
Název: Implikace institucionálních teorií regionálního rozvoje pro formování regionálních
inovačních systémů v České republice

Autor: Pavla Žižalová

Shrnutí

Postupující ekonomická g|oba|ízace 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 životni 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 ,,g|obalizace,
konkurenceschopnost a termín inovace či znalostní ekonomika.. slyšet také v podání

evropských či českých politiků a úředníků. Jak dosáhnout schopnosti vývařet inovace a jak
přejít ke znalostně za|ožené a konkurenceschopné ekonomice se v posledních několika
desetiletích stalo otázkou celé řady vědních disciplín včetně ekonomické geografie a teorií

regionálního rozvoje, z kteých vycházi tato práce. Yýznam inovací však není v těchto

teoriích a přístupech zce|a nový. Nicméně, narozdí| od předchozíchteorii, 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 qýsledek ěinnosti 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 jednotliých partnerů - firem, výzkumných
organizací a dalších institucí, které tuto spolupráci usnadňují či zprostředkovávají.

Tento ,,noý.. systematický pohled na inovace společně se zájmem rozdi|ných vědních
disciplín o problematiku tvorby inovací naznaěuje rychle narůstající složitost a komplexitu
inovaěního procesu' stejně jako ekonomického a regionálního rozvoje. Nové znalosti, které
jsou klíčoým pro tento proces, jsou stále více globálně rozpty|ené a firmy, které jsou
hlavním zdrojem inovací, musejí proto stále častěji ziskávat nové znalosti z externích zdrojů a
navíc také stále častěji spolupracovat s dalšími otganizacemi a subjekty (i mimo svou

lokalitu). Spolupráce, a to v podstatě v jakékoliv formě, se tak stává klíčovou z hlediska

schopnosti tvorby inovací. Souěasná literatura vtomto odkazuje jižna práce A. Marshalla a

jeho prumyslové okrsky. oživená teorie prumysloqých okrsků, koncept klastrů a učících se

regionů zdttrazňuji význan lokálně specifických faktoru a místního kulturního prostředí při
tvorbě inovací, a to proto, žetýojsou díky jejich zakořeněnosti jen obtížně přenositelné. Toto
specifické místní prostředí zahrnující také vzájemnou důvěru usnadňuje vzájemnou spolupráci
jednotliqých aktérů, kteří se nachžnejí 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. Empirické ana|ýzy, které se snaŽily tyto předpoklady ověřit, přinesly
zatím spíše zklamání a nejednoznačné výsledky. I proto zača|bý v literatuře v poslední době
stále více zdtlrazňovántakéýznamzapojení se do globální ekonomiky či mezinárodní dělby



práce. Týo vnější kontakty jsou významným zdrojem nových impulsů a potenciálu a zajiš: '..

tak určitou otevřenost regionu vůěi znalostem sídlícím v odlišných lokalitách, a tak td<e

schopnost adaptace na nové, neustále se měnící podmínky světové ekonomiky. Dnes je ted}

do značné míry možné hovořit o shodě v tom, Že g|obalizace a lokalizace jsou v podstatě

komplementární procesy' které se vzájemně doplňují a umocňují, a to i přes rozdílné pojm1.

které jednotliví autoři uŽivají,

Přínos globálních či lokálních vazeb se však podle teoretických předpokladů liší, a to

především podle toho' jaké znalosti mají tyo vazby přenášet. Zák|ademje rozlišenímezttzv.

tacit acodified znalostmi, které poprv é zmin\]- Polanyi (1967). Další moŽností je rozlišení tzv.

znalostních bázi na analyickou, syntetickou a symbolickou. Týo znalostní báze se liší

rozdílným významem jednotlivých typů zna\ostí, charakteristikami výzkumné činnosti, ale

také inovacemi, které zde vníkaji (např. radikální vs. inkrementální inovace)' I proto lze

předpokládat, že subjekty zjednotliých znalostníchbází budou navazovat rozdílné typy

vazeb a spolupráce' resp. Že pro týo subjekty bude rozdílně významná vzájemná fyzická

blízkost.

Výchozím konceptem této práce je koncept inovaěních systémů, který se snaŽil shrnout

předchozí přístupy a pokrýt komplexitu inovačního procesu. Regionální inovační systém je

možné definovat jako institucionální infrastrukturu podporující proces tvorby inovací

v určitém regionu v rámci jeho produkěního systému, který je současně napojen na lokální,

regionální a globáIní inovační entity či další inovační systémy. V rámci RIS je možné rozlišit

dvě jeho dimenze či subsystémy, jejichž funkční propojení a neustálé vzájemné uěení se je

klíčové v procesu tvorby inovací. Týo dvě dimenze představují jednak subsystém využivajicí

znalosti či produkční struktura regionu tvořena především soukromými firmami a jejich

dodavateli, zákazniky apod. Jednak zde existuje subsystém produkující znalosti tvořený

především veřejnými a soukromými výzkumnými organizacemi a univerzitani. Klíčovou

charakteristikou odlišující koncept inovačních systémů od jiných teorií je d.iraz na neustálé

interakce a proces učení se mezi jednotliými subjekty IS. Yzájernné vazby tedy

v současnosti podle teorií hrají klíčovou roli v procesu tvorby inovací. I proto byla disertační

práce zaméřenaprávě na tento aspekt konceptu RIS.

