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ABSTRAKT 

 Česko se snaží reagovat na výzvy přicházející s rozvojem znalostně založené ekonomiky. 
Buduje inovační infrastrukturu s cílem vyplnit mezeru mezi výzkumnými institucemi a aplikační 
sférou, zejména privátními firmami. K nástrojům snižujícím bariéry pro šíření technologického 
pokroku patří vědeckotechnické parky (VTP). VTP fungují jako platforma propojující subjekty 
zapojené do inovačního procesu, iniciují transfer znalostí a poskytují specializované 
podnikatelské služby, to vše za účelem rozvoje inovačního podnikání a komercializace 
výsledků výzkumu. Záplava nových VTP v Česku obrací pozornost na jejich charakteristiky 
a především efektivitu. Diplomová práce s využitím rozsáhlého dotazníkového šetření 
analyzuje roli českých VTP v rozvoji inovačního podnikání. Hodnocení probíhá na dvou 
úrovních. První popisuje strategické profily VTP a hledá jejich společné charakteristiky, druhá 
sleduje inovační aktivitu zasídlených firem odděleně pro období před a po vstupu do VTP. 
Práce se kromě toho zabývá socioekonomickým kontextem, ve kterém inovační infrastruktura 
vzniká, a faktory ovlivňujícími její efektivitu. Autor ve vzorku 22 VTP s ohledem na jejich 
strategický profil odlišuje 4 specifické typy. Hodnocení 78 zasídlených firem naznačuje 
pozitivní efekt VTP na schopnost sledovaných firem inovovat a prosadit se v rámci znalostní 
ekonomiky. Analýza poukazuje na dílčí problémy, se kterými se rozvoj inovační infrastruktury 
v Česku potýká, a vyvozuje některá doporučení. 

 Klíčová slova: vědeckotechnický park, inovační podnikání, transfer znalostí, Česko 

 

ABSTRACT 

 Czechia seeks to respond to the challenges coming with the development of knowledge-
based economy. It builds up innovation infrastructure with the aim of filling the gap between 
research institutions and application sector, especially private firms. Tools lowering the 
barriers for the diffusion of technological progress include science and technology parks (STP). 
STP operate as a platform interconnecting actors involved in the innovation process, they 
initiate a knowledge transfer and provide specialized business services, all aimed at 
developing innovative entrepreneurship and research commercialization. Flood of new STP in 
Czechia draws attention to their particular characteristics and their efficiency. An extensive 
survey analyzes the role of Czech STP in innovative entrepreneurship development. The 
evaluation consists of two levels. The first describes the strategic profile of each of the parks 
and search for common characteristics. The other observes innovation activity of tenant firm 
separately for the period before and after joining the STP. In addition, the thesis discusses 
socio-economic context from which innovation infrastructure originates, and factors influencing 
its efficiency. Author distinguishes 4 specific types in the sample of 22 STP. Evidence of 78 
tenant firms suggests a positive effect of STP on the tenant firms’ innovation performance. The 
analysis shows partial problems of the innovation infrastructure development in Czechia and 
draws some recommendations. 

 Key words: science and technology park, innovative entrepreneurship, knowledge transfer, 
     Czechia 
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1 ÚVOD 

 Ekonomika Česka prošla v uplynulých dvou desetiletích výraznou transformací, její vývoj se 
však nezastavil. Hospodářství čelí novým výzvám, které spočívají ve stále sílící roli znalostí. 
Tradiční výrobní faktory (v chápání klasické ekonomie) ustupují do pozadí. Inovace jsou 
považovány za hlavní hybnou sílu ekonomického a sociálního rozvoje. Vstup do Evropské unie 
(EU) dále posílil otevřenost české ekonomiky vlivům globalizace v jejich plné šíři a ukázal 
nedostatky, které Česko vůči předním světovým ekonomikám má. Intenzivní mezinárodní 
konkurence vytváří silný tlak na efektivitu. Česko kvůli rostoucí ceně práce i dalších vstupů 
postupně ztrácí cenovou výhodu a musí se orientovat na aktivity s vyšší přidanou hodnotou. Ty 
nespočívají pouze v tvorbě znalostí, ale zejména v jejich užitečné aplikaci, protože jedině tak 
se společnosti může vynahradit úsilí, které vkládá do jejich rozvoje. 

 Opatření a aktivity, jejichž cílem je urychlit tvorbu inovací, se souhrnně označují jako 
inovační politika. Mezi významné nástroje inovační politiky patří zřizování vědeckotechnických 
parků (VTP). VTP sdružují vyspělou infrastrukturu, výzkumné instituce, ale především inovační 
firmy jako hlavní tvůrce inovací. Jádro jejich činnosti spočívá v transferu technologií mezi 
výzkumem a podnikatelským prostředím, v inkubaci nově založených firem a v nabídce 
specializovaných podpůrných služeb a infrastruktury. Prostředí je protkáno hustou sítí vztahů, 
které umožňují sdílení informací a spolupráci. VTP bývá označován jako klastr nebo inovační 
systém v malém (Tsai, Tsai 2010; Bellavista, Sanz 2009). Charakter prostředí nepochybně 
vytváří předpoklady pro rozvoj inovačního podnikání, na druhou stranu nesmí být opomenuty 
ani firemně specifické faktory růstu. Názory na dopady VTP na konkurenceschopnost a inovační 
aktivitu zasídlených podniků mají daleko od jednoznačnosti. Přesto fenomén VTP zažívá 
v Česku během posledních let obrovský rozvoj a těší se nesporné popularitě. 

 Jelikož terminologie v této problematice není zcela ustálená, v textu je dále pojem 
vědeckotechnický park (zkráceně park nebo VTP) používán jako obecný termín zahrnující celé 
spektrum iniciativ a obdobných konceptů tak, jak jsou popsány v kapitole 3.1. Práce tak 
následuje Švejdu a kol. (2008), kteří v publikaci o VTP v Česku uvádí termín vědeckotechnický 
park jako nadřazený pojem zahrnující vědecký park, technologický park i podnikatelské 
a inovační centrum. Tento krok přináší určitou generalizaci, ale zároveň vnáší do textu vyšší 
přehlednost. Práce se tedy nevěnuje pouze VTP v užším slova smyslu, ale snaží se 
charakterizovat různé typy infrastruktury na podporu inovačního podnikání v Česku. 

 Předkládaná práce si klade otázky, jakými formami je relativně obecný koncept VTP 
v českém prostředí realizován a zda, případně jak lze určit přínos parků pro inovační aktivitu 
a konkurenceschopnost zasídlených firem. Fenomén VTP není zdaleka omezen na jediný, 
univerzálně aplikovaný model. Zaměření, aktivity i složení klientů naopak vychází z místně 
specifického kontextu. Obrovská různorodost pojetí VTP a komplexní podmíněnost inovačního 
procesu znesnadňuje hodnocení přínosů, které lze přiřadit výhradně VTP. Dostupnost 
relevantních dat je navíc velmi omezená, a to nejen v českém kontextu. S ohledem na tuto 
skutečnost musí být konstruovány analytické metody pro studium VTP. K hlavním cílům práce 
proto patří popsání specifik jednotlivých projektů, případně skupin podobných projektů. Pokud 
se podaří správně určit a popsat strategie, jimiž se VTP vyrovnává s vlivy prostředí, je možné 
aplikovat příklady dobré praxe i v jiném kontextu. 
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 Cíle práce tedy leží ve dvou úrovních, tomu odpovídají i použité analytické metody. V první 
rovině pohledu si všímá samotných VTP a na základě dat z dotazníkového šetření hodnotí 
strategický profil jednotlivých parků i souhrnné uchopení konceptu v podmínkách Česka. Cílem 
není rozdělovat jednotlivé modely na dobré či špatné nebo úspěšné či neúspěšné. Práce 
naopak usiluje o určení specifických charakteristik projektů, o vysvětlení jejich podmíněnosti 
místními podmínkami a o následné vytvoření určité typologie. V druhé rovině se zaměřuje na 
firmy, které ve VTP sídlí, a analyzuje údaje o jejich inovační aktivitě odděleně pro periody před 
a po vstupu do parku. Nezbytný kontext dotváří charakteristiky hlavních informačních zdrojů 
a sítí spolupracujících subjektů, aby informace o fungování firem v parku byly co možná 
nejúplnější. Primární motivace druhé úrovně analýzy spočívá v otázce, jestli vstup firmy do VTP 
(zprostředkovaně VTP jako takový) přináší pozitivní efekty na inovační aktivitu 
a konkurenceschopnost zasídlených firem. 

 Samotná schopnost inovovat nespočívá jen v potřebných znalostech, ale také v množství 
technických či procesních faktorů. Myšlenka vytváří předpoklad pro vznik inovace, sama o sobě 
ale nepostačuje. Mezi nápadem a inovací, která bude generovat příjmy, vede dlouhá cesta. 
Určitá nestandardnost každého inovačního procesu do něj vnáší mnoho nejistoty a činí jej 
rizikovějším. Zázemí, které sdružuje kvalitní infrastrukturu, inovačně zaměřené služby 
a profesionály s vysokou mírou odbornosti, ulehčuje celý proces. VTP vytváří příznivé prostředí 
pro vznik novátorských myšlenek a jejich následnou aplikaci v praxi. 

 Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Nejprve s využitím odborné literatury 
podává přehled obecnějších konceptů, které souvisí s fenoménem VTP. K těmto konceptům 
patří důležitost technologického pokroku v podmínkách znalostní ekonomiky a charakteristika 
faktorů konkurenceschopnosti v podání aktuálních teorií. Zde se do protikladu staví dva směry. 
První vyzdvihuje roli prostředí a vazeb uvnitř něho, druhý přikládá zásluhu na 
konkurenceschopnosti zejména firemně specifickým faktorům. Dále se práce zabývá 
problematikou kreativity v souvislosti s tvorbou inovací a s prostředím VTP. Kapitolu uzavírá 
široce pojaté vysvětlení role, kterou mají sítě kontaktů a jejich charakteristiky na tok znalostí 
mezi aktéry. V návaznosti na zmíněné obecnější koncepty se práce specificky věnuje 
problematice VTP a popisuje jejich roli v rámci inovační infrastruktury. Teoretickou část 
doplňuje přehled dříve publikovaných prací o VTP. Přechodem k empirické části jsou úvahy 
o hodnocení VTP a formulace vlastních hypotéz o uchopení konceptu VTP v českých 
podmínkách a efektech, které má vstup do parku na inovační aktivity firem. 

 Empirickou část zahajuje popis metodiky výzkumu s nezbytnou definicí výchozích pojmů. 
Protože aktivity VTP je nutné vnímat v širším kontextu, který budují jednak instituce a přítomná 
infrastruktura, jednak evropský a národní ekonomicko-inovační kontext, věnuje práce 
doplňkově pozornost také těmto rámcovým faktorům. Těžiště empirické části představuje osmá 
kapitola, která prezentuje závěry dvou dotazníkových šetření. V souladu s výše popsanými 
úrovněmi hodnocení uvádí nejdříve základní geografii VTP v Česku, popisuje specifické 
vlastnosti jednotlivých modelů VTP tak, jak byly v praxi pozorovány, a vyhodnocuje inovační 
aktivity firem v souvislosti s jejich vstupem do parku. Hlavní teoretické poznatky a empirická 
zjištění jsou shrnuty v závěru práce. Kromě seznamu odborné literatury a dalších zdrojů 
uzavírají práci přílohy, které pro svůj rozsah nemohly být zakomponovány v textu jednotlivých 
kapitol. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 ZNALOSTNÍ EKONOMIKA 

 Znalosti zhmotněné v člověku a technologiích byly vždy stěžejní pro rozvoj společnosti 
(OECD 1996). Ovšem až v posledních desetiletích se v literatuře formuje všeobecná shoda na 
tom, že proces učení a z něj plynoucí inovace představují hlavní zdroj konkurenceschopnosti 
vyspělých hospodářství (mj. Tödtling, Lehner, Trippl 2006). Současně se objevuje řada 
přívlastků, kterými jsou takové ekonomiky označovány – učící se (Lundvall, Johnson 1994), 
znalostně založená (OECD 1996), znalostní (Drucker 1969/1992). V zásadě jde o různé 
pojmenování téhož. Podstatu označení vystihuje jednoduše nejstarší jmenovaná práce, když 
popisuje nástup znalostních pracovníků, kteří jako výrobní prostředek používají primárně své 
znalosti spíše než manuální sílu. Protože znalosti jsou lépe zaplaceny, jejich produkce se stala 
„klíčovou konkurenční silou a ekonomickým úspěchem“ (Drucker 1969/1992, s. 264). 

