní 
regionální/lokální. Firmy tedy v největší míře navazují inovační kontakty s dalšími subjekty 
lokalizovanými v jiném regionu (kraji) v Česku. Tyto vazby jsou velmi podobné „tradičním“ 
tržním vazbám oslovených podniků na své dodavatele a zákazníky, naopak v případě 
zaměstnanců hledají firmy své pracovníky převážně na lokální či regionální úrovni. 
Podobnost inovačních kontaktů a kontaktů se svými dodavateli a zákazníky velmi 
pravděpodobně souvisí s charakterem inovací, které tyto podniky realizují. Z velké části se 
totiž jedná o inovace, jejichž zdrojem jsou mimo vlastního podniku (zaměstnanců, vlastního 
VaV apod.) v největší míře právě dodavatelé a zákazníci. U oslovených firem tak s největší 
pravděpodobností, a potvrdily to i následně provedené rozhovory, převažují inkrementální 
inovace reagující například na nové požadavky zákazníků (viz dále). Geografická struktura 
tradičních obchodních kontaktů je pro srovnání uvedena v následující tabulce 12. 

Tabulka 12: Geografická struktura obchodních vazeb a kontaktů (v %) 

Podíl obchodních vazeb podle řádovostních úrovní  
město kraj ČR EU25 Ostatní Evropa Ostatní svět 

Dodavatelé zboží 
Průměr 9,6 18,4 38,9 22,9 2,5 6,4 
Vážený průměr1 8,1 13,9 38,4 31,2 3,2 4,4 
Dodavatelé služeb 
Průměr 29,9 25,6 33,0 4,7 1,9 2,7 
Vážený průměr1 24,8 30,3 30,1 8,2 1,6 2,0 
Zákazníci 
Průměr 9,3 14,8 38,2 27,0 4,2 6,5 
Vážený průměr1 7,5 8,6 33,4 38,2 5,5 7,2 

Poznámka: 1 Váženo počtem zaměstnanců firmy 
Pramen: Vlastní šetření březen-duben 2008 

Další otázky v dotazníku byly zaměřeny již konkrétněji na spolupráci v oblasti výzkumu a 
vývoje a na inovační spolupráci4. Nejprve bude tedy pozornost věnována spolupráci v oblasti 
VaV. Zde byly firmy dotázány, pokud investují do aktivit VaV, kolik těchto investic směřuje 
na aktivity VaV realizované v rámci firmy (realizované jejími vlastními pracovníky) a kolik je 
investováno do aktivit VaV realizovaných mimo podnik (bez ohledu na to, zda firmy mají 
vlastní oddělení VaV či provádějí vlastní VaV, tj. mohou zde být i firmy, které všechny své 
investice do VaV investují mimo podnik). V případě aktivit realizovaných mimo podnik, pak 
byly oslovení dotázáni na to, kde jsou tyto aktivity „nakupovány“, resp. kam směřují tyto 

                                                 

4 V dotazníku byla záměrně rozlišena spolupráce na aktivitách VaV a šířeji pojatá inovační spolupráce, a to 
z důvodu na jedné straně vzájemné závislosti těchto konceptů – inovace jsou závislé na širokém spektru nových 
znalostí a výzkum je jejich důležitým zdrojem, od jeho výsledků nemusí vést přímá, jednoznačná cesta 
k inovacím, na straně druhé kvůli subjektivnímu charakteru odpovědí a snaze podchytit všechny formy 
spolupráce při tvorbě inovací.  
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společné investice do aktivit VaV. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že pokud firmy investují 
do aktivit VaV, investují nejčastěji v rámci podniku – podle výsledků elektronického 
dotazníku přibližně tři čtvrtiny investic do VaV je investováno v rámci vlastního podniku. 
Pokud však již podniky investují do aktivit VaV mimo svůj podnik, kam jsou tyto investice 
nejčastěji směřovány?  

Tabulka 13: Investice do aktivit VaV realizované mimo podnik (společně s dalším 
subjektem) podle geografické lokalizace (v %) 

Vnější investice do VaV podle následujících 
regionů  

Kraj Česko Svět 
ve vlastním podniku (v jiných závodech/pobočkách apod.) 11,7 8,4 6,0 
v jiném soukromém podniku 12,6 31,2 1,7 
ve veřejných výzkumných institucích/organizacích 2,5 4,0 1,2 
na univerzitě/VŠ 9,2 11,1 0,5 
Celkem 36,0 54,7 9,4 

Pramen: Vlastní šetření březen-duben 2008 

Spolupráce v oblasti VaV, vyjádřená jako společné investice firem s dalšími subjekty, se 
mírně liší od předchozí otázky zaměřené na obchodní „inovační“ kontakty. Firmy podle 
těchto výsledků spolupracují s dalšími subjekty lokalizovanými převážně v Česku či přímo ve 
stejném regionu, kde je lokalizována oslovená firma, přičemž podíl národní úrovně je zhruba 
o polovinu vyšší. Tyto výsledky jsou tak částečně v souladu s teoretickými předpoklady a 
daty analyzovanými v předchozí části. Podle kapitoly věnující se analýze národního kontextu 
pro inovace je zřejmé, že firmy v Česku se zaměřují především na vývojové aktivity případně 
na aplikovaný výzkum5. V obou případech se jedná s největší pravděpodobností o aktivity 
motivované zejména snahou o odstranění současných nedostatků, snahou o úspory či snahou 
vyhovět přáním zákazníků. Nové znalosti představují nejčastěji kombinace stávajících 
znalostí a jsou často výsledkem procesu učení se, a to učení se praxí, používáním a také 
spoluprací. V tomto procesu hrají důležitou roli nekodifikované, místně-specifické znalosti, a 
i proto mají vyšší význam právě místní vazby mezi jednotlivými aktéry. Význam globálních 
vazeb se podle výsledků šetření jeví nejméně významný, nicméně ani místní vazby (chápané 
zde jako vazby subjektů v rámci jednoho kraje) nejsou pro oslovené firmy těmi 
nejvýznamnějšími. Podniky navazují znalostní spolupráci především v rámci národního 
inovačního systému, což může být do určité míry ovlivněno i koncentrací výzkumných a 
vývojových kapacit v Česku, kdy firmy v některých krajích mohou obtížněji hledat partnera. 
To částečně dokládají výsledky firem lokalizovaných v hlavních „výzkumných“ centrech 
Česka – v Praze společně se Středočeským krajem a v Jihomoravském kraji. Zde firmy 
spolupracují ve větší míře se subjekty ze stejného kraje (přibližně 55 % investic VaV je 

                                                 

5 Charakter aktivit VaV soukromých subjektů v Česku byl podrobněji analyzován také v rámci příspěvku 
Žížalová, Csank (2009).  
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realizováno ve spolupráci se subjekty ze stejného kraje) než je tomu v případě subjektů 
z ostatních Českých krajů (zde je podíl přibližně 34 %).  Nejvyšší je v tomto případě podíl 
spolupráce s místními univerzitami, což je možné v podstatě jednoznačně připsat jejich 
rozmístění v Česku (viz např. Urbánková 2007). Oproti tomu při spolupráci s dalšími 
soukromými subjekty převažuje spolupráce na národní úrovni pouze mírně nad úrovní 
regionální (22 % oproti 18 %).  

V rámci elektronického dotazníku byla položena ještě jedna otázka týkající se spolupráce 
v oblasti VaV. V té byly firmy požádány lokalizovat vždy tři nejvýznamnější partnery, 
s kterými společně realizují (resp. investují do) aktivity VaV, a to pro soukromé subjekty 
(další podniky), univerzity a jiné výzkumné organizace. I zde vyšly výsledky obdobně – 
největší podíl partnerů je lokalizován na národní úrovni (přibližně 50 % u uvedených 
nejvýznamnějších partnerských subjektů). Rozdílný je však podíl partnerů na regionální a 
globální úrovni, které v tomto případě mají podobný poměr (28 % pro regionální vs. 22 % pro 
globální partnery). Ve spojení s předchozí otázkou je možné říci, že partnerství na regionální 
úrovni hraje pravděpodobně větší roli, neboť podniky investují v rámci těchto partnerství 
vyšší podíl svých výdajů (investic) na VaV. Nicméně z hlediska prostého sledování lokalizace 
partnerů mají firmy své partnery do stejné míry na globální a regionální úrovni.  

Další otázka se týkala spolupráce na inovačních aktivitách – konkrétně toho, s jakými 
subjekty podle geografické úrovně spolupracoval oslovený podnik na svých inovačních 
aktivitách v letech 2004-2007. Podniky měly u této otázky možnost uvést všechny typy 
partnerů, s kterými spolupracují na všech zvolených geografických úrovních, přičemž význam 
jednotlivých partnerství nebyl kvalitativně rozlišen. Všechny byly hodnoceny stejně, 
zjednodušeně řečeno hodnotou „ANO-NE – 1-0“, bez ohledu na to, zda na dané úrovni má 
firma u daného typu partnera pouze jednoho nebo více. Odpovědi shrnuje následující 
tabulka 14. I tato tabulka hovoří pro převažující spolupráci v rámci národního inovačního 
systému, následovanou spoluprací s partnery lokalizovanými v rámci členských zemí EU25. 
Nižší podíl zahraničních partnerů oproti průzkumům ČSÚ je velmi pravděpodobně dán nižším 
podílem podniků pod zahraniční kontrolou ve vlastním šetření. 

Tabulka 14: Podíl partnerů inovačních aktivit podle regionu jejich lokalizace (v %) 

 Kraj Česko EU25 Ostatní Evropa Ostatní svět Celkem 
Počet 46 143 60 9 15 273 
Podíl v % 16,9 52,5 21,9 3,1 5,6 100,0 

Pramen: Vlastní šetření březen-duben 2008 

Provedené šetření mezi firmami, zaměřené na jejich znalostní a inovační vazby ukázalo, že 
firmy navazují spolupráci v oblasti aktivit VaV a tvorby inovací v podstatě na všech 
geografických úrovních, nicméně národní úroveň, tzn. vazby se subjekty lokalizovanými 
v ostatních regionech Česka, se jeví tou nejvýznamnější. Mírně odlišné výsledky byly zjištěny 
pro společné investice do VaV a pro inovační spolupráci, přičemž v prvním případě je možné 
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významnější úlohu národních vazeb částečně přičíst rozmístění výzkumných kapacit v Česku. 
Tyto výsledky nejsou zcela v souladu s definovanými hypotézami a teoretickými 
předpoklady. Podle charakteru inovačních aktivit, na které lze usuzovat z analyzovaných dat 
v předcházející kapitole, a teoretických konceptů jsme předpokládali klíčový význam 
regionální úrovně. Podle výsledků šetření se však zdá, že klíčovou úrovní pro spolupráci 
firem je národní úroveň a regionální, ač také významná, nehraje takovou roli.  

Dále, aktivity VaV zahrnují častěji větší podíl kodifikovaných či standardizovaných 
znalostí, které je možné snadněji přenášet bez ohledu na geografickou vzdálenost a bylo by 
zde tedy možné přepokládat vyšší podíl mezinárodních vazeb. Naše výsledky však ukazují 
opak. Naopak spolupráce na inovačních aktivitách, které v případě českých firem zahrnují 
převážně inkrementální inovace, zahrnuje větší podíl nekodifikovaných znalostí a lokální 
vazby, formální i neformální, by zde měly být významnější (viz např. (Bathelt a kol. 2004). 
Rozdíl v charakteru spolupráce na aktivitách VaV a inovační spolupráce, tj. vyšší význam 
národní úrovně v případě spolupráce v oblasti VaV, částečně potvrzuje rozdílný význam 
různých vazeb podle toho, jaký typ znalostí je obsahem spolupráce. Výsledky však nejsou 
jednoznačné, což potvrdily i navazující rozhovory. 

Vzhledem k nejednoznačným výsledkům toto šetření ukazuje, že vzájemné vazby v oblasti 
VaV a tvorby inovací jsou ovlivněny nejenom charakterem aktivit a znalostí, které 
pravděpodobně zahrnují, ale také dalšími charakteristikami na straně firem. Jednou z nich je 
například vlastnictví, dále také geografická struktura (lokalizace) zákazníků/klientů či 
dodavatelů, kteří jsou u oslovených firem významným zdrojem inovací.  

K přesnějšímu zdůvodnění geografie znalostní a inovační spolupráce byly proto provedeny 
také řízené rozhovory s vybranými firmami (blíže viz kapitola Metodika). V těchto 
rozhovorech uvedli oslovení, že spolupráce se subjekty v jejich blízkosti přináší určité výhody 
– zejména možnost flexibilnější spolupráce a komunikace, možnost ad hoc schůzek a také 
úsporu nákladů na potřebnou komunikaci. Na druhé straně ale většina oslovených manažerů 
podotkla, že výběr partnera závisí spíše na „společných zájmech“ (chápáno jako zaměření na 
podobné typy aktivit a znalostí) a také vzájemné doplňkovosti. Jde tedy zjednodušeně o to, 
jaká je kvalita potencionálního partnera a zda vlastní (přináší) nějaké specifické know-how, 
které daná firma nemá či by bylo pro ni například příliš nákladné si ho obstarat vlastními 
silami. Vlastní region je pro firmy významný především jako zdroj kvalifikované pracovní 
síly, což může být v Česku umocněno navíc stále relativně nízkou mobilitou pracovníků 
(Vavrejnová 2004). Zde hraje stále větší roli také spolupráce se školami, včetně škol 
vysokých. V oblasti inovací a VaV se však tato spolupráce jeví zatím limitovaná. 

Spolupráce při tvorbě formálních výstupů inovačních aktivit 
Dalším zdrojem informací pro hodnocení znalostní a inovační spolupráce českých firem a 

dalších subjektů inovačního systému byly databáze registrovaných a platných patentů ÚPV a 
EPO. V databázi ÚPV byla analyzována data za období 2000-2006, kdy zde bylo 
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přihlašovateli z Česka registrováno celkem 1 901 patentů. Již na první pohled se zde potvrzuje 
relativně nízká úroveň spolupráce českých firem v oblasti VaV a inovací ústící právě do 
registrace patentu. Z celkového počtu patentů jich pouze 243 bylo registrováno více než 
jedním přihlašovatelem. Další obecnou charakteristikou je skutečnost, že u patentů s více 
přihlašovateli převládají přihlašovatelé-fyzické osoby (patentů s více přihlašovateli 
registrovaných pouze fyzickými osobami bylo celkem 149), a vzájemná spolupráce firem či 
výzkumných organizací a univerzit je nižší. Při hodnocení geografické struktury spolupráce 
bylo postupováno podle pořadí jednotlivých přihlašovatelů, tzn. spolupřihlašovatelé vždy byli 
přirazeni k přihlašovateli uvedeném na prvním místě (s pořadím jedna) tak, aby bylo možné 
tuto charakteristiku sledovat. Výsledky tohoto mapování jsou uvedeny v následující tabulce 
15. Z té je patrné, že v tomto případě je spolupráce subjektů z jednoho regionu (kraje) 
významná, přibližně polovina spolupřihalšovatelů vždy pochází ze stejného kraje jako první 
přihlašovatel patentu. Zahraniční spolupráce je oproti tomu minimální, spolupřihlašovatel ze 
zahraničí byl uveden pouze u 26 patentů. Mezi jednotlivými kraji jsou však určité rozdíly. 
Nejintenzivnější spolupráce na regionální úrovni probíhá v tomto případě v rámci pražského 
metropolitního regionu zahrnujícího Prahu a Středočeský kraj. Tyto kraje tvoří v podstatě 
přirozený celek, a proto je vhodné i vazby napříč jimi chápat jako vazby lokální/regionální. 
Tento region disponuje velmi širokou výzkumnou a inovační základnou zahrnující celou řadu 
oborů a odvětví, což velmi patrně usnadňuje nalézt vhodného (komplementárního) partnera 
přímo v daném regionu. Vysoká míra lokální/regionální spolupráce je zaznamenána i u 
většiny ostatních krajů, nejvyšší v případě Plzeňského kraje a kraje Vysočina, nejnižší naopak 
v Libereckém a Olomouckém kraji. Nicméně celkově u těchto krajů byl počet 
spolupřihlašovatelů výrazně nižší. 

Tabulka 15: Počet spolupřihlašovatelů u patentů registrovaných přihlašovateli z Česka 
u ÚPV podle krajů, 2000-2006 
 PHA STČ JHČ PLZ KVK ULK LIB KHK PAK VYS JHM OLO ZLK MSK Zahr.
PHA 69 19 1 3  3 6 2 2 4 5  2 2 13 
STČ 19 11 1 2 1   1      4 3 
JHČ 5 1 10   1 1   1     1 
PLZ 4   12  2          
KVK                
ULK 4 3    9 1  2 1    1  
LIB       3 1 1  3 2    
KHK        2 1  1     
PAK 1 4 1     2 3  1     
VYS          4 1 1    
JHM 1  1   3 1  2  15 2 2 2 4 
OLO 1          9 3    
ZLK 2        1  3  5 1 5 
MSK 2 5 1 3          16 3 

Pramen: Databáze ÚPV – vlastní analýza 
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Patenty registrované u EPO přihlašovateli z Česka byly sledovány prostřednictvím on-line 
databáze EPO (Espacenet) a mapovány byly za období 2000-2007. V tomto období bylo 
prostřednictvím zmíněné databáze nalezeno celkem 406 patentů registrovaných přihlašovateli 
z Česka. Geografická struktura spolupřihlašovatelů je uvedena v tabulce 16. Stejně jako 
v předchozím případě je celková intenzita spolupráce relativně nízká – z celkového počtu 
patentů jich pouze 51 bylo registrováno více než jedním přihlašovatelem. Vzhledem k velmi 
malému počtu spolupřihlašovatelů je obtížné charakterizovat geografickou strukturu, 
nicméně, podobně jako u patentů registrovaných u ÚPV se zdá, že zde převládá spolupráce na 
regionální úrovni, nejintenzivněji v tomto případě v Praze. Zahraniční spolupráce z pohledu 
patentů je pak, s výjimkou Prahy, spíše zanedbatelná. 

Tabulka 16: Počet spolupřihlašovatelů u patentů registrovaných přihlašovateli z Česka 
u EPO podle krajů 
 PHA STČ JHČ PLZ KVK ULK LIB KHK PAK VYS JHM OLO ZLK MSK Zahr.
PHA 21 3 3 2          1 10 
STČ  5 1     2      2 2 
JHČ 1  3             
PLZ    8   1        1 
KVK                
ULK          1      
LIB       1         
KHK       1 1        
PAK 3          1     
VYS         1 1 1 1    
JHM      2     3   1 3 
OLO 1               
ZLK             1   
MSK 1 1            7 1 

Pramen: Databáze EPO „Espacenet“  – vlastní analýza 

Předchozí část této kapitoly se zaměřila na hodnocení spolupráce soukromých podniků, 
které jsou v procesu tvorby inovací klíčové – u nich totiž nejčastěji dochází ke komercializaci 
(komerčnímu využití) nových poznatků přinášející ekonomický a hospodářský růst. Podniky 
jsou však pouze jedněmi ze subjektů inovačních a znalostních „sítí“. V následující části 
analýzy bude proto pozornost věnována znalostní spolupráci výzkumných institucí 
(organizací) a univerzit.  

Spolupráce výzkumných organizací a univerzit 
Pro tuto analýzu bylo zvoleno mapování publikační činnosti jednotlivých subjektů a 

hodnocení spolupráce při tvorbě těchto relativně standardizovaných výstupů aktivit VaV. 
Hodnocení probíhalo prostřednictvím mapování publikační činnosti identifikovaných 
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výzkumných organizací a univerzit, ale i dalších subjektů, které jsou v této databázi uvedeni 
jako autoři publikací,  podle jednotlivých krajů za období 2002-20066. 

Geografická struktura spoluautorů vědeckých publikací českých autorů převážně z 
univerzit a výzkumných organizací je poměrně odlišná od předchozích identifikovaných 
inovačních vazeb podniků (viz tabulka 17). V případě vědeckých publikací je patrná zcela 
jednoznačná orientace na spolupráci se zahraničními autory – podíl zahraničních spoluautorů 
dosahuje zhruba dvou třetin, u hlavního města pak téměř tří čtvrtin z celkového počtu 
spoluautorů. Naopak u ostatních krajů je bez započítání výsledků za Prahu mírně převažující 
spolupráce s autory z českých institucí. Poměrně významná je také spolupráce s autory 
(dalšími vědci) pocházejícími z institucí lokalizovaných ve stejném regionu, a to jak pro 
Prahu tak i ostatní regiony celkem. 

Tyto výsledky jsou opět pouze částečně v souladu s teoretickými předpoklady. Spolupráce 
na odborných publikacích, které jsou výsledkem aktivit VaV, zahrnuje větší podíl 
kodifikovaných znalostí. Je tak možné očekávat vazby, které nejsou tak závislé na 
geografické blízkosti, naopak jsou více ovlivňovány snahou získat „specifické“ globální a 
nejnovější informace a znalosti z daného oboru. Tyto vazby jsou formovány nejčastěji 
prostřednictvím vědecké spolupráce v rámci jednotlivých „znalostních“ (vědeckých) komunit 
(Asheim a kol. 2007). Světový výzkum je často koncentrován do několika center, často 
spojených s nejvýznamnějšími univerzitami a výzkumnými instituty, která jsou propojena 
s dalšími vědeckými pracovišti z daného oboru po celém světě (Cooke 2005). Lze zde tedy 
předpokládat vyšší podíl mezinárodních kontaktů, který se ve výsledcích potvrdil jednoznačně 
pouze v Praze a Středočeském kraji. Na druhé straně ale i pro výzkumná pracoviště a 
univerzity hrají roli místní vazby umožňující častější osobní komunikaci a setkání a zahrnující 
formální i neformální spolupráci, které mohou vyústit ve společné výsledky. Regionální 
úroveň je však významnější opět pouze u několika regionů. Podle provedených rozhovorů 
s představiteli vědeckých institutů a univerzit (celkem provedeno 30 rozhovorů) jsou tyto 
vazby jednodušší z hlediska jejich navázání a jejich obsahem jsou často neformální kontakty a 
setkávání, které jsou však důležité pro tzv. „brainstroming“ a vznik nových nápadů a 
myšlenek i mobilitu především mladých výzkumníků. Při hledání partnerů je však podle 
dotázaných klíčová jejich specializace a zaměření, stejně jako jejich pověst, resp. prestiž 
pracoviště a jeho zaměstnanců. A tyto partnery na regionální úrovni často nenaleznou. 
Důležité je však poznamenat, že spolupráce byla sledována na úrovni celých organizací, 
pokud by bylo možné zahrnout také spolupráci uvnitř těchto organizací, mohl by se význam 
regionální úrovně zvýšit. 

                                                 

6 Podrobné výsledky podle jednotlivých krajů jsou uvedeny v příloze. 
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Tabulka 17: Počet spoluautorů publikací českých autorů z databáze ISI Web of Science, 
2002-2006 

Počet spoluautorů podle geografického regionu  
Kraj Ostatní Česko Česko celkem Zahraničí Celkem 

 Absolutně 
Celkem (všechny kraje) 12 532 9 093 21 625 42 452 64 077 
Praha 9 000 3 516 12 516 34 615 47 131 
Kraje bez Prahy 3 532 5 577 9 109 7 837 16 946 
 v  % 
Celkem (všechny kraje) 19,6 14,2 33,7 66,3 100,0 
Praha 19,1 7,5 26,6 73,4 100,0 
Kraje bez Prahy 20,8 32,9 53,8 46,2 100,0 

Pramen: ISI Web of Knowledge, Web of Science – vlastní analýza 

  Celkově tak charakter spolupráce výzkumných organizací a univerzit v Česku odpovídá 
modelu identifikovanému i v některých dalších zahraničních studiích nazvanému „local node-
global network geography“ (Gertler, Levitte 2005, Moodysson a kol. 2008) pouze v některých 
regionech. Oproti regionům analyzovaným v těchto studiích zde chybí s výjimkou Prahy, 
Středočeského a Jihočeského kraje výrazná regionální koncentrace spolupráce. To může být 
opět dáno výraznou koncentrací univerzit i výzkumných institutů do několika krajů, 
především Prahy a Jihomoravského kraje, s kterými pracoviště z dalších krajů navazují 
spolupráci. Překvapivé proto mohou být výsledky za Jihomoravský kraj, kde spolupráce na 
regionální úrovni mírně zaostává za úrovní národní. Vyšší spolupráce na regionální úrovni 
oproti národní úrovni v Praze a Středočeském kraji je dána vysokou koncentrací výzkumných 
pracovišť v tomto regionu, u Jihočeského kraje je naopak dána spíše zaměřením výzkumu. 
Ten je svou povahou z velké části regionálně specifický a ovlivněný místními přírodními i 
socio-ekonomickými podmínkami, mezi které je možné zařadit mimo jiné rybníkářskou 
tradici či specifický biologický výzkum. Mezinárodní vazby jsou však i v tomto kraji přesto 
(mírně) vyšší. Tyto dva (resp. tři) regiony, společně ještě s Jihomoravským krajem, 
odpovídají tedy výše zmíněnému charakteru znalostní spolupráce. U ostatních českých krajů 
již není možné tak jednoznačně hovořit také o lokálních/regionálních centrech s globálními 
(mezinárodními) vazbami. Důvodem může být charakter výzkumu, který nemusí být 
dostatečně atraktivní pro mezinárodní spolupráci, jistá uzavřenost pracovišť, či nedostatečná 
jazyková vybavenost, nicméně toto jsou spíše spekulativní faktory, které nelze jednoznačně 
provedeným výzkumem potvrdit. Pouze minimální regionální spolupráci lze vysvětlit absencí 
vhodných partnerů a vysokou koncentrací kapacit VaV do několika málo regionů. 

Srovnání výsledků analýz a hodnocení spolupráce v oblasti VaV aktivit a tvorby inovací 
mezi firmami a výzkumnými instituty a univerzitami je možné interpretovat i v souvislosti 
s daty analyzovanými v předchozí kapitole. Zatímco firmy se ve své spolupráci zaměřují na 
partnery na regionální a národní úrovni, výzkumné instituty a univerzity spíše na partnery 
zahraniční. To odpovídá rozdílům v zaměření výzkumných aktivit – zatímco 
v podnikatelském sektoru podle dat ČSÚ převažují výdaje investované do vývojových aktivit, 
u výzkumných institutů a univerzit, které lze zařadit do vládního sektoru a sektoru vysokých 
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škol, převládají výdaje směřující do aktivit základního, případně aplikovaného výzkumu. 
Vývojové aktivity, i podle provedeno šetření, zahrnují velmi pravděpodobně méně 
kodifikovaných a standardizovaných znalostí a informací a naopak jsou více spojeny 
s procesem učení se a spolupráce, případně alespoň vzájemných vazeb, mezi jednotlivými 
subjekty, zejména těmi, které jsou zapojené do produkčních řetězců firem (dodavatelé, 
zákazníci ad.). Podle teoretických předpokladů jsou pro tyto aktivity typické a významné více 
vzájemné vazby mezi lokálními subjekty. To však provedené analýzy nepotvrzují – firmy 
lokalizované v Česku navazují spolupráci častěji se subjekty na národní úrovni, spolupráce se 
subjekty lokalizovanými ve stejném regionu je významná, nehraje však klíčovou roli.  

Patrný je však rozdíl oproti spolupráci výzkumných institutů a univerzit, u nichž lze díky 
zaměření na základní a aplikovaný výzkum předpokládat spolupráci zaměřenou převážně na 
kodifikované (standardizované) znalosti7. Tento typ spolupráce je podle předpokladů méně 
citlivý na vzájemnou fyzickou/geografickou blízkost spolupracujících partnerů. Ve prospěch 
tohoto předpokladu hovoří také výsledky analýzy publikační činnosti zahrnující publikace 
zejména českých výzkumných institutů a univerzit. Ta je celkově zaměřená v případě 
spolupráce na zahraniční partnery, nicméně  při pohledu na jednotlivé kraje toto platí pouze 
pro některé z nich. Podle těchto do značné míry odlišných charakteristik spolupráce 
podnikatelského a v podstatě veřejného sektoru se lze již nyní domnívat, že jejich vzájemná 
spolupráce bude limitovaná.  

Stejně tak však tato analýza a její výsledky poukazují, že geografická vzdálenost, resp. 
blízkost není pro znalostní a inovační spolupráci klíčová, ač v řízených rozhovorech 
dotazovaní zmiňovali její nesporné výhody. Řada dotazovaných pak také uvedla, že by rádi 
měli své partery lokalizované v blízkosti, nicméně tito partneři by museli splňovat další pro ně 
významnější podmínky, jako je jejich zaměření (realizované aktivity a jejich obor), prestiž a 
kvalita a také určitá doplňkovost vůči aktivitám realizovaným v rámci daného subjektu. 