Cílem disertační práce je přispět k této debatě, a to z pohledu transformující S9,

postkomunistické země.Dále se tato práce snaŽí na\ézt také určitý zevšeobecňující pohled na

faktory, které ovlivňují inovaění spolupráci, prostřednictvím různých analytických přístupů

kombinujících kvantitativní i kvalitativni ana|ýzu. 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 tato práce předstaluje relativně nové téma. Kromě

teoretickéh o poznání by tato práce měla přispět také k praktickému poznání uplatnitelného

v oblasti strategického plánování a veřejných politik a podpor.

Výchozím bodem analýické části disertační práce jsou exituj ici data, která je moŽné

vyuŽít alespoň kzák|adní ana|ýze charakteru inovační spolupráce. Těmito daty jsou



především mikrodata z inovaěních šetření, která doposud proběhla v Česku. Tato data však

neposkytují dostatečné informace kanalýze spolupráce voblasti inovací' a proto budou

v práci využitataké data a informace získané vlastním šetřením. V prvním případě se jedná o

šetření spolupráce na výstupech pŤeváŽně výzkumných aktivit, kterými jsou jednak odborné

publikace, jednak patenty. Dalším zdrojem informací je vlastní dotazníkové šetření provedené

v souboru vybraných firem' jehož cílem bylo získaní informací o zapojení firem do

inovačních sítí. Toto dotazníkové šetření bylo doplněno ve vybraných krajích o rozhovory ve

vybraných inovativních firmách a výzkumných organizacich a univerzitách. Posledním

krokem bylo podrobné zmapování inovačních sítí ve vybraném regionu a odvětví - pro tuto

analýzubyl vybrán Jihomoravský kraj a odvětví IT.

Cílem ana|ýz disertační práce bylo přinést nové poznatky z oblasti formování

(regionálních) inovačních systémů, pro něŽ jsou klíčové vzájemné vazby a spolupráce

jednot1ivých subjektů. Tato disertační práce se tak zabývala poměrně širokým tématem

pokrývajícím řadu výzkumných diskusí a konceptů. I proto vidím jako vhodné zaěit shrnutí

hlavních výsledků netradičně, spíše tím, k čemu provedené ana|ýzy poskýují jen málo opory.

První je otéuka role geografické blízkosti, která byla předmětem zejména první a čtvrté

hypotézy disertační práce. Disertaění práce v žádném případě nepodporuj e tvrzeni, Že

geografie a geografická vzdá|enost nehrají žádnou rolí zpohledu znalostně náročných aktivit

a že rczvojem informačních a komunikačních technologií se osobní kontakty a blízkost staly

irelevantní. Na druhé straně ale provedené ana|ýzy 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 uěení 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 zahraniěními partnery.

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

za podmínky , že by tento potencionální partner splňoval určité charakteristiky mezi néž patti

určitá komp1ementarita k aktivitám ťrrmy či přínos specifického know-how či dovedností

apod. Tyto faktory jsou pro firmy významnéjší, a proto hledají partnery primárně podle nich.

Stejně tak se však nezdá, Žeby i méně formální spolupráce v oblasti inovací (často spolupráce

se zákazniky, 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 narodní úrovni, která se zdá bý v případě

českých firem a jejich inovačních aktivit klíčová.

Naopak, spolupráce univerzit a výzkumných instituci ana|yzovaná prostřednictvím jejich

publikační činnosti je mnohem častěji rea|izována na globální úrovni' s partnery

lokalizovanými v zahraniči. Potvrzuje se zde menší závislost spolupráce týkající se

kodifikovaných znalostí na geografické vzdá|enosti, což je v souladu s našimi předpoklady.



Na druhé straně jsme na zák|adě 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 ěeském prostředí podnikatelskou sferou na jedné straně a akademickou sférou na straně
druhé.