 Ačkoliv jsou termíny informace a znalosti často chápány jako synonyma, fakticky zde 
existují významové rozdíly. Informace (fakta) představují užší termín, který zahrnuje pouze část 
z významů slova znalosti, a to kodifikované (Polanyi 1967). Zbylé znalosti už přesahují běžný 
obsah termínu informace, jsou svým charakterem více komplexní a obsahují i prvky, které lze 
jen obtížně předat jinak než při osobním kontaktu. Proto jsou rozšířeny o přívlastek lepkavé 
(Von Hipple 1994) či nekodifikované (Polanyi 1967). Geografická vzdálenost hraje v jejich 
přenosu významnou roli. Lundvall (1992) dokonce považuje nekodifikované znalosti za 
kolektivní entitu prostředí, v němž vznikly. Pohyb znalostí nelze plně kontrolovat. Některé 
prosáknou ať již záměrně nebo nechtěně a stanou se takřka veřejným zbožím. Externalita, 
kterou představuje přesun znalostí bez řádné protihodnoty, je označována jako spillover. Např. 
Jaffe (1986) empiricky doložil skutečnost, že nekodifikované znalosti, vytvořené při výzkumu 
v jedné firmě mohou prosáknout a být následně využity k ekonomickému zisku jiným 
podnikem. 

 Označení znalostní ekonomika tedy ve stručnosti vyjadřuje trend směrem k větší závislosti 
hospodářství na zhodnocování znalostí a informací (OECD 2005). Moderní technologie velmi 
usnadňují jejich šíření. Státy i firmy se proto snaží znalosti začlenit do systému, a tak zvýšit 
jejich hodnotu. Řada teoretických konceptů navrhuje, jak vytvořit prostředí, v němž by se 
maximum znalostí přetvářelo v inovace a přinášelo co možná největší ekonomické efekty. 
Následně jsou proto popsány některé aktuálně diskutované přístupy. 

 

2.2 FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI V PODÁNÍ ODLIŠNÝCH PŘÍSTUPŮ 

 Konkurenceschopnost představuje široký a podle některých (Krugman 1994; Thompson 
2003) mlhavě ukotvený koncept, který je ale hojně užíván v literatuře i při formulování politik. 
Prochází napříč řádovostními úrovněmi, a to od národní po firemní. V obecném pohledu se vždy 
jedná o schopnost prosadit se na určitém trhu, tedy schopnost konkurovat neboli získat 
konkurenční výhodu (Porter 1990). Vhodná kombinace faktorů tvořících konkurenční výhodu je 
specifická pro jednotlivé úrovně, odvětví i pro fáze vývoje hospodářství. Na národní úrovni se 
objevila řada indexů, které se pokouší konkurenceschopnost států měřit a porovnávat, 
přestože právě národní úroveň je v kontextu konkurenceschopnosti nejvíce kontroverzní. Podle 
Krugmana (1994) je konkurenceschopnost na národní úrovni nejen „nesmyslné slovo“, ale 
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v pojetí politiků je „posedlost konkurenceschopností jak špatná, tak nebezpečná“ (s. 44), 
protože „vede přímo či nepřímo k špatné ekonomické politice“ (s. 30). Vzhledem 
k vzájemnému obchodnímu propojení států nejsou země přímými konkurenty (jako tomu může 
být u firem) a úspěch jednoho není proto zcela na vrub druhého, spíše naopak (Krugman 1994). 
Pokud jsou však indexy využívány v detailním pohledu na jednotlivé skupiny ukazatelů, 
poskytují užitečný prostředek pro mezinárodní srovnání (viz kapitola 7.1). 

 Institucionální ekonomie považuje za klíčové pro pochopení rozdílů v hospodářském růstu 
tři oblasti, jež byly v tradičním pojetí ekonomie dosud přehlíženy (Blažek, Uhlíř 2002). První 
oblast představují technologie, technologické inovace a proces učení. Druhou opomíjenou 
oblastí je koncepce firmy, principy fungování firem a jejich vztahy k dalším ekonomickým 
subjektům v protikladu k dosud převažujícímu chápání firem jako izolovaných aktérů v zajetí 
mechanických pravidel trhu. Třetí klíčová oblast je tvořena institucemi v širším pojetí, zahrnuje 
vedle organizací s adresou i kulturní charakteristiky jako jsou normy a zvyklosti. Tyto 
nedostatky jsou reflektovány především v rámci konceptu inovačních systémů. Ten ale do jisté 
míry opomíjí procesy uvnitř firem, proto jsou dále diskutovány i názory, které firemně specifické 
faktory konkurenceschopnosti řadí v hierarchii důležitosti nad faktory prostředí. 

 Neoklasická ekonomie prostřednictvím Cobb-Douglasovy produkční funkce zavádí do 
ekonomických modelů mimo klasických výrobních faktorů (práce a kapitálu) i roli technologií. 
Technologiím (zde ještě vystupujícím jako exogenní faktor) je připisován hlavní podíl na 
zbytkové produktivitě, kterou nevysvětlují uvedené výrobní faktory (Blažek, Uhlíř 2002). 
Představitelé nové ekonomické geografie (např. Krugman 1991) již považují technologie za 
faktor endogenní, který navíc vytváří významný kumulativní mechanismus. Blažek a Uhlíř 
(2002) uvádí jako nejznámější případ takového mechanismu koncentraci firem v Silicon Valley 
v Kalifornii. Počínaje uvedením teorie endogenního růstu, ve které Romer (1986) označuje za 
hlavní motor rozvoje regionu znalosti promítnuté do inovací, se ekonomové soustředí na 
vysvětlení koncentrace inovačních aktivit (Beugelsdijk 2007). Teorie endogenního růstu stojí na 
myšlence, že pokud je určité množství lidského kapitálu koncentrované do jedné lokality, 
vytváří potom díky interakcím více sdílených znalostí, než kdyby byl stejný kapitál roztříštěn do 
více lokalit (Boschma, Fritsch 2009). I přes potvrzení podílu inovací na ekonomickém rozvoji 
zůstává přesná podstata jejich vzniku předmětem diskuzí. Řetězový (chain-linked) model Klina 
a Rosenberga (1986 cit. v Pinto 2009) popisuje inovační proces a ukazuje, že inovace se ve 
společnosti neobjevují náhodně. Pokud je vytvořeno určité (příznivé) prostředí, inovace 
přicházejí snadněji. Po vzoru nové ekonomické geografie následují různé směry klasické 
Marshallovo pojetí aglomeračních výhod 1

 
1 Marshall poukazuje na to, že blízkostí firem lze dosáhnout externalit, úspor z rozsahu a snížení transakčních 
nákladů prostřednictvím sdílení specializované infrastruktury, pracovní síly a zdrojů. 

 (Marshall 1890/1920), rozšiřují ho a zvažují 
geografická omezení pro šíření znalostí. Postupně to empiricky potvrdili ve známých 
amerických studiích Jaffe (1989), Saxenian (1994) i Audretsch a Feldman (1996). 

 Význam kontextu pro šíření znalostí, proces učení a tvorbu inovací představuje spojující 
článek konceptu klastrů (Porter 1990) a inovačních systémů (mj. Lundvall 1992). Přednosti VTP 
úzce souvisí s dílčími prvky obou teorií, proto budou v následujícím oddíle krátce diskutovány. 
Parky propojují aktéry v inovačním procesu, usnadňují tok znalostí a díky kumulaci firem 
vytváří dynamické mikroekonomické prostředí.   
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2.2.1 KLASTRY 

 Porter (1990) ve své teorii považuje pouhou přítomnost klasických Ricardových faktorů 
konkurenceschopnosti za nedostatečnou pro dlouhodobý ekonomický růst. Proto navrhuje 
vytvoření klastrů pomocí aktivní politiky. Porterovo pojetí klastrů zůstává dosti volné: „Klastry 
jsou geografické koncentrace propojených firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů 
služeb, firem v návazných odvětvích a přidružených institucí [...] v určitém oboru, které si 
konkurují, ale také spolupracují“ (Porter 1998, s. 197). Schopnost konkurovat je v klastru 
tvořena čtyřmi skupinami faktorů spojených v tzv. diamant konkurenceschopnosti (obrázek 1). 
Ty vytváří vzájemnou interakcí dynamické mikroekonomické prostředí a zvyšují produktivitu 
firem. Značnou dělbou práce se dosahuje externalit, díky kterým jsou i malé firmy schopny 
dosáhnout úspor z rozsahu (Tsai, Tsai 2010). První skupina faktorů odráží konkurenci firem, 
která je nutí zvyšovat produktivitu prostřednictvím inovací. Tato snaha je posilována tlakem 
poptávky na stále nové produkty. Podpůrná odvětví napomáhají šíření informací poskytováním 
specializovaných služeb. Tyto podmínky vyžadují, ale zároveň i vytváří výrobní faktory. Právě 
nově vytvořené výrobní faktory, jako je kvalifikovaná pracovní síla nebo specializovaná 
infrastruktura, jsou na rozdíl od „všudypřítomných“ základních výrobních faktorů klíčové pro 
růst produktivity (Blažek, Uhlíř 2002). Zdroje konkurenceschopnosti klastrů mají tedy 
především interní povahu. Vláda (eventuálně management VTP) působí jako „katalyzátor, 
[který] podněcuje nebo dokonce tlačí firmy ke zvýšení úsilí“ (Porter 1990, s. 72). 

 Koncept klastrů zdůrazňuje, že v úzce propojeném systému firem jsou zdroje a informace 
snadněji dostupné (Asheim 2007). Znovu lze odkázat na 120 let starou práci Marshalla 
(1890/1920), který nepřímo popisuje aglomerační výhody takto: „tajemství obchodu přestanou 
být tajemstvími, jsou jakoby ve vzduchu a děti se mnohým z nich nevědomky učí“ (s. 271). 

Obrázek 1: Porterův diamant konkurenceschopnosti 

 
Zdroj: upraveno dle Porter 1990 

 Charakteristiky VTP se v mnohém shodují s výše popsanou povahou klastru (Tsai, Tsai 
2010). Pokud management vědomě preferuje firmy z určitých technologických sektorů tak, aby 
si byly zaměřením blízké, vzniká v parku zdravě konkurenční prostředí. Přítomnost podpůrných 
odvětví supluje infrastruktura a služby poskytované parkem. Vytvoření motivujícího 
mikroekonomického prostředí uvnitř VTP, jakéhosi klastru v malém, rozhodně nepředstavuje 
snadnou úlohu. Při jeho budování je nutno překonat řadu bariér. Nekritické přejímání příkladů 
dobré praxe naráží na rozdílnost místního kontextu. Vznik klastrů by měl vycházet z přirozené 
ochoty subjektů spolupracovat, spíše než z prostého naroubování konceptu do zdánlivě 
příhodných podmínek, což se ukázalo i v českém prostředí (Žížalová 2009).  
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2.2.2 INOVAČNÍ SYSTÉMY 

 Zájem o rozpoznání role, kterou v inovačním procesu hrají vzájemné vztahy jednotlivých 
aktérů, vedl k pokusům o systematický pohled na inovace. Prostředí podle konceptu přímo 
ovlivňuje inovační proces. Hlavními součástmi systému jsou organizace a instituce zahrnující 
také kulturní zvyklosti a další „pravidla hry“ (Edquist 2005). Skutečně fungující systém musí 
být otevřený interakcím mezi elementy v jednotlivých fázích inovačního procesu – při tvorbě 
znalostí, jejich difuzi i využívání (Cooke, Uranga, Etxebarria 1997). Podstatné tedy je, že firmy 
nevytvářejí inovace v izolaci, ale ve spolupráci s dalšími organizacemi. Forma spolupráce a její 
výsledky jsou pak ovlivněny institucionálním prostředím, ve kterém se subjekty pohybují. 

 Kořeny literatury věnující se inovačním systémům vedou k Freemanově (1987) analýze tehdy 
prosperující japonské ekonomiky. Freeman označil národní inovační systém (NIS) za „síť 
institucí z veřejného a soukromého sektoru, jejichž aktivity a interakce spouští tvorbu, difuzi 
a import nových technologií“ (1987 cit. v Edquist 2005, s. 183). Teoretický základ konceptu 
budovali především autoři Lundvall a Nelson, jejich pojetí ovšem nebylo zcela totožné 
(Žížalová 2009). Lundvall (1992) se více brání konkrétnímu popisu NIS a odvolává se na to, že 
inovační proces je dynamický a spojený s určitou nejistotou: „Prakticky ve všech částech 
ekonomiky a v libovolný čas lze očekávat probíhající proces učení“ (s. 8), který ovšem občas 
vyústí ve „výsledky, které nebyly ani očekávané, ani hledané“ (s. 12). NIS jako přístup staví 
nejenom na systémové integritě, ale zároveň vyjadřuje přesvědčení, že navzdory globalizaci je 
národní úroveň nadále relevantním měřítkem pro studium inovací. Nelson (1993, s. 518) na 
základě řady případových studií tvrdí, že „svérázný národní charakter u firem převládá, jak jsou 
vzdělávací systém, právní řád a vládní politika ovlivněny historií a kulturou“. 