Výsledky analýzy publikační činnosti jsou však do určité míry ovlivněny charakterem 
publikací – v případě publikací se zahraničními autory se mnohem častěji objevují publikace 
čítající několik desítek spoluautorů, zatímco u publikací s českými spoluautory převažují 
publikace s menším počtem autorů. To naznačuje do určité míry vyšší uzavřenost českých 
vědeckých pracovišť a širší mezinárodní spolupráci pouze na několika větších projektech, 
spíše než dlouhodobou, intenzivnější spolupráci. To hovoří ve prospěch některých kritiků 
školy učících se regionů (např. Rallet, Torre 1999, Grabher 2002) a jejich důrazu na další 
formy učení se právě například prostřednictvím krátkodobých projektů, při nichž geografická 

                                                 

7 Na druhé straně by však v současnosti měly i univerzity být orientovány více aplikačně, na řešení 
konkrétních „společenských“ problémů, zejména v případě technických univerzit (např. Gibbons a kol. 1994, 
Martin, Etzkowitz 2006). 
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vzdálenost nehraje významnou roli. I přesto byla u výsledků analýzy publikační spolupráce 
patrná silnější orientace na mezinárodní spolupráci než tomu bylo v případě spolupráce 
inovujících firem. 

Hodnocení spolupráce prostřednictvím publikačních výstupů samozřejmě zjednodušeně 
hodnotí význam spolupráce prostřednictvím „frekvence“ kontaktů, resp. spoluautorů. To ale 
nemusí být vždy skutečnost. I proto byl charakter spolupráce hodnocen také během 
provedených rozhovorů s výzkumnými institucemi a univerzitami. V průběhu rozhovoru byly 
oslovení požádáni, zda by jmenovali své nejvýznamnější partnery, kteří hrají důležitou 
(klíčovou) roli pro jejich VaVaI aktivit a jejich výsledky. Získané informace (viz tabulka 18) 
potvrzují předchozí závěry a orientaci spolupráce výzkumných organizací a univerzit na 
mezinárodní (zejména evropskou) a národní úroveň. 

Tabulka 18: Počet klíčových partnerů oslovených výzkumných organizací a univerzit 
Typ partnera Kraj Ostatní Česko Evropa Svět 
Výzkumná organizace / univerzita 26 39 56 7 
Firma 5 7 0 0 

Pramen: Vlastní šetření 

5.1.2 Znalostní a inovační spolupráce podle znalostních základen 

Předchozí podkapitola se zabývala analýzou významu geografické vzdálenosti, resp. 
blízkosti pro navazování znalostní a inovační spolupráce spíše v obecném smyslu a částečně 
s ohledem na jednotlivé typy znalostí/informací, které vzájemné vazby obsahují. Jednalo se v 
podstatě o dichotomii kodifikované-nekodifikované znalosti. Ta je však podle některých příliš 
zjednodušující, a v současnosti se tak stále častěji hovoří o znalostních základnách a jim 
typických odvětvích a aktivitách. Teoreticky vycházejí z charakteristik výše zmíněných typů 
znalostí, nicméně relativně podrobněji popisují charakteristiky spolupráce jednotlivých 
subjektů. Na druhé straně empirické využití tohoto konceptu, stejně jako jeho ověření, přináší 
určitá úskalí. Autoři tohoto konceptu (viz např. Asheim 2005, Asheim, Gertler 2005, Asheim 
a kol. 2006) vycházejí do značné míry z kritiky současných klasifikací odvětví. Nicméně, 
využití konceptu znalostních základen pro empirické analýzy vyžaduje klasifikovat 
analyzované subjekty podle jejich převažujících aktivit a v podstatě jediným dostupným 
nástrojem je existující klasifikace odvětví NACE (v Česku dříve OKEČ). Vzhledem k tomu, 
že dostupné klasifikace jsou relativně hrubé, přináší tento výchozí krok určité zkreslení. Sami 
autoři také tvrdí, že ne každé odvětví může být jednoznačně klasifikováno podle toho, jakou 
znalostní základnu využívá. Tato kapitola je tedy zaměřena jednak na ověření tohoto 
teoretického konceptu, jednak i na zhodnocení možností jeho využití.  

Spolupráce v podnikovém sektoru 
Vzhledem k relativně omezenému počtu firem oslovených v elektronickém šetření a také 

převaze syntetické znalostní základny budou výchozími daty pro analýzu v této podkapitole 
informace z inovačních šetření ČSÚ. Vzhledem k tomu, že se jedná o analýzu znalostních a 



ANALÝZA SPOLUPRÁCE A VZÁJEMNÝCH VAZEB V OBLASTI TVROBY NOVÝCH ZNALOSTÍ A INOVACÍ V ČR 115

inovačních vazeb, byly vybrány pouze inovační firmy, konkrétně firmy s inovací produktu či 
procesu, které na tuto otázku v šetření odpovídají. V roce 2005 bylo těchto firem 2 488 a 
v roce 2006 celkem 2 441. Tyto firmy pak byly podle odvětví své hlavní činnosti (5ti místný 
kód OKEČ) roztříděny podle znalostních základen. Klasifikace odvětví podle znalostních 
základen byla převzata z klasifikace vytvořené pro mezinárodní výzkumný projekt „CRA: 
Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in Europe?“, kterého se 
autorka disertační práce účastnila jako jeden z řešitelů za Česko (klasifikace viz tabulka v 
příloze). Přehled o počtu subjektů v jednotlivých kategoriích, resp. typech znalostních 
základen je uveden v tabulce 19. 

Teoretický koncept znalostních základen předpokládá, že firmy využívající odlišných 
znalostních základen mají odlišné zdroje při tvorbě inovací, a proto navazují spolupráci 
s odlišnými subjekty a v odlišné geografické struktuře. Odvětví analytické znalostní základny 
využívají při tvorbě inovací především vědecké, kodifikované znalosti a také tradičních 
výzkumných postupů, včetně základního výzkumu. Tyto znalosti je možné relativně snadno 
přenášet bez ohledu na fyzickou vzdálenost, proto lze zde předpokládat, že spolupráce není 
tak závislá na vzájemné fyzické blízkosti. Naopak, u syntetické znalostní základny vznikají 
častěji menší inovace motivované snahou o úspory, impulsy od zákazníků, případně inovace 
vzniklé díky vlastnímu procesu učení se praxí apod. Významnou roli zde hrají specifické 
znalosti a dovednosti, které jsou obtížněji přenositelné, neboť jsou vázány na konkrétní 
subjekty (aktéry) a také zkušenosti. Vzájemná blízkost subjektů zapojujících se do inovační 
spolupráce by zde tedy měla být významnější (Asheim a kol. 2007, Moodysson a kol. 2008). 
A konečně, symbolická znalostní základna je založena do značné míry na symbolech, 
obrazech a hodnotách, které přikládáme různým informacím a které jsou výrazně kulturně 
zakořeněny ve svém kontextu (lokalitě). Klíčové je zde také znát ty správné osoby, které 
disponují potřebným talentem či kreativními schopnostmi. Podle Asheim a kol. (2007) je však 
u těchto odvětví obtížné stanovit jejich prostorovou hranici. Přesto je podle něj možné říci, že 
se jedná o převážně „městská“ odvětví, lokalizovaná v urbanizovaných regionech a jejich 
centrech, která nabízí jedinečné a atraktivní kulturní podmínky, které komunita pohybující 
se v těchto odvětvích vyžaduje. Vzhledem k tomu, že základem těchto odvětví jsou 
subjektivní, nekodifikované informace a schopnosti, které se učí převážně praxí a vzhledem 
k tomu, že atraktivní centra jsou relativně limitována (viz předchozí kapitola a analýza 
ekonomické struktury krajů podle znalostních základen), budeme předpokládat, že vazby 
těchto subjektů budou ještě více koncentrovány. Nicméně, v tomto případě se nebude jednat o 
lokální/regionální úroveň ve smyslu spolupráce s partnery ze stejného regionu (s ohledem i na 
charakter odvětví této skupiny v Česku – viz předchozí kapitola), ale spíše o koncentraci do 
několika specifických regionů na národní či mezinárodní úrovni. Důležité je však zmínit, že 
technické inovace jsou pro tato odvětví pravděpodobně méně významné, a i proto je 
zastoupení firem této základny ve vzorku nízké. Hodnocení této základny bude proto spíše 
ilustrativní vzhledem k odlišnostem oproti dalším dvěma znalostním základnám. 
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Výsledky hodnocení inovační spolupráce firem, které jsou uvedeny v tabulce 19, hovoří 
pouze zčásti ve prospěch teoretických předpokladů. Nevýhodou dat z inovačních šetření je, že 
nerozlišují nižší než národní úroveň, a proto na spolupráci subjektů na regionální úrovni 
můžeme pouze částečně usuzovat prostřednictvím provedeného vlastního šetření. V tom 
převládají firmy patřící podle své činnosti do syntetické znalostní základy, a jak ukázala 
předchozí podkapitola, význam spolupráce na regionální úrovni nebyl jednoznačný. 
Geografická struktura inovačních partnerů firem podle znalostních základen v tabulce 20 je 
obdobná – u všech z více než poloviny převažují partneři lokalizovaní v Česku, zhruba 
třetinou se podílí partneři z Evropy. Nicméně, patrné jsou mírné rozdíly, které podporují 
teoretické předpoklady. Nejvyšší význam globálních partnerů pro inovační aktivity je patrný u 
firem analytické znalostní základny, naopak nejnižší u podniků symbolické znalostní 
základny. Celkově jsou rozdíly relativně malé, i přesto je možné výsledky hodnotit tak, že pro 
firmy využívající převážně analytické znalosti hraje vzájemná fyzická blízkost nižší roli, než 
v případě firem využívajících syntetické a symbolické znalosti. V roce 2006, kdy byly 
hodnoceny inovační aktivity realizované v letech 2004-2006, jsou rozdíly mezi jednotlivými 
typy znalostních základen mírně vyšší. Jedná se nicméně pouze o roční posun a usuzovat na 
dlouhodobý trend není možné. I přesto je zajímavé uvést domněnku, kterou tento výsledek 
asociuje. 

Tabulka 19: Počet firem s inovací produktu či procesu podle klasifikace znalostních 
základen 

 Analytická Syntetická Symbolická Ostatní* Celkem 
2005 226 1 527 72 663 2 488 
2006 212 1 483 82 664 2441 

Poznámka:*odvětví, která není možné klasifikovat (zejména OKEČ 45, 50-52, 55, 60-63, 75, 85, 93-97) 
Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ – inovační šetření 2005, 2006 

České firmy až do současnosti ve velké míře spoléhaly především na nákladovou 
konkurenční výhodu. Tu však postupně ztrácejí a jsou nuceny přecházet na strategii, 
založenou na nabídce kvalitních a jedinečných produktů. Tím jsou nuceny také více 
investovat do aktivit VaV a zabývat se stále více „špičkovějším“ výzkumem či vývojem, 
který bude schopen obstát v celosvětové konkurenci. Proto mohou (a musí) také více 
navazovat kontakty se světovými hráči. Význam globálních partnerů by se tak měl zvyšovat, 
což naznačuje zvýšení podílu zahraničních partnerů u podniků analytické znalostní základny 
(ale také symbolické), které využívají právě „tradičního“ výzkumu. Nicméně, jedná se pouze 
o „meziroční“ srovnání, a proto se jedná spíše o předpoklad či spekulaci, kterou může 
zhodnotit jen další vývoj a informace o něm. 
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Tabulka 20: Počet a podíl partnerů inovačních aktivit podle regionu jejich lokalizace a 
typu znalostní základny subjektu – podniky s inovací produktu či procesu (v %) 

 ČR Evropa USA Ostatní 
2005 absolutně 

Analytická 407 245 66 48 
Syntetická 1863 1147 143 131 
Symbolická 81 43 10 5 
Ostatní 674 230 33 29 

 v % 
Analytická 53,1 32,0 8,6 6,3 
Syntetická 56,7 34,9 4,4 4,0 
Symbolická 58,3 30,9 7,2 3,6 
Ostatní 69,8 23,8 3,4 3,0 

 
2006 absolutně 

Analytická 378 229 56 59 
Syntetická 1945 1191 158 155 
Symbolická 100 46 7 3 
Ostatní 604 191 31 20 

 v % 
Analytická 52,4 31,7 7,8 8,2 
Syntetická 56,4 34,5 4,6 4,5 
Symbolická 64,1 29,5 4,5 1,9 
Ostatní 71,4 22,6 3,7 2,4 

Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ – inovační šetření 2005, 2006 

Zajímavé je také hodnocení geografické struktury inovační spolupráce podle typů 
jednotlivých partnerů. Partneři jsou v inovačním šetření ČSÚ rozděleni na celkem 7 typů8. 
Podle následujících grafů (viz graf 12), zobrazujících výsledky za rok 2006, je patrné, že 
největší rozdíly v charakteru spolupráce mezi jednotlivými typy znalostních základen existují 
v případě spolupráce s veřejnými výzkumnými institucemi a univerzitami, zatímco spolupráce 
s dalšími soukromými subjekty je relativně shodná. Pro firmy využívající převážně analytické 
znalosti je snadnější nalézt partnery i jinde ve světě, neboť si s nimi vyměňují převážně 
standardizované a kodifikované informace a spolupracují na výzkumných projektech. V tomto 
případě se jedná nejčastěji právě o univerzity či výzkumné instituce. To potvrdily i rozhovory 
provedené v soukromých podnicích zaměřených na VaV aktivity (tj. v podstatě v soukromých 
výzkumných institucích, které se však z hlediska nutného ekonomického přežití orientují i na 
produkční aktivity). Na druhé straně informace získané od svých dodavatelů, klientů či 
zákazníků zahrnují mnohem častěji specifické informace, předávané často i prostřednictvím 
ad hoc setkání. Struktura těchto partnerů je však do značné míry formována strukturou tržních 
a obchodních vztahů, a tak celkově u těchto partnerů převažují také partneři mimo Česko, což 
je však v rozporu s teoretickými předpoklady. 

 

 
                                                 

8 V příloze je uvedeno také srovnání hodnocení klíčových partnerů po firmy podle znalostních základen. 
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Graf 12: Geografická struktura partnerů inovačních aktivit podle znalostní základny 
subjektu – podniky s inovací produktu či procesu 2006 (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ – inovační šetření  2006 
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Struktura inovační spolupráce u podniků se tedy mírně liší podle znalostních základen a 
podle některých údajů se zdá, že v případě analytické znalostní základny hraje geografická 
blízkost nižší roli než u ostatních dvou znalostních základen, především u spolupráce 
s výzkumnými organizacemi. Nicméně, celkově se zdá geografická struktura inovační 
spolupráce komplikovanější, neboť i u syntetické a symbolické znalostní základny byl 
identifikován také relativně vysoký podíl zahraničních inovačních partnerů. Pozorované 
charakteristiky tak spíše, jako v předchozím případě, napovídají o rozdílech mezi vzájemnou 
spoluprácí soukromých subjektů (podniků, dodavatelů, zákazníků) a mezi spoluprácí 
s univerzitami a výzkumnými institucemi, stejně jako o rozdílech „uvnitř“ odvětví 
náležejících k jednotlivým znalostním základnám. Důležité je však poznamenat, že 
klasifikace podniků podle znalostních základen je relativně „hrubá“, a to z důvodu 
dostupných informací, kterými byla klasifikace podle převažujícího OKEČ. 

Výsledky srovnání spolupráce podle znalostních základen, resp. charakteru odvětví 
sledovaných firem neodpovídají také zcela výsledkům některých obdobných zahraničních 
studií. Například Tödtling a kol. (2006) hodnotili spolupráci rakouských firem ze znalostně 
náročných odvětví ve srovnání s firmami tradičních odvětví zpracovatelského průmyslu. Ve 
své analýze dospěli k závěru, že v těchto odvětvích dochází k tvorbě inovací odlišným 
způsobem a odlišný je také charakter jejich spolupráce, který odpovídá teoretickým 
předpokladům týkající se odvětví analytické znalostní základny. Analýzy za české firmy tak 
výrazné rozdíly neukazují, což nás vede k tomu usuzovat na roli specifických faktorů českého 
inovačního systému a jeho předchozího formování a vývoje. Jedním z nich může být i 
charakter VaV aktivit českých firem, kdy jen u malého procenta firem se lze podle Žížalová, 
Csank (2009) domnívat, že se jedná o opravdu znalostně vysoce náročné aktivity VaV. Spíše 
se bude jednak o velmi aplikovaně zaměřený výzkum orientovaný na potřeby trhu a 
zákazníků s možností rychlého uplatnění výsledků. 

Spolupráce výzkumných organizací a univerzit 
Stejně jako v předchozí podkapitole byla kromě inovační spolupráce soukromých podniků 

podle znalostních základen hodnocena také spolupráce výzkumných organizací a univerzit. I 
zde budou využity informace o jejich publikační činnosti doplněné o informace o patentech 
registrovaných u ÚPV. Publikace byly podobně jako firmy roztříděny podle tří znalostních 
základen, nikoliv však podle zaměření dané instituce, ale podle vědního oboru/oblasti, v které 
jsou publikace registrovány v databázi ISI Web of Science. Hlavními sledovanými 
jednotkami však zůstávají jednotlivé instituce tak, aby bylo možné hodnotit geografickou 
strukturu spolupráce. Odborné publikace, zahrnující především články ve vědeckých 
časopisech, jsou samozřejmě kodifikovaným (standardizovaným) výstupem aktivit VaV. 
Nicméně, v případě konceptu znalostních základen se hovoří o jednotlivých oborech, které 
využívají odlišných znalostí a tvoří inovace odlišným způsobem. Proto i u tohoto výstupu je 
možné předpokládat rozdílné pozadí jeho vzniku. Obory syntetické znalostní základny, kam 
lze zařadit například inženýrské obory, se zaměřují zejména na řešení konkrétních/ 
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praktických problémů (Asheim a kol. 2006, Asheim a kol. 2007) a využívají při tvorbě 
inovací častěji nových kombinací existujících znalostí. I tato řešení a v podstatě nové pohledy 
na realitu jsou součástí publikací a odborných článků. I proto lze předpokládat odlišný vzorec 
spolupráce na publikacích spadajících do oborů syntetické znalostní základny oproti oborům 
analytické znalostní základny. Jinak je tomu však u symbolické znalostní základny, kde jsou 
častějšími výstupy umělecké předměty, performance, filmy a další audio-video výstupy. Tato 
znalostní základna nebude proto hodnocena.  

Výsledky analýzy publikací a identifikované vzorce inovační spolupráce jsou relativně 
překvapivé. Z tabulky 21 je patrná vysoká podobnost spolupráce pro publikace z oborů 
analytické i syntetické znalostní základny. Publikace z oborů syntetické znalostní základny 
mají dokonce mírně vyšší podíl zahraničních spoluautorů a naopak nižší podíl spoluautorů ze 
stejného regionu, což je oproti našemu očekávání. Významné rozdíly znalostní spolupráce 
mapované prostřednictvím odborných publikací mezi publikacemi rozdílných znalostních 
základen nebyly tedy identifikovány. Naopak se zdá, že jsou výsledky obdobné výsledkům 
z předchozí kapitoly (kapitola 5.1.1) – vzorce znalostní a inovační spolupráce se liší na jedné 
straně mezi vzájemnou spoluprací firem a dalších soukromých subjektů, na straně druhé 
spoluprácí univerzit a převážně veřejných výzkumných organizací. Samotné hledisko 
geografické blízkosti se nezdá být pro spolupráci významné, naopak se zdá, že zde hrají roli 
odlišnosti v chování a přístupu k této problematice v jednotlivých sektorech, skupinách 
subjektů. Dále, relativně protichůdná orientace znalostní a inovační spolupráce subjektů 
naznačuje, že tyto dvě skupiny subjektů se jen obtížně mohou setkat ve vzájemné spolupráci. 

Tabulka 21: Počet spoluautorů publikací databáze ISI Web of Science českých 
výzkumných organizací a univerzit podle znalostní základny, 2002-2006 

 Kraj Ostatní Česko Česko celkem Zahraničí Celkem 
Analytická Absolutně 

Celkem (všechny kraje) 9 262 6 808 16 070 30 521 46 591 
Praha 5 897 2 451 8 348 22 529 30 877 
Kraje bez Prahy 3 365 4 357 7 722 7 992 15 714 

 v  % 
Celkem (všechny kraje) 19,9 14,6 34,5 65,5 100,0 
Praha 19,1 7,9 27,0 73,0 100,0 
Kraje bez Prahy 21,4 27,7 49,1 50,9 100,0 

Syntetická Absolutně 
Celkem (všechny kraje) 3 782 2 519 6 301 14 160 20 461 
Praha 3 103 1 065 4 168 12 086 16 254 
Kraje bez Prahy 679 1 454 2 133 2 074 4 207 

 v  % 
Celkem (všechny kraje) 18,5 12,3 30,8 69,2 100,0 
Praha 19,1 6,6 25,6 74,4 100,0 
Kraje bez Prahy 16,1 34,6 50,7 49,3 100,0 

Pramen: ISI Web of Knowledge, Web of Science – vlastní analýza 
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Co se týká teoretických východisek pro tuto analýzu, koncept znalostních základen je sice 
zajímavý a zdá se také oproti tradiční klasifikaci inovativní, s jasnými teoretickými 
předpoklady. Nicméně, jeho využití jako analytického nástroje se ukázalo spíše 
problematické. Při jeho využití je (za současně dostupných dat) nutné přejít k využití určité 
agregované odvětvové klasifikace. To však s sebou nese nutná zkreslení kritizovaná v případě 
často využívané klasifikace odvětví podle jejich náročnosti a rozlišení tzv. hi-tech a low-tech 
odvětví. Přesnější by bylo, pokud by bylo možné klasifikovat přímo jednotlivé aktivity, neboť 
v rámci jednoho odvětví/oboru (ale i v rámci jednoho subjektu) je možné zabývat se jak 
aktivitami využívajícími spíše analytických znalostí, tak aktivitami zaměřenými více na 
syntetické znalosti. Tato analýza by však byla velmi pracná a ve větším měřítku jen obtížně 
proveditelná. Dále, tento koncept se snaží přinést nový pohled na charakter spolupráce 
v různých oborech a podle zaměření rozličných aktivit. Vychází však z předcházející 
klasifikace znalostí na tzv. kodifikované a nekodifikované a podle provedené analýzy se jeví, 
že tato dichotomie je pro geografický vzorec znalostní či inovační spolupráce (alespoň) 
v Česku významnější. Vědci a další výzkumní pracovníci, i když se zabývají aktivitami 
spadajícími podle zaměření a oboru spíše do syntetické znalostní základny, se zaměřují stále 
ve velké míře na „tradiční“ výzkumné aktivity. Pro své aktivity se snaží hledat partnery 
především podle toho, zda jim tito dokáží přinést nějaké nové, vnější znalosti a informace 
z oboru a budou tak v podstatě určitou komplementární (doplňkovou) částí jejich výzkumu. I 
proto u těchto subjektů převažují globálně distribuovaní partneři. Oproti tomu pro firmy, i 
když podle svého zaměření spadají do analytické znalostní základny, jsou významným 
zdrojem inovační tvorby partneři, se kterými jsou v častém kontaktu a od kterých se učí 
vzájemnou spoluprací (např. zákazníci či dodavatelé). Jejich lokalizace určuje geografickou 
strukturu spolupráce těchto firem. Aktivity VaV firmy dokonce vykonávají často vlastními 
silami či je spolupráce na nich podřízena silně majetkové struktuře – firmy se zahraničním 
vlastníkem spolupracují nejčastěji s mateřskou firmou či dalšími podniky ve skupině a podle 
toho je určena také geografická struktura spolupráce. 

Rozlišení analytické a syntetické znalostní základny do určité míry odpovídá také 
dichotomii užité v Jensen a kol. (2007), které rozlišuje mezi dvěma způsoby vzniku inovací – 
STI (Science, Technology, Innovation) a DUI (Doing, Using, Interacting). První odpovídá 
zejména odvětvím analytické znalostní základny a je založen především na formálním VaV. 
Druhý naopak spočívá více na dovednostech a znalostech, které jsme se naučili „v běžné 
práci“ a je možné ho spojit především s odvětvími syntetické znalostní základny. 
Prostřednictvím empirické analýzy výsledků šetření mezi dánskými firmami Jensen a kol. 
(2007) ukazují, že nejvýznamnější inovační firmy jsou ty, které v podstatě kombinují oba 
způsoby tvorby inovací. K těmto firmám patří jak podniky z sektorů hodnocených obecně 
jako sektory s vyšší přidanou hodnotou a častějšími radikálními inovacemi, tak i z tradičních 
sektorů, kde jsou většinou předpokládány inkrementální inovace vznikající procesem učení 
se. Samozřejmě jsou zde i firmy, které se zaměřují převážně na jeden či druhý způsob vzniku 
inovací. Přesto i tato práce poukazuje na to, že kategorizace vzniku inovací a inovační 
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spolupráce je velmi obtížná a že současné koncepty jsou často „pouze“ novými názvy a 
pojmy pro již užívané koncepty. Jejich praktické a analytické využití je navíc relativně 
obtížné, a proto i jejich empirické ověření. 

5.2 Jaká je role institucionální blízkosti pro spolupráci a vzájemné vazby v oblasti 
tvorby nových znalostí a inovací? 

Předchozí analýza ukázala, že role geografické vzdálenosti, resp. blízkosti z hlediska 
znalostní a inovační spolupráce není jednoznačná, ale je podmíněna celou řadou faktorů. 
Vzájemná geografická blízkost partnerů, ač může přinášet řadu výhod, není dostatečnou 
podmínkou pro navázání spolupráce v oblasti tvorby inovací. Na to poukazovala již kritika 
teorie učících se regionů (např. Hudson 1999), která se promítla mimo jiné i v současné snaze 
klást důraz na oba typy vazeb – místní i globální – s tím, že jejich význam je odlišný pro 
různé typy spolupráce. Ty však podle našich výsledků nelze zjednodušit ani podle typu 
(charakteru) znalostí, které jsou předmětem této spolupráce tak, jak předpokládají někteří 
autoři. Výsledky předchozích analýz této práce naznačily, že v Česku existují relativně 
odlišné vzorce spolupráce na jedné straně v případě spolupráce inovujících firem a na straně 
druhé v případě spíše znalostní spolupráce (převážně veřejných) výzkumných organizací 
(univerzit, institutů apod.). Tato odlišnost, resp. určitá dichotomie naznačuje význam dalšího 
faktoru, kterým je institucionální blízkost.  

Jak bylo diskutováno v teoretické části práce, institucionální blízkost je chápána jako 
společné zvyky, užívané praktiky, společný jazyk, hodnoty a pravidla, která svým způsobem 
řídí i vzájemné vazby jednotlivých aktérů (Boschma 2005). Hodnocení institucionální 
blízkosti je samozřejmě relativně obtížné, a proto bylo pro potřeby této práce i s ohledem na 
specifický český kontext přijato zjednodušené chápání či hodnocení institucionální blízkosti. 
Jedná se zjednodušeně o rozlišení jednotlivých typů subjektů, které spolupracují při 
inovačních aktivitách a tvorbě inovací, vycházející z definice RIS. Ta zde identifikuje dva 
subsystémy – subsystém vytvářející nové znalosti a subsystém tyto znalosti využívající 
(Cooke 2004). V českém prostředí je první subsystém tvořen převážně veřejnými 
výzkumnými institucemi a vysokými školami, které generují nové znalosti prostřednictvím 
základního i aplikovaného výzkumu. Druhý systém tvoří převážně soukromé podniky, které 
tyto znalosti využívají k tvorbě inovací. 

Insitutcionální blízkost je tak pro potřeby této práce zjednodušena na vazby mezi hlavními 
subsystémy RIS, resp. mezi veřejným výzkumným sektorem a podnikatelským sektorem. 
Toto do určité míry zjednodušené rozlišení institucionální blízkosti je dáno velmi rozdílnými 
charakteristikami těchto sektorů a subjektů v českém prostředí. Jak popsali Blažek, Uhlíř 
(2007), vývoj během komunismu vedl k vytvoření hluboké propasti či zdi mezi akademickou 
a výrobní (průmyslovou) sférou, která nebyla doposud zcela překonána. I v současnosti se 
řada akademických pracovníků dívá na podnikatelský sektor s nedůvěrou a stejně tak 
podnikatelé přehlíží akademiky kvůli jejich nedostatečnému porozumění pro skutečné 
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podnikání (Blažek, Uhlíř 2007). Zjednodušeně lze také říci, že v rámci těchto dvou skupin 
panuje mezi subjekty pravděpodobně výrazně vyšší důvěra než mezi těmito skupinami 
navzájem.  