Provedené ana|ýzy také ukáza|y, že charakter inovační a znalostní spolupráce není moŽné
zjednodušeně spojovat s příslušností firmy k určitému odvětví, a to aťjiŽ se jedná o tradiění
klasifikaci či o (v podstatě od ní odvozenou) klasifikaci vývořenou v teoretických
konceptech. Firmy představují relativně heterogenní subjekty z pohledu jejich strategie,
znalostí či kompetenci, a to i v rámci jednotliých odvětví. Proto pro pochopení procesu
tvorby inovací je třeba vycházet z ana|ýzy firemní úrovně a charakteristik jednotlivých firem
spíše neŽ z předpokladů týkajících se skupin odvětví či ekonomických sektorů. Schopnost
firem inovovat, stejně jako jejich schopnost přijímat vnější informace a znalosti a týo
využivú pro své potřeby je totiž ovlivněna řadou firemně-specifických faktoru. Mezi tyto
faktory |ze zaÍadit zejménajejich znalosti a zkušenosti, které získaly v minulosti, společně s
rozdílnou úrovní absorpční kapacity, tedy schopnosti přijímat, rozumět avyužívatexterních
znalostí. Absorpční kapacita je do znaěnémíry dána objemem zna|ostí,které můŽe dané firma
využit. Stejně tak mohou mít firmy odlišné tržní strategie a roli, jak ukaza|a částečně i tato
práce, hraje i ,,vlastnictví,,, tedy zda sejedná o domácí firmu či pobočku zahraniění fi.-y.Tyo faktory a charakteristiky se liší napříč jednotliqými (tradičními) skupinami ťrrem 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 obtížnéurčovat
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 vinovaění
spolupráci roli či nikoliv a jakýje obecně charakter inovační spolupráce a inovaění strategie
urěité skupiny firem, je tedy třebavždy zahrnout firemně-specifické faktory. Jen pomocí nich
dokiíŽeme přesněji ana|yzovat způsob formování inovační spolupráce. Přínosem současných
teorií byla kritika tradičního vnímání odvětví a pozomost, kterou věnují v podstatě všem
odvětvím bez ohledu na jejich uýzkumný 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 empirický ch ana|ýzách jen obtíŽně uplatnitelný.

Kromě samotné geografie inovační spolupráce byla pozornost v této práci věnována také
roli dalších faktoru, 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
ana|ýzy tedy hovoří ve prospěch druhé llypotézy, neboť se zde potvrdily převažýicí vazby a
spolupráce uvnitř jednotlivych subsystémů inovačního systému, a nikoliv napříě jimi.
Zjednodušeně je mcíŽné říci, že partnerství v oblasti inovačních aktivit jsou nejúspěšnější, a
tak také nejčastější' v případě partnerů, kteří se liší z pohledu svých zdrojů a schopností či
know-how, ale kteří si jsou však zároveňb|ízcítak, aby mohly navázattakové sociální vazbv.



l/ které usnadňují přenos znalostí a zároveň vydrži 
''kritické.. období. Intenzivnější spolupráce

ur.nitř jednotliwých subsystémů však pravděpodobně souvisí také s historickým kontextem a
vývojem v Česku, jehož výsledkem je právě poměrně velká institucionáIni vzdá|enost mezi
těmito dvěma systémy. Institucioná|ní b|izkost, chápána jako určitá pravidla hry' normy, či
zvyky, se výváří poměrně dlouho a nákladně a podle konceptu ,,path dependency.. souvisí
s celkovým vývojem dané společnosti. Její změna, resp. vývoření jiného, odlišného
institucionálního systému není jednoduchá a naopak určitý započatý vývoj či směřování se
projevuje v průběhu desítek let. I tento specifický socio-ekonomický kontext, ve kterém nové
znalosti vzrukaji,je tedy nutné brát v úvahu, pokud se zabýváme ana|ýzou inovaěního pfocesu
a inovační spolupráce.

Pokud bychom shrnuli tuto diskusi, pravděpodobně nejdůležitější implikací pro teoretické
poznatky je to' že charakter znalostní a inovaění spolupráce se liší podle řady faktorů a
ďimenzi a týo faktory a dimenze určují také roli geografické vzdá|enosti, resp. celkový
charakter a geografii inovační spolupráce. Role geografie pro znalostní a inovační spolupráce
tak nemůŽe b}.t ana|yzována aniž bychom adekvátně zohlednili typ znalostí, který je
předmětem spolupráce, a především specifické schopnosti a charakteristiky subjektů (firem),
které týo znalosti vlastní či jejich vazbu na speciťtcký socio-kulturní kontext, v kterém se
nachází a v kterém jsou tyto znalosti utvářeny.

Yýznam výše zmíněných firemně-specifických faktorů v charakteru inovační spolupráce a
(přirozená) heterogenita firem nás přivádí k další důležité oténce týkajici se jiŽ samotného
vymezeni inovačních systémů, neboť každý systém musí mít jasné hranice. 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
vuěi subjektům dalších inovačních systémů. V případě regionálních inovačních systémů jsou
za jejich hranice nejčastěji brríny (v podstatě automaticky) hranice niŽších administrativních
celků. Nicméně' zde neexistuje shoda, jaká by tato úroveň měla být. Důvodem spojení RIS
s administrativními regiony je potřeba moŽnosti politické podpory, která je zajištěna právě
regionální administrativou. Tato ana|ýza však poukazuje naproblematičnost obou ýchozich
předpokladů (s vyjimkou 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 ýsledků je moŽné Íici, že tím nejsou
jednoznačně ani regiony, ani jednotlivé sektory či odvětví. Naopak, shodné inovační strategie
najdeme spíše napříč těmito úrovněmi. I zde se tedy ukazuje potřeba přístupu ,,bottom-up..,
který by dokéna| identifikovat pŤirozené inovační systémy a jejich klíčové charakteristiky.
Tento přístup by podle autorky umoŽnil získat lepší poznatky o poměrně komplexním
inovaěním procesu' což je klíčové nejenom pro teoretické přístupy, ale také pro praktickou
(aplikační) sféru svázanou s inovační politikou a podporou regionálního rozvoje.