 Od 80. let se objevuje zřetelný návrat k zájmu o region jako měřítko pro ekonomické aktivity 
(Storper 1997). To se zdá být na první pohled paradoxní. Ovšem v globálním, „plochém“ světě 
(Friedman 2005 cit. v Kakko, Inkinen 2009), kde informační technologie mohou zprostředkovat 
kontakt v reálném čase, je právě schopnost regionů podporovat proces učení a inovační 
aktivity označována za klíčovou konkurenční výhodu (Lundvall, Johnson 1994). Mezi další vlivy, 
které zdůvodňují přesun těžiště zájmu k regionům, patří vyšší míra důvěry k vazbám uvnitř 
území umožněná sdílením společného kulturního prostředí a nižší vzdáleností, jež musí vazby 
překonávat (Žížalová 2009). 

 Regionální varianta konceptu inovačních systémů se prosazuje od druhé poloviny 90. let 
(mj. Asheim, Isaksen 1997; Cooke, Uranga, Etxebarria 1997). Stejně jako koncept klastrů, také 
regionální inovační systémy (RIS) se zabývají teritoriální koncentrací ekonomických aktivit, 
které si vzájemně konkurují i spolupracují. Na rozdíl od klastrů je v RIS vyvíjena systematická 
snaha o inovace skrze spolupráci firem a institucí zabývajících se výzkumem.  Zatímco klastry 
jsou spíše spontánním jevem, RIS mají více plánovitý charakter (Skokan 2005). 

 RIS je nezbytné chápat v souvislostech národní a globální ekonomiky. V pozadí každého 
regionu je třeba vidět národní realitu se specifickým modelem vzdělávacího systému, 
podnikatelským prostředím a konkrétní historií regionálního vývoje (Pinto 2009). Inovační 
systémy na globální, národní a regionální úrovni jsou silně propojeny a vzájemně se doplňují, 
což na rakouském příkladu empiricky potvrdili Tödtling, Lehner a Trippl (2006). Vyloučení jedné 
z úrovní by podle autorů představovalo příliš zjednodušený pohled na inovační proces.  
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 Tödtling a Trippl (2005) považují RIS za kombinaci dvou subsystémů, které jsou zasazeny do 
specifického regionálního prostředí (viz obrázek 2). První subsystém zahrnuje firmy, jejich 
klienty, partnery i konkurenty. V podstatě se tedy jedná o regionální průmyslový klastr, který je 
propojený vertikálními a horizontálními vztahy. První subsystém využívá znalosti získané 
z druhého subsystému, který zajišťuje jejich vytváření a difuzi. Klíčovými subjekty generujícími 
znalosti jsou výzkumné a vzdělávací instituce spadající obyčejně do veřejného sektoru. Na 
rozdíl od dřívějšího modelu přidávají autoři ještě regionální politickou dimenzi, která v případě 
dostatečných pravomocí může do systému významně zasahovat a přetvářet ho. Důležité je, že 
v ideálním případě probíhá mezi všemi zmíněnými bloky intenzivní a obousměrná komunikace. 
V této souvislosti se přímo nabízí role VTP jako spojovacího článku vyplňujícího hluché místo 
mezi oběma subsystémy. K této roli ho předurčuje koexistence firem a výzkumně-vzdělávacích 
institucí v jednom prostoru. Propojení produkční a aplikační sféry hustou sítí vazeb i formální 
napojení na externí subjekty zdůrazňuje úlohu parku jako prostředníka mezi aktéry v RIS 
i k externím partnerům. 

Obrázek 2: Struktura regionálního inovačního systému 

 
Zdroj: upraveno dle Tödtling, Trippl 2005 

 Lundvall (2007) varuje před porovnáváním inovačních systémů, aniž by byla dostatečná 
pozornost věnovaná jejich rozdílům. Politici podle něj interpretují koncept jako mechanický 
nástroj s předpoklady, že takový systém může být jednoduše vytvořen a ovládán. Místo popisu 
příkladů dobré praxe je v rámci inovačních systémů třeba zdůrazňovat propojení inovací 
s kulturním, sociálním a územním kontextem (Floysand, Jakobsen 2010). Převod teorie do 
politické praxe tedy nesmí spočívat v pouhém kopírování jinde osvědčených zkušeností. 
Základní prvky inovačního systému jako koexistence výzkumné a aplikační sféry, snaha 
o transfer znalostí nebo hustá síť kontaktů jsou přítomny i ve VTP (Bellavista, Sanz 2009). 
Připustíme-li tuto podobnost, musíme respektovat rovněž výše zmíněnou individualitu 
jednotlivých systémů a omezenou aplikovatelnost osvědčených řešení v jiném prostředí. 

 V krátkosti lze shrnout, že koncept regionálních inovačních systémů stojí na myšlence, že 
„prostorová blízkost náležitých aktérů, jejich interakce a vhodné faktory prostředí určují 
tendenci firem inovovat ve stejné míře jako jejich individuální charakteristiky, zdroje 
a schopnosti“ (Srholec 2010, s. 1210).  
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2.2.3 FIREMNĚ SPECIFICKÉ FAKTORY 

 Shrnutí předchozího oddílu poukazuje také na individuální charakteristiky firem, které jsou 
jinak u regionálně založených teorií upozaděny právě ve prospěch faktorů prostředí. Část 
autorů se ovšem přiklání k opačné souslednosti a upozorňuje na důležitost firemně 
specifických faktorů (mj. Dicken, Malmberg 2001; Maskell 2001). Beugelsdijk (2007) na závěr 
své empirické studie dokonce tvrdí, že firemně specifické zdroje vysvětlují většinu variability 
v inovační aktivitě. Tím se dostává do rozporu s dříve publikovanými studiemi (mj. Saxenian 
1994; Audretsch, Feldman 1996), které považují regionální koncentrace inovační infrastruktury 
za prostor vytvářející živnou půdu pro šíření znalostí. Často je v tomto smyslu užíván výrok „the 
region matters“. Döring a Schnellenbach (2006 cit. v Beugelsdijk 2007, s. 182) diskuzi shrnují 
tvrzením, že „prozatím neexistuje konsensus nad prostorovým dosahem spillover efektu, ve 
skutečnosti většina studií odmítá tento dosah vůbec kvantifikovat“. Vzdálenost je totiž 
relativní koncept. V dříve citované práci AnneLee Saxenian sleduje vliv koncentrace 
ekonomických aktivit na příkladu kalifornského Silicon Valley, které ale svou velikostí 
odpovídá polovině rozlohy Nizozemska (Beugelsdijk 2007). 

 Hlubšímu pochopení faktorů konkurenceschopnosti na firemní úrovni brání v geografii 
nejednoznačné pojetí firmy. Firma je vnímána jednoduše jako místo, kde probíhají sociální 
a ekonomické procesy, „hrací deska spíše než hráč, který je součástí hry“ (Taylor, Asheim 
2001, s. 315). Toto chápání má kořeny v neoklasické ekonomii, kde firma představuje jakousi 
černou skříňku, která pouze racionálně reaguje na vnější podněty. Původní pojetí je dnes 
doplněno o širší socioekonomickou perspektivu založenou na pozorování Granovettera (1985, 
s. 495), že „anonymní trh v podání neoklasických modelů v reálném ekonomickém životě 
fakticky neexistuje a transakce všeho druhu zahrnují bohaté sociální vztahy“. Schopnosti učit 
se a profitovat ze znalostí mohou být posíleny lokalizací firmy v prostředí, kde jsou 
nekodifikované znalosti dostupné díky frekventovaným osobním kontaktům (Maskel 1998 cit. 
v Taylor, Asheim 2001). 

 Socioekonomické faktory ovlivňují společnosti v jejich lokalizačním chování. Podnikání, 
především pak vznik nových firem, je jedním ze znaků komercializace znalostí a jeho role bývá 
zdůrazňována v debatách o endogenním ekonomickém růstu (např. Nijkamp 2003). Stam 
(2007) přirovnává životní cyklus úspěšné firmy k housence, jejíž struktura postupně prochází 
změnami a nakonec se z ní vyvine motýl. Ten se díky křídlům může prakticky libovolně 
přesouvat. Zakořenění firmy v síti sociálních vztahů je jednou z bariér takového chování. Stam 
(2007) na základě empirické studie nizozemských, rychle rostoucích firem dává do souvislosti 
jejich vývojové fáze a lokalizační chování. Během startovní fáze, kdy podnikatel rozeznává 
příležitost a mobilizuje prostředky na její využití, jsou pro lokalizační rozhodnutí zásadní 
charakteristiky zakladatele firmy (znalost prostředí, osobní vztahy). Tento fakt ospravedlňuje 
potřebu infrastruktury na podporu podnikání v každém regionu, i když nebude orientována 
výhradně na inovační firmy. Pokud podnikatel uvažuje v druhé fázi po uplatnění svého 
produktu na trhu o nové lokalizaci, je ovlivněn převážně závislostí na důležitých zákaznících, 
kteří odpovídají za většinu jeho prodeje. Malá skupina firem nejen přežívá, ale je schopná 
i významně růst. U nich dochází k největší dynamice lokalizačního chování, především kvůli 
potřebě dalších prostorů. Opět přichází role VTP, jenž díky rozsahu užitné plochy a nájemnímu, 
nikoli vlastnickému, vztahu k nemovitosti umožňuje firmě flexibilně měnit prostory. 
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 Jednotlivé skupiny teorií uvádí rozdílné faktory pro vysvětlení lokalizace firem. Lokalizační 
teorie vycházející z neoklasické ekonomie považují za klíčové faktory vzdálenost trhů, dopravní 
náklady, cenu pracovní síly a aglomerační úspory. Behaviorální lokalizační teorie uvažují navíc 
roli faktorů, které přímo nesouvisí se ziskem. Subjekty redukující nejistotu a fungující jako 
zprostředkovatelé vazeb mají významnou funkci při lokalizačním rozhodnutí firmy (Westhead, 
Batstone 1998). Strukturalistické přístupy vyzdvihují charakter celého ekonomického systému 
jako rámce, ve kterém se lokalizační rozhodnutí utváří. Castells (1996 cit. v Westhead, Batstone 
1998) uvádí myšlenku, že inovační vazby nemusí být (v budoucnosti) nutně prostorově vázané. 
To dává možnost stavět atraktivitu VTP nejen na fyzické infrastruktuře (jak je tomu v Česku 
nyní), ale upozadit tento faktor ve prospěch služeb poskytovaných tzv. virtuálním parkem. Zde 
lze jmenovat jako příklad BIC Brno, které poskytuje klientským firmám specializované služby, 
aniž by fyzicky sídlily v jednom objektu. 

 Potenciál VTP kombinuje faktory zmiňované všemi uvedenými přístupy (aglomerační výhody, 
rozvoj sítě kontaktů i proinovační služby). Park poskytuje zázemí podnikům v různých fázích 
vývoje (inkubátor pro nové firmy, flexibilní prostory a specializované služby pro zavedené 
podniky), prohlubuje tak zakořenění firmy v místním kontextu, s čímž klesá nebezpečí její 
relokalizace. VTP tedy v ideálním případě může fungovat jako stabilizátor ekonomiky regionu. 

 

2.3 KREATIVITA 

 Kreativita hraje významnou roli při tvorbě inovací, ať už vznikají z nových znalostí nebo 
využitím těch stávajících. O kreativitě hovoří rozvojové přístupy (koncept kreativní třídy) 
i manažerské metody aplikované v konkrétních VTP (serendipity management). Převažuje 
názor, že kreativita je spíše výsledkem dynamických interakcí s prostředím než vlastností 
izolovaného jedince (Kakko, Inkinen 2009). Nejedná se o „dar z nebes“, nýbrž o schopnost, 
která vyžaduje kontinuální a vědomou snahu o zdokonalování. Silně se v kreativitě odráží 
kulturní charakteristiky komunity i její znalostní základna (De Miranda, Aranha, Zardo 2009). 
Kreativita je obzvláště důležitá pro podnikatele jako skupinu se specifickou motivací pro 
odhalení nových příležitostí. Uplatňuje se v charakteru produktů a služeb, vytváří přidanou 
hodnotu a má tedy nepopiratelný ekonomický efekt (Kakko, Inkinen 2009). 

 De Miranda, Aranha a Zardo (2009) používají k vyjádření provázanosti faktorů ovlivňujících 
kreativitu známý koncept Triple helix (Etzkowitz, Leydesdorff 2000). VTP nabízí kombinaci tří 
základních prvků, čímž vznikají ideální podmínky pro uplatnění kreativního přístupu. 