S ohledem na teoretické předpoklady byla formulována následující hypotéza: 

Hypotéza 2: Při tvorbě inovací převažují vazby mezi  soukromými subjekty navzájem – 
tzn. především vzájemné vazby firem zapojených do produkčního řetězce. V tvorbě inovací 
tedy převládají inkrementální inovace tvořené prostřednictvím procesu učení se, motivované 
trhem a snahou vyhovět požadavkům svých zákazníků či klientů. Vazby mezi veřejným a 
soukromým sektorem, resp. mezi výzkumnými organizacemi, univerzitami na jedné straně a 
soukromými podniky na straně druhé budou oproti tomu relativně limitované, stejně jako 
tvorba radikálních inovací, jejichž zdrojem je (soustavná) výzkumná činnost. Jinými slovy, 
spolupráce bude navazována mezi subjekty, které k sobě mají blízko z pohledu institucionální 
vzdálenosti (blízkosti). 

Kromě toho byla v teoretické části práce formulována ještě hypotéza, vztahující se k 
rozdílným typům inovací:  

Hypotéza 3: Vzájemné vazby jednotlivých subjektů z pohledu institucionální blízkosti se 
budou významně lišit podle jednotlivých typů inovací. V případě inkrementálních inovací 
předpokládáme především vazby mezi subjekty podnikatelského sektoru navzájem, zatímco u 
radikálních inovací by měly být jejich zdrojem spíše vazby s vědeckovýzkumnými institucemi 
a univerzitami. 

Prvním zdrojem informací pro hodnocení geografie znalostních a inovačních vazeb 
v Česku z pohledu spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru je tradiční šetření ČSÚ o 
výzkumu a vývoji v ČR. Spolupráci těchto sektorů, resp. mezi sektory definovanými pro toto 
šetření, v oblasti VaV je možné hodnotit prostřednictvím sledování toků finančních 
prostředků určených na VaV mezi nimi. Obrázek 6 a tabulka 22 zachycují tyto toky podle 
šetření za rok 2006 prostřednictvím vymezení jednak sektorů, které se podílejí na financování 
VaV aktivit, jednak těch, které tyto finanční prostředky využívají (spotřebovávají).  

Z obrázku je na první pohled patrné, že největší část zdrojů je vydávána a zároveň 
využívána v rámci jednoho sektoru. Zatímco tedy podnikatelský sektor financuje více než 
80 % svých výdajů na aktivity VaV, aktivity VaV realizované ve veřejných výzkumných 
institutech a univerzitách jsou financovány z velké části prostřednictvím vládních (veřejných) 
výdajů. Propojení podnikatelského a veřejného sektoru je tedy z pohledu financování jen 
minimální, oproti zkušenostem z některých dalších studií překvapí především velmi nízké 
financování výzkumu realizovaného na VŠ prostřednictvím podnikatelského sektoru. 
Důvodem  může být zaměření českých univerzit z velké části na základní výzkum, což je 
pravděpodobně vzdaluje od zájmu, resp. potřeb soukromých firem. 
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Obrázek 6: Výdaje na VaV podle zdroje financování a sektoru provádění v ČR, 2006 

 

Poznámky: Názvy sektorů a velikosti obrazců jsou zjednodušené a názorné, přesněji viz tabulka 21. 
Pramen: ČSÚ - Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2006 

Tabulka 22: Výdaje na VaV podle financujícího sektoru a sektoru provádění v ČR (v 
mil. Kč), 2006 

Sektor provádění Financující sektor 
BERD GOVERD HERD Neziskový Celkem 

BERD 27 627 703 55 14 28 399
GOVERD 4 489 7 623 7 166 168 19 446
HERD 43 129 344 6 522
Neziskový 0 5 0 1 6
Zahraničí 864 295 354 16 1 529
Celkem 33 023 8 755 7 919 205 49 902

Poznámky: BERD  výdaje spotřebované na vlastní VaV v podnikatelském sektoru, HERD  výdaje 
spotřebované na vlastní VaV ve vysokoškolském sektoru, GOVERD  výdaje spotřebované na vlastní VaV ve 
vládním (veřejném) sektoru 
Pramen: ČSÚ - Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2006 

5.2.1 Inovační spolupráce subsystémů RIS podle inovačních šetření 

Jak ale bylo již zmíněno, aktivity VaV jsou pouze jedním z možných zdrojů nových 
znalostí a inovací. Dalším zdrojem informací, který hodnotí širší inovační spolupráci, jsou 
data inovačních šetření ČSÚ. V rámci CIS není zjišťována pouze geografická lokalizace 
partnerů inovujících firem, ale také typ partnera. Jak již bylo zmíněno, v rámci šetření je 
rozlišováno celkem 7 typů možných partnerů, které velmi jednoduše umožňují rozlišit také 
mezi jednotlivými sektory, resp. subsystémy RIS. Tyto partneři zahrnují – ostatní podniky 
uvnitř skupiny podniků, dodavatele, klienty/zákazníky, konkurenční podniky, konzultanty a 
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komerční laboratoře VaV, univerzity/VŠ a vládu nebo veřejné výzkumné instituce. V rámci 
šetření je osloveným firmám položena otázka, jakého ze svých partnerů (pokud spolupracují 
při tvorbě inovací) považují pro své inovační aktivity za nejcennějšího.  

Podle grafu 13 je patrné, že za klíčového partnera považují inovující firmy nejčastěji další 
podniky uvnitř své skupiny. Tento výsledek je v souladu s relativně nízkou úrovní spolupráce 
podniků lokalizovaných v Česku a také naznačuje patrně spíše nízkou úroveň důvěry v české 
společnosti, která bývá pro spolupráci klíčová. Stejně tak může tento výsledek patrně souviset 
s relativně vysokým podílem zahraničního kapitálu v české ekonomice9, neboť jak ukázalo 
několik studií, podniky pod zahraniční kontrolou mají poněkud odlišný charakter organizace 
svých aktivit, včetně inovačních aktivit a spolupráce na nich (například užší vazba na 
podnikovou skupinu mateřské firmy apod.), od domácích firem s převažující spoluprací 
v rámci podnikové skupiny. 

Graf 13: Typ spolupracujícího partnera, který je považován za klíčový (v % z počtu 
podniků, které měly v dané skupině partnera), 2006 

Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ - inovační šetření  2006 

I mezi dalšími klíčovými partnery jsou nejčastěji další podnikatelské subjekty – nejčastěji 
jsou klíčovými partnery pro inovující firmy mimo jejich podnikovou skupinu jejich 
zákazníci/klienti nebo jejich dodavatelé. To může částečně souviset také s charakterem 
inovačních aktivit českých firem, mezi kterými převládají stále spíše menší zlepšení a 
inkrementální inovace. Dále, ačkoliv inovující firmy spolupracují také s veřejnými subjekty – 
univerzitami či veřejnými výzkumnými organizacemi – jen v minimální míře jsou tyto 
subjekty považovány z hlediska inovační spolupráce za klíčové partnery. Univerzity byly 

                                                 

9 Mezi inovujícími podniky, které spolupracují s dalšími partnery je podíl podniků pod zahraniční kontrolou 
přibližně 33 %.  
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zmíněny jako klíčový partner pouze u 17 % firem z těch, které s nimi spolupracují, v případě 
veřejných výzkumných institucí či vlády je tento podíl dokonce výrazně nižší – necelých 8 %. 
Zajímavé byly z tohoto pohledu i informace poskytnuté během rozhovorů s představiteli 
některých firem. Ti často uváděli, že by o spolupráci s univerzitami stáli, nicméně jejich 
dosavadní zkušenosti je spíše odrazují. V několika případech zástupci firem dokonce  uvedli, 
že se rozhodli výzkum pro podnik zajistit nakonec vlastními silami, a to i za cenu nemalých 
vícenákladů pro jejich firmu10.  

Graf 14: Informační zdroje inovujících podniků podle stupně významnosti, 2006 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vnitřní (v rámci podniku)

dodavatelé

klienti/zákazníci

konkurenční podniky

konzultanti, soukromé VaV

univerzity/VŠ

veřejné VaV instituce

konference, veletrhy

odborné publikace

profesní sdružení

Tr
žn

í
In

st
itu

ci
on

ál
ní

os
ta

tn
í

nepoužívá se nízký střední vysoký

Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ - inovační šetření  2006 

Stejné výsledky dokládají i odpovědi na otázku týkající se významu informačních zdrojů 
pro inovační aktivity podniků (viz graf 14). Dotazník rozlišuje celkem čtyři skupiny 
informačních zdrojů: 

 vnitřní zdroje (v rámci podniku) 

                                                 

10 Důvodem byla například neochota podílet se na inovacích a dalších potřebných úpravách licencovaného 
produktu (snaha pouze prodat licenci bez dalších závazků), příliš dlouhé a často nejednoznačně zavazující 
časové nároky, neodpovídající výsledky, časově náročné, těžkopádné vyjednávání spolupráce v prostředí, kde 
chybí jasná pravidla. Kromě těchto nedostatků uvedlo několik firem i nedostatečnou informovanost o nabídce – 
nevědí, jaké zde existují možnosti, kam se obrátit apod. 
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 tržní zdroje (dodavatelé, klienti/zákazníci, konkurenční a jiné podniky z odvětví, 
konzultanti, komerční laboratoře VaV a soukromé výzkumné instituce) 

 institucionální zdroje (univerzity/VŠ, veřejné výzkumné instituce, vláda) 

 další zdroje (konference, veletrhy, výstavy, vědecké časopisy, profesní a průmyslová 
sdružení) 

Univerzity a veřejné výzkumné instituce byly podle výsledků nejčastěji zmíněny jako 
informační zdroj, který inovující podniky nepoužívají. Jako významný informační zdroj pro 
své aktivity je označila necelá tři procenta inovujících firem. 

V předchozí části analýzy byla uvedena také otázka CIS spojující informace o typu 
spolupracujícího partnera a jeho lokalizaci. Z hlediska typu partnera jsou odpovědi v této 
otázce ve shodě s předchozími výsledky, nicméně zajímavé je právě hodnocení vazby mezi 
typem partnera a jeho lokalitou. Jak již bylo řečeno, CIS bohužel nerozlišuje nižší než národní 
úroveň, i přesto poskytuje tato otázka zajímavý pohled na vztah geografické a institucionální 
blízkosti z hlediska znalostní a inovační spolupráce. Hodnocení role regionální úrovně bude 
doplněno podle výsledků elektronického šetření mezi firmami.  

Graf 15: Struktura spolupracujících partnerů podle typu partnera a země působení 
(v %), 2006 

Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ - inovační šetření  2006 

Podle výsledků inovačního šetření a otázky týkající se inovační spolupráce (viz graf 15) je 
patrné, že v případě spolupráce s dalšími podnikatelskými subjekty spolupracují firmy na 
svých inovačních aktivitách v podstatě ve shodné míře s partnery na národní a mezinárodní 
(globální) úrovni. V případě spolupráce s dalšími subjekty uvnitř podnikové skupiny 
spolupráce s partnery lokalizovanými v zahraničí dokonce mírně převládá, což je dáno velmi 
pravděpodobně převahou firem pod zahraniční kontrolou ve skupině firem s tímto typem 
partnera. Na druhé straně, pokud firmy spolupracují s univerzitami či veřejnými výzkumnými 
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organizacemi, jsou jejich partnery především české organizace/instituce. Z provedeného 
elektronického šetření vyplývá, že na rozdíl od teoretického předpokladu, nepřevažuje 
spolupráce s „regionálními“ univerzitami či výzkumnými instituty, ale naopak, firmy 
spolupracují především s univerzitami z jiného regionu, než kde jsou lokalizovány. Tento 
výsledek a určitý „rozpor“ s předpoklady může být dán, jak již bylo zmíněno, do jisté míry 
koncentrací těchto subjektů do několika málo krajů v Česku. A ačkoliv význam regionálních 
univerzit v posledních letech může růst, i díky tomu, že v regionech mimo Prahu vznikla řada 
soukromých subjektů (vysokých škol), jejich role je zatím především v oblasti vzdělávání, 
nikoliv oblasti výzkumu. 

Výše diskutované výsledky nás tak mohou vést k závěru, že role institucionální blízkosti je 
pro inovační spolupráci významná, v Česku patrně ještě umocněna specifickým kontextem a 
historickým vývojem. To nás vede k domněnce, že charakter inovační spolupráce, jinými 
slovy také charakter (regionálního) inovačního systému je „závislý na zvolené cestě“. Mimo 
další faktory zde tedy hraje roli koncept, který je zdůrazňován mimo jiné v rámci evoluční 
ekonomie, tzv. path-dependency koncept. A zdá se, že právě behaviorální vzorce v  
institucionální oblasti (chápané ve smyslu institucionálních přístupů) jsou ty, které jsou jen 
velmi obtížně překonatelné.   

Dále, rozdílná geografická distribuce partnerů z podnikatelského sektoru a partnerů 
z veřejného sektoru naznačuje, že i geografická blízkost hraje určitou roli při spolupráci na 
inovačních aktivitách. Podle výsledků inovačního šetření a elektronického průzkumu, ale 
potvrzují to i provedené rozhovory, se zdá, že geografická blízkost zvyšuje pravděpodobnost 
spolupráce v případě, že se jedná o ne příliš institucionálně blízké subjekty. O subjektu, který 
je lokalizován ve stejném regionu, má daná firma pravděpodobně lepší povědomí. Na tohoto 
(potencionálního) partnera je tedy snazší se obrátit, je pravděpodobnější, že jednodušeji 
získáme informace, na koho se obrátit, jednodušeji (a velmi pravděpodobně s nižšími 
náklady) se také zorganizuje osobní setkání, které může snížit počáteční nedůvěru apod. Tyto 
výsledky potvrdila i studie specifického oboru v Německu (Menzel, 2008) – firem, které 
rozšířily či změnily své aktivity směrem k odvětví biochipů. Tato studie ukázala, že 
geografická blízkost hraje roli především v počáteční fázi tohoto přechodu, kdy je 
technologická (potažmo také institucionální) vzdálenost mezi potencionálními partnery větší. 
Na druhé straně i zde se ukázalo, že charakter spolupráce a hledání partnerů je komplexnější a 
hrají v něm roli i další faktory. Mezi ně patří například také velikost „trhu“ pro dané odvětví. 
V současnosti se firmy velmi často stále více specializují na velmi úzce definovaný 
produkt/službu tak, aby dokázaly obstát v globální konkurenci. To vede k tomu, že jejich 
potenciální trh je samozřejmě relativně malý a v daném výklenku nemusí být místo pro 
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mnoho dalších subjektů či je zde obtížnější se prosadit apod.11 To může vést k tomu, že firmy 
nemusí ve svém regionu vhodného partnera vůbec najít.  To potvrdila i výše zmíněná studie, 
která ukázala, že na počátku rozvoje odvětví biochipů v Německu zde bylo jen minimum 
subjektů, které by v tomto odvětví podnikaly či prováděly například výzkum. Tento faktor 
pak může hrát významnou roli i v Česku, kde je úroveň krajů řádově nižší než úroveň 
spolkových zemí v Německu.  

Také podle námi provedených rozhovorů by se mohlo zdát, že zde jsou na jedné straně 
tradiční podniky (podniky v tradičních odvětvích s relativně dlouhou historií), které často 
patří k větším subjektům a inovační aktivity si organizují převážně uvnitř svého podniku. Na 
druhé straně jsou firmy z relativně nově se rozvíjejících oborů, které jsou mnohdy vysoce 
specializované. Tyto subjekty také často patří spíše k menším, inovativním, ale i rychle 
rostoucím subjektům a obory, v nichž podnikají, jsou v regionálním či dokonce i v národním 
prostředí mnohdy jedinečné, a tak jsou tyto firmy nuceny hledat své partnery v jiném českém 
kraji, případně v zahraničí. Podrobnější analýza ICT sektoru ve vybraném regionu (viz další 
část této kapitoly) také ukázala, že mnohdy, i když zde další subjekty z oboru existují, 
především v oblasti výzkumu a vývoje, jejich kvalita zaostává za současným globálním 
vývojem a tyto subjekty tak nejsou pro inovativní firmy zajímavým partnerem nabízejícím 
jim například specifické  (nové, aktuální) know-how. Toto jsou samozřejmě pouze určité 
domněnky, jejichž ověření je obtížné i vzhledem k dostupným datům a jejich charakteru 
(například velmi hrubé a agregované klasifikaci firem podle zaměření jejich podnikání apod.). 
Nicméně i tato svým způsobem „úvodní“ analýza českého prostředí a zde se formujících 
inovačních systémů nabízí řadu zajímavých výsledků, i pokud to jsou jen výsledky vyzývající 
k dalším analýzám a výzkumu.  

Další zajímavostí z pohledu inovační spolupráce českých firem je role univerzit, a to 
především ve srovnání se zkušenostmi ze studií z některých vyspělejších zemí či regionů 
(např. Laage-Hellman, Rickne 2008). Univerzity byly snad vždy považovány za jeden 
z klíčových subjektů inovačních systémů (viz např. Lundvall 2002, Asheim a kol. 2007), 
nicméně v odborné literatuře se stále častěji hovoří o jejich tzv. třetí roli (Chatterton, Goddard 
2000, Etzkowitz 2001, Goddard, Chatterton 2003, Etzkowitz 2007). Tato třetí role (úloha), po 
vzdělávání/učení a výzkumu, se týká vzájemných vazeb mezi univerzitou a společností. A co 
se tím má na mysli? Jedná se především o tvorbu nových, technologicky vyspělých a 
inovativních firem, podporu místních firem prostřednictvím různých konzultací, poradenství a 
poskytování informací místní (samo)správě a místnímu obyvatelstvu či ovlivňování národního 
systému apod. (viz např. Benneworth, Arbo 2006, Chaminade a kol. 2007). Nicméně, jako 
klíčová je z těchto funkcí či rolí nejčastěji zmiňována především role při ekonomickém 

                                                 

11 To potvrdily i provedené rozhovory se zástupci firem, především u nové se rozvíjejících oborů v odvětvích 
ICT či life-sciences či biotechnologií. 
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rozvoji regionu (např. Molas-Gallart a kol. 2002), jinými slovy vazby mezi univerzitami a 
průmyslem, které jsou klíčové mimo jiné i pro koncept triple-helix (např. Etzkowitz, 
Leydesdorf 2000). Oproti tomu ale Lundvall (2002) argumentuje, že hlavní rolí univerzit stále 
zůstává především vzdělávání (učení) a výzkum a jejich zaměření na tuto tzv. třetí roli by 
mohlo dokonce vést k odlivu prostředků od těchto jejich klíčových aktivit (podobně také 
Fagerberg 2006, Martin, Etzkowitz 2006).  

Tyto dva relativně protichůdné názory vedly svým způsobem k definici dvou odlišných 
rolí, které by měly univerzity plnit. První je tzv. „generative“ role, která je spojován s tvorbou 
a šířením znalostí, druhá rozvojová („developmental“) role naopak souvisí s úzkou vazbou 
univerzit na RIS a ekonomické aktivity daného regionu (Gunasekara 2006). České university 
podle získaných informací hrají především první roli – jejich zaměřením je základní výzkum a 
vzdělávání a příprava kvalifikovaných lidských zdrojů. Na druhé straně, tato role, zejména 
důraz na základní výzkum, hraje významnější roli pro tzv. science-based odvětví a aktivity 
jako jsou například biotechnologie (Lundvall 2002). Firem, které zakládají své aktivity 
především na výzkumu či vývoji je ale v Česku zatím relativně málo (Žížalová, Csank 2008), 
případně to jsou pobočky zahraničních firem, které tyto aktivity realizují převážně uvnitř 
korporace. Hlavní role českých univerzit tak zatím stále spočívá zejména ve vzdělávání12, 
ačkoliv ekonomická základna (charakter ekonomiky se silným zastoupením inženýrských 
oborů jako strojírenství, automobilový průmysl apod.) by vyžadoval větší důraz také na 
„rozvojovou“ roli univerzit, která je typická pro triple-helix ale i RIS. Posílení této role je 
(alespoň „na papíře“) také cílem české inovační, příp. výzkumné politiky a roli univerzit 
v aplikovaném výzkumu by měla posílit i plánovaná reforma financování vědy a výzkumu 
v Česku.  

V roli českých univerzit lze tedy v současnosti, i s ohledem na nutnou (a z části již 
probíhající) transformaci ekonomiky směrem ke znalostně založené ekonomice, vidět určitý 
deficit, či zaostání za rozvojem okolní společnosti a ekonomiky. Toto je i v souladu 
s analýzou Chaminade a kol. (2007) analyzující roli univerzit v rozvíjejících se zemích, 
konkrétně v indickém regionu Bangalore. Tato studie dochází k závěru, že v počátečních 
fázích rozvoje inovačního systému je generativní role univerzity, spočívající především 
v nabídce kvalifikované pracovní síly, dostatečná. S postupem rozvoje inovačního systému se 
ale role univerzity stává komplexnější a úžeji vázaná na strategická rozhodnutí místních 
firem, v každém případě ale dojde k užšímu propojení a spolupráci obou stran.  

                                                 

12 Tuto roli potvrdily i provedené řízené rozhovory ve vybraných firmách, v nichž jejich zástupci často 
uváděli, že univerzity jsou pro ně především zdrojem budoucích pracovníků a tato oblast je také nejčastějším 
předmětem spolupráce. 
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5.2.2 Spolupráce subsystémů RIS podle publikačních výstupů 

Inovační spolupráci z pohledu spolupráce mezi dvěma hlavními subsystémy RIS je možné 
stručně zhodnotit také prostřednictvím analýzy spolupráce při publikaci výsledků aktivit VaV. 
Výsledky analýzy publikací zařazených do databáze WoS v podstatě potvrzují předchozí 
analýzu. Před jejich diskuzí je však důležité upozornit, že odborné publikace představují 
relativně specifický výstup aktivit VaV, tj.  zveřejnění nově získaných poznatků. Tomu se 
samozřejmě firmy mohou v mnoha případech bránit tak, aby neprozradily tyto nové poznatky 
a potencionální zdroje jejich konkurenční výhody konkurenci. Na druhé straně některé studie 
ukázaly, že  i firmy mohou být významně zapojeny do publikačních aktivit (např. Coenen a 
kol. 2004, Moodysson, Jonsson 2007).  

Graf 16: Podíl spoluautorů publikací databáze WoS podle typu jejich 
instituce/organizace, 2002-2006 (v %) 

 Pramen: ISI Web of Knowledge, Web of Science – vlastní analýza 

Podle provedené analýzy (viz graf 16), se spolupráce nejčastěji odehrává mezi subjekty 
patřícími k jednomu subsystému RIS, tomu, který je hlavním zdrojem nových znalostí. 
Spolupráce s firmami je minimální. Zajímavé je také, že nejčastějším partnerem jsou pro 
všechny instituce univerzity, a to jak pro univerzity, tak pro (veřejné) výzkumné organizace. 
Mezi těmito subjekty, i když lze u nich identifikovat mírně odlišné zaměření jejich aktivit (v 
Česku je však tento rozdíl nižší než například v zemích západní Evropy – viz tabulka 8 
v předchozí kapitole), neexistuje tedy (zjednodušeně řečeno) žádná  bariéra pro jejich 
spolupráci. Naopak, spolupráce s firmami byla identifikována jen v několika málo případech. 
To je možné opět připsat poměrně velké institucionální vzdálenosti mezi těmito dvěma 
velkými skupinami, která se zdá být zatím relativně nepřekonatelnou překážkou ve vzájemné 
spolupráci.  Nicméně, rozdílné zaměření aktivit podnikatelského sektoru a veřejného sektoru 
svou roli hraje také, svým způsobem ale může být i to chápáno jako jedna z institucionálních 
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charakteristik – zástupci těchto sektorů mají odlišně stanovené hodnoty a priority či pravidla 
pro své aktivity v oblasti VaVaI.  

Dále, spolupráce mezi jednotlivými typy organizací byla podobně jako v předchozí části 
rozdělena také podle znalostních základem s cílem analyzovat, zda zde existuje výrazný rozdíl 
v charakteru spolupráce. Graf 16 ukazuje, že charakter spolupráce je pro všechny znalostní 
základny v zásadě shodný s tím, že v případě syntetické znalostní základny se ukázala mírně 
vyšší spolupráce s podnikatelským sektorem. Tento výsledek je v souladu s teoretickými 
předpoklady a poukazuje na intenzivnější „praktickou“ orientaci takto zaměřených oborů. 
Rozdíly jsou však jen nepatrné. 

5.2.3 Charakter spolupráce podle typu inovace 

Dalším předpokladem této práce je rozdílný charakter spolupráce mezi subsystémy RIS 
podle toho, jaké inovační aktivity firmy realizují, resp. jaký typ inovací je jejich výsledkem. 
Výchozím předpokladem je, že v případě inkrementálních inovací budou převládat vazby 
mezi subjekty podnikatelského sektoru navzájem, zatímco u radikálních inovací by měly být 
jejich zdrojem spíše vazby s vědeckovýzkumnými institucemi a univerzitami. Ověřit, resp. 
vyvrátit tento předpoklad je opět vzhledem k v současnosti dostupným datům poměrně 
obtížné, nicméně alespoň k zjednodušenému pohledu lze využít data z inovačních šetření. Pro 
analýzu budou vybrány pouze firmy s technickými inovacemi, konkrétně pouze inovacemi 
produktu. Důvodem je skutečnost, že u tohoto typu inovace lze zjednodušeným způsobem 
rozlišit, zda se jedná o inkrementální inovaci nebo o inovaci svým charakterem spíše 
radikální. Dotazník inovačního šetření rozlišuje u těchto inovací ty, které byly nové pouze pro 
podnik, a ty, které byly nové na trhu, na kterém daný podnik působí, a které tedy zavedl dříve 
než jeho konkurence. Nutné je však poznamenat, že i v případě druhých se může jednat o „již 
existující“ inovaci, neboť tato inovace (produkt) mohla být již dříve zavedena na jiném trhu. I 
proto takto položená otázka neodpovídá přesně tomu, co je v odborné literatuře považováno 
za radikální inovaci. Nicméně nám toto rozlišení umožňuje v podstatě kvalitativně odlišit 
mezi inovacemi, které oslovené firmy zavedly. Ty, které jsou nové na trhu, na kterém podnik 
působí, lze považovat za kvalitativně vyšší, přinášející firmě větší konkurenční výhodu, neboť 
pomocí ní dokázal (alespoň dočasně) předběhnout svou konkurenci, zatímco ty, které jsou 
nové pouze pro daný podnik, mu umožňují pouze „držet s konkurencí krok“.  

Firmy s inovací produktu13 byly pro následující analýzu roztříděny celkem do tří skupin: 

– ty, které zavedly produkt nový pouze pro jejich podnik, 

– ty, které zavedly produkt nový pouze na trhu, kde působí, a dříve než jejich konkurence 

– a ty, které zavedly oba typy produktů, tzn. nové pouze pro podnik i nové na jejich trhu. 
                                                 

13 V roce 2006 zavedlo inovaci produktu celkem 1 796 podniků, v roce 2005 celkem 1 850. Struktura 
podniků podle typu produktové inovace je v obou letech obdobná. 
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Pro tyto tři skupiny firem byl následně analyzován charakter jejich spolupráce s ohledem 
na typ subjektu, s kterým spolupracují. V grafu 17 je uvedeno hodnocení klíčového partnera 
spolupracujících inovujících podniků. Z něj je patrné, že mezi podniky zavádějícími odlišné 
typy technických inovací existují poměrně výrazné rozdíly v tom, koho považují za svého 
klíčového partnera pro spolupráci na inovačních aktivitách. Tyto rozdíly však nejsou zcela ve 
shodě s našimi předpoklady.  