Obrázek 3: Klíčové prvky kreativity (modifikace konceptu Triple helix) 

 
Zdroj: upraveno dle De Miranda, Aranha, Zardo 2009 
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 Pro praktické využití kreativity je klíčovou otázkou, jak skloubit orientaci na výsledek 
a svobodu tvoření. Přes silnou rétoriku firem se toto daří pouze v omezené míře, což dokládá 
prostý fakt, že pokud někdo jedná nezávisle a nesleduje zaběhlá schémata, obyčejně se 
nesetká s pochopením. Proto se velmi kreativní a extrémně inteligentní lidé jen zřídka 
ekonomicky prosazují (Kakko, Inkinen 2009). Tito autoři uvádí jako řešení nové manažerské 
paradigma nazývané serendipity management, které se snaží maximálně využít různorodost 
a kreativitu. Praktický příklad v jejich podání představuje Global Oasis Network vytvořená VTP 
v Joensuu ve Finsku. Serendipity je obtížně přeložitelné slovo vyjadřující náhodné, 
neplánované střetnutí, které nicméně může přinést výsledek přesahující původní očekávání 
(Kakko, Inkinen 2009). Popisuje tedy jakousi šťastnou náhodu ústící ve vytvoření 
intersektorálních inovací. Aby k ní došlo, musí být kombinovány znalosti z velmi rozdílných 
prostředí. „Čím pestřejší je tým, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude generovat radikální 
inovace“ (Fleming 2004 cit. v Kakko, Inkinen 2009, s. 541). Toto pojetí přímo navazuje na 
Floridu (2002), který vysokou regionální koncentraci talentů považuje za nezbytnou pro tvorbu 
inovací. Rozvoj znalostí podmiňuje synergie (zapojení všech aktérů) a energie (motivace sdílet 
dovednosti). Cílem je integrace práce a dalších aspektů lidského života tak, aby došlo ke 
zvýšení produktivity (Kakko, Inkinen 2009). 

 Florida (2002) v úvodu svého konceptu kreativní třídy obdobně jako předchozí autoři 
zdůrazňuje různorodost a odmítá Putmanovo pojetí sociálního kapitálu jako produktu interakcí 
uvnitř stejnorodých komunit. Podle Floridy je tak omezena diverzita a zprostředkovaně i prostor 
pro inovační myšlení. Tím se dostává nepřímo do sporu s konceptem inovačních systémů, 
jehož autoři Putmana často citují a považují společné normy za zásadní pro vytvoření 
inovačního prostředí (Asheim 2009). Kreativní třída se podle Floridy (2002) skládá z lidí, kteří 
pracují na inovativních pozicích. Tato specifická skupina je přitahována prostředím otevřeným 
novým myšlenkám a s vysokou mírou tolerance. Florida tedy obrací zaběhlou důležitost faktorů 
a tvrdí, že pro rozvoj inovační kapacity regionu je podstatnější prostředí přívětivé pro lidi 
(people’s climate) než prostředí příznivé pro podniky (business climate). Kreativní lidé vytváří 
nejen nové myšlenky, ale zároveň přitahují sofistikované aktivity. Zjednodušeně, „pracovní 
místa následují lidi, místo aby lidi následovali pracovní místa“ (Boschma, Fritsch 2009, s. 392). 
Schematicky kauzalitu vyjadřuje obrázek 4. 

Obrázek 4: Argumentace pro přístup kreativní třída 

 
Zdroj: upraveno dle Asheim, Hansen 2009 

 Jádro Floridova konceptu představuje myšlenka, že tzv. 3T (technologie, talent a tolerance) 
tvoří základní inovační potenciál a předpoklad regionálního růstu v kontextu znalostní 
ekonomiky (Asheim, Hansen 2009). Teprve koexistence všech tří faktorů formuje synergický 
efekt (Florida 2002). Vzhledem k určité neortodoxnosti konceptu se objevuje široká kritika. 
Asheim (2009) například odkazuje na příklad Dánska, které je velmi úspěšné v tvorbě 
přírůstkových inovací, přestože představuje do značné míry opak Floridova ideálního prostředí 
(venkovské podmínky, medium-tech odvětví, silná role sociálního kapitálu). Vhodnost 
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konceptu kreativní třídy se územně velmi liší a do značné míry závisí na dominující znalostní 
základně. Regiony typické svou syntetickou znalostní základnou se blíží klasickému pojetí 
ekonomických faktorů, kdy je primárně vytvářeno klima příhodné pro podniky. Naopak je tomu 
u regionů s převažující analytickou znalostní základnou. Zde do značné míry platí Floridova 
nadřazenost klimatu příznivého pro lidi. Inovační strategie tedy musí respektovat specifika 
přítomných odvětví. Současný urbánní trend v budování VTP a snaha vytvořit zázemí 
s doplňkovými službami pro zaměstnance jde ruku v ruce s konceptem kreativní třídy. Jak ale 
ukazuje výše zmíněná závislost na převažující znalostní základně, i cesta rozvíjející především 
podnikatelské klima se za určitých okolností může ukázat jako správná volba. Znovu se tak 
potvrzuje nezbytnost individuálního přístupu při vzniku každého nového VTP. 

 

2.4 NETWORKING 

 Zejména v posledních dvou dekádách se v debatě o inovacích a znalostně založeném 
rozvoji významně prosazuje koncept sítí (Huggins 2001). Dřívější pojetí chápala inovační 
proces jako lineární posloupnost více či méně oddělitelných fází, které probíhají především 
v rámci izolovaných společností. Dnes převažující systémové pojetí zdůrazňuje interakce 
rozdílných aktérů propojených sítí vazeb, jež iniciují vzájemné učení a spolupráci. Efektivita 
inovačního procesu spočívá ve schopnosti absorbovat znalosti z vnějšího prostředí 
a kombinovat je vhodně s těmi vlastními (Chesbrough 2003). „Relevantní charakteristikou tedy 
není velikost firmy, ale míra její integrace a síla těchto vazeb“ (Noteboom 1999, s. 143), 
příkladem mohou být výrobní okrsky ve Třetí Itálii. 

 Maskell a Malmberg (1999, s. 20) tvrdí, že i když „existuje obecná shoda v chápání inovací 
jako interaktivního procesu, velmi málo je známo o účelu a podstatě těchto interakcí a o tom, 
proč jsou tak důležité“. Základní podmiňující faktory zřejmě souvisí s mírou centrality, silou 
vazeb a diverzitou aktérů. Vliv charakteru sítí na inovační výkonnosti firem uvádí obrázek 5. 

Obrázek 5: Prvky transferu znalostí a jejich vliv na inovační výkonnost firem 

 
Zdroj: upraveno dle Chan, Oerlemans, Pretoriu 2009 

 

 Funkčnost sítí ovlivňuje zejména charakter vazeb. Granovetter (1983) označuje za klíčovou 
vlastnost míru důvěry, která spojení doprovází. Důvěra se nejlépe buduje opakovaným 
kontaktem na bázi oboustranné prospěšnosti. Většina studií považuje sdílení znalostí za 
záměrné. Informace mohou být ale přenášeny i bez vědomí jejich vlastníka (např. pozorováním 
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jeho práce). Chan, Oerlemans a Pretoriu (2009) rozlišují dvě formy toku znalostí mezi firmami 
ve VTP, úmyslný označují jako transfer znalostí, neúmyslný jako spillover efekt. Podle toho, 
který z nich převažuje, mohou mít sítě pozitivní i negativní vliv na participující firmy. Inovační 
schopnost firem ve VTP může být podle autorů výrazně utlumena vysokým zastoupením 
neúmyslného toku znalostí. Podnik, který rozpozná, že jeho znalosti jsou využívány bez 
náležité reciprocity, není dále ochotný se o ně dělit. V parku se tedy objevuje určitá dichotomie. 
Pokud se firma chce vyhnout neúmyslnému toku znalostí, je nucena omezit kontakty s přímými 
konkurenty. Na druhou stranu sdružování firem v podobných odvětvích a institucí 
napomáhajících šíření znalostí je hlavním cílem VTP. Výzvou pro management parku je tedy 
vytvoření pozitivní kultury spolupráce tak, aby tendence firem ke zneužití znalostí byla co 
nejnižší (Chan, Oerlemans, Pretoriu 2009). 

 Geograficky vázané toky znalostí jsou považovány za jeden z rozhodujících faktorů 
konkurenceschopnosti (Malmberg, Maskell 2002). Přestože koncept RIS zdůrazňuje především 
roli lokálně specifických znalostí, je nezbytné udržovat i vazby na vyšší geografické úrovni, aby 
nedošlo k technologickému uzamčení (lock-in). Bathelt, Malmberg a Maskell (2004) tvrdí, že 
inovace jsou podpořeny vazbami na lokální úrovni i přístupem ke vzdáleným zdrojům 
informací, a do literatury vnáší označení local buzz and global pipelines (lokální bzukot 
a globální napojení). Pojem local buzz odkazuje na „hustou síť informací, znalostí a podnětů, 
která probíhá mezi aktéry v klastrech“ (Trippl, Tödtling, Lengauer 2009, s. 447). Využití bzukotu 
nevyžaduje specifické investice, postačuje prostá skutečnost, že firma je jeho součástí. 
Naopak transfer znalostí prostřednictvím globálních napojení nevzniká automaticky 
a participace v něm je založená na vědomé dohodě aktérů. Napojení na vzdálené zásoby 
znalostí zajišťuje přehled o nových technologiích a zahraničních trzích (Bathelt, Malmberg, 
Maskell 2004). VTP má předpoklady sloužit jako zastřešující subjekt pro oba typy vazeb. 
Jednotlivé firmy totiž běžně nedisponují dostatečnými interními kapacitami, aby mohly globální 
napojení navázat. Přínos VTP pro lokální bzukot je nezpochybnitelný už z prosté akumulace 
firem v omezeném prostoru parku. 

 Reakcí na kritiku je další, jemnější typologie znalostních vazeb. Tödtling, Lehner a Trippl 
(2006) vytváří čtyři hlavní kategorie (tržní vztahy, spillover, sítě, milieu) spadající do dvou 
dimenzí. První dimenze rozlišuje, jestli se jedná o tržní či netržní vztahy, druhá hodnotí jejich 
statický nebo dynamický charakter. Příklady jednotlivých typů vazeb uvádí tabulka 1. Všechny 
jsou posilovány přítomností vzájemně propojené znalostní infrastruktury a institucí na podporu 
podnikání. Trippl, Tödtling a Lengauer (2009) na příkladu vídeňského softwarového průmyslu 
potvrzují existenci rozdílné intenzity jednotlivých typů vazeb. Neformální vztahy hrají 
nejvýznamnější roli. Zároveň však podotýkají, že na lokální úrovni neexistují pouze neformální 
způsoby výměny znalostí, jak to předpokládá koncept local buzz, ale také formalizovaná 
spolupráce ve výzkumu a vývoji (VaV). Stejně tak ani globální napojení nejsou výhradně 
podložena smluvními vztahy. „Charakter znalostních vazeb závisí na povaze vytvářených 
inovací. Radikálnější inovace vyžadují vyšší pestrost zdrojů znalostí a mechanismus jejich 
přenosu“ (Trippl, Tödtling, Lengauer 2009, s. 459). 
  



Role vědeckotechnických parků v podpoře inovačního podnikání v Česku 21 

 Role VTP má své místo ve všech typech vazeb. Budování sítí kontaktů, tedy networking, patří 
k základním úkolům každého parku. Tržní vztahy vznikají například na základě poskytování 
specializovaných služeb, spillover efekt se objevuje díky přítomnosti konkurenčních firem 
i náboru absolventů místních vysokých škol. Kolektivní učení podporují jak formální kontakty 
(na univerzitu, na profesní organizace apod.), ve kterých vystupuje park jako prostředník, tak 
neformální interakce v objektu parku sdíleném množstvím rozdílných aktérů. 

Tabulka 1: Typy vazeb k externím zdrojům znalostí a partnerům 
 statické (transfer znalostí) dynamické (kolektivní učení) 
formální vztahy tržní vztahy formální sítě 
    ▸ smluvní VaV    ▸ VaV spolupráce 
    ▸ konzultace    ▸ sdílení VaV infrastruktury 
    ▸ licence  
    ▸ nákup meziproduktů  
neformální vztahy spillover efekt neformální sítě 
    ▸ nábor specialistů    ▸ neformální kontakty 
    ▸ monitoring konkurence  
    ▸ veletrhy, konference  
    ▸ odborná literatura, popisy patentů  

Zdroj: upraveno dle Trippl, Tödtling, Lengauer 2009 

 

 Různé formy proximity patří v literatuře o znalostních tocích k dalším diskutovaným faktorů. 
Geografická proximita je v užším pojetí definovaná jako absolutní nebo relativní prostorová 
vzdálenost mezi aktéry. Většina studií potvrzuje, že externality plynoucí ze sdílených znalostí 
jsou geograficky omezené. S nástupem moderních komunikačních a dopravních technologií se 
relativní vzdálenosti značně snižují (viz Harveyho časoprostorová komprese). Pro výměnu 
nekodifikovaných znalostí zůstává však osobní kontakt stále významnou podmínkou. Za jeden 
z důvodů označují Malmberg a Maskell (2002) monitorovací výhody, které spočívají v přímé 
kontrole konkurence, identifikaci a využití jejích výsledků ve vlastní prospěch. Spillover efekt 
klesající se vzdáleností mezi univerzitou a firmami potvrzují např. Fischer a Varga (2003). 

 Geografická proximita ale v tomto pojetí kombinuje i další formy blízkosti (především 
kognitivní) a zprostředkovává jejich vytvoření (Boschma 2005). Kognitivní proximita limituje 
schopnost aktérů správně využít získané informace, pokud jsou příliš odlišné od jejich stávající 
znalostní základny. Velmi se tak podobá Cohenovu a Levinthalovu (1990) pojetí absorpční 
kapacity. „Informace je zbytečná, pokud není nová, stejně tak je nepoužitelná, pokud jí nikdo 
nerozumí“ (Noteboom 2000 cit. v Boschma 2005, s. 64). 

 Jako příklad může sloužit francouzský VTP Sophia-Antipolis. Ten vznikl v prostředí 
s minimální industriální tradicí, díky čemuž prakticky nedocházelo k přenosu vědomostí 
z parku do okolní ekonomiky, protože ta postrádala specializovaný pracovní trh. Situaci 
vyřešilo až přesunutí laboratoří z univerzity v  Nice do areálu parku, které na sebe dokázaly 
navázat dostatečné množství kvalifikované pracovní síly (Longhi, Quere 1992). Opakování 
stejného scénáře hrozí i v případě některých periferních lokalit v Česku. Vznikající park by měl 
v první řadě vycházet z místně specifické znalostní základny a tradičních odvětví. V opačném 
případě musí být impuls k rozvoji nových oborů natolik silný, aby dokázal přitáhnout odborníky 
z širšího okolí. 
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3 VĚDECKOTECHNICKÝ PARK JAKO SOUČÁST INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY 

3.1 CHARAKTERISTIKA VĚDECKOTECHNICKÉHO PARKU 

 Efektivní fungování inovačního systému stojí na koordinované snaze zúčastněných aktérů 
podpořené vhodným institucionálním prostředím. Konfrontace teoretických poznatků výzkumu 
s tržní praxí představuje základní předpoklad technologického pokroku. VTP poskytují kvalitní 
zázemí pro spolupráci vývojové a aplikační sféry včetně nabídky specializovaných podpůrných 
služeb. Dvě mezinárodně nejčastěji uváděné definice vědeckého parku byly formulovány 
United Kingdom Science Parks Association (UKSPA) a International Association of Science 
Parks (IASP). V obou se objevují tři společné prvky: 1) transfer znalostí a technologií mezi 
univerzitami, vědeckovýzkumnými organizacemi a firmami, 2) rozvoj znalostně založených 
a inovačních společností a 3) vytváření podpůrného prostředí (Malairaja, Zawdie 2008). 

„Vědecký park je majetkově založená iniciativa, která 1) má formální a fungující vazby na 
univerzitu nebo jinou vzdělávací či výzkumnou instituci, 2) je vytvořená pro podporu formování 
a růstu znalostně založených firem a jiných organizací obyčejně sídlících uvnitř park, 3) má 
řídící funkci a je aktivně zapojená do transferu technologií a obchodních dovedností 
ke členským organizacím“ (UKSPA 1985 cit. v Massey, Quintas, Wield 1992, s. 14). 

Tato definice byla použita pro většinu britských studií zmíněných v kapitole 4.2. 

„Vědecký park je organizace řízená kvalifikovanými odborníky, jejíž hlavním cílem je růst 
bohatství komunity díky podpoře inovační kultury a konkurenceschopnosti svých členských 
podniků a znalostně založených institucí. Pro splnění těchto cílů vědecký park stimuluje a řídí 
tok znalostí a technologií mezi univerzitami, vědeckovýzkumnými institucemi, firmami a trhem, 
usnadňuje tvorbu a růst inovačně založených firem pomocí inkubátoru a spin-off procesů 
a poskytuje hodnotné služby společně s kvalitními prostory a zařízením“ (IASP) 2

 
2 IASP – Definitions <http://www.iasp.ws> [3.11.2010] 

. 

Vzhledem k celosvětové působnosti IASP shrnuje definice základní jmenovatele pro množství 
specifických modelů a formuluje minimální standardy pro označení vědecký park. V národních 
kontextech se pak pro obdobné iniciativy objevují specifické názvy (viz dále). V cílech, 
nástrojích a klíčových prvcích jsou si však do jisté míry podobné. 

 Část autorů používá vlastní, mírně odlišné definice. Jak je patrné ze zmíněných příkladů, 
vzhledem k různorodosti pojetí nelze uplatnit jedinou definice (Fukugawa 2006). „Přestože 
všechny plní obdobné úkoly, není možné naleznout dva stejné VTP. Je to dáno systémem 
podmínek a předpokladů, ve kterých jsou připravovány a provozovány“ (Švejda a kol. 2008, 
s. 5). V Česku se termín vědeckotechnický park používá jako nadřazený pojem pro tři podtypy – 
vědecký park, technologický park, podnikatelské a inovační centrum. Stejný přístup je použit 
i v této práci. 

„Vědeckotechnický park je instituce orientovaná do oblasti vědy, technologie a inovačního 
podnikání. Své know-how využívá k vytváření podmínek pro dynamický rozvoj činnosti 
inovačních firem, pro zabezpečení transferu technologií a výchovu k inovačnímu podnikání. 
Základními funkcemi VTP jsou funkce inkubační a inovační“ (Švejda a kol. 2008, s. 7). 

Druhá část definice vyplývá z hlavních úkolů, které jsou VTP přisuzovány. 
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„VTP je mezinárodně uznávaný prostředek k rychlejšímu překonávání technického zaostávání 
včetně dosažení konkurenční schopnosti v tržním prostředí, k výraznému rozvoji malých 
a středních inovačních firem, které jsou nositelem pokroku, k vytváření nových perspektivních 
pracovních příležitostí jako součást aktivní politiky zaměstnanosti a k uskutečňování 
strukturálních změn v regionech“ (Švejda a kol. 2008, s. 11). 

 

 Bellavista a Sanz (2009) uvádí základní charakteristiky VTP a rozvádí tak předchozí definice. 
Řídící centrum parku tvoří specializovaný management, který stimuluje tok znalostí mezi aktéry 
prostřednictvím efektivní kombinace tří skupin výhod. 

První skupina spočívá v prostředí parku, a to nejen ve fyzické infrastruktuře, ale i v aktérech 
samotných. Například přítomnost univerzity významně zvyšuje prestiž parku a jeho atraktivitu 
pro firmy (Monck a kol. 1988). Prostory parku jsou tvořeny kancelářemi, laboratořemi 
a výrobními plochami. Stále častěji se součástí parku stávají rezidenční zóny a zařízení pro 
volný čas. Fyzická blízkost usnadňuje vznik neformálních vztahů, proces učení a tok znalostí 
(Chan, Oerlemans, Pretoriu 2009). Přítomnost obdobně zaměřených firem, nebo těch 
zapojených do stejného produktového řetězce, vyvolává další koncentrační procesy a iniciuje 
vznik klastrů. 

Druhou skupinu výhod lze shrnout pod pojem networking. Networking je základním prvkem 
každého VTP, který sám o sobě lze považovat za inovační síť. Produktivní vazby na univerzitu 
jsou neodmyslitelnou součástí VTP. Přeměna vědeckých znalostí v technické inovace je 
prezentována jako základní úloha VTP (Quintas, Wield, Massey 1992). Vliv VTP sahá 
prostřednictvím sítí daleko za hranice parku (Bellavista, Sanz 2009).  

Skutečnou předností VTP jsou specializované služby, které vytváří třetí skupinu výhod. Může se 
jednat o přístup ke specifickým formám financování, poradenství v oblasti duševního 
vlastnictví nebo služby testovací laboratoře. Inkubátor podporuje vznik nových firem 
a umožňuje jim díky časově omezeným výhodám přečkat kritické období vstupu na trh. 

 

 Diverzita pojetí, na něž u inovačně-podnikatelské infrastruktury narážíme, je obrovská. 
V zahraničí i v Česku se objevuje řada označení, které se liší v drobných detailech. Komplikace 
do celé problematiky vnáší fakt, že jednotlivé projekty své označení nevolí plně v souladu 
s ustálenými konvencemi. Kromě toho existují určité regionální preference pro jednotlivá 
pojmenování. Termíny vědecký park a technopolis jsou nejčastěji používány v Evropě, 
technologický park v Asii a výzkumný park v USA (Wessner 2009). Samotný název nemůže 
sloužit k jednoznačné identifikaci činností a charakteru projektu, pouze o nich něco napovídá. 
Odlišnosti jednotlivých konceptů ukazuje v teoretické rovině například Oh (1995 cit. v Almeida, 
Santos, Silva 2008) nebo EC (2008). Jejich základní vlastnosti shrnuje tabulka 2. 

Výzkumný (vědecký) park se svým charakterem prakticky překrývá s VTP, jelikož je pevně 
svázán s univerzitou nebo jinou výzkumnou institucí. Striktně výzkumný park ale nepřipouští 
žádné produkční jednotky, mimo těch určených na tvorbu prototypů. Výzkumný park propaguje 
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spolupráci univerzity a soukromé sféry při VaV, pomáhá transferu technologií a znalostí 
i vzniku spin-off firem3

Tabulka 2: Spektrum inovačně-podnikatelské infrastruktury 

. 

Technopolis označuje koncept používaný například ve Francii, který se odlišuje hlavně větším 
rozsahem užitných ploch. Jde spíše o projekt národní než regionální. Zahrnuje obyčejně také 
přidružené průmyslové podniky. V krajním případě se jedná prakticky o výstavbu nového města 
(např. Sophia-Antipolis ve Francii). 

Technologický park sdružuje technologicky založené firmy, ale na rozdíl od VTP nemá přímé 
vazby na univerzitu a neomezuje natolik výrobní aktivity členských podniků. 

Inovační centrum nabízí většinou omezený prostor jednoho objektu. Oproti VTP, který funguje 
jako prostředník mezi výzkumem a soukromou sférou (výzkum je jeho součástí), se inovační 
centrum soustředí výhradně na tržní aplikaci poznatků. Pozornost je ale třeba věnovat národně 
specifickým označením, protože například v Německu inovační centrum prakticky zastupuje 
termín VTP. Pokud projekt plní podmínky asociace European Business and Innovative Centre 
Network (EBN), může užívat označení Business Innovative Centre (BIC). BIC podporují drobné, 
potenciálně inovační firmy hlavně v počátečních stádiích vývoje (zahrnují podnikatelský 
inkubátor). V Česku fungují 3 BIC, celá síť EBN sdružuje přes 160 center (EC 2008). 

Business park většinou nezahrnuje specializovanou technologickou infrastrukturu, ani není 
přímo napojený na univerzitu nebo jiné výzkumné instituce. Přesto poskytuje zasídleným 
subjektům vysoce kvalitní prostory (výrobní, výstavní, distribuční), které nejsou obvyklé pro 
tradiční průmyslovou zónu. 

Podnikatelský inkubátor (PI) poskytuje strategické služby a nezbytnou infrastrukturu pro nově 
vzniklé firmy (start-ups). Prostřednictvím dotovaného pronájmu prostor pomáhá snížit jejich 
náklady při vstupu na trh. Inkubátor stojí trochu mimo dosud uvedenou posloupnost, tvoří 
základní prvek plnohodnotného VTP, obyčejně bývá také součástí inovačního centra, ale může 
být provozován i jako samostatný objekt. Inkubátory se v současnosti staly velmi populárním 
nástrojem inovační politiky, v EU se jich nachází okolo 900 a ročně generují asi 40 tisíc 
pracovních míst (EC 2008). 

 označení specifické vlastnosti 
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výzkumný 
(vědecký) park 

infrastruktura pro VaV s velmi omezenými produkčními jednotkami 

technopolis 
infrastrukturní projekt velkých rozměrů (včetně rezidenčních ploch) budující 
v lokalitě místo pro zcela nové aktivity 

vědeckotechnický 
park 

na rozdíl od čistě vědeckého parku připouští malé produkční jednotky v high-tech 
sektorech 

technologický park 
kvalitní prostředí pro technologicky založené firmy (výrobní jednotky, někdy 
výzkumná centra), není nutně napojeno na vysokou školu nebo jinou VaV instituci 

inovační centrum 
intenzivní zaměření na komercializaci inovací spíše než na VaV, menší rozloha, 
většinou jedna budova 

business park 
volnější vstupní podmínky, kvalitní a atraktivní prostředí pro firmy (produkční 
jednotky), úspory z rozsahu, sdílení infrastruktury 

Zdroj: doplněno dle Almeida, Santos, Silva  2008 

 
3 Spin-off firma využívá majetku jiného subjektu k zahájení svého podnikání s cílem komercializace výsledků VaV. 
Termín se často používá ve vztahu k univerzitě, kde jsou firmy zakládány akademiky nebo studenty (ČSNMT 2010). 
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 Pokud se odhlédne od výše zmíněných variací konceptu VTP, jiným způsobem kategorizace 
může být vlastnická struktura. Vlastnická struktura významně ovlivňuje charakter jednotlivých 
projektů, neboť zřizovatel logicky promítá do fungování VTP své zájmy. Švejda a kol. (2008) 
rozlišují 4 typy VTP, obdobné rozdělení přináší i EC (2008). 