Graf 17: Klíčový partner inovujících podniků podle typu jejich produktové inovace (v 
% z počtu podniků, které měly v dané skupině partnera), 2006 

Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ - inovační šetření  2006 

Na jedné straně podniky, které zavedly podle šetření v letech 2004-2006 pouze inovace 
nové na jejich trhu a dříve než jejich konkurence, mnohem častěji jmenují jako svého 
klíčového partnera veřejné výzkumné instituce, na druhé straně jejich spolupráce 
s univerzitami se zdá méně významná (ve srovnání s podniky, které zavedly technické 
inovace nové pouze pro jejich podnik). Tyto výsledky částečně „korigují“  odpovědi na 
otázky týkající se významnosti informačních zdrojů, kde se potvrzuje vyšší význam univerzit 
a veřejných výzkumných institutů jako informačních zdrojů pro podniky s radikálními 
inovacemi, stejně tak výsledky stejné odpovědi za rok 2005 (viz tabulka a graf v příloze). 
Pokud tedy podniky zavádějí inovace, které jsou nové na jejich trhu, častěji na svých 
inovačních aktivitách spolupracují také s veřejným sektorem produkujícím nové znalosti 
prostřednictvím svých VaV aktivit. Nižší podíl těchto podniků ve skupině podniků 
s technickou inovací (29 % podniků s produktovou inovací zavedlo inovace nové pouze na 
jejich trhu, 44 % podniků s produktovou inovací naopak zavedlo inovace nové pouze pro 
jejich podnik) může být důvodem zatím spíše limitované spolupráce mezi českými podniky a 
univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi identifikované v analýze výše, nicméně i 
zde není spolupráce s veřejným sektorem hodnocena jako klíčová. 
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I pro podniky s radikálními inovacemi zůstávají hlavními klíčovými partnery pro jejich 
inovační aktivity další subjekty z podnikatelského sektoru. Tyto podniky tak například 
mnohem častěji spolupracují uvnitř své skupiny podniků (tj. vlastnicky propojené skupině 
podniků). Tento výsledek může souviset s mírně vyšším zastoupením podniků pod zahraniční 
kontrolou (33 % ve skupině podniků s radikální inovací vs. 27 % ve skupině podniků pouze 
s inkrementální inovací) a podporuje tak závěry pilotní analýzy Žížalová, Csank (2008). 
Autoři zde docházejí k (zatím zjednodušenému) závěru, že v segmentu firem pod zahraniční 
kontrolou byl ve sledovaném období relativní význam (či intenzita) aktivit VaV vyšší 
(srovnání průměrných neinvestičních výdajů na VaV na pracovníka VaV v segmentu 
domácích a zahraničních firem). Firmy pod zahraniční kontrolou tak pravděpodobně častěji 
vytvářejí kvalitativně vyšší inovace, na druhé straně tyto firmy také mnohem častěji 
spolupracují na globální úrovni (viz graf 18). I tento výsledek je v souladu s teoretickými 
předpoklady, neboť radikální inovace jsou mnohem častěji výsledkem aktivit VaV. Ty v 
mnohem větší míře využívají kodifikovaných (standardizovaných) znalostí, jejichž přenos je 
méně citlivý ke geografické blízkosti a osobním kontaktům.  Bohužel, silnější vazba na 
globální partnery a také partnery v rámci podnikové skupiny v případě inovační spolupráce 
implikuje odlišný dopad na lokální/regionální ekonomiku. Tyto aktivity budou 
pravděpodobně zdrojem méně pozitivních dopadů na regionální ekonomiku, ať již formou 
spolupráce s regionálními univerzitami či výzkumnými institucemi nebo dalšími místními 
podnikatelskými subjekty. Důvodem může být i obecně předpokládaný charakter aktivit VaV, 
které zahraniční (nadnárodní) firmy lokalizují nejčastěji mimo své ústředí (např. Dicken 
2007). Data za subjekty lokalizované v Česku však vedou zatím k nejednoznačným závěrům 
(Žížalová, Csank, 2008) 

Charakter inovačních aktivit, resp. inovační strategie podniků s ohledem na to, jaké 
vytvářejí inovace, byla analyzována také pomocí jednoduchých korelací. Tato analýza 
umožňuje zhodnotit rozdílnost, či naopak shodnost inovačních strategií firem, které vytvářejí 
inovace produktů. Podle tabulky v příloze, kde jsou uvedeny korelační koeficienty mezi 
inovačními aktivitami, charakterem spolupráce a typem produktové inovace, je patrný rozdíl 
mezi firmami, které vytvářejí inovace nové na trhu a těmi, které vytvářejí inovace nové pouze 
pro podnik. Tyto výsledky jsou i v souladu s teoretickými předpoklady. Radikální inovace, tj. 
nové na trhu vznikají ve firmách, které mají vlastní VaV aktivity, ale které využívají i 
externích zdrojů znalostí a jsou také intenzivněji zapojeny do spolupráce na všech 
sledovaných řádovostních úrovních. Oproti tomu firmy, které vytvářejí inovace nové pouze 
pro podnik využívají zejména tzv. „nákupní“ strategie (viz např. Veugelers, Cassiman 1999) – 
pořízení strojů, zařízení či software. Naopak jako signifikantní se pro firmy s inkrementálními 
inovacemi neukázala spolupráce, a to na žádné ze sledovaných úrovních. Tyto firmy 
samozřejmě také spolupracují, jak ukázaly předchozí výstupy, nicméně spolupráce je méně 
častá a pravděpodobně také méně významná. 
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Graf 18: Geografická struktura partnerů inovačních aktivit podniků s inovací 
produktu, 2006 (v %) 

 

Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ – inovační šetření  2006 
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Na druhé straně je nutné poznamenat, že určitá vzájemná závislost mezi všemi typy 
inovačních aktivit a také indikátory spolupráce poukazuje na určitou komplexnost, resp. 
nevyjasněnost inovační strategie českých firem. Pro to hovoří zejména srovnání s výsledky 
obdobných studií zaměřených na západoevropské země (viz např. Hollenstein 2003, Tödtling 
a kol. 2006), kde se takto všestranná strategie týká pouze relativně malé skupiny firem. 

Srovnání inovačních strategií vzhledem k typu produktové inovace lze provést také podle 
skupin odvětví. V tomto případě je možné se podle odborné literatury domnívat, že radikální 
inovace vznikají především v tzv. znalostně náročných odvětvích. K těm patří skupina odvětví 
analytické znalostní základny. Naopak ve více tradičních odvětvích, či odvětvích řazených do 
skupiny tzv. medium-tech či low-tech odvětví, které lze ztotožnit se syntetickou znalostní 
základnou, jsou tvořeny více inkrementální inovace. Podle tabulek 23 a 24, které shrnují toto 
srovnání za české firmy podle dostupných inovačních šetření, je možné říci, že výsledky 
těmto předpokladům odpovídají. Největší podíl firem s inovacemi novými na trhu je ve 
skupině firem analytické znalostní základny. Naopak u firem syntetické znalostní základny 
mírně převládají inovace nové pouze pro firmu. 

Tabulka 23: Struktura firem podle znalostních základen a typu inovace (v % na 
celkovém počtu firem s inovací produktu v dané skupině), 2006 
 Nové na trhu Nové pro firmu Oba typy 
Analytická znalostní základna 35,3 32,1 32,6 
Firmy s VaV 48,8 26,8 24,4 
Syntetická znalostní základna 30,2 40,7 29,1 
KIBS 19,9 47,2 32,9 
Symbolická znalostní základna 16,7 55,6 27,8 
Ostatní 25,3 58,4 16,3 

Poznámka: Firmy s VaV – firmy, které mají jako svou převládající činnost uveden výzkum a vývoj;  
Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ - inovační šetření  2006 

Tabulka 24: Struktura firem podle znalostních základen a typu inovace (v % na 
celkovém počtu firem s inovací produktu v dané skupině), 2005 
 Nové na trhu Nové pro firmu Oba typy 
Analytická znalostní základna 35,1 30,9 34,0 
Firmy s VaV 48,6 21,6 29,7 
Syntetická znalostní základna 28,7 42,9 28,4 
KIBS 25,6 46,5 27,9 
Symbolická znalostní základna 36,2 34,0 29,8 
Ostatní 30,4 49,6 19,9 

Poznámka: Firmy s VaV – firmy, které mají jako svou převládající činnost uveden výzkum a vývoj 
Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ - inovační šetření  2005 

Pokud srovnáme tyto výsledky s hodnocením charakteru inovační spolupráce podle typu 
inovace, je možné poukázat na roli specifických faktorů, které ovlivňují to, jak české firmy 
spolupracují na svých inovačních aktivitách. Zatímco tyto výsledky jsou ve shodě 
s teoretickými předpoklady a také s výsledky obdobných studií, charakter inovační spolupráce 
tomu neodpovídá. Výsledky týkající se charakteru inovační spolupráce podle typu inovace 
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jsou vzhledem ke stanovené hypotéze nejednoznačné (viz například nižší význam spolupráce 
s univerzitami pro firmy s inovacemi novými na trhu). Naznačují to i relativně odlišné 
výsledky za dvě sledovaná šetření (srovnání za výsledky šetření z roku 2005 je uvedeno 
v příloze), a naznačují význam řady „individuálních“ faktorů, které ovlivňují charakter 
inovační spolupráce a roli geografické a institucionální blízkosti partnerů, stejně jako roli 
specifického „českého“ kontextu. Ten hraje roli pravděpodobně především u spolupráce 
s veřejným výzkumným sektorem, jehož role je i u inovací nových na trhu oproti 
předpokladům nízká. 

I přesto jsou tyto výsledky stejně jako výsledky předchozích subkapitol zajímavé, neboť 
poskytly zajímavé podněty pro směřování dalšího výzkumu v oblasti formování inovačních 
systémů a charakteru a podmíněnosti inovační spolupráce. Určitě se zde ukazuje potřeba 
rozsáhlejší kvantitativní (statistické) analýzy dostupných dat z inovačních šetření14, která by 
mohla pomoci analyzovat komplexní podmíněnost inovační spolupráce podniků, doplněná 
v případě potřeby kvalitativním šetřením. Na druhé straně je zde třeba mít na paměti určitou 
omezenou vypovídací schopnost těchto dat (omezené hodnocení významnosti partnerů 
inovační spolupráce stejně jako hodnocení spolupráce pouze na národní a mezinárodní 
úrovni). I proto se jako vhodné zdá srovnání delší časové řady těchto šetření (například ale jen 
za předpokladu jen minimálního překryvu vzorku sledovaných firem), které by dokázalo 
eliminovat možná zkreslení – šetření je založeno na subjektivních výpovědích firem, které 
mohou být zkresleny jejich vnímáním sledovaných aktivit. Stejně tak by bylo zajímavé 
porovnat výsledky s podobnými zeměmi jako Česko, ne tedy pouze s vyspělými zeměmi, na 
které se současný výzkum soustředil. Z těchto zemí však nejsou obdobné studie zatím běžně 
k dispozici. 

5.3 Případová studie ve vybraném regionu 

Závěrečnou analýzou v rámci disertační práce byl pokus o podrobné zmapování 
inovačních sítí ve vybraném regionu/kraji s cílem provést detailní případovou studii a ověřit 
tak alespoň částečně některé závěry z předchozích analýz a šetření. Vzhledem k náročnosti 
šetření byl vybrán pouze jeden region (kraj). Hlavním požadavkem při výběru byla existence 
„dobrého“ inovačního potenciálu a také již určitá rozvinutost inovačního systému tak, aby 
bylo možné detailněji analyzovat spolupráci subjektů při tvorbě inovací. Podle analýz 
v předchozí kapitole bylo možné „vytipovat“ několik krajů – teoreticky nejvyšší inovační 
potenciál se jeví zejména v regionu hlavního města nutně však spojeného se Středočeským 
krajem a také v Jihomoravském kraji. Postavení Prahy je, podobně jako podle řady dalších 
ukazatelů, velmi specifické. Je zde soustředěno velké množství kapacit v oblasti VaV, které 
jsou však v hlavním městě vázány především na veřejný sektor (univerzity a výzkumné 

                                                 

14 Především srovnání vývoje a trendů za delší časové období, které není zatím vzhledem ke krátké historii 
těchto šetření možné. 
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instituce). Podnikatelské aktivity VaV jsou naopak lokalizovány ve větší míře ve 
Středočeském kraji. Jak však ukázala studie Žížalová, Csank (2009), tyto aktivity jsou 
výrazně koncentrovány do jednoho subjektu – podniku pod zahraniční kontrolou. Navíc, jak 
se zdálo z předešlých zkušeností (viz kvalitativní analýza přípravy inovační strategie pro 
Prahu v Blažek, Uhlíř 2007) pražský inovační systém bude velmi fragmentovaný, resp. bude 
jen velmi těžké hovořit o existujícím či fungujícím inovačním systému. To částečně potvrdily 
i analýzy provedené v rámci disertační práce, především dominantní orientace na „globální“ 
spolupráci v případě publikační činnosti a aktivit VaV. I proto se pro účely kvalitativní 
případové studie jevil jako vhodnější Jihomoravský kraj.  

Jihomoravský kraj byl prvním regionem, který v Česku uskutečnil první kroky 
k formování inovačních systémů ze strany veřejného sektoru (veřejné správy). Jako v prvním 
kraji zde byly již v roce 1998 zahájeny kroky k formulaci regionální inovační strategie, jejíž 
příprava byla zahájena oficiálně roku 2001. Ačkoliv byl na počátku koncept regionálních 
inovačních strategií a podpory RIS převzat spíše mechanicky a jednalo se více o iniciativu 
„shora“, implementace strategie byla relativně úspěšná. Navíc, postupem času se částečně 
změnila její orientace a také se zvýšila snaha zapojit do přípravy navazujících strategií více 
subjektů, kterých se přímo tato podpora týká (Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, 
konference Inovace 2007 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR pořádaný AIP ČR). Dále, 
jak ukázala studie Žížalová, Csank 2009, Jihomoravský kraj disponuje relativně 
diversifikovaným „inovačním“ potenciálem s dobrým předpokladem postupného zformování 
„skutečného“ inovačního systému (je zde relativně velký počet subjektů, v řadě případů MSP, 
které lze považovat za dynamické subjekty s inovačním potenciálem). A konečně, 
Jihomoravský kraj byl vybrán také z důvodu zkušeností z předchozích výzkumů autorky 
v tomto kraji, které přinesly další, podrobnější či specifické znalosti o tomto kraji, které 
mohou být využity pro lepší či přesnější interpretaci získaných informací.  

Potenciál aktivit VaV a částečně také inovační potenciál českých krajů byl hodnocen 
v předchozí kapitole práce. I proto dále přistoupíme spíše k hodnocení zvoleného postupu pro 
případovou studii a také k obecnějšímu hodnocení kraje.  

Jihomoravský kraj patří mezi tradiční průmyslové oblastí se silným zastoupením 
„tradičních“ odvětví zpracovatelského průmyslu, zejména odvětví strojírenství, textilního 
průmyslu a elektrotechnického průmyslu. Kromě těchto tradičních odvětví, která prošla 
během transformace náročnou restrukturalizací, se zde zejména od devadesátých let začala 
formovat také „nová“ odvětví navazující na potenciál kraje, především nadprůměrnou 
vzdělanostní úroveň kraje a také zaměření aktivit v oblasti VaV. Mezi významné, i s ohledem 
na jejich potenciál v oblasti VaVaI, patří zejména odvětví biotechnologií či life-sciences – 
relativně široká skupina odvětví nepodchycená tradiční klasifikací, zahrnující obory obvykle 
motivované praktickou aplikací výsledků VaV aktivit v oblasti věd o živé přírodě a s velmi 
úzkou vazbou na další obory (např. veterinářství, lékařství, zemědělství, průmyslové 
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zpracovaní apod.) (OECD 2006) – a obor informačních (a komunikačních) technologií, který 
je možné nalézt (ve zjednodušené podobě) i v tradiční klasifikaci odvětví. Zatímco tradiční 
odvětví stále do značné míry využívají nákladové výhody spojené s kvalitní produkcí 
(výrobou), tato nově se formující odvětví mají na první pohled mnohem větší potenciál pro 
aktivity VaVaI. U biotechnologických oborů (či oborů life-sciences) je zde v podstatě jasná 
vazba na uplatnění poznatků aktivit VaV ke komerčnímu využití. U oborů IT hovoří ve 
prospěch potenciálně vyšší přidané hodnoty například investice některých nadnárodních 
firem15 v oblasti výzkumných či vývojových center v těchto odvětví mimo jiné právě 
v Jihomoravském kraji16. Dále, odvětví IT patří k oborům, které ve větší míře zaměstnávají 
kvalifikované odborníky, což lze zjednodušeně zhodnotit prostřednictvím statistik tzv. IT 
odborníků – podle údajů ČSÚ tvořili IT odborníci s ukončeným terciárním stupněm vzdělání 
v roce 2007 téměř 45 % všech IT odborníků. I proto byla pro analýzu vybrána tato „nová“ 
odvětví. Vzhledem k relativně obtížné identifikaci firem z oborů biotechnologií (resp. life-
sciences) byl zvolen obor IT.  

Sektor informačních technologií, který je často zařazován mezi tzv. strategické služby, 
nepatří z pohledu zaměstnanosti či tržeb mezi silná odvětví kraje. Na druhé straně zde má 
tento obor poměrně významný potenciál z hlediska tradice vysokoškolských oborů, s vyšším 
zastoupením oborů informačních technologií či oborů, které s nimi mají úzkou souvislost 
(např. Fakulta informačních technologií a Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
technologií VUT v Brně nebo Fakulta informatiky MU). Díky investicím jak domácích tak 
zahraničních subjektů je dnes možné říci, že obor má v kraji poměrně solidní základnu, kterou 
lze nadále rozvíjet. Z pohledu statistiky lze odvětví informačních technologií zahrnout, 
nicméně zjednodušeně, pod odvětví OKEČ 72. Do této skupiny odvětí patří činnosti v oblasti 
výpočetní techniky – poradenství v oblasti hardware, publikování, dodávky a poradenství v 
oblasti softwaru, zpracování dat, činnosti v oblasti databází, opravy a údržba kancelářských 
strojů a počítačů. Takto statisticky vymezené odvětví tak nezahrnuje pouze progresivní, 
znalostně náročné obory (resp. aktivity), které jsou předmětem našeho zkoumání, ale i 

                                                 

15 Například společnosti Accenture, IBM, LogicaCMG, Microsoft či SAP. 

16 Relativně vysoký inovační potenciál odvětví informačních technologií lze odvodit také podle dostupných 
statistik, týkajících se v tomto případě celého sektoru ICT. Podle statistik ČSÚ vzrostly například v tomto 
sektoru výdaje na VaV v letech 1995-2006 více než 16x, zatímco celkové výdaje na VaV v Česku vzrostly 
v daném období přibližně 3,5x. Tyto statistiky odráží samozřejmě také nárůst významu tohoto sektoru v české 
ekonomice obecně, specificky ve „znalostně orientované“ části ekonomiky – zatímco v roce 1995 se výdaje na 
VaV v sektoru ICT podílely na celkových výdajích VaV zhruba 3,5 %, v roce 2006 to bylo již téměř 11 % (ČSÚ 
– roční statistické údaje o ekonomických subjektech s převažující činností v oblasti informačních a 
komunikačních technologií v období 1995-2006). Investice VaV do softwaru, který lze blíže ztotožnit se 
sektorem IT, tvořily v posledních letech zhruba polovinu investic VaV v celém sektoru ICT (ČSÚ – Informační 
ekonomie v číslech, 2008). 
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jednoduché služby, u nichž lze předpokládat pouze omezený význam inovačních aktivit 
(zejména ve skupině opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů).  

Podle údajů VŠPS lze Jihomoravský kraj považovat za druhé nejvýznamnější centrum pro 
toto odvětví v Česku (viz graf 19). I přesto, že podíl Jihomoravského kraje během 
sledovaného období kolísal (viz graf v příloze), ve všech letech se podle podílu na celkové 
zaměstnanosti sledovaného odvětví nacházel kraj na druhém místě (ač se podíl 
Jihomoravského kraje mírně snížil, absolutně došlo k nárůstu počtu pracovníků v tomto 
odvětví). Relativně vysoká koncentrace odvětví  IT odpovídá teoretickým předpokladům – 
znalostně náročná odvětví včetně sektoru služeb, mají tendenci se mnohem více prostorově 
koncentrovat, především v regionech velkých měst či univerzitních měst (Cooke 2002, s. 18, 
Florida a kol. 2003). Nicméně, z dat je také patrné, že podíl sledovaného odvětví na celkové 
zaměstnanosti kraje je relativně nízký – v průměru dosahoval v letech 1995-2006 pouze 
zhruba jednoho procenta. Takto nízký podíl na zaměstnanosti souvisí částečně s „novostí“ 
tohoto odvětví a také s charakterem subjektů, které v tomto sektoru podnikají.  

Podle firemní databáze (tabulky 25 a 26) je patrné, že mezi subjekty, které uvádějí jako 
svou činnost podnikání některé z odvětví OKEČ 72, převažují mikro a malé podniky. Důležité 
je však poznamenat, že se jedná v tomto případě pouze o podniky, které mají v kraji sídlo. 
V kraji se podle dostupných firem nachází i několik poboček velkých zahraničních firem, 
které patří spíše mezi větší subjekty, v jednom případě se jedná o velkou firmu s více než 
2 500 zaměstnanci. 

Graf 19: Podíl zaměstnanců OKEČ 72 podle krajů ČR (v %) 

Poznámka: Krajské třídění podle místa pracoviště, nikoliv podle místa bydliště 
Pramen: Zpracováno na základě ČSÚ – VŠPS 1995, 2006 
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Tabulka 25: Počet subjektů podle počtu zaměstnanců ve skupině OKEČ 72, 
Jihomoravský kraj, 2008 

 1-5 6-9 10-19 20-24 25-49 50-99 100-199 200-249 250-499 500+ Celkem
Všechny OKEČ 1 021 181 174 38 87 59 29 4 8 5 1 606 
Převažující OKEČ 277 55 50 9 28 16 5 2 0 0 442 

Poznámka: Všechny OKEČ – podnik má registrován alespoň v jednom případě jako svou činnost podnikání 
OKEČ72; převažující OKEČ – podnik má registrován jako převažující činnost podnikání OKEČ72 
Pramen: Zpracováno na základě Firemní databáze Albertina 4/2008 

Tabulka 26: Počet subjektů podle počtu zaměstnanců a převažujícího OKEČ, 
Jihomoravský kraj, 2008 

Počet zaměstnanců  
1-5 6-9 10-19 20-24 25-49 50-99 100-199 200-249 

Celkem

OKEČ 72 celkem 277 55 50 9 28 16 5 2 442 
v tom:          

72.1  25 1 1  1 2 1  31 
72.2  184 43 35 9 24 11 2 1 309 
72.3  40 5 7  2 2 1  57 
72.4  6 1 1  1 1   10 
72.5  18 4 5    1 1 29 
72.6  4 1 1      6 

Pramen: Zpracováno na základě Firemní databáze Albertina 4/2008 

Z firemní databáze bylo podle přehledu OKEČ firmy a také podle dostupných informací 
získaných převážně z internetových stránek firem vybráno celkem 80 firem, které byly 
postupně osloveny a požádány o rozhovor. Firmy byly vybrány podle databáze firem, podle 
jejich registrovaného zaměření – OKEČ tak, aby byly vybrány firmy s potenciálně znalostně 
založenými aktivitami. Tento prvotní seznam byl podle dostupných informací o firmách 
(např. na internetových stránkách) snížen o ty, které se těmito aktivitami nezabývají, a naopak 
doplněn o ty, které nemají v regionu sídlo, ale realizují zde své aktivity. Firmy tak nebyly 
vybrány zcela náhodně, nicméně vzhledem k předpokládanému omezenému počtu rozhovorů 
bylo třeba vybrat firmy, které odpovídají zaměření výzkumu. První fáze průzkumu a 
rozhovorů proběhla v létě a na podzim roku 2007, kdy bylo realizováno celkem 11 rozhovorů. 
V této první fázi, která byla následně přerušena zahraniční stáží autorky, se ukázalo, že 
získání svolení k rozhovoru, stejně jako získání potřebných informací, je velmi obtížné. I 
proto bylo v druhé fázi využito probíhajícího průzkumu podnikatelského prostředí v kraji, 
kterého se autorka účastnila, a firmy byly vybrány podle poskytnutého seznamu – ten 
obsahoval firmy identifikované podle dostupných zdrojů dat jako zaměřující se (alespoň 
zčásti) na inovační aktivity. Důvodem bylo mimo jiné i snižující se ochota firem poskytovat 
rozhovor, pokud jsou „obtěžovány“ příliš často. V této fázi bylo realizováno dalších 23 
rozhovorů, převážně během jara a léta 2008.  

Cílem rozhovoru bylo zmapovat zapojení firem do inovačních sítí, tzn. jejich spolupráci na 
inovačních (případě výzkumných či vývojových) aktivitách a také zhodnotit jejich motivy pro 
daný typ spolupráce. Mezi vybranými firmami bylo tedy provedeno celkem 34 rozhovorů. 
Vzhledem k tomu, že všechny firmy přislíbily a realizovaly rozhovor se zárukou důvěrnosti, 
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nejsou v následující analýze uvedena jména těchto firem, stejně tak nejsou hodnoceny 
konkrétně jednotlivé firmy, ale vždy soubor několika firem. Prvotním záměrem bylo využít 
pro analýzu získaných informací metodu tzv. Social Network Analysis (např. Scott 2000, 
Wasserman, Causy 1994) a pomocí kvalitativních informací získaných z rozhovorů, ale i 
informací z předchozích analýz, se pokusit interpretovat a hodnotit identifikované sítě 
inovační spolupráce. Důvěra firem k průzkumům a ochota poskytovat podrobné informace se 
však ukázala velmi nízká (zejména ochota podrobně uvádět své partnery), a proto může být 
tato metoda využita pouze omezeným způsobem. Konkrétněji bude analýza této podkapitoly 
zaměřena na hledání odpovědí na následující otázky: 

 Jaký je charakter inovačních aktivit oslovených firem v IT sektoru 
v Jihomoravském kraji – jaké typy inovací jsou zde nejčastější? 

 Jaké znalosti jsou pro oslovené IT firmy klíčové a jaký je jejich zdroj?  

 Jaký je charakter inovační spolupráce těchto firem? S jakými subjekty 
nejčastěji spolupracují? Jaká je role geografické blízkosti/vzdálenosti pro tuto 
spolupráci? 

Všechny tyto otázky budou samozřejmě analyzovány s ohledem na teoretické předpoklady, 
které byly z velké části diskutované v teoretickém úvodu této práce, případně budou doplněny 
a konkretizovány dále v této kapitole. 

Nejprve se zaměříme na charakteristiku vzorku oslovených firem (viz tabulka 27). Celkem 
bylo provedeno 34 rozhovorů ve firmách zabývajících se aktivitami v oblasti IT. Mezi těmito 
firmami převažovaly menší a střední podniky s 10-250 zaměstnanci, doplněné několika 
mikro-firmami (do 10 zaměstnanců) a několika velkými podniky (s více než 250 
zaměstnanci). Většina z těchto firem byla založena jako nové společnosti či pobočky 
zahraničních firem během devadesátých let, několik vzniklo i během posledních let. Pouze 
jedna firma navazuje na subjekt existující před rokem 1989. Průměrný rok založení celého 
souboru firem je 1997, což dokládá relativně „mladou“ historii tohoto odvětví v kraji, resp. 
v celém Česku a je také patrně důvodem existence spíše menších subjektů.  

Odvětví IT, resp. ICT je podle autorů konceptu znalostních bází řazeno k analytické 
znalostní bázi (např. Asheim, Gertler 2005). V odvětvích této znalostní základny je zdrojem 
nových znalostí tradiční výzkumná činnost založená často na formálních modelech, 
kodifikované vědě a racionálních procesech. Klíčovými aktivitami při tvorbě nových znalostí 
a také inovací je tedy základní a aplikovaný výzkum a systematický vývoj nových produktů či 
procesů. Podle teoretických předpokladů se v sektoru ICT očekává poměrně intenzivní 
spolupráce s univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi, jejíž výsledkem bývají 
(mnohem častěji než v případě dalších znalostních základen) radikální inovace (nové 
produkty). Spolupráce firem analytické znalostní základny by měla odpovídat modelu „local 
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buzz – global pipelines“ (Bathelt a kol. 2004), a to díky vyššímu významu kodifikovaných 
znalostí. Firmy této znalostní základny by tedy měly navazovat globální, formální vazby 
zejména v oblasti VaV, zatímco lokální prostředí by mělo být využíváno nesčetným počtem 
neformálních vazeb. 