Veřejnoprávní VTP jsou financovány vládou, krajem, městem nebo jinou institucí a ze své 
podstaty upřednostňují jiné výstupy než jen finanční zisk. Jejich úkol spočívá v tvorbě nových 
pracovních míst, technickém pokroku, diverzifikaci hospodářské struktury, obecně řečeno 
v iniciaci rozvoje regionu a komercializaci výsledků výzkumu na národní úrovni. V regionálním 
pohledu je mimo měřitelné výstupy důležitý i vliv VTP na image lokality. 

Soukromé VTP představují výdělečné projekty, které zakládají kapitálové společnosti s cílem 
spoluúčastnit se na inovačním podnikání členských firem. Zisk majitelům plyne z nájemného 
a poplatků za poskytované služby, v některých případech rovněž z komercializace poznatků 
a uplatnění inovačních firem na trhu. Na vzniku VTP se mohou podílet i technologické firmy, 
které se snaží tímto způsobem rozšířit své aktivity v daném oboru. 

Kombinované VTP zakládají sdružení státních, komunálních a nevýdělečných institucí 
společně se soukromým sektorem. Partnerství umožňuje přístup k veřejným i soukromým 
zdrojům financování. Aktéři z privátního sektoru se rekrutují převážně z bank, velkých podniků 
či jiných sponzorů a svou účastí demonstrují pozitivní postoj k inovační politice. Jedná se 
o nejčastější strategii, která umožňuje volnější a flexibilnější řízení. Vzniká účelově založený 
právní subjekt (soukromá nebo nezisková společnost), který formálně VTP zastupuje 
(Westhead, Batstone 1998). 

Akademické VTP vznikají po boku vysokých škol. Primárně se zaměřují na transfer výsledků 
akademického výzkumu k soukromým subjektům a na uplatnění absolventů. Představují 
rovněž důležitou zpětnou vazbu pro univerzitní práci. Kvalitně fungující akademický park 
dokazuje, že univerzita je schopna plnit i svou třetí roli (je relevantním aktérem pro trh 
i region), a významnou měrou se tak podílí na prestiži ústavu. 

 

3.2 VÝVOJ KONCEPTU VE SVĚTĚ A V ČESKU 

 Historie konceptu VTP sahá do 50. let 20. století, kdy se do té doby nevídaně prosadila 
spolupráce akademického a soukromého sektoru v amerických regionech Silicon Valley 
v Kalifornii a Route 128 v okolí Bostonu. Tyto dnes již klasické příklady posloužily jako předloha 
pro řadu obdobných modelů a strategií na podporu výzkumu a inovačních firem po celém světě 
(Bellavista, Sanz 2009). Vůbec první VTP byl založen při Standfordské univerzitě v USA v roce 
1951 díky vymezení části univerzitního kampusu pro komerční vývojové projekty. Právě tento 
park následně odstartoval rozvoj Silicon Valley. V Evropě se VTP začaly nejdříve prosazovat ve 
Velké Británii, počínaje parkem v Cambridge, který vznikl v roce 1972. Až do 80. let trvalo, než 
se koncept VTP stal široce využívaným nástrojem pro transfer technologií mezi univerzitou 
a firmami, pro podporu reindustrializace a pro rozvoj regionu (Castells, Hall 1994). Celosvětově 
počet parků velmi významně roste. Švejda a kol. (2007) odhadují počet provozovaných VTP na 
6500, v zemích s rozvinutou inovační infrastrukturou existují přibližně 3 VTP na 1 mil. obyvatel. 
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 V literatuře se rozlišují tři generace VTP podle jejich dominantního zaměření a geografického 
měřítka jejich dopadů. Současné přístupy se soustředí na rozvoj lidského potenciálu, na 
podporu otevřených inovací4

 
4 Autorem konceptu je americký ekonom Henry Chesbrought, podle kterého model otevřených inovací předpokládá, 
že „firmy mohou a měly by využívat externí myšlenky právě tak jako interní […], když usilují o rozvoj své technologie“ 
(Chesbrought 2003, s. xxiv). Totéž platí i pro kanály, které umožňují přístup na trh. 

 a nových manažerských paradigmat v řízení inovačního procesu. 
Mise VTP se posouvá od vytváření nových pracovních míst k udržitelným inovacím 
orientovaným na lidi (Kakko, Inkinen 2009). Blíže jednotlivá stádia popisuje Annerstedt (2006, 
s. 286 – 288). 

První generace VTP vychází ze science pusch modelu inovačního procesu. Vzhledem 
k uvažované lineární posloupnosti fází je v tomto schématu primární úlohou VTP 
komercializace výsledků VaV. Ty představují surovinu, která by se prostřednictvím VTP měla 
bez obtíží dostávat k firmám a zde být využita k tvorbě inovací. První generace parků vzniká 
obyčejně při univerzitě a zastává funkci inkubátoru pro start-ups. Vedle toho nabízí nové 
technologie a s nimi spojené know-how potenciálním investorům ze soukromého sektoru. 
„Ideálně funguje VTP jako vědecky založená, technologická zóna“ (Annerstedt 2006, s. 286). 
Zřizovatelem parku je univerzita, popřípadě společnost vzniklá na základě partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (public-private partnership – PPP). Takový model řízení 
posiluje ekonomické cíle univerzity a zároveň zapojuje privátní sféru do dění ve výzkumu. 

Druhá generace VTP (market pull) se více blíží dnešnímu interaktivnímu chápání inovačního 
procesu. Umožňuje tak obousměrný tok znalostí a technologií mezi vědou a trhem. Oproti první 
generaci VTP se market pull filozofie orientuje primárně na trh. Jsou pro ni tedy důležitější 
závěrečné fáze inovačního procesu spíše než bezezbytkové využití vědeckých poznatků. 
Management VTP se snaží reagovat na potřebu ekonomiky tvorbou vhodného mixu aktérů 
a podpůrné infrastruktury doplněné o vysoce specializované služby. Cílem je v lokalitě 
formovat inovačně založené společnosti s růstovým potenciálem. Důležitou roli opět hraje 
napojení na instituce VaV, i když park může být koncipován jako separovaná entita. VTP je 
většinou spravován soukromou společností a řízen odborným manažerským týmem. Zástupci 
vědecké sféry a regionální představitelé bývají do procesu řízení zahrnuti prostřednictvím 
tvorby regulativů a pravidel pro fungování parku. 

Třetí generaci VTP označuje Annerstedt jako interactive glocal flows. Takové parky vytváří 
komplexní strukturu lokalizovanou v energické městské komunitě nebo dynamickém regionu. 
Jsou vnímány jako zásadní složka vztahů mezi vědou, trhem a (regionální) vládou. Třetí 
generace parků (zkráceně 3GSP) se široce zapojuje do inovačních aktivit na všech úrovních, od 
lokální po globální, proto označení glocal. Management se snaží park více provázat s okolním 
prostředím a vytvořit z něj skutečný „katalyzátor inovací“ (Annerstedt 2006, s. 288), koncept se 
ale stává hůře uchopitelným. 3GSP je řízený expertním manažerským týmem, ale zásadní 
rozhodnutí jsou přijímána v širokém kolektivu aktérů v rámci PPP. Jeho cílem je podpora 
interakcí mezi třemi zmíněnými složkami, vědou, trhem a veřejnou správou. Do určité míry se 
tak podobá Etzkowitzovu konceptu Triple helix, doplňuje ho ale o dynamické (urbánní) 
prostředí a proinovačně orientované služby. Pokud je úspěšný, bude park řídit tok technologií 
a vytvářet komunikační vazby mezi širokým spektrem podnikatelských aktivit. Filozofie 3GSP 
zahrnuje prvky science push i market pull pojetí, odklání se od lineárního modelu inovací 
k síťovému chápání, kde inovace vznikají jako výsledek funkčních interakcí. 
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 Annerstedt (2006) a další autoři (např. Sanz 2008) tak upozorňují na trend v přechodu parků 
do více atraktivního, městského prostředí. Právě specifická lokalita je podle nich hlavním 
diferenciačním faktorem v množství obdobných konceptů. Jinými slovy, „zakořenění v lokalitě 
už není pouze vlastnost, ale klíčový faktor úspěchu“ (Haselmeyer 2004 cit. v EC 2008, s. 60). 
Budování motivujícího prostředí, které je otevřené, přístupné a atraktivní pro široké spektrum 
aktérů, tvoří do budoucna jednu z rozhodujících výzev pro management VTP. Při této činnosti 
lze částečně čerpat inspiraci z Floridova konceptu kreativní třídy, který rovněž upřednostňuje 
lidské klima před podnikatelským. 

 

3.3 ROLE VĚDECKOTECHNICKÉHO PARKU V EKONOMICE 

 Plnohodnotný VTP kombinuje základní prvky inovačního systému, tj. fyzickou infrastrukturu, 
VaV, transfer technologií, specializované služby, kapitálové zdroje a v neposlední řadě 
talentované a vzdělané lidi (Bellavista, Sanz 2009). Kumulace těchto prvků na jediném místě 
vytváří očekávání, že VTP se stane iniciátorem rozvoje nově vznikajících high-tech firem 
a existujícím firmám pomůže zapojit se do kreativního procesu cíleného na inovace (Bigliardi 
a kol. 2006). Předpoklad pramení rovněž z příkladů regionů, kde se VTP a v nich vzniklé firmy 
významně podílely na ekonomickém rozvoji (Castells, Hall 1994). V rozvinutých zemích si VTP 
upevnily stabilní pozici v inovačním systému a při vhodném uchopení poskytují „výkonný 
nástroj na převedení vědeckých nápadů do moderních technologických řešení“ (Marciniec 
2007, s. 57). Literatura obecně potvrzuje, že VTP mohou podpořit růst ekonomiky, fungovat 
jako regionální póly růstu a prostředníci technologické změny, stimulovat inovace, podporovat 
výkonnost firem a tvorbu nových pracovních míst (Westhead, Batstone 1998). 

 Podrobné rozlišení hlavních funkcí, úkolů a cílů pro české VTP uvádí Švejda a kol. (2008). 
Odvozuje je jednak od dlouhodobé zahraniční praxe, jednak od dosavadních českých 
zkušeností. Hlavní funkce VTP spadají do čtyř širších oblastí: 1) rozvoj technologií, 2) regionální 
rozvoj, 3) podpora malých a středních inovačních podniků a 4) výzkum, vývoj a inovace). Ještě 
stručněji, primární rolí VTP je zajišťovat funkci inkubační a inovační. Podrobněji lze uvést 
jednotlivé úkoly, které se pokouší VTP plnit: 

 transfer technologií z výzkumných institucí do hospodářské praxe 
 podpora firem směřující k dosažení vyšší konkurenceschopnosti výrobků a služeb 
 provádění strukturálních změn skrze posilování perspektivních výrobních programů 
 zefektivnění činnosti inovačního systému včetně výchovy k inovačnímu podnikání 
 podíl na tvorbě nových pracovních míst prostřednictvím podpory podniků i procesu učení 
 umožnění rychlého startu pro inovační firmy, které nemají k dispozici potřebné infrastrukturní 

vybavení ani kapitál, snížení rizika jejich neúspěchu poskytnutím podpůrných služeb 
 aktivní účast VTP v inovační infrastruktuře a podíl na jejím rozvoji 

Evropská komise ve svém dokumentu věnovaném výzkumným klastrům a VTP s použitím jiných 
pojmů shrnuje čtyři úrovně, do kterých se promítá vliv VTP (EC 2008): 

 VTP rozšiřují povědomí o lokálních strategiích na podporu vzniku proinovačního prostředí, 
čímž přitahují další subjekty do těchto aktivit. 

 VTP díky vazbám na univerzitu a poskytování kvalitní infrastruktury vytváří příhodné prostředí 
pro firmy s vlastní výzkumnou kapacitou. 

 VTP poskytuje malým a středním podnikům (MSP) specializované služby a další podporu, která 
jim umožňuje soustředit se na jádrové aktivity a výzkum vedoucí k inovacím. 
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 VTP jsou obyčejně spojovány s vytvářením sítí a vysokou mírou sociálního kapitálu. Z tohoto 
důvodu je dopad parků větší na neformální úrovni, při spojování různorodých aktérů. 

 Jako jeden z očekávaných dopadů VTP se předpokládá vyšší návratnost prostředků 
vložených do výzkumu, a to díky komercializaci jeho výsledků prostřednictvím transferu 
technologií nebo vzniku spin-off firem. Tento pohled je založený na lineárním modelu a science 
push perspektivě inovačního procesu, podle kterého univerzita vytváří znalosti, pro něž se 
následně hledá praktické uplatnění. Parky jsou tak vnímané v úzkém pojetí jako infrastruktura, 
kde prostá blízkost univerzity umožňuje firmám inovovat, bez ohledu na roli interaktivního 
procesu učení mezi subjekty uvnitř parku (Hansson, Husted, Vestergaard 2005). Chápání VTP 
jako enklávy (Quintas, Wield, Massey 1992) opomíjí napojení parku na další infrastrukturu, 
firmy mimo něj a inovační systém obecně. Podle širší perspektivy mají parky tvořit jakési 
ústřední body inovační infrastruktury, které efektivně spojují univerzity s podnikatelským 
prostředím a umožňují technologický „upgrading“ regionální ekonomiky (Almeida, Santos, 
Silva 2008). Stejní autoři upozorňují, že především v méně rozvinutých regionech by měla 
převažovat snaha reflektovat market pull perspektivu, která se soustředí na výzkum 
dominantních (a často zaostávajících) sektorů regionální ekonomiky. Absorpční kapacita 
klasických odvětví je omezená v méně rozvinutých regionech, proto je nejdříve potřeba vytvořit 
proinovační prostředí, které udrží stávající technologicky založené firmy v regionu a podpoří 
vznik nových. Pokud se to podaří, další firmy budou přitahovány specifickou regionální 
znalostní základnou. VTP pak může zprostředkovat významnou signalizační funkci. Stejná 
posloupnost kroků se ukázala jako úspěšný recept pro park v Cambridge nebo Grenoblu 
(Druille, Garnsey 2000 cit. v Almeida, Santos, Silva 2008). 

 S postupující globalizací se snaží řada lokalit vybudovat specifické prostředí, které by 
udrželo jinak relativně mobilní výzkumné aktivity a návazná odvětví. Pouhé infrastrukturní 
zázemí nebo investiční pobídky však nepostačují k tomu, aby takové aktivity pevněji zakořenily 
v dané lokalitě (Phillips, Yeung 2003). Studie autorů přichází s dvěma klíčovými závěry. 
Prostorová blízkost, koncentrační efekty a aglomerační výhody nejsou tím, co firmy do VTP 
přitahuje. Rozhodnutí pro lokalizaci v parku se opírá především o spektrum poskytovaných 
služeb a specializovanou infrastrukturu nebo image parku. Právě vědomí dané kombinace je 
tím, co drží firmy v lokalitě. K obdobnému závěru došli již dříve Castells a Hall (1994), kteří 
zdůrazňují, že pouze určitý typ univerzity a specifická kombinace vazeb může vytvořit 
proinovační prostředí. Phillips a Yeung (2003) tak zdůrazňují důležitost pečlivé přípravy 
projektu před samotným vznikem parku. Odkazují na práce dalších autorů (mj. Massey, 
Quintas, Wield 1992), kteří rovněž upozorňují na nezbytnost uvážení širších vztahů uvnitř 
regionální ekonomiky a institucionálního zázemí, ve kterém inovace vznikají. Důležitý je tedy 
nejenom vznik parku, ale především následná tvorba povědomí mezi subjekty, že park 
představuje jedinečné prostředí pro jejich činnost. 

 Westhead a Batstone (1998) provedli studii sledující výhody, které plynou novým 
technologicky založeným firmám (new technology-based firms – NTBFs) z jejich lokalizace ve 
VTP. Kombinují teoretické pohledy, které se objevují v diskuzi o lokalizačních faktorech (viz 
kapitola 2.2.3). Jak se ukázalo, komplexní povaha lokalizačního rozhodnutí NTBFs zahrnovala 
aspekty ze všech tří přístupů (neoklasického, behaviorálního i strukturalistického). Díky 
poskytnutí flexibilních podmínek pronájmu odstranily parky významnou bariéru pro vznik start-
ups. Výhodu představuje také nabídka kvalitního zařízení a poradenských služeb, které snižují 
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vnímané riziko neúspěchu. Nezbytná je existence vazeb na univerzitu nebo jinou výzkumnou 
instituci, stejně jako tvorba husté sítě formálních i neformálních vazeb uvnitř parku (Westhead, 
Batstone 1998). 

 

 Jednu z klíčových podmínek pro to, aby se VTP mohly uplatnit ve zmíněných oblastech, 
představuje struktura zasídlených subjektů. Přijímací kritéria by měla působit jako síto 
a propustit pouze ten typ podniků, který zapadá do manažerské koncepce parku. Pokud je park 
otevřený pro všechny společnosti bezezbytku, ztrácí některé ze svých předností. Kritéria pro 
příjem firem jsou napříč parky velice různorodá, stejně jako důslednost jejich prosazování. 
Záleží na managementu parku, jaké prostředí chce vytvořit a jak vzhledem k tomu nastaví 
kritéria. Podmínky pro příjem firem do VTP nejsou v Česku a priori stanovena SVTP ČR, ani 
Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), které prostřednictvím programu Prosperita většinu 
projektů finančně podporuje. Musí však navazovat na projekt a podnikatelské plány parku 
i firem. Švejda a kol. (2008) uvádějí, z jakých podkladů čerpají české VTP při posuzování, zda 
potenciální člen parku splňuje přijímací kritéria. Ve stručnosti to jsou převážně: 

 různé formy popisu inovovaného výrobku nebo technologie, kterou firma připravuje nebo již 
uvedla na trh (očekávaná patentovatelnost, posudek experta k technologické úrovni výrobku) 

 s tím související cílová tržní pozice firmy a faktory konkurenceschopnosti, které jí pomohou 
pozice dosáhnout (marketingová a odbytová koncepce, kalkulace inovovaného produktu) 

 podnikatelská koncepce firmy, předpoklady výdajů a příjmů, rozvaha o financování, časový 
plán a potřeba zdrojů (zaměstnanců, zařízení, externích znalostí) 

 doklady o dosavadním fungování firmy nebo životopis fyzické osoby 

 

 „Debaty okolo převažující podstaty efektu VTP jsou časté, ale obyčejně nejednoznačné. Je 
tomu tak z velké míry kvůli různorodosti modelů, které ztěžují vytvoření jedné, široce 
aplikovatelné charakteristiky této infrastruktury“ (EC 2008, s. 52). Silná role spočívá v kontextu 
lokálních podmínek. Některé studie (např. Bakouros, Mardas, Varsakelis 2002) ukazují, že 
v méně rozvinutých inovačních systémech je podpora VTP pro efektivní interakce omezená. 
V tomto případě image efekt parku převažuje nad iniciací sítí a firmy těží z „dobré adresy“ více 
než ze vzájemného učení uvnitř parku. Je zřejmé, že VTP nepředstavují zaručený recept 
k úspěchu pro všechny lokality. VTP musí při svém vzniku vycházet z místních podmínek 
(lidského kapitálu, průmyslové struktury apod.), respektovat je a vhodnými nástroji využívat 
(EC 2008). 

 Díky vnímání VTP jako úspěšného nástroje pro podporu inovací a rozvoje ekonomiky se 
tento koncept prosadil do inovačních strategií na národní i regionální úrovni. V méně 
rozvinutých regionech musí být motiv koncentrace málo dostupných zdrojů zdůrazňován. VTP 
zde zastává nejen úzce chápanou inovační a inkubační funkci, ale jeho aktivity sahají „za zdi“ 
parku a jsou provázány s dalšími úkoly vytyčenými v inovační strategii regionu (Almeida, 
Santos, Silva 2008). Při posuzování ekonomických dopadů výzkumu je třeba uvážit i nepřímé 
efekty (odborná příprava absolventů, podpora vědeckých sítí apod.). Cílovou skupinou pro VTP 
jsou především MSP, které nejvíce profitují z poskytovaných služeb a zařízení. Koncentrace 
firem ve VTP a z ní plynoucí aglomerační výhody umožňují MSP za určitých podmínek 
dosáhnout na úspory z rozsahu a ze specializace. 
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4 INSPIRACE PRO HODNOCENÍ VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ 

4.1 ÚVAHY K HODNOCENÍ 

 Problematice inovací jako základního stavebního kamene konkurenceschopné ekonomiky 
je věnována obrovská pozornost, a to nejen v geografické literatuře, ale i v politické či 
manažerské praxi. První VTP se začaly objevovat v USA před více než 50 lety. Obrovskou 
dynamiku v českých podmínkách však vnímáme až v posledních několika málo letech. VTP 
nabízejí široké spektrum výhod, jaká je však přesná podstata vlivu parku na zasídlené firmy 
nebo region a naopak, zůstává otázkou (mj. Monck, Peters 2009). V Česku je toto téma stále 
nové a vzhledem k obtížné dostupnosti hodnotících indikátorů pouze omezeně zpracované. 
Jelikož zahraniční studie přichází se smíšenými výsledky, autor považuje problematiku 
hodnocení VTP v českém kontextu za vysoce relevantní. 

 Hodnocení posuzuje významné faktory v nastavení politiky nebo nástroje, které nemohou 
být jednoduše či bezprostředně monitorovány (Monck, Peters 2009). Žádné hodnocení ovšem 
nereflektuje plnou šíři vazeb a vlivů tak, jak jsou v realitě přítomné. Není proto od věci citovat 
aforismus Alberta Einsteina: „Ne všechno, co lze spočítat, se nutně počítá. Naopak to, co se 
počítá, nelze vždy spočítat.“ Tento výrok nenabádá k rezignaci na hodnocení, pouze 
upozorňuje na jeho omezené možnosti. Přesto je nezbytné posoudit pevnost odůvodnění 
nástroje jako celku. Při podpoře VTP z veřejných prostředků se potřeba zpětné vazby dále 
zvyšuje. Monck a Peters (2009) rozlišují tři základní podněty pro hodnocení, z čehož první dva 
jsou úzce provázané, a proto jsou zde zahrnuty do jediné kategorie: 

 Odpovědnost a možnosti ocenění – VTP jsou často financovány z veřejných prostředků. 
Oprávněnost této podpory je podložena očekáváním určitých výsledků. Hodnocení efektivity 
VTP srovnává výsledky s mírou podpory a umožňuje upřednostnit kvalitní projekty. 

 Výkonnostní informace – Management VTP stejně jako další účastníci projektu potřebuje pro 
efektivní řízení zpětnou vazbu. Výkonnostní informace umožňují odhalit aspekty činnosti, které 
vyžadují změnu. 

Pravděpodobně díky kombinaci administrativního vytížení, skepticismu a obav z výsledků 
hodnocení manažeři odmítají věnovat čas snahám o detailnější poznání procesů a vztahů 
uvnitř VTP (Monck, Peters 2009). K těmto důvodům je podle autorových zkušeností nezbytné 
připojit vysokou administrativní zatíženost, kterou řada manažerů ospravedlňovala odmítnutí 
účasti na dotazníkovém šetření. 

 Při hodnocení vyvstává silné omezení díky dramatické různorodosti VTP, jejich avizovaných 
cílů, poskytované infrastruktury i stylu řízení. Porovnání dvou parků představuje velmi 
komplexní záležitost. Jeden z důvodů pro to je neexistence konsensu, co v případě VTP 
znamená úspěch (Luger, Goldstein 2006 cit. v Wessner 2009). VTP jsou budovány s vizí 
zaplnění hluchého prostoru na pomezí výzkumu a trhu. I v tomto prostoru ovšem určité 
subjekty operují. Zavedením nového nástroje pro transfer technologií, který pouze nenahrazuje 
již existující infrastrukturu, dochází nevyhnutelně k vzniku konkurenčního prostředí. 
Konkurence se může profilovat buď jako tvůrčí (win-win), nebo jako selektivní (win-lose). 
V prvním případě má vznik VTP schopnost podnítit další, sekundární (investiční) aktivity 
a vytvořit multiplikační efekt. V druhém případě je nezbytné posoudit míru vytlačení již 
existujících subjektů nebo příležitostí pro ně. 
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 Další podstatnou úvahu představuje míra adicionality. Hodnotí, které efekty by bez 
intervence nenastaly, resp. které by se objevily i bez ní. Protože pro VTP je z ekonomického 
hlediska výhodnější sdružovat již zavedené firmy (Monck, Peters 2009), je nevyhnutelné 
postavit respondenta před konstrukci „Co by se stalo, kdyby firma nevstoupila do VTP?” 
a odvodit tak, kolik z efektů (např. nových pracovních míst) je skutečně podmíněno vstupem do 
VTP. Porovnání úspěšnosti jednotlivých parků musí respektovat individuální charakteristiky 
jako jsou zdroje financování, případná sektorová specializace nebo stupeň rozvoje parku 
i regionu. Jednoduché srovnání dvou ukazatelů bez znalosti širšího kontextu může být 
zavádějící. V této práci je proto analýza prováděna na dvou úrovních. Na první úrovni popisuje 
VTP v Česku pomocí celé řady charakteristik a hledá specifika jednotlivých projektů. Teprve na 
druhé úrovni zasídlené firmy posuzují efekt, který pro ně vstup do parku znamenal, a v souhrnu 
tak vyjadřují úspěšnost konceptu VTP v Česku jako celku. Protože efekt VTP hodnotí subjekty, 
na něž park svými aktivitami přímo cílí, výsledky respektují místní kontext, pochází od 
různorodého spektra respondentů a nejlépe tak vystihují skutečnou úspěšnost VTP. 