Tabulka 27: Vybrané charakteristiky oslovených firem 

 Počet firem ve skupině
Počet zaměstnanců  
do 10 zaměstnanců 4 
10-49 zaměstnanců 15 
50-249 zaměstnanců 12 
více než 250 zaměstnanců 3 
Průměr 178 
Střední hodnota 45 
  
Vlastnictví  
domácí 23 
mezinárodní (domácí+zahraniční) 2 
zahraniční (pod zahraniční kontrolou) 9 
  
Převažující zaměření aktivit  
outsourcing IT aktivit 5 
vývoj specifického software na zakázku (převážně informační systémy) 20 
vývoj vlastních programů (SW) pro konečné zákazníky 6 
smíšené 3 
  
Průměrný rok založení firmy (minimum, maximum) 1997 (1989, 2007) 

Pramen: Vlastní šetření 

Sektor IT je ale poměrně specifický, jak ukázaly některé studie zaměřené specificky na IT-
softwarové firmy (např. Dayasindhu 2002, Isaksen 2006, Trippl a kol. 2007 ad.). IT 
představuje specifickou část sektoru ICT, která je charakteristická vyšším podílem menších 
firem. Podle toho je pak podle zmíněných autorů možné předpokládat mnohem vyšší význam 
vzájemných vazeb a spolupráce (např. Segelod, Jordan 2004, cit. dle Trippl a kol. 2007). 
Kromě vazeb a spolupráce v oblasti VaV je však pro tento sektor typická intenzivní 
spolupráce s dalšími IT firmami (výrobci software), distributory a prodejci, ale také úzká 
vazba na zákazníky, a to především ve formujících se klastrech (Isaksen 2006). Trippl a kol. 
(2007, s. 7) ale upozorňují, že závěry nejsou takto jednoduché a že některé studie ukázaly 
v podstatě protichůdné výsledky. 

Jednoduché srovnání těchto teoretických předpokladů a charakteristik oslovených IT firem 
implikuje poměrně problematické využití konceptu znalostních základen, stejně jako 
problematičnost klasifikace odvětví do těchto poměrně hrubých skupin.  U většiny 
oslovených firem se jedná o znalostně vysoce náročné aktivity a tyto firmy z velké části 
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zakládají své podnikání na vlastních aktivitách VaVaI – třetina (22 z 34) z oslovených firem 
uvedla, že mají vlastní výzkumné či vývojové aktivity, které jsou pro ně zdrojem inovací a 
také zdrojem jejich hlavních produktů. Na druhé straně pro většinu firem se jedná o vývojové, 
nikoliv výzkumné aktivity založené v podstatě na nových kombinacích dostupných 
technologií. Zde jde zejména o firmy vyvíjející specifické informační systémy. Tyto firmy při 
jejich vývoji vycházejí z dostupných technologií, které ale novým, specifickým způsobem 
upravují, kombinují přesně podle přání a potřeb svých zákazníků. Jejich hlavní přidaná 
hodnota spočívá tedy zejména ve schopnosti připravit kvalitní, specifické řešení přesně na 
míru kombinací dostupných technologií, případně vývojem vlastních potřebných, menších 
„komponent“. Důvodem, který většina firem uváděla, je velmi intenzivní konkurence v oboru 
IT a dominance velkými (nadnárodními) firmami, kterým tyto subjekty nemohou se svými 
zdroji konkurovat, resp. jim mohou konkurovat ve svém relativně specifickém tržním 
„výklenku“ (viz také Nowak, Grantham 2000). Jejich konkurence je často založena na 
specifických znalostech či dokonce vazbách z jednotlivých odvětví, pro která své produkty 
vyvíjejí, orientací na domácí trh a využití specifických znalostí o něm, či i proto, že takto 
specifická aktivita není pro velké firmy „dostatečně“ zajímavá. Pouze u pěti firem je možné 
hovořit o „novém“, konečném produktu, či radikální inovaci. Tyto firmy dokázaly, ve třech 
případech díky vlastním aktivitám VaV, vytvořit v podstatě globálně „nový“ produkt17.  

Oslovené firmy tak do značné míry představují poměrně heterogenní skupinu subjektů, 
z nichž je podle základních charakteristik možné pouze několik přiřadit k analytické znalostní 
základně. Naopak firmy, využívající pro své produkty ve velké míře kombinace dostupných 
technologií a znalostí a reagujících svým vývojem na potřeby svých klientů, spadají svým 
charakterem spíše k syntetické znalostní základně. V jednom případě je možné hovořit 
dokonce o využívání symbolické znalostní základny. Na druhé straně má ale tato firma řadu 
klíčových aktivit, které svou povahou patří spíše k analytické znalostní základně. Podobně 
jako v předchozích analýzách se ukazuje problematická stránka jakékoliv výrazně 
zjednodušující klasifikace, v tomto případě klasifikace podle znalostních základen, kterých 
odvětví v převažující míře využívají. Ukazuje se, že „realita“ je mnohem komplexnější. Tento 
jednoduchý úvod naznačuje také, že naše předpoklady týkající se charakteru inovací a 
inovační spolupráce analyzované skupiny firem (resp. analyzovaného odvětví) nebudou 
pravděpodobně výrazně podpořeny.  

První otázky se týkají toho, jaký je charakter inovačních aktivit, resp. inovací oslovených 
firem a také jaké znalosti jsou pro jejich inovace a aktivity klíčové. Hodnocení bude 
provedeno v podstatě subjektivním způsobem na základě provedených rozhovorů a získaných 

                                                 

17 Odlišení zcela nového produktu je samozřejmě komplikované a mnohdy nejednoznačné. Pro potřeby této 
analýzy je nový produkt chápan jako svým způsobem (globálně) nový, specifický produkt, kterým je vytvářena 
nová poptávka, resp.nový trh.  
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informací od oslovených firem. Při rozhovoru byly firmám pokládány otázky na charakter 
jejich inovací – zda jsou tvůrci trhu (vytvářejí inovace-produkty, které jsou novinkami na 
trhu), či naopak trh spíše následují (a implementují inovace, které již na jejich trhu existují), 
jaké je v tomto ohledu jejich postavení vůči konkurenci a kde se nacházejí, kdo jsou jejich 
hlavní konkurenti, resp. konkurenční produkty. Podle těchto informací jsou firmy v tabulce 28 
rozděleny podle „radikálnosti“ jejich inovací do skupin, přičemž pro tuto klasifikaci byla 
využita obdobná klasifikace v Trippl a kol. (2007). Tři firmy nebyly klasifikovány, neboť 
uvedly, že se nezabývají inovačními aktivitami.  

Tabulka 28: Charakter inovací souboru oslovených IT firem v Jihomoravském kraji 

Charakter inovace Počet firem 
Radikální inovace – nový „globální“ trh 6 
Adaptace 14 
Inkrementální, ale významná inovace – nová řešení (produkty) pro lokální trh 6 
Pouze menší inovace 1 
VaV aktivity lokalizovány v zahraničí (zdrojem inovací není místní pobočka) 4 

Pramen: Vlastní šetření 

První skupinu firem představují podniky, které vlastními VaVaI aktivitami vytvářejí 
„nový“ trh či novou poptávku (u dvou společností se jedná o komerční uplatnění znalostí 
získaných prostřednictvím akademického výzkumu), a to v téměř všech případech pro 
globální trh, resp. nejsou omezeny na lokální (český) trh. U jedné společnosti s delší historií 
se na počátku jednalo o produkt určený pro lokální trh ČR, nicméně během vývoje si tato 
společnost vytvořila další produkty, resp. svůj produkt „zdokonalila“ tak, že v současné době 
proniká na světové trhy. Její hlavní konkurence je také v podstatě pouze na globálním trhu a 
díky charakteru, jakým byly produkty této firmy vyvinuty, byla zařazena také do první 
kategorie. Dále, v případě jedné firmy nebyl produkt (inovace) vyvinuta samotnou firmou, ale 
jedná se o (v Česku stále spíše výjimečnou) spin-off firmu. Zdrojem inovace jsou v tomto 
případě univerzity, které jsou nadále zodpovědné za vývojové aktivity. Protože se však jedná 
o specifický produkt, relativně unikátní na globálním trhu, byla tato společnost zařazena také 
do první skupiny. Celkem je v této skupině zhruba čtvrtina z oslovených, inovativních 
podniků. To neodpovídá příliš našim předpokladům. Co je však příčinnou či důvodem pro 
tento rozpor?  

Jedním z důvodů může být určité zaostání Česka z hlediska rozvoje znalostní ekonomiky a 
znalostně vysoce náročných aktivit, jak bylo analyzováno v Žížalová, Csank (2009). Dále, IT 
je podle všech oslovených velmi rychle se (technologicky) rozvíjející obor, v kterém je jen 
velmi těžké předvídat na více než pár let dopředu (viz také Dayasindhu 2002). Navíc má tento 
obor relativně duální a fragmentovanou strukturu s  několika velkými, globálními hráči na 
jedné straně, doplněné o menší či střední podniky na straně druhé (Nowak, Grantham 2000). 
Těm velkým mohou menší hráči však jen velmi těžko konkurovat, především z pohledu 
udávání směru rozvoje odvětví a technologií. Většina z oslovených společností se tak 
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zaměřuje na využívání dostupných nejmodernějších technologií tak, aby nabídli potřebnou 
kvalitu, doplněných o vlastní, specifické řešení, kombinaci. U těchto firem také převládá 
orientace na český trh, kde využívají i svých specifických znalostí o něm, o jednotlivých 
odvětvích, ale někdy také menší atraktivnosti pro velké hráče. Snaží se tak nalézt velmi 
specifický niche, ve kterém mohou konkurovat a uspět. 

Specifickou skupinu tvoří také většina firem pod zahraniční kontrolou, které v Česku 
investovaly především díky dostupnosti kvalifikované a také „cenově dostupné“ pracovní síle. 
Aktivity těchto firem lokalizovaných zde tak nejsou většinou zaměřeny na znalostně náročné 
aktivity a vlastní vývojové a inovační aktivity. Zdrojem využívaných technologií a inovací 
jsou převážně v zahraničí lokalizovaná výzkumná a vývojová centra, v místních pobočkách 
jsou zaváděny spíše menší inovace spojené často s přizpůsobením místnímu trhu. Výjimkou je 
jedna z oslovených firem, která ve své pobočce v Jihomoravském kraji realizuje špičkové 
vývojové aktivity. Ty jsou však realizovány prostřednictvím „maticové struktury“18 
mezinárodních týmů (organizovaných v podstatě virtuálně) a zapojení do lokální ekonomiky 
je minimální.   

Největší skupinu tvoří tzv. adaptátoři, tedy firmy, které se specializují na vytváření 
specifických řešení šitých na míru svým klientům s využitím dostupných, moderních 
technologií, doplněných mnohdy o vlastní, menší inovace. Pro tyto firmy je typické zaměření 
především na domácí, převážně národní trh. Tyto firmy je možné charakterizovat jako typické 
představitele syntetické znalostní základny, neboť jejich hlavní konkurenční výhodou jsou 
specifické, zakořeněné znalosti (know-how i know-who), které byly aktérům „zvenku“ 
(zejména na počátku formování trhu) nedostupné. Zakořeněnost je však v tomto případě na 
národní  spíše než na regionální úrovni. 

Možná významnější inovace přinesly firmy z třetí skupiny, které vytvořily svým způsobem 
také radikální inovace, nicméně pouze pro český trh. Jedná se často o firmy, které využily 
ihned na počátku 90. let svých znalostní o místním trhu a vytvořily „v zahraničí běžný“, ale 
pro český trh unikátní produkt. Velkou část svých aktivit věnují v současnosti na jeho neustálé 
zlepšování a vývoj mnohdy souvisejících produktů.  

Charakteristikou této poslední skupiny firem se dostáváme k otázce, jaké znalosti jsou pro 
oslovené IT firmy klíčové a kde (jak) tyto znalosti získávají. Jak již bylo zmíněno, sektor IT 
je charakteristický relativně silným významem vlastních VaV aktivit, zároveň však většina 
z oslovených firem staví svá „nová“ řešení na využívání dostupných technologií. Dalším 

                                                 

18 Maticová struktura kombinuje liniovou organizační strukturu spolu s cílově programovou strukturou řízení. 
Na jedné straně vznikají funkční útvary specialistů (tradiční organizace podniků podle dělby práce) a na druhé 
straně vznikají úkolově orientované útvary (např. specifické výzkumné a vývojové týmy). Tyto týmy jsou často 
časově omezené, podle zadání jednotlivých úkolů. 
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zdrojem znalostí může být samozřejmě také inovační spolupráce, která je hlavním předmětem 
zkoumání této práce. Následující tabulka 29 jednoduše shrnuje klíčové zdroje inovací 
v oslovených firmách, přičemž je třeba zdůraznit, že u velké části subjektů se jedná o 
kombinaci různých zdrojů.   

Tabulka 29: Zdroje inovací v oslovených IT firmách v Jihomoravském kraji 

 Počet firem 
Vlastní výzkumné aktivity 3 
Vlastní vývojové aktivity  23 
Spolupráce na aktivitách VaV s:  
   dalšími subjekty podnikové skupiny 5 
   dalšími firmami 11 
   univerzitami, VaV organizacemi 9 
   zákazníky/klienty 4 
   jiný typ spolupráce 3 
Nákup externích znalostí (licence, nákup apod.)* 7 

Poznámka: * Nákup externích znalostí, nejčastěji nákup technologie prostřednictvím licence či postavením 
jako výhradní distributor, je zde chápáno jako zdroj inovací pro ty firmy, které uvedly, že pro danou nakoupenou 
technologii vyvíjejí určité menší komponenty, kterými zvyšují svou přidanou hodnotu, případně je kombinují v 
„nové“ řešení. Je však důležité zdůraznit, že všechny firmy nakupují určité technologie, které potřebují pro svůj 
konečný produkt. Nicméně, tyto nakupují běžně na trhu a nejsou klíčové pro jejich inovační aktivity. 

Pramen: Vlastní šetření 

Zdrojem inovací, které jsou pro většinu firem klíčovým zdrojem jejich konkurenční 
strategie a výhody, jsou pro většinu firem jejich vlastní aktivity VaV, přičemž tyto aktivity 
představují poměrně širokou škálu aktivit s rozdílnou „znalostní“ náročností (viz tabulka 28). 
Vlastní VaV aktivity jsou u většiny firem doplňovány dalšími zdroji nových znalostí, mezi 
kterými převažuje spolupráce s dalšími firmami, převážně také z odvětví IT. Méně významná 
je oproti našemu očekávání spolupráce s univerzitami, kterou uvedlo pouze 9 firem (i to je 
však nadprůměrné oproti předchozím výsledkům). Navíc pro většinu z těchto firem se nejedná 
o dlouhodobou spolupráci, ale spíše o ad hoc spolupráci na jednotlivých, dílčích „úkolech“, 
které si firmy nejsou schopny zajistit samy. Tři firmy výslovně upřednostňují před formální 
spoluprací s univerzitami přímou spolupráci s jednotlivými experty. Důvodem je především 
jednodušší sjednání spolupráce, větší flexibilita, ale také osobní (neformální, předchozí) 
kontakty. Jeden z oslovených konkrétně uvedl: „Výrazně větší objem kontaktů mezi firmami a 
univerzitami probíhá na neformální a neoficiální úrovni. Zahájit oficiální jednání s 
univerzitou je pro firmu naprosto kontraproduktivní.“ A podobně konkrétně odpovídal i další 
manažer firmy: „Častěji se setkáváme s dobrou spoluprací s univerzitami prostřednictvím 
osobních vztahů konkrétních osob spíše než formální cestou spolupráce s univerzitou jako 
institucí.“ 

Celkově je však úroveň spolupráce poměrně nízká a firmy upřednostňují vlastní inovační 
aktivity. Hlavním důvodem, jak se zdá z provedených rozhovorů, je především nedostatečná 
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důvěra a snaha co nejvíce chránit své strategické znalosti19. Tento výsledek je tak do jisté 
míry protichůdný, jak k předpokladům konceptu znalostních základen, který pro analytickou 
znalostní základnu předpokládá významnou spolupráci mezi firmami a univerzitami či VaV 
instituty, tak k výsledkům některých studií týkající se analýzy sektoru ICT (např. Bramwell, 
Nelles, Wolfe 2008, Lengauer a kol. 2008) či přímo softwarových firem (např. Isaksen 2006, 
Trippl a kol. 2007). Podobně jako ve studii Romijn, Albaladejo (2002) nehraje pro oslovené 
IT firmy Jihomoravského kraje významnou roli vzájemná spolupráce firem z oboru 
lokalizovaných v regionu, ale spíše vlastní VaV aktivity. Na regionální úrovni se zdá být 
významnější spolupráce s univerzitami, která je však celkově zatím relativně limitována. Tím 
se dostáváme k důležité otázce, která je řešena i ve většině zmiňovaných studií a je také 
jednou z klíčových v této práci, a tou je role geografické blízkosti. Původním záměrem bylo 
analyzovat tuto otázku prostřednictvím zmiňované „social network analysis“, ale vzhledem 
k neostatečně podrobným a přesným informacím bude přistoupeno k spíše deskriptivní 
analýze.  

Tabulka 30 zobrazuje typ klíčového partnera (resp. klíčových partnerů) a zároveň jejich 
geografickou lokalizaci, podobně jako tomu bylo v předcházející části analýzy. Tato 
zjednodušená forma prezentace byla zvolena především v důsledku toho, že nebyly u všech 
oslovených firem získány vyčerpávající informace o všech partnerech, s kterými daný podnik 
spolupracuje. Z tabulky je na první pohled patrné, že spolupráce oslovených firem je, 
s výjimkou spolupráce s univerzitami, orientována především na národní a mezinárodní 
spolupráci. Tento výsledek je rozdílný oproti očekávání – podle teoretických předpokladů, ale 
i výsledků některých studií, jsme předpokládali mnohem významnější spolupráci v rámci „IT 
klastru“ v Jihomoravském kraji. V kraji firmy spolupracují převážně s univerzitami – 
nejčastěji se jedná o Fakultu informačních technologií VUT. Tato spolupráce má ale často 
formu spolupráce se studenty na jejich magisterských či doktorských projektech, 
prostřednictvím nichž firmy mohou získávat nové znalosti, především ale se touto formou 
snaží zajistit si kvalifikovanou pracovní sílu, které je díky vysoké konkurenci v kraji podle 
oslovených firem nedostatek. I v dalších oblastech spolupráce s univerzitami se jedná, jak již 
bylo zmíněno, spíše o ad hoc spolupráci na konkrétních, menších aktivitách.  

Spolupráce s dalšími typy partnerů a také s celkově vyšším počtem partnerů je realizována 
v rámci národního inovačního systému. Podle typu partnerů je spolupráce poměrně 
rovnoměrná, nejčastěji se jedná o spolupráci s dalšími podniky z odvětví, významná je ale 
také spolupráce s dodavateli a zákazníky a specialisty/odborníky. Mezi těmi jsou nejčastěji 
zastoupeni představitelé či zástupci akademické sféry, firmy ale upřednostňují spolupráci 
s jednotlivci před formální spoluprácí s jejich domovskou institucí (např. univerzitou). 

                                                 

19 Tento faktor se projevoval i během rozhovorů, kdy firmy byly jen málo ochotny otevřeně hovořit o svých 
vazbách (dodavatelích, klientech apod.). 
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Tabulka 30: Charakteristika spolupráce oslovených firem na inovačních aktivitách – typ 
a lokalizace jejich partnerů 

 Jihomoravský kraj Česko (mimo kraj) Svět 
University a VaV instituce 8 4 2 
V rámci skupiny podniků 0 4 6 
Dodavatelé 1 7 12 
Ostatní podniky 2 9 7 
Zákazníci 1 7 2 
Specialisté 2 6 2 

Pramen: Vlastní šetření  

Naopak podle očekávání mají oslovené IT firmy vysoký počet partnerů také mimo Česko, 
což je možné dát podle teoretických předpokladů do souvislosti s vyšším významem 
kodifikovaných/standardizovaných znalostí. Rozvoj a také úspěch IT je do značné míry dán 
využíváním mezinárodních standardů (v oblasti software např. HTML, Java apod.) 
v jednotlivých aplikacích a technologiích. Navíc, jak bylo již zmíněno, IT odvětví je 
charakteristické dominantním postavením několika velkých hráčů, kteří jsou klíčovým 
zdrojem nových technologií. Ty jsou pak využívány menšími IT firmami, které se zaměřují na 
vývoj specifických komponent. Díky těmto charakteristikám je velká část vstupů a znalostí 
v tomto odvětví opravdu standardizována do jednotného, mezinárodně shodného „jazyka“. 
Tento faktor se odráží pravděpodobně v dominanci spolupráce s dodavateli v případě partnerů 
lokalizovaných v zahraničí – těmito dodavateli jsou nejčastěji právě hlavní, globální hráči, 
kteří poskytují potřebné technologie. Naopak na národní úrovni je významnější spolupráce 
s dalšími podniky a zákazníky, kteří poskytují specifické znalosti či know-how o trhu, na 
který se daný podnik specializuje. Právě v případě specifických znalostí bychom však 
předpokládali také intenzivnější, vzájemnou spolupráci firem v kraji. Tato spolupráce je ale 
zatím jen velmi limitovaná a podle teorie bychom tak mohli charakterizovat spolupráci 
oslovených IT firem v Jihomoravském kraji jako „global pipelines without local buzz“. 
Zjednodušeně je tento charakter vazeb a spolupráce IT firem Jihomoravského kraje zobrazen 
na obrázku 7. 

A jaký je důvod relativně omezené spolupráce na lokální/regionální úrovni? Možná 
překvapivě se podle provedených rozhovorů zdá, že hlavním důvodem je neznalost – firmy 
nemají často informaci, zda v kraji potencionální partner existuje. Lepší povědomí mají o 
větších (často zahraničních) firmách, o menších firmách, často stále relativně mladých je 
povědomí nižší. Tento výsledek má podle autorky také významné praktické implikace, neboť 
se zdá, že zde existuje poměrně silný potenciál pro lokální spolupráci firem z odvětví, ale i 
firem s univerzitami. To potvrzují také poskytnuté informace, kdy řada firem zmínila, že by 
pro ně spolupráce s nějakým dalším subjektem v kraji byla určitě zajímavá. Nabízí se zde tedy 
prostor pro možnost veřejné intervence, která by napomohla zvýšit povědomí o krajském 
prostředí a tím zvýšit pravděpodobnost lokálních partnerství. 
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Dalším faktorem je ale také poměrně úzká specializace mnoha z oslovených firem – na 
specifické produkty, zákazníky apod. Ta vede k tomu, že jejich potencionální trh a zákazníci 
jsou poměrně omezeni a nenabízejí uplatnění většímu počtu hráčů. Tento faktor může však 
souviset také s určitou zaostalostí ve využívání ICT v Česku, které většina oslovených zmínila 
v souvislosti s potenciálním růstem trhu v budoucnu. Řada z menších firem navíc zmínila i 
úvahy o rozšíření svých aktivit, hledání nových možností uplatnění svých znalostí. Tento 
rozvoj přinášející rozšíření aktivit a specializace IT firem stejně jako pravděpodobně jejich 
růst by mohl přinést také rozšíření možností spolupráce a větší pravděpodobnost nalezení 
„vhodného“ partnera v regionu. Toto je samozřejmě pouze domněnka, navíc je nutné 
poznamenat, že v odvětví IT je i podle oslovených velmi těžké předvídat jakýkoliv vývoj. I 
přesto je tento předpoklad ve shodě s teorií, kde například Wellman (1999) očekává nárůst 
hustoty sociálních sítí inovujících subjektů s nárůstem využití ICT. Zajímavé by tedy bylo 
sledovat vývoj tohoto odvětví v Česku v nadcházejících letech a analyzovat, jak se 
s proměnou vnějšího prostředí (ale velmi pravděpodobně i s proměnnou odvětví samotného) 
mění charakter znalostní a inovační spolupráce místních firem. Zatím však převažuje 
spolupráce na mezinárodní a národní úrovni. 

Obrázek 7: Schématické zobrazení inovačních partnerů oslovených IT firem 
z Jihomoravského kraje 

Poznámka: Tloušťka šipky znázorňuje počet partnerů daného typu. 
Pramen: Vlastní šetření 

A jaké jsou vazby této analýzy na předchozí části této kapitoly a také pracovní hypotézy? 
V této případové studii týkající se specifického odvětví, které lze přiřadit k analytické 
znalostní základně, se nepotvrzuje význam geografické blízkosti pro znalostní či inovační 



ANALÝZA SPOLUPRÁCE A VZÁJEMNÝCH VAZEB V OBLASTI TVROBY NOVÝCH ZNALOSTÍ A INOVACÍ V ČR 151

spolupráci. IT firmy spolupracují ve větší míře se subjekty lokalizovanými v jiných regionech 
Česka či v zahraničí. Nejvýznamnější se podle počtu partnerů zdá spolupráce v rámci 
národního inovačního systému, což nás vrací k otázce určité minimální velikosti regionálního 
inovačního systému a otázce, zda české kraje (resp. Česko) nejsou pro vytvoření RIS příliš 
malé. Na druhé straně výsledky této případové studie hovoří ve prospěch druhé hypotézy. IT 
firmy, ač zaměřené na vysoce znalostně náročné aktivity, vytvářejí především inkrementální 
inovace založené na dostupných znalostech a technologiích. Pro tyto inovace je významný 
proces učení se a spolupráce se zákazníky, dodavateli či dalšími podnikatelskými subjekty. 
Tento typ spolupráce je pro oslovené firmy (zatím) nejvýznamnější, nicméně je důležité 
poznamenat, že celková úroveň spolupráce je relativně omezená a firmy většinu svých aktivit 
v oblasti VaVaI realizují vlastními silami.  

Snaha o zjednodušující klasifikace tvorby inovací vycházející z klasifikace odvětví, která 
má ve studiu inovačního procesu poměrně dlouhou tradici (např. Pavitt 1984, Malerba, 
Orsenigo 1997, Asheim, Gertler 2005, Jensen a kol. 2007), se však ukazuje jako 
problematická. Jednotlivá odvětví nejsou vnitřně homogenní, jak předpokládají tyto 
klasifikace, jsou tvořena relativně heterogenními firmami. Ty se liší v řadě charakteristik, 
které mají vliv i na charakter inovační tvorby a spolupráce. Toto se ukazuje i na souboru 
analyzovaných IT firem v Jihomoravském kraji. Ačkoliv byly pro analýzu vybrány relativně 
úzce specializované firmy, ukazuje se, že i v takto úzce vymezeném odvětví existují odlišné 
„strategie“ firem týkající se inovační a znalostní spolupráce. Mezi oslovenými firmami lze 
zjednodušeně identifikovat tři, resp. čtyři typy znalostní spolupráce, přičemž do čtvrté 
skupiny, která je zároveň nejpočetnější, patří firmy, které neuvádějí aktivní, souvislejší 
spolupráci na svých inovačních aktivitách. 

První odlišnou skupinu lze ztotožnit s velkými zahraničními firmami, které mají své 
pobočky také v Jihomoravském kraji. Jejich model spolupráce lze přirovnat k modelu 
identifikovaném v Rychen, Zimmermann (2008) tzv. „multi-sites configuration“ (viz 
obrázek 8). Tento typ spolupráce je charakteristický převažujícími vazbami uvnitř firemní 
struktury, a to jak mezi ústředím a jednotlivými pobočkami, tak i mezi jednotlivými 
pobočkami navzájem, podle jejich specializace a potřeby. Kromě těchto klíčových vazeb mají 
některé z poboček významnější také vazby ve své lokalitě. Tyto vazby však nejsou 
automatické (jak uvedla již např. Massey 1984) a v případě firem z Jihomoravského kraje se 
zdá, že k jejich rozvinutí ve větší míře zatím nedošlo. Zde lokalizované pobočky se 
soustřeďují především na využití místní pracovní síly a do této oblasti se soustřeďuje také 
jejich místní spolupráce. Spolupráce v oblasti tvorby inovací a nových znalostí je však z velké 
míry realizována v rámci vazeb uvnitř podnikové struktury. Ukazuje to i zmíněný specifický 
příklad zahraniční firmy realizující vývojové aktivity v rámci mezinárodních „virtuálních“ 
týmů. Region je zdrojem pracovní síly a bližší lokalizace k jednomu ze svých trhů. 
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Obrázek 8: Schéma spolupráce IT firem v Jihomoravském kraji I 

 

Pramen: Upraveno podle Rychen, Zimmermann (2008) 

Druhý typ spolupráce je charakteristický pro firmy vytvářející vlastní, nové produkty, 
kterými vytvářejí také novou poptávku č trh. Tyto produkty nejsou specifické pouze pro český 
trh, ale firmy se je snaží uplatnit (či uplatňují) na globálním trhu. Stejně tak nejsou tyto 
produkty vyvíjeny pouze pro specifického zákazníka. Spolupráci těchto firem při tvorbě 
inovací je možné charakterizovat jako relativně distribuovanou, zaměřenou na hledání 
specifických, špičkových znalostí či dovedností, které firmy potřebují, ale nedokáží si 
(efektivně) zajistit vlastními silami (viz obrázek 9). Nejčastěji se jedná o spolupráci s experty 
na danou oblast a tato spolupráce není souvislá, ale odvíjí se od konkrétních potřeb a 
poptávky dané firmy. Těmito experty mohou být jak zástupci akademické sféry (univerzit), 
tak i firmy. Cílem je nalézt partnera, který dokáže na špičkové úrovni zajistit potřebné know-
how, které firmě chybí. Tyto kontakty a spolupráce jsou často navázány díky předchozím 
osobním kontaktům, například během studia, práce na výzkumu apod., dále prostřednictvím 
dalších partnerů, ale i přímo vyhledáním partnera podle aktuální potřeby. Tento typ 
spolupráce asi nejvíce odpovídá předpokládanému charakteru spolupráce subjektů analytické 
znalostní základny s tím, že globální kontakty jsou jen ve velmi omezené míře doplněny 
místní spoluprácí v rámci RIS. To může být dáno částečně i charakterem subjektů, mezi nimiž 
převládají spíše menší firmy s kratší historií. Firmy si mohou tyto vazby postupně vybudovat 
s tím, jak se bude obor IT více vyvíjet také v kraji. 

Obrázek 9: Schéma spolupráce IT firem v Jihomoravském kraji II 

 

Pramen: Vlastní analýza  
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Poslední typ spolupráce (viz obrázek 10) identifikovaný mezi oslovenými IT firmami je 
možné nazvat jako „supplier-user driven“. Pro inovační spolupráci jsou charakteristické 
vazby na dodavatele a zákazníky, pro něž je prostřednictvím dostupných technologií a 
menších inovací připravováno řešení na míru. Zároveň je možné říci, že klíčovou úrovní 
spolupráce je národní inovační systém, neboť většina zákazníků je lokalizována právě 
v Česku. I v případě dodavatelů se spolupráce odehrává velmi často také v rámci Česka, 
oproti zákazníkům se zde ale objevují i mezinárodní partneři. Dále, vzhledem k tomu, že mezi 
nimi převažují hlavní globální hráči v oblasti IT, má tato spolupráce zároveň i globální 
charakter – firmy spolupracují s místní pobočkou globální firmy. Mezi partnery se objevila 
také spolupráce s univerzitami, v jejichž případě byly zmíněny všechny tři hlavní sledované 
úrovně spolupráce – regionální, národní i globální. Celkově je však tato spolupráce velmi 
limitovaná a univerzity nejsou hodnoceny jako klíčoví partneři. Hlavním zdrojem inovací jsou 
tedy jednak vlastní zdroje firmy, v tomto případě její odborníci, kteří přicházejí s novými 
nápady a řešeními, zákazníci, kteří přicházejí s novými požadavky, a také dodavatelé, kteří 
poskytují nové (nejnovější) technologie. 

Obrázek 10: Schéma spolupráce IT firem v Jihomoravském kraji III 
 

Pramen: Vlastní analýza 

Inovační systém formující se v Jihomoravském kraji má, alespoň z pohledu sektoru IT 
firem, povahu zatím relativně fragmentovaného inovačního systému. Fragmentovaný 
regionální inovační systém je charakteristický silným inovačním potenciálem (např. 
přítomnost výzkumných organizací, univerzit, inovačně orientovaných firem s vlastním, 
významným VaV apod.) doplněným poměrně silnou podpůrnou infrastrukturou, nicméně 
trpící nedostatkem místních vazeb, vzájemného propojení jednotlivých subjektů a také 
proudění znalostí. Oslovené IT firmy realizují převážně vysoce znalostně náročné aktivity a 
inovace jsou klíčovým zdrojem jejich konkurenční výhody. Většinu z těchto aktivit však 
realizují vlastními silami a pokud spolupracují, jedná se spíše o ad hoc spolupráci, spolupráci 
s jednotlivými experty na osobní bázi či spolupráci uvnitř korporace. Intenzivnější je 
spolupráce v oblasti lidských zdrojů – kvalifikovaná pracovní síla je pro většinu firem 
klíčová, neboť jejich zaměstnanci jsou hlavním zdrojem jejich inovací. Lidské zdroje hledají a 
získávají firmy v převážné většině v rámci regionu (kraje), z místních univerzit a technických 
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vysokých škol. Vzhledem k narůstající konkurenci se naprostá většina firem snaží s vysokými 
školami v této oblasti spolupracovat, především prostřednictvím vedení studentských 
projektů, ale i formou spolupráce na výuce apod. Jedná se jak o formální, tak neformální 
spolupráci, při které řada firem využívá svých předchozích kontaktů (řada z oslovených je 
absolventy místních univerzit). Formální spolupráce převažuje u větších firem. I 
prostřednictvím této spolupráce dochází ale samozřejmě k přenosu znalostí, a lze ji tak 
považovat za hlavní zdroj tzv. „local buzz“. 

Firmy byly samozřejmě dotázány také na neformální spolupráci, setkávání či kontakty tak, 
aby byly doplněny informace o spíše formální spolupráci. Při odpovědích bylo pro firmy 
obtížnější rozlišit v tomto případě neformální spolupráci spojenou přímo s jejich  inovačními 
aktivitami od neformálních kontaktů, které jsou zdrojem dalších informací například o veřejné 
podpoře, studentech, potenciálních kontaktech, významných událostech apod. Dále, 
neformální kontakty a spolupráce neprobíhají vždy pouze na úrovni firmy, ale 
prostřednictvím jednotlivých pracovníků, kteří následně například přinášejí nové poznatky či 
nápady. I proto je zmapování těchto neformálních kontaktů jen velmi obtížné a je nutné 
přiznat, že je slabou stránkou této analýzy a důležitou výzvou v případě dalšího výzkumu. 
Tyto neformální kontakty jsou totiž také významnou součástí „local buzz“, který se zatím zdá 
v Jihomoravském kraji chybí, resp. ho z části nahrazuje národní inovační systém. Celkově je 
podle provedených rozhovorů patrné zaměření na kontakty spíše podle specializace firem, na 
další subjekty pohybující se v podobné, související oblasti či odvětví. A zde je pro mnoho 
firem region příliš „malý“. 

Naopak, (formální20) spolupráce při tvorbě inovačních aktivit je převážně soustředěna na 
národní úrovni v rámci národního inovačního systému. Výsledky této analýzy jsou tak do 
značné míry protikladné ke zkušenosti z některých západoevropských regionů (např. Trippl a 
kol. 2007). Kromě toho tato analýza (podobně jako předchozí kapitoly) ukázala, že charakter 
znalostní a inovační spolupráce není dán příslušností firmy k určitému odvětví či jejich 
skupině, což je názor, který dominuje velké části současné literatury (viz např. teorie 
sektorových inovačních systémů a návazné práce Malerba, Orsenigo (1995, 1997) apod.). 
Naopak, charakter inovační strategie a také charakter inovační spolupráce je ovlivněn řadou 
firmě-specifických faktorů, jak ukazuje příklad odlišného modelu spolupráce firem z relativně 
úzce vymezeného odvětví IT. 

  

                                                 

20 Nemusí se ale jednat pouze o striktně formální spolupráci na konkrétním projektu, ale jedná se spíše o 
spolupráci, která přímo přispěla k inovačním aktivitám firem. 
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6 Závěr 

6.1 Shrnutí a diskuze hlavních výsledků 

Cílem disertační práce bylo přinést nové poznatky z oblasti formování (regionálních) 
inovačních systémů, pro něž jsou klíčové vzájemné vazby a spolupráce jednotlivých subjektů. 
Bez této vnitřní dynamiky je jen obtížné hovořit o „systému“. Výsledky, které tato práce 
poskytla, se mohou pro někoho zdát zklamáním, zejména proto, že nepřinášejí jednoznačné (a 
jednoduché) závěry a naopak se zdá, že studovanou problematiku ještě více komplikují. Na 
druhé straně v současném stále komplexnějším světě není možné jednoduchá řešení očekávat. 
Kromě toho se v minulosti několikrát ukázalo, že tato jednoduchá řešení (či závěry), ač jsou 
velmi lákává, vedou mnohdy k pozdějším rozčarováním1. I proto vidím jako vhodné začít 
shrnutí hlavních výsledků poněkud netradičně, spíše tím, k čemu provedené analýzy poskytují 
jen málo opory.  

První je otázka role geografické blízkosti, která byla předmětem zejména první a čtvrté 
hypotézy disertační práce. Disertační práce v žádném případě nepodporuje tvrzení, že 
geografie a geografická vzdálenost nehrají žádnou roli z pohledu znalostně náročných aktivit 
a že rozvojem informačních a komunikačních technologií se osobní kontakty a blízkost staly 
irelevantní. Na druhé straně ale provedené analýzy, především v kapitole 5.1, neukazují ani, 
že by vzájemná blízkost a spolupráce na lokální/regionální úrovni byla při tvorbě inovací 
rozhodující, a to ani pro aktivity spojené s tvorbou inovací prostřednictvím procesu učení se a 
kombinace stávajících, dostupných znalostí. Zdroje inovací nachází řada firem mimo svůj 
region, především v rámci národního inovačního systému, ale značnou část spolupráce na 
inovačních aktivitách realizují firmy také společně se zahraničními partnery. První hypotézu 
práce nelze tedy jednoznačně vyvrátit.  

Firmy se shodují ve výhodách, které spolupráce s partnery lokalizovanými v jejich 
blízkosti přináší, stejně jako v tom, že by tuto spolupráci upřednostnily. Nicméně, v podstatě 
pouze za podmínky, že by tento potenciální partner splňoval určité charakteristiky mezi něž 
patří zejména určitá komplementarita k aktivitám firmy či přínos specifického know-how,  
dovedností či kompetencí apod. Tyto faktory jsou pro firmy významnější, a proto hledají 
partnery primárně podle nich. Stejně tak se však nezdá, že by se i méně formální spolupráce 

                                                 

1 Jednou z relativně aktuálních zkušeností je popularizace konceptu klastrů, který nabízel relativně 
jednoduchý „návod“, jak podpořit regionální konkurenceschopnost. Nesprávné a do značné míry rigidní 
uplatňování ze strany politiků (resp. prostřednictvím veřejné podpory) a snaha o „násilnou“ implementaci tohoto 
konceptu shora vedlo v českém prostředí v současnosti k určitému „znechucení“ tímto konceptem a termínem a 
neochotou mít s ním cokoliv společného, a to i ze strany podniků. Na druhé straně i sama autorka se domnívá, že 
určité aspekty tohoto konceptu jsou zajímavé a inspirativní, nicméně vždy je nutné brát ohledy na specifické 
místní podmínky stejně jako na nutnost určité „přirozenosti“ vzniku klastrů – ty nevznikají tím, že vytvoříme 
určitou formální, institucionální strukturu pro spolupráci, ale tím, že jednotlivé subjekty o danou spolupráci 
opravdu stojí a tuto také realizují, i bez nutné formální struktury (viz např. Blažek, Žížalová 2007b). 
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v oblasti inovací (často spolupráce se zákazníky, dodavateli apod.) odehrávala ve větší míře 
na regionální úrovni, jak byl teoretický předpoklad odvozený od současných konceptů. I 
v tomto případě spolupracují firmy mnohem častěji s dalšími subjekty na národní úrovni, 
která se zdá být v případě českých firem a jejich inovačních aktivit klíčová. 

Naopak, spolupráce univerzit a výzkumných institucí analyzovaná prostřednictvím jejich 
publikační činnosti je mnohem častěji realizována na globální úrovni, s partnery 
lokalizovanými v zahraničí. Zároveň zde byl identifikován určitý duální charakter spolupráce 
– zatímco publikační činnost subjektů lokalizovaných v Praze byla realizována nejčastěji ve 
spolupráci se zahraničními partnery, v ostatních regionech byly domácí a zahraniční 
spoluautoři zastoupení v podstatě ve stejné míře. Potvrzuje se zde menší citlivost spolupráce 
týkající se kodifikovaných znalostí na geografické vzdálenosti, což je v souladu s našimi 
předpoklady. Na druhé straně jsme na základě teoretických poznatků předpokládali odlišný 
charakter spolupráce i uvnitř této skupiny, a to v závislosti na oboru, v kterém publikace 
vznikají. Tato odlišnost se však jednoznačně nepotvrdila. Naopak jako dominantní 
charakteristika se ukázal odlišný charakter spolupráce hlavních subsystémů inovačního 
systému reprezentovaných v českém prostředí podnikatelskou sférou na jedné straně a 
akademickou sférou na straně druhé. Tomuto bodu bude pozornost věnována ještě později, 
nyní se vrátím k shrnutí předpokladů a argumentů, které tato práce nepodporuje. 

Provedené analýzy ukázaly, že charakter inovační a znalostní spolupráce není možné 
zjednodušeně spojovat s příslušností firmy k určitému odvětví, a to ať již se jedná o tradiční 
klasifikaci či o (v podstatě od ní odvozenou) klasifikaci vytvořenou v teoretických 
konceptech. Zde se jedná jednak o taxonomie převážně ekonomické literatury navazující (více 
či méně) na Pavittovu klasifikaci firem z různých odvětví (Pavitt 1984), jednak o koncepty 
vzniklé v rámci teorií regionálního rozvoje, konkrétně konceptu regionálních inovačních 
systémů, který je klíčovým konceptem i této práce. Proto byl v této práci hodnocen především 
koncept znalostních základen rozlišující mezi analytickou, syntetickou a symbolickou 
znalostní základnou (např. Asheim, Gertler 2005). Ač se logika tohoto konceptu zdá jasná, 
empirické ověření ji zatím příliš nepodporuje, spíše naopak. Výsledky práce tedy hovoří 
v neprospěch poslední hypotézy (hypotéza 4). 

Firmy představují relativně heterogenní subjekty z pohledu jejich strategie, znalostí či 
kompetencí (chápáno podle Nelson, Winter 1982), a to i v rámci jednotlivých odvětví. Proto 
pro pochopení procesu tvorby inovací je třeba vycházet z analýzy firemní úrovně a 
charakteristik jednotlivých firem spíše než z předpokladů týkajících se skupin odvětví či 
ekonomických sektorů. Tento předpoklad se potvrzuje v námi provedené případové studii 
týkající se specifického odvětví Jihomoravského kraje, které lze přiřadit k analytické znalostní 
základně. Podle získaných výsledků se nepotvrzuje význam geografické blízkosti pro 
znalostní či inovační spolupráci. Naopak, IT firmy spolupracují ve větší míře se subjekty 
lokalizovanými v jiných regionech Česka či v zahraničí. Nejvýznamnější se podle počtu 
partnerů zdá spolupráce v rámci národního inovačního systému, což nás vrací k otázce určité 
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minimální velikosti regionálního inovačního systému a otázce, zda české kraje (resp. Česko) 
nejsou pro vytvoření RIS příliš malé. 

Schopnost firem inovovat, stejně jako jejich schopnost přijímat vnější informace a znalosti 
a tyto využívat pro své potřeby je tedy ovlivněna spíše řadou firemně-specifických faktorů. 
Mezi tyto faktory zařazuje Boschma, ter Wal (2007) především jejich znalosti a zkušenosti, 
které získaly v minulosti, společně s rozdílnou úrovní absorpční kapacity, tedy schopnosti 
přijímat, rozumět a využívat externích znalostí (Cohen, Levinthal 1990, cit. dle Boschma, ter 
Wal 2007). Absorpční kapacita je do značné míry dána objemem znalostí, které může daná 
firma využít. Stejně tak mohou mít firmy odlišné tržní strategie a roli, jak ukázala částečně i 
tato práce, hraje také „vlastnictví“, tedy zda se jedná o domácí firmu či pobočku zahraniční 
firmy. Tyto faktory a charakteristiky se liší napříč jednotlivými (tradičními) skupinami firem 
a nejsou určovány příslušností firmy k určitému typu odvětví či aktivity. Roli geografické 
blízkosti a celkový charakter a geografii inovační spolupráce je tedy jen velmi obtížné určovat 
pro velké, v podstatě velmi heterogenní skupiny firem tak, jak je tomu v konceptu znalostních 
základen či sektorových IS. Při hodnocení, zda geografická blízkost hraje v inovační 
spolupráci roli či nikoliv a jaký je obecně charakter inovační spolupráce a inovační strategie 
určité skupiny firem, je tedy třeba vždy zahrnout firemně-specifické faktory. Jen pomocí nich 
dokážeme přesněji analyzovat způsob formování inovační spolupráce. Přínosem současných 
teorií byla kritika tradičního vnímání odvětví a pozornost, kterou věnují v podstatě všem 
odvětvím bez ohledu na jejich výzkumný potenciál či zařazení mezi hi-tech či low-tech 
odvětví. Jejich vlastní klasifikace však přinesla zatím spíše zklamání, neboť přináší jen další 
zjednodušující pohled, který je v realitě i empirických analýzách jen obtížně uplatnitelný. 

Význam výše zmíněných firemně-specifických faktorů v charakteru inovační spolupráce a 
(přirozená) heterogenita firem nás přivádí k další důležité otázce týkající se již samotného 
vymezení inovačních systémů, neboť každý systém musí mít jasné hranice (Edquist 1997). Ať 
se jedná o národní, regionální či sektorové inovační systémy, jejich autoři předpokládají, že 
subjekty, které k nim přísluší jsou relativně homogenní z hlediska inovační strategie a naopak 
se liší vůči subjektům dalších inovačních systémů. V případě regionálních inovačních 
systémů jsou za jejich hranice nejčastěji brány (v podstatě automaticky) hranice nižších 
administrativních celků. Nicméně, zde neexistuje shoda, jaká by tato úroveň měla být. 
V analýzách se tak objevují RIS na úrovni městských regionů, regionů podobných českým 
krajům, ale i RIS na úrovni evropských NUTS II regionů či spolkových zemí Německa (viz 
např. srovnání v Doloreux, Parto 2004). Na první pohled je patrné, že se jedná o velmi odlišné 
regiony, v nichž si autoři navíc nekladou otázku, zda se opravdu jedná o regionální inovační 
systém, ale tuto informaci považují za a priori danou a věnují se analýze charakteristik daného 
regionu, resp. RIS. Důvodem spojení RIS s administrativními regiony je potřeba možnosti 
politické podpory, která je zajištěna právě regionální administrativou. Analýza provedená 
v rámci disertační práce však poukazuje na problematičnost obou výchozích předpokladů (s 
výjimkou národních inovačních systémů, neboť v práci nebyly srovnány jednotlivé země) a 
nastoluje opět otázku, jaký je relevantní kontext (ve smyslu systému), který ovlivňuje 
inovační strategie firem? Podle výsledků je možné říci, že tím nejsou jednoznačně ani 
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regiony, ani jednotlivé sektory či odvětví. Naopak, shodné inovační strategie najdeme spíše 
napříč těmito úrovněmi.  

Role příslušnosti firmy byla diskutována již v předchozí části, podle které je možné 
shrnout, že i firmy ve velmi úzce vymezeném odvětví se mohou vyznačovat relativně 
odlišnými inovačními strategiemi a charakterem spolupráce při tvorbě inovací. A jak je tomu 
v případě regionálních inovačních systémů (resp. jednotlivých regionů)? V českém kontextu, 
kterého se analýza týkala, se zdá, že regionální úroveň je pro inovační spolupráci svým 
způsobem nedostačující. Česko je poměrně otevřená, malá ekonomika a je otázkou, zda zde 
mohou vzniknout výrazně odlišné RIS, které by přinášely firmám v nich lokalizovaných 
specifické znalosti a také potenciál pro intenzivnější spolupráci, a zda tyto mohou být 
ztotožněny s kraji. Spolupráce firem, ale také univerzit, je mnohem častější na národní úrovni, 
bez ohledu na regionální hranice. Jaká je však příčina? Je to dáno zatím relativní 
nerozvinutostí RIS v Česku a menším počtem subjektů, které se opravdu věnují znalostně 
náročným aktivitám? Či jsou opravdu české kraje příliš malé a málo odlišné pro vznik 
specifických RIS? Důvodem může být ale i zatím relativně krátká historie krajů a jejich 
poměrně slabá politická síla (Blažek, Uhlíř 2007). Podle Doloreux, Parto (2004) síla 
regionálního (inovačního) systému závisí především na nehmotných aktivech, mezi něž patří 
regionálně specifická, socio-kulurní či politická aktiva. Ta se však vytváří v průběhu času a 
postupně vedou k ustálení pravidel, norem, očekávání či behaviorálních charakteristik. České 
kraje existují zatím necelých osm let (podle Blažek, Uhlíř (2007) však faktickou moc a 
respekt získávaly jen postupně). To je však z pohledu evolučního vývoje relativně krátký čas 
(viz např. Doloreux, Parto 2004, Martin, Sunley 2006). 

Na tyto otázky není zatím možné podle provedených analýz odpovědět, především proto, 
že se týkaly pouze krátkého časového úseku (a to zejména v důsledku dostupnosti potřebných 
dat). Stejně tak vzhledem k časové náročnosti nebylo možné provést terénní šetření podobně 
zaměřených firem ve více regionech, což by mohlo poskytnout další potřebné informace. 
Nicméně, provedená analýza ukazuje na potřebu dalšího výzkumu v této oblasti. Stejně tak se 
ukazuje, že není možné automaticky předem, před samotnou analýzou, vymezit regionální 
inovační systém, ale že by tak mělo být učiněno spíše následně, podle zjištěných výsledků a 
charakteru inovačních strategií sledovaných subjektů. Tyto závěry disertační práce již svým 
způsobem inspirovaly také další výzkum autorky (Žížalová 2009), zaměřený na hodnocení 
významu regionální úrovně pro další aspekty inovačního procesu a také na možnosti 
vymezení „přirozených“ regionálních inovačních systémů. 

Kromě samotné geografie inovační spolupráce byla pozornost v této práci věnována také 
roli dalších faktorů, které roli geografické blízkosti, ale i celkový charakter inovační 
spolupráce, mohou ovlivnit. Jako významná se v českém kontextu jeví role institucionální 
blízkosti, ale i předpokládaný spíše inkrementální charakter inovací místních firem. Výsledky 
analýzy tedy hovoří ve prospěch druhé hypotézy, neboť se zde potvrdily převažující vazby a 
spolupráce uvnitř jednotlivých subsystémů inovačního systému, a nikoliv napříč jimi. 
Zjednodušeně je možné říci, že partnerství v oblasti inovačních aktivit jsou nejúspěšnější, a 
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tak také nejčastější, v případě partnerů, kteří se liší z pohledu svých zdrojů a schopností či 
know-how, ale kteří si jsou však zároveň blízcí tak, aby mohly navázat takové sociální vazby, 
které usnadňují přenos znalostí a zároveň vydrží „kritické“ období. Intenzivnější spolupráce 
uvnitř jednotlivých subsystémů však pravděpodobně souvisí také s historickým kontextem a 
vývojem v Česku, jehož výsledkem je právě poměrně velká institucionální vzdálenost mezi 
těmito dvěma systémy.  

Institucionální blízkost, chápána jako určitá pravidla hry, normy, či zvyky, se vytváří 
poměrně dlouho a nákladně a podle konceptu „path dependency“ souvisí s celkovým vývojem 
dané společnosti. Její změna, resp. vytvoření jiného, odlišného institucionálního systému není 
jednoduchá a naopak určitý započatý vývoj či směřování se projevuje v průběhu desítek let 
(viz Fagerberg a kol. 2008). Tento koncept bývá nejčastěji spojován s konceptem národního 
inovačního systému, nicméně je třeba k němu přihlížet i v případě analýzy RIS. I při 
shodných charakteristikách týkajících se například struktury firem a zastoupených odvětvích 
může dojít k vytvoření velmi odlišných RIS. To se však zatím nezdá být realitou v českém 
kontextu. Opět nás to tedy vrací otázce, jak moc je možné generalizovat například podle 
teoretických předpokladů a zkušeností z jiných zemí a regionů před vlastní analýzou a bez 
přihlédnutí ke specifickému kontextu. Dosavadní analýzy ukazují, že bychom naopak měli 
spíše vycházet z identifikace existujících inovačních strategií a následně analyzovat, pro jaké 
subjekty či regiony jsou „typické“.  

Co se týká vazby institucionální a geografické blízkosti, dosavadní výsledky ukazují, že 
vzájemná geografická blízkost může napomoci spolupráci institucionálně vzdálených 
partnerů, jak se ukazuje v případě spolupráce firem a univerzit. Ta se zdá právě na místní 
(resp. národní) úrovní častější než spolupráce v podnikatelském sektoru. Geografická blízkost 
přináší například výhody jednodušší ad hoc formy spolupráce, častějších konzultací či nižších 
nákladů na vzájemná setkání. Tyto výhody také částečně vyvažují určitá rizika spojená 
s partnerem, kterého firma tolik „nezná“, resp. pravděpodobně méně dokáže předpokládat 
vývoj spolupráce s ním. Na druhé straně je nutné podotknout, že koncept institucionální 
blízkosti byl v této práci chápán relativně zjednodušeně a tyto závěry nelze jednoduše 
generalizovat. Svou roli v českém kontextu může totiž hrát také nižší mobilita obyvatel – lidé 
velmi často začínají podnikat či pracovat v regionu, ve kterém bydleli či vystudovali, a ke 
spolupráci využívají kontakty nabyté právě během tohoto období, např. své vysokoškolské 
profesory, spolužáky apod. Tyto předchozí „neformální“ vazby byly mnohými respondenty 
uvedeny jako klíčové pro navázání další spolupráce. A proto, že tyto kontakty pocházejí 
převážně z Česka, převažuje v případě spolupráce univerzit a výzkumných organizací a firem 
spolupráce na národní, případně regionální úrovni. 

Podle současných teorií lze dále předpokládat také odlišný charakter inovační spolupráce 
také pro odlišné typy inovací, rozlišující mezi inkrementálními a radikálními inovacemi. I tato 
otázka byla analyzována v disertační práci (jako třetí hypotéza) a ani v tomto případě nebyly 
získány jednoznačné výsledky. Firmy, které byly hodnoceny jako subjekty s radikálními 
inovacemi, využívají univerzity a výzkumné instituce jako partnery častěji než ostatní firmy, i 
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pro ně ale zůstávají klíčovými partnery především další podnikatelské subjekty jako jsou 
jejich zákazníci, dodavatelé či další podniky jejich podnikové skupiny. Podle hodnocení 
kontextu inovační spolupráce ve čtvrté kapitole a také dalších analýz autorky (např. Žížalová, 
Csank 2008, Žížalová 2009) se zdá, že tento nejednoznačný výsledek souvisí s celkovým 
charakterem inovačních aktivit v Česku. Zde je stále spíše méně subjektů, které se zabývají 
souvisle skutečně znalostně náročnými aktivitami a jejichž inovace lze opravdu považovat za 
radikální. Tuto domněnku podporují také výsledky analýzy vybraného regionu. Zde firmy, u 
kterých je možné hovořit o radikální, globálně konkurenceschopné inovaci mají mnohem více 
distribuované své kontakty týkající se spolupráce na inovačních aktivitách a cílem jejich 
spolupráce je najít potřebné, špičkové a chybějící know-how bez ohledu na to, kde to bude. 
Naopak firmy označené v analýze jako adaptující dostupné technologie na míru svým 
zákazníkům, se orientují při své spolupráci právě na své zákazníky lokalizované převážně 
v Česku. Ačkoliv tedy výsledky „kvantitativní“ analýzy disertační práce hovoří v neprospěch 
třetí hypotézy, nelze ji jednoznačně zamítnou, zejména s ohledem na výsledky případové 
studie. 

Pokud bychom shrnuli tuto diskusi, pravděpodobně nejdůležitější implikací pro teoretické 
poznatky je to, že charakter znalostní a inovační spolupráce se liší podle řady faktorů a 
dimenzí a tyto faktory a dimenze určují také roli geografické vzdálenosti, resp. celkový 
charakter a geografii inovační spolupráce. Jednou z analyzovaných dimenzí byla role 
institucionální blízkosti, která se ukázala být významným, nikoliv však jediným (a potažmo 
rozhodujícím) faktorem ovlivňujícím charakter inovační spolupráce. Role geografie pro 
znalostní a inovační spolupráce tak nemůže být analyzována aniž bychom adekvátně 
zohlednili typ znalostí, který je předmětem spolupráce, a především specifické schopnosti a 
charakteristiky subjektů (firem), které tyto znalosti vlastní či jejich vazbu na specifický socio-
kulturní kontext, v kterém se nachází a v kterém jsou tyto znalosti utvářeny.  

Většina předpokladů odvozených od teoretických konceptů a zkušeností z dalších, 
převážně vyspělých zemí se při analýze Česka nepotvrdila. Výsledky disertační práce jsou 
poměrně nejednoznačné a ukazují spíše  na určitý mix inovačních strategií odvozených 
doposud v odborné literatuře. Jak se ale v průběhu analýzy ukázalo, roli zde může hrát zatím 
určitá „nevyspělost“ inovačního systému v Česku a menší podíl opravdu znalostně náročných 
aktivit, kdy firmy své inovační strategie a partnery teprve postupně hledají. Jak bylo ale již 
zmíněno, svou roli může hrát i specifický „historický“ kontext a s tím související 
institucionální charakteristiky, které, jak je diskutováno v samotném závěru práce ve srovnání 
Norska a Česka, mohou zásadním způsobem ovlivnit charakter inovační spolupráce na 
relativně dlouhou dobu. 

6.2 Implikace pro formování RIS v České republice 

Cílem disertační práce bylo přinést nové poznatky z oblasti tvorby inovací a formování 
regionálních inovačních systémů nejenom teoretické, ale také praktické. Předchozí kapitola 
shrnula výsledky provedených analýz především s ohledem na současné teoretické poznání a 
také hypotézy formulované pro tuto práci. Vlastní závěr disertační práce bude proto 
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orientován k druhému cíli práce, kterým byly pracovní otázky týkající se inovačního kontextu 
České republiky a poznatky, které mají důležité implikace pro oblast veřejných politik, 
politiky regionálního rozvoje a regionálních strategií zaměřených na oblast podpory 
(místního) ekonomického rozvoje. Vzhledem k tomu, že inovace jsou dnes považovány za 
klíčový faktor konkurenceschopnosti, výše zmíněné strategie orientované na podporu 
regionálního rozvoje se stále častěji zaměřují také na jejich podporu.  

V kapitole věnované teoretickému úvodu práce byly kromě hypotéz definovány také dvě 
pracovní otázky týkající se formování inovačních systémů v Česku. Důvodem byla především 
skutečnost, že většina dosavadních analýz vycházejících z konceptu RIS byla věnována 
prostředí vyspělých západoevropských zemí a jejich regionů. Vzhledem ke specifickým 
podmínkám v Česku bylo hlavním předpokladem, že zde prozatím neexistují plně funkční 
RIS, resp. lze identifikovat pouze některé velice fragmentované RIS. Stejně tak bylo naším 
předpokladem, že vzhledem ke specifickým místním podmínkám a stupni hospodářského 
rozvoje nelze v ČR očekávat vznik RIS v podobách, v jakých fungují v zemích s rozvinutou 
tržní ekonomikou. Provedené analýzy hovoří poměrně silně ve prospěch těchto předpokladů. 
Firmy realizují inovační aktivity převážně vlastními silami a jejich vazby na další subjekty 
regionálního inovačního systému, především subjekty subsystému tvořícího nové znalosti 
jsou poměrně omezené. RIS v Česku, ale také celý NIS se tedy zdají být stále do značné míry 
fragmentované. Provedené analýzy však naznačily, že tento vývoj a charakter RIS souvisí 
částečně také se specifickými „českými“ faktory a historickým vývojem. Instituce chápané 
jako „pravidla hry“ je podle North (1999) poměrně obtížné a také nákladné vybudovat. 
Nicméně, jak se tak jednou stane, přináší tento ustavený a respektovaný systém  řadu výhod 
spojených například s ekonomickými transakcemi. I proto je následně obtížné tento systém 
„radikálně“ změnit a instituce (pravidla hry) se stávají významným zdrojem tzv. path 
dependency (blíže viz také Martin, Sunley 2006). V Česku tak specifický vývoj a relativně 
dlouhá tradice oddělení vědy a podnikání vedly i v regionech s poměrně silným výzkumným a 
inovačním potenciálem k vytvoření spíše fragmentovaných RIS. Důležité je však poznamenat, 
že inovační systémy jsou samozřejmě systémy otevřené a neustále dochází k jejich vývoji a 
změnám (viz např. popsané změny typu RIS v Braczyk a kol. 2004).  I přesto jsou právě 
především institucionální struktury poměrně „stabilizované“, jak popsali Fagerberg a kol. 
(2008) na příkladu Norska.  

Norsko je sice charakterem své ekonomiky velmi specifické a jen obtížně srovnatelné 
s Českem, přesto je jeho příklad v tomto kontextu možné využít. Norský inovační systém se 
poměrně silně odlišuje od zkušeností získaných z dalších vyspělých zemí, a to především 
vysokou úrovní spolupráce firem s dalšími partnery na inovačních aktivitách a nižší úrovní 
vlastních aktivit VaV (tedy v podstatě opak ve srovnání s Českem). Specifická však není jen 
mnohem častější spolupráce, ale také mnohem intenzivnější spolupráce s veřejnými 
výzkumnými instituty (podle Gulbrandsen, Nerdrum (2008) se jedná o 30-40 % firem 
z významných odvětví zpracovatelského průmyslu). Tyto charakteristiky podle Fagerberg a 
kol. (2008) mají svůj původ již v polovině minulého století (blíže viz Gulbrandsen, Nerdrum 
2008, Wicken 2008), uchovaly se však až dodnes. Je možné očekávat podobný vývoj také 
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v Česku? Zatím se zdá, že ano, že Česko se bude lišit od obecných (v literatuře převažujících) 
zkušeností podobně jako Norsko s tím rozdílem, že zde budou firmy upřednostňovat vlastní 
aktivity VaV a naopak méně spolupracovat s veřejným výzkumem. Přesnější odpověď může 
dát samozřejmě jen další výzkum, zaměření na dynamiku formování inovačního systému 
v České republice. I přesto disertační práce a její analýzy naznačují, že Česko nemůže 
zjednodušeně čerpat ze zkušeností vyspělejších západoevropských zemí, ale musí velmi 
pečlivě zohlednit své specifické podmínky.  

Zajímavé výsledky přineslo také hodnocení spolupráce českých firem s univerzitami, 
především s regionálními univerzitami. Řada studií především západoevropských regionů 
ukázala, že univerzity hrají stále větší roli při utváření regionální (ale i národní) ekonomiky a 
neplní pouze své „základní“ funkce, ke kterým patří výuka a výzkum. Martin, Etzkowitz 
(2006) ve svém historickém pohledu na vývoj univerzit sice poukazují na skutečnost, že tato 
změna není v podstatě ničím novým, ale spíše návratem k původnímu stavu, který dominoval 
v podstatě až do druhé světové války. I přes jejich kritiku lze však zhruba od osmdesátých let 
minulého století vypozorovat určitý posun v rolích univerzit, který charakterizoval Gibbons a 
kol. (1994) jako přechod mezi tzv. Mode 1 a Mode 2. V případě prvního systému jsou znalosti 
vytvářeny v rámci jednotlivých disciplín především na univerzitách a výzkumných institutech. 
Tyto znalosti a také výzkum má jen malou návaznost na společenské potřeby a výsledky 
výzkumu jsou na konci projektu „předány“ uživatelům, kteří je mohou ale nemusí využít. 
Výzkumníci mají také relativní autonomii při rozhodování o směrování jejich výzkumu a je 
po nich vyžadováno pouze relativně limitované zdůvodnění  výdajů krytých z veřejných 
prostředků. Naopak, v případě Mode 2 je větší důraz kladen na multidisciplinární výzkum 
realizovaný větším počtem různých institucí. Znalosti jsou mnohem více vázané na konkrétní 
aplikace a využití, přičemž se zde mnohem více odrážejí konkrétní společenské potřeby.  

Podle těchto stručných charakteristik a předchozí analýzy je patrné, že české univerzity 
patří svými charakteristikami stále spíše k prvnímu systému. Zjednodušeně je možné říci, že 
zde ještě neproběhla transformace v roli univerzit tak, jako v Západní Evropě či USA. Tento 
aspekt transformace (posun systému produkce nových znalostí směrem k Mode 2) lze také 
chápat jako svým způsobem chybějící, resp. neukončenou část transformace české 
společnosti. Zatímco fázi ekonomické transformace lze v Česku v mnoha ohledech považovat 
za ukončenou2, transformace systému produkce nových znalostí je naopak spíše na svém 
počátku. Důsledkem je poměrně odlišné zaměření aktivit podnikatelského sektoru, který je 
zaměřen především aplikačně, a zaměření univerzit či výzkumných institutů, které si do určité 
míry stanovují směry svého výzkumu bez ohledu na „celospolečenský“ kontext. Otázkou je 
nicméně také absorpční kapacita místních firem, resp. to, zda dokáží aktivit univerzit využít. 

                                                 

2 Autorka si je vědoma zjednodušeného a diskutabilního charakteru tohoto tvrzení, nicméně není cílem této 
práce analyzovat ekonomickou transformaci Česka. Toto tvrzení se opírá o obecné poznatky o postavení Česka 
v rámci EU a hodnocení jeho ekonomické struktury.  
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Tato kritika zaznívá především ze strany zástupců výzkumu. Výsledkem jsou jen relativně 
omezené vazby mezi především regionálními univerzitami a podnikatelským sektorem.  

Otázkou zůstává, nakolik je tento posun v roli univerzit udržitelný, zda by opravdu mělo 
dojít k převážení produkce znalostí podle Mode 2. Většina kritiků tohoto přístupu se kloní 
spíše k názoru, že půjde spíše jen o převážení jednoho směru. Výsledkem však může být také 
změna role některých univerzit, resp. jejich rozdělení podle dvou výše zmíněných funkcí či 
rolí. Na jedné straně by mohly být regionální univerzity vázané na ekonomický rozvoj 
regionu a potřeby místních firem z hlediska tvorby nových znalostí. Na straně druhé by byly 
tzv. výzkumné univerzity, které se budou více zaměřovat na „světový“ a špičkový výzkum. O 
rozdělení univerzit podle těchto funkcí se v současnosti u nás diskutuje v souvislosti 
s plánovanou reformou financování vědy a vysokého školství. Zastánci argumentují tím, že 
rozmělněním prostředků se snižuje jejich efektivita a že k opravdu kvalitním výsledkům je 
třeba prostředky koncentrovat na ta pracoviště, která dokáží tyto výsledky realizovat. Na 
druhé straně kritici argumentují, že kvalitní výuka je nutně spojena také s výzkumnými 
aktivitami a v případě vyšších stupňů vzdělání by se těchto aktivit měli aktivně účastnit i 
studenti. Navíc, dalším problémem je charakter spolupráce univerzit, ale také výzkumných 
institucí, který je orientován poměrně silně na zahraničí. Důležitou otázkou je tedy kromě 
schopnosti využitelné know-how generovat, také schopnost ho v Česku absorbovat, realizovat 
a úspěšně uvést na trh.  

Podle šetření provedených autorkou, zejména detailních rozhovorů, se zdá, že 
transformace univerzit a jejich zaměření více na potřeby regionu je třeba, neboť firmám  zde 
mnohdy schází partner, který by významněji přispěl k rozvoji jejich inovačních aktivit. Stejně 
tak je ale třeba zaměřit se na podporu špičkového výzkumu a v tomto ohledu se jeví jako 
nutná výraznější selektivnost podpory, která zajistí dostatečné prostředky tam, kde je 
potenciál pro vytvoření globálně konkurenceschopných výsledků. Nedostatky jsou ale také na 
straně podnikového sektoru a podle autorky se zdá klíčové, že naprostá většina firem v Česku 
zatím nevnímá inovace jako klíčový faktor svého rozvoje. Tento faktor ovlivňuje částečně 
také úroveň spolupráce mezi univerzitami a firmami. Pokud tedy chceme zajistit intenzivnější 
propojení českého inovačního systému, je třeba (velmi pečlivě) realizovat podporu na jeho 
obou stranách, přičemž tato podpora by neměla spočívat na finanční podpoře, ale spíše na 
nepřímých, měkkých stimulech, které přinesou například větší zájem o inovační aktivity.  

Diskuse o roli regionálních univerzit nás vrací také k otázce, zda je v Česku možné hovořit 
o specifických regionálních inovačních systémech spojených s úrovní krajů (viz také diskuse 
v předchozí kapitole týkající se vymezení IS). Co se týká spolupráce v podnikatelském 
sektoru, zdá se, že firmy mnohem častěji spolupracují na národní úrovni než na úrovni 
regionální. V případě univerzit se zdá tento rozdíl nižší a například u oslovených firem 
v Jihomoravském kraji převládala mírně spolupráce s univerzitami regionu. Podobně 
Urbánková (2007) analyzovala relativně úzkou vazbu univerzity na místní firmy 
v Libereckém kraji. Tato práce neposkytla samozřejmě jednoznačnou odpověď týkající se 
odlišnosti a specifičnosti jednotlivých krajských RIS, mimo jiné i proto, že se zaměřila na 
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analýzu charakteru inovační spolupráce. I přesto nabízejí její výsledky argumenty pro diskusi 
týkající se i zaměření strategií na podporu tvorby inovací a s tím spojené „propojování“ 
jednotlivých subjektů. Podle této práce se zdá, že by tato podpora neměla být účelově 
ohraničována krajskými hranicemi, ale tyto iniciativy (například zaměřené na neformální 
setkávání partnerů určitého oboru) by měly být cíleny spíše na kombinaci regionální-národní 
úrovně. Tuto domněnku mohou podporovat i některé, relativně úspěšné klastrové iniciativy 
v Česku, které jsou organizovány subjekty napříč několika kraji (např. Omnipack – viz 
Blažek, Žížalová 2007b, Clutex či Ceitec ad.).  

Druhá pracovní otázka disertační práce byla zaměřena na charakter inovačních systémů v 
Česku z hlediska zdrojů pro inovace a inovační spolupráce. Provedená analýza tuto otázku 
v podstatě potvrdila. Inovační aktivity firem v Česku jsou zatím ovlivňovány zejména tlakem 
trhu, konkurenční situací a mobilizací lidských zdrojů firem a z hlediska spolupráce zde 
převládají bilaterální dočasné/ad-hoc formy spolupráce, zejména ve vztahu firma-VŠ 
generované zájmem ze strany firem. Firmy se tedy zaměřují více na inkrementální inovace 
využívající dostupných technologií, nicméně, jak ukázala případová studie vybraného 
regionu, objevují se zde i firmy v podstatě s globálně „radikálními“ inovacemi.  

Co se týká implikací pro oblast národních či regionálních (lokálních) strategií, 
zjednodušeným závěrem je, že spíše než všeobecná politika zaměřená na určité odvětví či 
firmy jako celek, je třeba určitý komplex politik a opatření založený na identifikaci 
inovačních strategií a charakteru spolupráce typických pro region a určité skupiny firem a 
subjektů. Tato identifikace by měla vycházet z analýzy mikrodat a z úrovně firem a dalších 
subjektů zapojených do tvorby inovací, nikoliv z hrubých, agregovaných dat. Příklady 
takových odlišných politik a jejich relevance pro různé typy firem uvádějí  např. Heaune, 
Jacobson (2008). V případě Jihomoravského kraje analýza mezi IT firmami ukázala určitý 
prostor a zájem o místní spolupráci, a to jak s firmami tak s dalšími institucemi, který by bylo 
možné vhodnou podporou vyplnit. Zároveň se ale ukázalo, že pro některé firmy zde nemusí 
vhodný partner existovat, s ohledem například na jejich úzkou specializaci, a proto je třeba 
neomezit se pouze na regionální úroveň, ale hledat iniciativy umožňující zapojení také do 
mezinárodních sítí, projektů apod. 

Závěrem bych ráda připojila komentář týkající se teoretických konceptů v oblasti studia 
inovačního procesu a také regionálního rozvoje. Jak bylo již zmíněno, teoretické poznatky 
v této oblasti se během posledních desetiletí výrazně rozrostly, zatímco empirické ověřování 
různých konceptů poměrně zaostává. Na druhé straně se ale zdá, že tento teoretický posun 
mnohdy posunem není. V mnoha konceptech se objevují podobné myšlenky a argumenty, ty 
jsou však prezentovány prostřednictvím nových, často složitějších termínů a konceptů. 
Příkladem může být v této práci využitý koncept znalostních základen, který se velmi podobá 
konceptu, resp. závěrům definovaných v práci Jensen a kol. (2007). Mnohdy se tak zdá, že 
není cílem přijít s něčím novým, ale pouze podat určité informace a poznatky novým 
způsobem. V technickém vyjádření by se svým způsobem jednalo o inkrementální inovace, 
které tedy nehýbou pouze ekonomikou, ale také sociálními vědami. I zde je konkurence 
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poměrně ostrá. Na druhé straně, jak cituje Markusen (1999, s. 881), kdykoliv, kdy se objeví 
něco opravdu důležitého a nového, je možné to říci velmi jednoduše a stručně. 

6.3 Možnosti dalšího výzkumu ve sféře regionálních inovačních systémů 

Komplexní charakter inovačního procesu a inovační spolupráce, který se potvrdil v této 
disertační práci, představuje patrně hlavní výzvu v současném výzkumu, kde empirická 
ověření zaostávají za teoretickými poznatky a možnosti generalizace jsou jen velmi obtížné. 
Ještě v relativně nedávné minulosti bylo hlavním problémem, který neumožňoval dostatečné 
empirické ověření, nedostatek dat a informací. Tento problém přetrvává i v současnosti, ale 
dostupnost informací z inovačních šetření, která se podle Evropského „vzoru“ začínají 
realizovat i v dalších zemích, přináší nové možnosti analýzy. Tato data mají samozřejmě 
mnoho omezení, odvíjejících se především od využívání tradičních klasifikací odvětví, které 
nereflektují vznik nových typů aktivit, a klasifikací firem pouze podle převažujících aktivit, 
stejně jako závislost na subjektivních výpovědích firem, jejichž vnímání se v jednotlivých 
zemích může lišit. I přesto nabízejí tato data možnosti rozsáhlejších kvantitativních, 
statistických analýz a srovnání na regionální, národní i nadnárodní úrovni. V brzké 
budoucnosti by měla nabídnout také možnosti časových srovnání s tím, jak budou k dispozici 
tato šetření za delší časové období. Tento pohled, analyzující v podstatě udržitelnost například 
identifikovaných inovačních strategií či jejich vývoj v čase zatím ve výzkumu prakticky 
chybí. Důležité je ale zdůraznit, že by výzkum a analýzy měly vždy vycházet z mikrodat na 
úrovni jednotlivých subjektů. Tyto výsledky, například identifikované inovační strategie firem 
mohou být následně srovnány napříč regiony, zeměmi či odvětvími s cílem identifikovat, pro 
které skupiny firem jsou typické.  

Inovační šetření se však týkají pouze firem, které jsou sice hlavními zdroji inovací, 
nicméně inovační systém tvoří další subjekty, které firmám v této činnosti zjednodušeně 
řečeno napomáhají. Navíc, otázky a klasifikace v inovačních šetřeních jsou nutně určitým 
způsobem zjednodušující. Autorka proto považuje za vhodné spojit tyto kvantitativní analýzy 
s kvalitativním přístupem, který by umožnil analyzovat například určité nejednoznačné, 
nejasné výsledky či další aspekty inovačního procesu (využití této kombinace viz např. Areu a 
kol. 2008). V literatuře se zatím nejčastěji objevují tyto přístupy přísně odděleně – na jedné 
straně jsou poměrně složité, statistické a ekonometrické analýzy, na straně druhé velmi 
specifické případové, kvalitativní studie. Snahou této práce bylo oba přístupy propojit. Navíc, 
například inovační spolupráce je hodnocena v inovačních šetřeních jen velmi zjednodušeně. 
Kvalitativní studie mohou naopak tuto spolupráci zmapovat podrobněji, bohužel však pouze 
v určitém regionu či oboru. Kombinace obou přístupů tak umožní získat lepší poznatky o 
obecných trendech, ale i specifických případech, což jsou znalosti klíčové pro praktickou 
(aplikační) sféru svázanou s inovační politikou a podporou regionálního rozvoje. 
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Příloha 1: Globální index konkurenceschopnosti a jeho složky, 2007-2008, Česko 
 Pořadí (z 131 zemí) Hodnota (max = 7) 
Globální index konkurenceschopnosti 2007-2008 33 4,58 
Globální index konkurenceschopnosti 2006-2007 31 4,67 
Subindex A: Základní makroekonomické předpoklady 42 4,85 
   Pilíř 1: Instituce 69 3,84 
   Pilíř 2: Infrastruktura 41 4,22 
   Pilíř 3: makroekonomická stabilita 43 5,26 
   Pilíř 4: Zdraví a základní vzdělávání 29 6,06 
Subindex B: Faktory podporující výkonnost 30 4,54 
   Pilíř 5: Vyšší vzdělávání a školení 28 4,85 
   Pilíř 6: Efektivita trhu se zbožím 38 4,65 
   Pilíř 7: Efektivita trhu práce 35 4,64 
   Pilíř 8: Výkonnost finančního trhu 53 4,6 
   Pilíř 9: Technologická připravenost 35 4,12 
   Pilíř 10: Velikost trhu 38 4,38 
Subindex C: Inovace 28 4,33 
   Pilíř 11: Kvalita podnikatelského prostředí 30 4,71 
   Pilíř 12: Inovace 27 3,95 

Pramen: WEF (2007) 

 

Příloha 2: European Innovation Scorboard 2007 – přehled indikátorů za Česko 
Hodnoty indikátorů 

 
2003 2004 2005 2006 

Česko vs. 
průměr 
EU (%) 

Rok 

Souhrnný inovační index  0,33 0,33 0,34 0,36 -- -- 
pořadí 22 22 22 21 -- -- 
Hnací síly inovací 0,30 0,29 0,32 0,33 69 2007 
   Absolventi přírodních věd a inženýrství 6,4 7,4 8,2 -- 64 2005 
   Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním 11,9 12,3 13,1 13,5 59 2006 
   Vysokorychlostní připojení -- 0,7 4,3 8,4 51 2006 
   Účast na celoživotním vzděláváni 5,1 5,8 5,6 5,6 58 2006 
   Vzdělání mladých obyvatel ve věku 20–24  92,1 91,4 91,2 91,8 118 2006 
Tvorba znalostí 0,37 0,36 0,36 0,38 79 2007 
   Veřejné výdaje na VaV 0,48 0,46 0,50 -- 77 2005 
   Podnikové výdaje na VaV 0,76 0,80 0,92 -- 79 2005 
   Výdaje na VaV ve středně high-tech a high- 
   tech oborech 85,4 85,4 -- -- 100 2004 

   Podniky získávající veřejné finance  6,1   68 2004 
Inovace a podnikání 0,41 0,41 0,41 0,41 82 2007 
   Inovativní MSP  24,0   111 2004 
   Inovativní MSP spolupracující s dalšími MSP  12,9   143 2004 
   Výdaje na inovace  2,15   100 2004 
   Rizikový kapitál 0,001 0,000 0,000 0,000 0 2006 
   Výdaje na ICT 6,5 6,5 6,6 -- 103 2005 
   Organizační inovace  35,0   103 2004 
Aplikace/užití 0,53 0,55 0,55 0,58 118 2007 
   Zaměstnanost high-tech službách 3,2 3,1 3,1 3,0 92 2006 
   Vývoz high-tech výrobků 12,4 13,7 11,7 12,7 76 2006 
   Prodej produktů nových na trhu  7,7   105 2004 
   Prodej podniků nových pro firmu  7,8   125 2004 
   Zaměstnanost v středně high- a high-tech 
   průmyslu  8,7 9,0 9,4 10,3 156 2006 

Ochrana duševního vlastnictví 0,02 0,05 0,06 0,07 21 2007 



 

 

iii

   Patenty EPO 15,9 -- -- -- 12 2003 
   Patenty USPTO 3,2 -- -- -- 6 2003 
   Triadové patenty 1,1 1,1 1,1 -- 5 2005 
   Ochranné známky EU 8,2 27,1 21,2 33,1 31 2006 
   Užitné vzory EU 1,8 10,7 39,1 51,6 47 2006 

Pramen: EIS (2007) 

 

Příloha 3: Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů ČR (v tis. Kč), 2001-2006 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Výdaje na VaV 10 119 565 10 189 765 11 853 695 13 300 282 15 835 142 19 186 213Praha 
  z toho veřejné zdroje 7 168 445 6 893 872 7 589 608 8 142 291 9 258 115 10 674 049

Výdaje na VaV 7 215 541 7 613 655 6 959 824 7 237 679 8 560 920 8 524 965Středočeský 
  z toho veřejné zdroje 623 634 800 388 966 640 1 075 189 1 104 423 1 223 215

Výdaje na VaV 806 965 847 768 1 026 709 1 145 945 1 610 430 1 713 307Jihočeský  
  z toho veřejné zdroje 425 923 431 435 481 598 570 355 642 840 715 993

Výdaje na VaV 652 289 829 196 712 385 835 885 1 129 593 1 333 834Plzeňský 
  z toho veřejné zdroje 316 658 441 999 228 182 236 686 409 243 493 179

Výdaje na VaV 67 826 77 190 91 650 96 433 76 178 70 644Karlovarský 
  z toho veřejné zdroje 12 171 14 592 12 815 9 457 7 447 7 352

Výdaje na VaV 500 392 457 841 604 591 510 156 589 384 588 428Ústecký 
  z toho veřejné zdroje 171 206 86 598 120 860 148 426 163 717 208 206

Výdaje na VaV 728 331 766 110 816 812 867 726 1 109 608 1 482 929Liberecký 
  z toho veřejné zdroje 130 238 171 623 193 976 217 300 265 786 327 523

Výdaje na VaV 685 292 661 923 784 292 1 177 382 1 169 327 985 154Královéhradecký 
  z toho veřejné zdroje 219 143 254 975 256 345 530 122 598 672 406 309

Výdaje na VaV 992 624 1 017 857 1 264 424 1 364 470 1 632 154 1 931 549Pardubický 
  z toho veřejné zdroje 241 095 156 687 235 491 305 188 410 263 443 632

Výdaje na VaV 318 708 424 301 428 105 529 251 706 842 517 195Vysočina 
  z toho veřejné zdroje 72 457 88 657 99 786 141 890 160 769 134 818

Výdaje na VaV 3 061 199 3 143 610 3 473 229 3 963 996 4 653 693 5 056 992Jihomoravský 
  z toho veřejné zdroje 1 987 328 2 014 911 2 156 597 2 184 736 2 643 587 3 035 231

Výdaje na VaV 741 679 877 052 909 387 1 054 154 1 372 165 1 327 839Olomoucký 
  z toho veřejné zdroje 296 134 308 849 343 053 363 649 536 690 561 381

Výdaje na VaV 685 433 1 236 086 905 364 787 189 1 571 072 1 645 803Zlínský 
  z toho veřejné zdroje 230 838 257 795 211 053 172 022 290 356 373 952

Výdaje na VaV 1 761 149 1 409 842 2 416 131 2 212 490 2 181 915 5 535 418Moravskoslezský 
  z toho veřejné zdroje 456 187 510 624 592 176 597 698 756 359 840 323

Výdaje na VaV celkem 28 336 993 29 552 196 32 246 596 35 083 039 42 198 423 49 900 270
z toho financované z veřejných zdrojů 12 351 457 12 433 005 13 488 181 14 695 009 17 248 266 19 445 162

Pramen: RVV 
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Příloha 4: Podnikatelské výdaje na výzkum a vývoj podle krajů ČR (v tis. Kč), 2001-
2006 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Výdaje na VaV 3 241 787 3 478 455 4 199 010 5 902 805 7 433 364 9 388 864Praha 

  z toho veřejné zdroje 898 918 862 521 857 091 1 448 296 1 576 479 1 703 589
Výdaje na VaV 6 652 079 6 922 610 6 147 391 6 193 428 7 437 557 7 450 194Středočeský 

  z toho veřejné zdroje 152 275 226 839 283 011 282 679 313 081 440 513
Výdaje na VaV 358 659 389 189 498 317 550 442 867 280 906 080Jihočeský  

  z toho veřejné zdroje 20 731 11 952 18 588 32 886 58 185 45 733
Výdaje na VaV 409 998 458 450 538 963 677 802 811 834 915 426Plzeňský 

  z toho veřejné zdroje 88 522 92 539 66 665 102 953 130 516 127 606
Výdaje na VaV 59 444 68 077 73 530 74 395 72 031 67 064Karlovarský 

  z toho veřejné zdroje 3 790 6 069 7 694 6 762 3 559 6 226
Výdaje na VaV 364 326 412 030 545 486 452 117 531 991 494 929Ústecký 

  z toho veřejné zdroje 49 620 43 877 68 205 100 203 112 789 128 765
Výdaje na VaV 642 380 676 384 649 180 755 287 949 489 1 301 105Liberecký 

  z toho veřejné zdroje 56 087 95 863 45 599 122 977 133 685 170 200
Výdaje na VaV 527 220 456 360 598 529 682 677 557 157 622 227Královéhradecký 

  z toho veřejné zdroje 76 447 62 017 88 017 116 951 66 678 80 991
Výdaje na VaV 877 095 922 248 1 144 184 1 256 080 1 445 108 1 704 848Pardubický 

  z toho veřejné zdroje 135 135 71 230 126 595 199 412 239 039 228 232
Výdaje na VaV 316 280 421 213 424 680 515 585 691 231 504 007Vysočina 

  z toho veřejné zdroje 71 476 87 870 98 797 135 077 145 743 123 627
Výdaje na VaV 1 138 504 1 218 352 1 450 531 1 989 856 2 289 407 2 365 763Jihomoravský 

  z toho veřejné zdroje 222 997 272 001 323 871 415 757 554 085 710 020
Výdaje na VaV 521 510 635 055 675 980 802 259 966 253 853 308Olomoucký 

  z toho veřejné zdroje 84 925 79 978 119 998 130 605 156 450 160 524
Výdaje na VaV 516 623 925 125 736 747 729 916 1 473 082 1 538 020Zlínský 

  z toho veřejné zdroje 83 975 65 986 57 445 122 202 208 097 272 147
Výdaje na VaV 1 425 920 1 067 782 1 985 389 1 761 673 1 682 857 4 911 452Moravskoslezský 

  z toho veřejné zdroje 137 269 202 874 197 032 177 859 288 436 290 646
Výdaje na VaV celkem 28 336 993 17 051 825 18 051 330 19 667 916 22 344 323 27 208 641
z toho financované z veřejných zdrojů 12 351 457 2 082 167 2 181 616 2 358 608 3 394 619 3 986 823

Pramen: RVV 

 

Příloha 5: Výdaje na výzkum a vývoj uskutečněné ve vládním (veřejném) sektoru podle 
krajů ČR (v tis. Kč), 2001-2006 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Výdaje na VaV 4 446 228 4 468 916 5 107 231 4 704 418 4 897 381 5 895 538Praha 

  z toho veřejné zdroje 3 941 733 3 903 329 4 328 045 4 168 656 4 378 991 5 327 805
Výdaje na VaV 560 219 688 250 807 697 1 042 562 1 119 859 1 071 616Středočeský 

  z toho veřejné zdroje 469 223 572 092 683 008 791 843 788 610 781 134
Výdaje na VaV 259 328 262 474 324 517 351 314 451 262 504 314Jihočeský  

  z toho veřejné zdroje 231 765 232 774 281 279 314 072 353 906 391 202
Výdaje na VaV 17 376 17 038 1 215 1 595 10 054 14 934Plzeňský 

  z toho veřejné zdroje 4 724 3 781 771 168 10 054 14 779
Výdaje na VaV 1 193 2 036 15 968 22 038 4 147 3 580Karlovarský 

  z toho veřejné zdroje 1 193 1 446 3 052 2 695 3 888 1 126
Výdaje na VaV 98 140 10 607 16 240 11 109 8 970 17 648Ústecký 

  z toho veřejné zdroje 84 280 9 602 13 896 7 120 8 342 10 292
Liberecký Výdaje na VaV 3 290 3 380 1 549 8 772 11 718 10 915



 

 

v

  z toho veřejné zdroje 2 853 2 671 699 4 984 8 300 8 903
Výdaje na VaV 60 881 44 739 63 501 270 886 330 507 88 480Královéhradecký 

  z toho veřejné zdroje 58 102 41 952 59 680 222 309 291 251 80 705
Výdaje na VaV 15 278 5 841 15 713 912   37 884Pardubický 

  z toho veřejné zdroje 14 167 5 148 12 641 645  36 968
Výdaje na VaV 1 627 2 358 2 595 13 666 15 462 13 188Vysočina 

  z toho veřejné zdroje 544 420 724 6 813 15 026 11 191
Výdaje na VaV 1 055 468 953 142 977 311 920 883 960 429 1 010 584Jihomoravský 

  z toho veřejné zdroje 993 843 868 248 912 778 835 450 828 811 874 135
Výdaje na VaV 10 450 11 780 10 796 8 983 8 182 11 160Olomoucký 

  z toho veřejné zdroje 10 004 10 882 9 588 8 983 7 492 9 976
Výdaje na VaV 127 649 266 204 115 765 2 579 840 1 835Zlínský 

  z toho veřejné zdroje 110 252 152 052 104 189 1 658 816 1 605
Výdaje na VaV 57 266 50 124 64 791 65 153 69 991 73 397Moravskoslezský 

  z toho veřejné zdroje 57 265 50 122 60 350 65 113 66 491 73 397
Výdaje na VaV celkem 28 336 993 6 714 393 6 786 889 7 524 888 7 424 871 7 888 802
z toho financované z veřejných zdrojů 12 351 457 5 979 948 5 854 519 6 470 699 6 430 509 6 761 978

Poznámka: Vládní sektor zahrnuje jednotlivá pracoviště Akademie věd České republiky (57 pracovišť) a ostatní 
výzkumná resortní pracoviště (39 pracovišť). Od 1.1 2007 většina těchto subjektů přešla na nový statut veřejná výzkumná 
instituce. Dále jsou zahrnuty i veřejné knihovny, archivy, muzea a jiná kulturní zařízení (59 pracovišť), která provádějí 
výzkum a vývoj jako svoji vedlejší činnost. 

Pramen: RVV 

 

Příloha 6: Výdaje na VaV podle sektoru provádění a podle krajů (v tis. Kč), 2002-2006 
2002 2003 2004 2005 2006 2006 - % 

HDP 
 Celkové výdaje 
Praha 10 189 765 11 853 695 13 300 282 15 835 142 19 186 213 2,45 
Středočeský  7 613 655 6 959 824 7 237 679 8 560 920 8 524 965 2,57 
Jihočeský  847 768 1 026 709 1 145 945 1 610 430 1 713 307 0,96 
Plzeňský  829 196 712 385 835 885 1 129 593 1 333 834 0,82 
Karlovarský  77 190 91 650 96 433 76 178 70 644 0,10 
Ústecký  457 841 604 591 510 156 589 384 588 428 0,28 
Liberecký  766 110 816 812 867 726 1 109 608 1 482 929 1,29 
Královéhradecký  661 923 784 292 1 177 382 1 169 327 985 154 0,66 
Pardubický  1 017 857 1 264 424 1 364 470 1 632 154 1 931 549 1,48 
Vysočina 424 301 428 105 529 251 706 842 517 195 0,38 
Jihomoravský  3 143 610 3 473 229 3 963 996 4 653 693 5 056 992 1,56 
Olomoucký  877 052 909 387 1 054 154 1 372 165 1 327 839 0,89 
Zlínský  1 236 086 905 364 787 189 1 571 072 1 645 803 1,10 
Moravskoslezský  1 409 842 2 416 131 2 212 490 2 181 915 5 535 418 1,64 
ČR celkem 29 552 196 32 246 596 35 083 039 42 198 423 49 900 270 1,54 
 Podnikatelský sektor 
Praha 3 478 455 4 199 010 5 902 805 7 433 364 9 388 864 1,20 
Středočeský  6 922 610 6 147 391 6 193 428 7 437 557 7 450 194 2,24 
Jihočeský  389 189 498 317 550 442 867 280 906 080 0,51 
Plzeňský  458 450 538 963 677 802 811 834 915 426 0,56 
Karlovarský  68 077 73 530 74 395 72 031 67 064 0,09 
Ústecký  412 030 545 486 452 117 531 991 494 929 0,24 
Liberecký  676 384 649 180 755 287 949 489 1 301 105 1,14 
Královéhradecký  456 360 598 529 682 677 557 157 622 227 0,41 
Pardubický  922 248 1 144 184 1 256 080 1 445 108 1 704 848 1,31 
Vysočina 421 213 424 680 515 585 691 231 504 007 0,37 
Jihomoravský  1 218 352 1 450 531 1 989 856 2 289 407 2 365 763 0,73 
Olomoucký  635 055 675 980 802 259 966 253 853 308 0,57 



 

 

vi 

Zlínský  925 125 736 747 729 916 1 473 082 1 538 020 1,02 
Moravskoslezský  1 067 782 1 985 389 1 761 673 1 682 857 4 911 452 1,45 
ČR celkem 18 051 330 19 667 916 22 344 323 27 208 641 33 023 287 1,02 
 Vládní sektor 
Praha 4 468 916 5 107 231 4 704 418 4 897 381 5 895 538 0,75 
Středočeský  688 250 807 697 1 042 562 1 119 859 1 071 616 0,32 
Jihočeský  262 474 324 517 351 314 451 262 504 314 0,28 
Plzeňský  17 038 1 215 1 595 10 054 14 934 0,01 
Karlovarský  2 036 15 968 22 038 4 147 3 580 0,00 
Ústecký  10 607 16 240 11 109 8 970 17 648 0,01 
Liberecký  3 380 1 549 8 772 11 718 10 915 0,01 
Královéhradecký  44 739 63 501 270 886 330 507 88 480 0,06 
Pardubický  5 841 15 713 912 0 37 884 0,03 
Vysočina 2 358 2 595 13 666 15 462 13 188 0,01 
Jihomoravský  953 142 977 311 920 883 960 429 1 010 584 0,31 
Olomoucký  11 780 10 796 8 983 8 182 11 160 0,01 
Zlínský  266 204 115 765 2 579 840 1 835 0,00 
Moravskoslezský  50 124 64 791 65 153 69 991 73 397 0,02 
ČR celkem 6 786 889 7 524 888 7 424 871 7 888 802 8 755 073 0,27 
 Sektor vyššího odborného a vysokého školství 
Praha 2 178 270 2 470 617 2 601 133 3 349 051 3 739 276 0,48 
Středočeský  0 0 132 0 1 103 0,00 
Jihočeský  195 256 186 204 226 998 282 976 285 435 0,16 
Plzeňský  350 470 167 436 151 400 302 002 403 422 0,25 
Karlovarský  6 935 1 930 0 0 0 0,00 
Ústecký  34 197 39 376 45 542 48 423 75 851 0,04 
Liberecký  86 119 164 949 101 580 147 048 169 275 0,15 
Královéhradecký  159 256 121 769 223 819 280 561 272 815 0,18 
Pardubický  88 585 102 363 105 514 184 991 188 817 0,14 
Vysočina 0 0 0 0 0 0,00 
Jihomoravský  965 676 1 036 947 1 047 928 1 398 484 1 675 521 0,52 
Olomoucký  228 907 219 296 239 006 392 901 455 651 0,30 
Zlínský  43 856 52 000 54 694 97 150 105 948 0,07 
Moravskoslezský  281 261 358 743 383 447 423 880 545 218 0,16 
ČR celkem 4 618 788 4 921 630 5 181 193 6 907 467 7 918 332 0,25 
 Soukromý neziskový sektor 
Praha 64 124 76 838 91 925 155 346 162 536 0,02 
Středočeský  2 795 4 736 1 556 3 505 2 052 0,00 
Jihočeský  849 17 671 17 191 8 912 17 478 0,01 
Plzeňský  3 238 4 771 5 088 5 702 52 0,00 
Karlovarský  142 222 0 0 0 0,00 
Ústecký  1 007 3 489 1 388 0 0 0,00 
Liberecký  227 1 134 2 087 1 353 1 634 0,00 
Královéhradecký  1 568 493 0 1 102 1 632 0,00 
Pardubický  1 183 2 164 1 964 2 055 0 0,00 
Vysočina 730 830 0 149 0 0,00 
Jihomoravský  6 440 8 439 5 329 5 373 5 124 0,00 
Olomoucký  1 310 3 316 3 906 4 829 7 720 0,01 
Zlínský  901 852 0 0 0 0,00 
Moravskoslezský  10 675 7 208 2 217 5 187 5 351 0,00 
ČR celkem 95 189 132 162 132 652 193 514 203 578 0,01 

Pramen: ČSÚ – Ukazatele výzkumu a vývoje 2002-2006 
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Příloha 7: Výdaje na VaV na 1 zaměstnance ve VaV podle krajů (v tis. Kč), 2002-2006 

Celkové výdaje VaV na 1 zaměstnance Výdaje uskutečněné v podnikatelském 
sektoru  

2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 
Praha 472 531 551 594 676 599 636 757 914 1 040
Středočeský  1 607 1 324 1 379 1 697 1 526 1 794 1 533 1 642 2 003 1 775
Jihočeský  442 496 530 663 642 654 715 740 1 079 944
Plzeňský  385 411 430 494 541 577 681 735 870 915
Karlovarský  422 313 360 506 214 702 446 375 516 212
Ústecký  500 756 488 616 510 647 990 773 727 643
Liberecký  497 526 524 692 784 727 736 766 924 1 033
Královéhradecký  399 430 557 515 454 447 522 561 575 595
Pardubický  471 591 591 620 656 548 698 692 717 796
Vysočina 564 625 671 837 654 572 632 705 859 682
Jihomoravský  345 365 388 409 461 505 495 544 661 646
Olomoucký  439 412 422 458 448 571 568 621 637 612
Zlínský  749 551 416 706 705 735 631 507 853 864
Moravskoslezský 421 659 578 561 1 231 754 1 181 972 972 2 550
ČR celkem 550 579 583 645 722 807 815 829 982 1 093

Pramen: ČSÚ – Ukazatele výzkumu a vývoje 2002-2006 

 

Příloha 8: Struktura znalostních základen podle klasifikace OKEČ 
Znalostní 
základna Skupina ekonomických odvětví Třídy OKEČ 

High-tech zpracovatelský průmysl 244, 30, 313, 32, 331, 332, 333, 334, 335, 353
Výzkum a vývoj 73 Analytická 
Vysokoškolské vzdělávání 803 

Medium high-tech zpracovatelský průmysl 
241, 242, 243, 245, 2461, 2462, 2463, 2566, 
247, 29, 311, 312, 314, 315, 316, 34, 352, 
354, 355 

Znalostně –založené podnikatelské služby 
(konzultační služby, ICT 642, 72, 74202, 74203,  74209, 743 

Znalostně –založené podnikatelské služby 
(finance, pojištění, nemovitosti) 65, 66, 67, 70 

Těžba ropy, zemního plynu apod. 10, 11, 12, 13, 14 

Tradiční odvětví zpracovatelského průmyslu 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 351, 3662, 
3663, 37 

Tradiční kreativní odvětví průmyslu 17, 18, 19, 22, 361, 362, 363, 364, 365, 3661 

Syntetická 

Medium high-tech kreativní odvětví průmyslu 2464, 2465 

Symbolická Kreativní služby 9211, 922, 9231, 9234, 924, 74201, 744, 
74872, 74873, 

Pramen: Klasifikace vznikla v rámci projektu „CRA: Towards State-of-the-Art Regional Innovation System Policies in 
Europe?“ 
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Příloha 9: Výdaje na VaV podle typu aktivity a podle krajů ČR, 2006 
v tom v % 

Kraj Sektor 
Výdaje na 

VaV celkem 
(tis. Kč) 

základní 
výzkum 

aplikovaný 
výzkum vývoj 

Podnikatelský sektor 9 428 800 17,6 35,1 47,3 
Sektor VŠ 3 781 019 54,1 38,5 7,4 
Vládní sektor 6 207 592 72,1 24,1 3,8 

Praha 

Neziskový sektor 159 293 9,4 49,4 41,2 
Podnikatelský sektor 7 842 049 1,3 14,2 84,5 
Sektor VŠ 0 - - - 
Vládní sektor 1 180 210 68,6 20,8 10,6 

Středočeský 

Neziskový sektor 1 024 0,0 100,0 0,0 
Podnikatelský sektor 845 857 4,1 34,5 61,4 
Sektor VŠ 285 435 66,5 32,4 1,1 
Vládní sektor 394 702 100,0 0,0 0,0 

Jihočeský 

Neziskový sektor 17 478 0,0 100,0 0,0 
Podnikatelský sektor 935 307 3,5 17,5 79,0 
Sektor VŠ 335 676 97,0 3,0 0,0 
Vládní sektor 10 947 100,0 0,0 0,0 

Plzeňský 

Neziskový sektor 98 53,1 46,9 0,0 
Podnikatelský sektor 66 430 1,1 35,3 63,6 
Sektor VŠ 0 - - - 
Vládní sektor 3 202 65,6 34,4 0,0 

Karlovarský 

Neziskový sektor 0 - - - 
Podnikatelský sektor 522 418 13,4 42,1 44,5 
Sektor VŠ 75 851 55,7 34,9 9,4 
Vládní sektor 4 855 49,5 38,7 11,8 

Ústecký 

Neziskový sektor 7 529 0,0 100,0 0,0 
Podnikatelský sektor 1 170 672 10,5 12,0 77,5 
Sektor VŠ 169 069 39,8 47,3 12,9 
Vládní sektor 1 250 100,0 0,0 0,0 

Liberecký 

Neziskový sektor 1 840 0,0 55,6 44,4 
Podnikatelský sektor 712 247 5,2 28,6 66,2 
Sektor VŠ 29 793 21,7 58,2 20,1 
Vládní sektor 3 981 67,1 32,9 0,0 

Královehradecký 

Neziskový sektor 1 632 0,0 100,0 0,0 
Podnikatelský sektor 1 664 338 27,5 28,2 44,3 
Sektor VŠ 188 817 47,2 50,4 2,3 
Vládní sektor 405 100,0 0,0 0,0 

Pardubický 

Neziskový sektor 0 - - - 
Podnikatelský sektor 468 477 6,3 29,4 64,3 
Sektor VŠ 0    
Vládní sektor 3 282 100,0 0,0 0,0 

Vysočina 

Neziskový sektor 0 - - - 
Podnikatelský sektor 2 115 147 11,6 34,8 53,6 
Sektor VŠ 1 638 629 75,1 23,4 1,5 
Vládní sektor 851 699 84,2 15,8 0,0 

Jihomoravský 

Neziskový sektor 6 696 23,5 76,5 0,0 
Podnikatelský sektor 1 126 377 5,3 26,1 68,5 
Sektor VŠ 446 596 36,8 42,5 20,7 
Vládní sektor 160 0,0 100,0 0,0 

Olomoucký 

Neziskový sektor 8 794 4,5 83,3 12,2 
Podnikatelský sektor 1 527 335 2,8 10,9 86,3 
Sektor VŠ 103 466 58,1 28,0 13,9 
Vládní sektor 993 100,0 0,0 0,0 

Zlínský 

Neziskový sektor 0 - - - 



 

 

ix

Podnikatelský sektor 4 956 177 11,3 6,4 82,2 
Sektor VŠ 523 312 85,4 7,4 7,3 
Vládní sektor 67 964 99,2 0,8 0,0 

Moravskoslezský 

Neziskový sektor 5 351 100,0 0,0 0,0 
Pramen: ČSÚ 
 

Příloha 10: Charakteristika výběrového souboru firem elektronického dotazníkového 
šetření provedeného pro účely výzkumu DP 
Charakteristika / kategorie Počet subjektů
Celkem 106 
  
1-9 zaměstnanců 9 
10-49 zaměstnanců 28 
50-249 zaměstnanců 45 
250-499 zaměstnanců 10 
500 a více zaměstnanců 14 
  
Domácí firmy 86 
Smíšené 2 
Pod zahraniční kontrolou 18 
  
Počet firem s vlastním oddělením VaV 77 
Počet zaměstnanců VaV 1367 
z toho VŠ 741 
z toho PhD 109 
Podíl zaměstnanců VaV na celkovém počtu zaměstnanců firem s oddělením VaV 8,1 % 
  
Počet firem, které realizují aktivity VaV, resp. investují do aktivit VaV v rámci podniku1 92 
  
Počet firem, které realizovaly v posledních 3 letech některou z inovací2 99 
  
Praha 8 
Středočeský  7 
Jihočeský  9 
Plzeňský  7 
Karlovarský  4 
Ústecký  9 
Liberecký  10 
Královéhradecký  7 
Pardubický  9 
Vysočina 7 
Jihomoravský  10 
Olomoucký  7 
Zlínský  8 
Moravskoslezský  7 

Poznámka: 1 Bez ohledu na to, zda daná firma má přímo vlastní oddělení VaV. 
          2 Jedná se o produktovou, procesní, organizační či marketingovou inovaci. 
Pramen: Vlastní šetření 
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Příloha 11: Počet spoluautorů publikací databáze ISI Web of Science výzkumných 
organizací a univerzit podle krajů Česka, 2002-2006 

 Kraj Ostatní Česko Česko celkem Zahraničí Celkem 
Praha        
  Celkem 9 000 3 516 12 516 34 615 47 131
  v % 19,1 7,5 26,6 73,4 100,0
Středočeský         
  Celkem 543 475 1 018 2 695 3 713
  v % 14,6 12,8 27,4 72,6 100,0
Jihočeský         
  Celkem 1 123 776 1 899 1 398 3 297
  v % 34,1 23,5 57,6 42,4 100,0
Plzeňský         
  Celkem 112 412 524 597 1 121
  v % 10,0 36,8 46,7 53,3 100,0
Karlovarský         
  Celkem 0 0 0 0 0
  v % 0 0 0 0 0
Ústecký         
  Celkem 5 91 96 47 143
  v % 3,5 63,6 67,1 32,9 100,0
Liberecký         
  Celkem 7 155 162 268 430
  v % 1,6 36,0 37,7 62,3 100,0
Královehradecký         
  Celkem 104 254 358 264 622
  v % 16,7 40,8 57,6 42,4 100,0
Pardubický         
  Celkem 272 435 707 497 1 204
  v % 22,6 36,1 58,7 41,3 100,0
Vysočina        
  Celkem 0 22 22 9 31
  v % 0,0 71,0 71,0 29,0 100,0
Jihomoravský         
  Celkem 1 607 1 954 3 561 2 984 6 545
  v % 24,6 29,9 54,4 45,6 100,0
Olomoucký         
  Celkem 226 700 926 831 1 757
  v % 12,9 39,8 52,7 47,3 100,0
Zlínský         
  Celkem 11 162 173 187 360
  v % 3,1 45,0 48,1 51,9 100,0
Moravskoslezský         
  Celkem 34 375 409 289 698
  v % 4,9 53,7 58,6 41,4 100,0

Pramene: ISI Web of Knowledge – vlastní analýza 
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Příloha 12: Typ spolupracujícího partnera, který je považován za klíčový (v % z počtu 
podniků, které měly v dané skupině partnera) podle znalostních základen, 2006 

Analytická znalostní základna
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Pramen: ČSÚ - inovační šetření  2006 
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Příloha 13: Počet spoluautorů publikací výzkumných organizací a univerzit  ISI Web of 
Science databáze podle krajů a znalostní základny, 2002-2006 

Analytická Syntetická 
  

Kraj Ostatní 
Česko 

Česko 
celkem Zahraničí Kraj Ostatní 

Česko 
Česko 
celkem Zahraničí

Praha         
  Celkem 5 897 2 451 8 348 22 529 3 103 1 065 4 168 12 086 
  v % 19,1 7,9 27,0 73,0 19,1 6,6 25,6 74,4 
Středočeský            
  Celkem 522 463 985 2676 21 12 33 19 
  v % 14,3 12,6 26,9 73,1 40,4 23,1 63,5 36,5 
Jihočeský            
  Celkem 1 095 737 1 832 1 347 28 39 67 51 
  v % 34,4 23,2 57,6 42,4 23,7 33,1 56,8 43,2 
Plzeňský            
  Celkem 66 290 356 465 46 122 168 132 
  v % 8,0 35,3 43,4 56,6 15,3 40,7 56,0 44,0 
Karlovarský            
  Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 
  v % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ústecký            
  Celkem 4 73 77 39 1 18 19 8 
  v % 3,5 62,9 66,4 33,6 3,7 66,7 70,4 29,6 
Liberecký            
  Celkem 1 32 33 6 6 123 129 262 
  v % 2,6 82,1 84,6 15,4 1,5 31,5 33,0 67,0 
Královehradecký            
  Celkem 92 225 317 252 12 29 41 12 
  v % 16,2 39,5 55,7 44,3 22,6 54,7 77,4 22,6 
Pardubický            
  Celkem 209 345 554 369 63 90 153 128 
  v % 22,6 37,4 60,0 40,0 22,4 32,0 54,5 45,6 
Vysočina           
  Celkem 0 22 22 9 0 0 0 0 
  v % 0,0 71,0 71,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Jihomoravský            
  Celkem 1 128 1 287 2 415 1 937 479 667 1 146 1 047 
  v % 25,9 29,6 55,5 44,5 21,8 30,4 52,3 47,7 
Olomoucký            
  Celkem 220 597 817 639 6 103 109 192 
  v % 15,1 41,0 56,1 43,9 2,0 34,2 36,2 63,8 
Zlínský            
  Celkem 8 115 123 120 3 47 50 67 
  v % 3,3 47,3 50,6 49,4 2,6 40,2 42,7 57,3 
Moravskoslezský            
  Celkem 20 171 191 133 14 204 218 156 
  v % 6,2 52,8 59,0 41,1 3,7 54,5 58,3 41,7 

Pramene: ISI Web of Knowledge – vlastní analýza 
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Příloha 14: Informační zdroje inovujících podniků podle stupně významnosti a podle 
typu zavedené produktové inovace, 2006 
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Podniky s oběma typy inovací produktu
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Pramen: ČSÚ - inovační šetření  2006 

 

Příloha 15: Klíčový partner inovujících podniků podle typu jejich produktové inovace (v 
% z počtu podniků, které měly v dané skupině partnera), 2005 

 

Pramen: ČSÚ - inovační šetření  2005 
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Příloha 16: Geografická struktura partnerů inovačních aktivit podniků s inovací 
produktu, 2005 (v %) 

 

 

 

Pramen: ČSÚ - inovační šetření  2005 
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Příloha 17: Korelační koeficient mezi typy inovačních aktivit, typy produktových inovací a charakterem spolupráce na inovačních 
aktivitách (všechny firmy s produktovými inovacemi) 

Inovační aktivity Spolupráce 

 Nové na 
trhu 

Nové pro 
firmu Vnitřní 

VaV 
Vnější 
VaV 

Pořízení 
strojů 

Pořízení 
externích 
znalostí 

Školení 
Uvádění 

inovací na 
trh 

Další 
aktivity ČR Evropa USA Ostatní 

svět 

Nové na trhu    -0,564** 0,169** 0,099** ns ns 0,079** 0,172** 0,116** 0,148** 0,148** 0,098**  0,076** 
Nové pro firmu  -0,564**  -0,056** ns 0 ,045** ns ns ns ns ns ns ns ns 
Vnitřní VaV 0,169**  -0,056** 0,250**  -0,045** 0,071**  0,149** 0,300** 0,265** 0,238** 0,243** 0,111**  0,109** 
Vnější VaV  0,099** ns 0,250** 0,077** 0,199** 0,204** 0,210** 0,224** 0,286** 0,286** 0,124**  0,128** 
Pořízení strojů ns 0 ,045**  -0,045** 0,077** 0,060** 0,140** 0,062** 0,071** 0,075** 0,054** 0,035*  0,033* 
Pořízení externích 
znalostí ns ns 0,071** 0,199** 0,060** 0,286** 0,161** 0,187** 0,129** 0,107** 0,068**  0,063** 

Školení 0,079** ns 0,149** 0,204** 0,140** 0,286** 0,289** 0,264** 0,174** 0,179** 0,102**  0,078** 
Uvádění inovací na trh  0,172** ns 0,300** 0,210** 0,062** 0,161**  0,289** 0,353** 0,200** 0,183** 0,091**  0,087** 
Další aktivity  0,116** ns 0,265** 0,224** 0,071** 0,187**  0,264** 0,353** 0,216** 0,233** 0,136**  0,132** 
Spolupráce v ČR   0,148** ns 0,238** 0,286** 0,075** 0,129**  0,174** 0,200** 0,216** 0,553** 0,265**  0,242** 
Spolupráce v Evropě  0,148** ns 0,243** 0,286** 0,054** 0,107**  0,179** 0,183** 0,233** 0,553** 0,335**  0,313** 
Spolupráce v USA 0,098** ns 0,111** 0,124** 0,035* 0,068**  0,102** 0,091** 0,136** 0,265** 0,335**  0,458** 
Spolupráce jinde  ve světě   0,076** ns  0,109**  0,128**  0,033*  0,063**  0,078**  0,087**  0,132**  0,242**  0,313**  0,458**  

Poznámka: ** signifikantní na úrovni 0,01 
             * signifikantní na úrovni 0,05 
           ns není signifikantní 
Pramen: ČSÚ - inovační šetření  2005, 2006 
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Příloha 18: Podíl zaměstnanců OKEČ 72 v Jihomoravském kraji na celkové 
zaměstnanosti daného odvětví v ČR (v %), 1995-2006 
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Poznámka: Krajské třídění podle místa pracoviště, nikoliv podle místa bydliště 
Pramen: ČSÚ –VŠPS 1995-2006 

 

Příloha 19: Podíl zaměstnanců OKEČ 72 na celkové zaměstnanosti Jihomoravského 
kraje (v %), 1995-2006 
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Poznámka: Krajské třídění podle místa pracoviště, nikoliv podle místa bydliště 
Pramen: ČSÚ –VŠPS 1995-2006 
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