 Další zpřesnění přichází s proporcionalitou. Obecně se uvádí, že pouze minorita z MSP, 
které tvoří primární cílovou skupinu VTP, vytváří dominantní podíl z nových pracovních míst 
a přidané hodnoty. Monck a Peters (2009) na britském příkladu zmiňují poměr, kde na 10 % 
nejúspěšnějších start-ups připadá typicky 90 % nových pracovních míst. V této souvislosti je 
proporcionalita míněna tak, že pokud park vytvoří příhodné prostředí pro takovéto gazelí firmy, 
musí kredit jejich hodnocení převážit nad hodnocením firmy s nezměněnou výkonností. Právě 
úspěšné firmy nejlépe posoudí, do jaké míry VTP přispěl k jejich rozvoji. Kdyby se VTP 
soustředil na záchranu dlouhodobě skomírajících firem, v celkovém pohledu by pouze udržoval 
nevyhovující situaci, a byl by tak v přímém rozporu ke své inovační funkci. 

 Na závěr nelze opomenout domněnku, podle níž manažeři členských firem mají tendenci 
nadhodnocovat efekty, které jim park přináší (Monck, Peters 2009). Tento psychologický efekt, 
ať už skutečně existuje či naopak, je velmi těžké eliminovat. Jednou z možností je získat data 
o inovační aktivitě firem ze statistik nevázáných na subjektivní odpovědi manažerů. Takové 
informace poskytuje např. patentová statistika. Problém přichází s hrubým omezením inovační 
aktivity pouze na registraci nových patentů. Tento způsob je hojně využíván při studiích (mj. 
Squicciarini 2009), ale stejně často i kritizován. V českém prostředí se k negativům využití 
patentové statistiky připojuje celkově nízká míra využívání práv duševního vlastnictví. 

 

 Vlivy VTP obecně spadají do dvou kategorií. První může být do určité míry zachycena při 
hodnocení parků a firem, druhá se projevuje více na úrovni jednotlivců nebo regionů. U druhé 
kategorie roste komplexní podmíněnost, navíc se jedná spíše o měkké charakteristiky 
vyznačující se vysokou inercií. Monck a Peters (2009) označují první skupinu jako klíčové 
přínosy, ve druhé jsou parky chápány jako umožňující iniciativa: 

 klíčové vlivy VTP – inovační funkce, inkubační funkce, zkvalitnění firemního image, zajištění 
externího financování, rozvoj lidských zdrojů 

 VTP jako umožňující iniciativa – komercializace výsledků VaV, rozvoj podnikatelské kultury, 
absorpce absolventů, iniciace klastrů, tvorba poptávky po specializovaných službách 

Analytická část této práce se soustředí především na posouzení inovační funkce. Neopomíjí 
však ani další efekty směrem na činnost firem.  
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4.2 PŘEDCHOZÍ VÝZKUM 

 Při hodnocení efektů VTP nelze vycházet pouze z teorií. Přestože tématu práce nebyla dosud 
v Česku věnována širší pozornost, v zahraničí existují empirické analýzy zaměřené na 
hodnocení efektů VTP, které mohou sloužit jako inspirační zdroje. Pole zájmu této kapitoly je 
zúženo na původní studie, které na národní úrovni hodnotí činnost a především efektivnost 
VTP. Podrobněji jsou některé jejich závěry diskutovány v dalších kapitolách. Metodika, 
zkoumaný soubor i výsledky jsou v podání jednotlivých autorů velmi různorodé. Především se 
jedná o studie porovnávající výkonnost odpovídajícího vzorku firem sídlících v parku a mimo 
park (Monck, Peters 2009). Konkrétně hledají statisticky významné rozdíly v zaměstnanosti, ve 
finančních a tržních indikátorech nebo v patentové aktivitě. Souhrn nejvýznamnějších studií je 
uveden v tabulce 3. Z českých autorů, kteří se věnují tématu VTP, lze jmenovat např. Švejdu 
a kol. (2008), Ondráčkovou (2009), Zemanovou (2007) či Soukalovou (2008). O hodnocení 
efektů VTP na ekonomiku Česka, resp. jeho regionů, se jedná u dvou posledních případů. První 
práce sleduje v obecném pohledu potenciál VTP pro rozvoj českého hospodářství, druhá na 
příkladu VTP v Ostravě potvrzuje pozitivní efekt v podobě nově vzniklých pracovních míst 
a kvalitního podnikatelského prostředí. 

Tabulka 3: Zahraniční studie hodnotící výkonnost a dopad VTP 

autor země 
analyzované 
období 

publikováno 

Monck a kol. Velká Británie 1986 1988 
Massey, Quintas, Wield Velká Británie 1986, 1990 1992 
Westhead Velká Británie 1986, 1992 1997 
Luger, Goldstein USA 1989 1991 
Link, Scott USA 2001 2003 
Appold USA 1960 – 1985 2004 
Löfsten, Lindelöf Švédsko 1994 – 1996, 1999 2001, 2002, 2005 
Lindelöf, Löfsten Švédsko 1999 2003, 2004 
Ferguson, Olofson Švédsko 1995, 2002 2004 
Colombo, Delmastro Itálie 2000 2002 
Bakouros, Mardas, Varsakelis Řecko 2001 2002 
Fukagawa Japonsko 2001 – 2003 2006 
Squicciarini Finsko 2002 2008, 2009 
Tsai, Tsai Taiwan 2008 2010 

Zdroj: doplněno dle Squicciarini 2008 

 První významnou studii sledující přínos VTP pro firmy publikoval Monck a kol. v roce 1988. 
Hodnocení bylo založeno na obsáhlé databázi high-tech firem sídlících v britských VTP a mimo 
ně. V postupně aktualizované verzi byl tento soubor využit v řadě dalších studií. Přestože 
zahrnoval celou šíři ukazatelů (mj. uvádění nových produktů na trh, vazby na instituce VaV, 
podporu nových firem), závěry jsou smíšené. Autoři nedokázali jednoznačně potvrdit či vyvrátit, 
zda VTP skutečně plní roli facilitátora inovací. Massey, Quintas a Wield (1992) označili v názvu 
své knihy vědecké parky jako High-tech Fantasies, které ve skutečnosti mají pouze malý efekt 
při podpoře transferu technologií či růstu nových firem a z pohledu regionálního rozvoje 
kopírují stávající vzorec úspěšných a zaostávajících regionů. Obdobně kriticky uzavírá svou 
studii Westhead (1997), který nenalezl významné rozdíly v intenzitě VaV mezi firmami v parcích 
a mimo ně. Je ovšem třeba dodat, že výše zmíněné práce pochází z jediné (vyspělé) ekonomiky 
a z obdobného výběru firem. Vzhledem k tomu by naopak bylo překvapivé (a metodicky 
zajímavé), kdyby se studie v závěrech velmi lišily. 
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 Na druhou stranu, Bakouros, Mardas a Varsakelis (2002) na ojedinělém příkladu méně 
rozvinutých řeckých regionů odhalili nízkou efektivnost VTP při navazování aktivní spolupráce 
a networkingu. Autoři připisují selhání konceptu v řeckých podmínkách slabým zkušenostem 
univerzit v oblasti transferu technologií a v podpoře spin-off firem. Almeida, Santos a Silva 
(2008) doplňují problémovost užití konceptu v méně rozvinutých regionech o absenci poptávky 
(neexistence trhu na patřičné technologické úrovni), která nepodněcuje vznik NTBFs, a tím 
nepřímo brzdí rozvoj VTP. 

 Co se týká efektivnosti VTP, pozitivněji vyznívá skupina novějších skandinávských studií, 
ačkoliv ani zde nelze hovořit o jednoznačných závěrech. Lindelöf a Löfsten (2003) přisuzují 
v hodnocení prostředí parku kladný vliv na růst firem, zatímco Ferguson a Olofson (2004) 
považují rozdíly za nevýznamné. V dalších charakteristikách se rozchází i výsledky týchž 
autorů. Vazby na univerzity byly ve Švédsku četnější u firem sídlících v parcích (Lindelöf, 
Löfsten 2004), v ziskovosti však zmíněná skupina nepřevyšovala obdobné firmy sídlící mimo 
parky (Löfsten, Lindelöf 2005). Squicciarini (2009) ve finském prostředí potvrdil existenci 
spillover efektu a prospěšnosti VTP především pro firmy, které se připojí k parku velmi mladé. 
Analýza italských NTBFs (Colombo, Delmastro 2002) potvrdila důležitost VTP jako nástroje 
inovační politiky především v zemích, kde je inovační systém na národní úrovni slabý. Jeden 
z výsledků sdílí studie s prací Fukugawy (2006). V Itálii i v Japonsku existují silnější vazby mezi 
zasídlenými firmami a vysokými školami, než je tomu u ostatních podniků. 

 Luger a Goldstein (1991) posunuli těžiště analýzy z úrovně firem na srovnání parků 
samotných, když hodnotili, do jaké míry se parky podílí na vzniku nových pracovních míst 
v regionu. Další studie zpracované v USA přichází s obdobnými závěry ohledně spolupráce VTP 
a univerzity. Link a Scott (2003) odhalili, že parky lokalizované při univerzitě rostly rychleji než 
průměr. Appold (2004) řadí VTP mezi subjekty spíše čerpající z výzkumných aktivit v regionu 
než mezi ty, které by takové aktivity vytvářely. 

 

 Shrneme-li výsledky uvedených studií, lze souhlasit s tvrzením (mj. Monck, Peters 2009), že 
evidence, která by jednoznačně prokázala lepší prospěch firem sídlících ve VTP než těch 
ostatních, je slabá navzdory kvalitnějšímu podnikatelskému prostředí uvnitř parků. Z něj těží 
především nově založené firmy. Monck a Peters (2009) vidí příčiny neprůkazných výsledků 
v chybném výběru vzorku firem pro porovnání. Firmy sídlící mimo VTP jsou ve výběrech 
zpravidla starší a konsolidovanější, neboť vyhledat nové a malé firmy v databázích je poměrně 
obtížné. Výběrová kritéria navíc postrádají pevnou vazbu k charakteristikám, které ovlivňují 
rozvoj podniků. Aby se eliminoval zmíněný problém při výběru odpovídajícího vzorku firem, 
byla v této práci zvolena metodika pracující s porovnáním inovačních aktivit týchž společností 
před a po vstupu do VTP. 
  



Inspirace pro hodnocení vědeckotechnických parků 34 

4.3 OTÁZKY A HYPOTÉZY PRÁCE 

 Cíl této práce, jak bylo nastíněno v úvodu, spočívá ve snaze přispět k poznání reality VTP 
v Česku. V období po roce 2004, kdy Česko vstoupilo do EU a dostalo možnost čerpat podporu 
ze strukturálních fondů, stoupl tlak na vznik a implementaci inovační politiky. Doslova 
o záplavě (Sochor 2009) lze pak hovořit v případě nových projektů VTP, jednoho z klíčových 
nástrojů této politiky. 

 Podle informací autora nebyla prozatím v českém prostředí vytvořena práce, která by se 
v obdobném rozsahu věnovala analýze fenoménu VTP a jeho efektu na inovační aktivitu 
zasídlených firem. Stejně zaměřené studie vznikají od přelomu 80. a 90. let minulého století 
v zahraničí. Předkládaný text je však výjimečný v kombinaci dvou úrovní analýzy. První úroveň 
se prostřednictvím strategického profilu snaží o identifikaci specifických znaků jednotlivých 
parků, druhá sleduje v evolučním pohledu inovační aktivity zasídlených firem před a po vstupu 
do VTP. Ideou je tak komplexní analýza fungování VTP a jejich efektivnosti v Česku. 

 Znalostní ekonomika věnuje klíčovou pozornost technologickému pokroku a inovacím. Ty 
vytváří základní stavební kameny konkurenceschopnosti v podmínkách globální soutěže 
a klesajícího významu primárních výrobních faktorů. Teorie klastrů a inovačních systémů staví 
na předpokladu, že specifické charakteristiky prostředí iniciují tvorbu inovací. V případě klastrů 
hraje hlavní roli koncentrace oborově příbuzných firem, která při existenci podpůrných odvětví 
a dostatečné poptávce vytváří dynamické mikroekonomické prostředí a zvyšují tlak na tvorbu 
inovací. Koncept inovačních systémů staví na systémové perspektivě, která kombinuje aktéry 
s institucemi v širším slova smyslu, to vše podpořené vědomou snahou o rozvoj spolupráce 
mezi subsystémem produkujícím znalosti a sférou, která je aplikuje v tržní praxi. V částečné 
opozici k oběma zmíněným konceptům stojí důraz na firemně specifické zdroje 
konkurenceschopnosti. 

 

 Ať už je pravda na jedné nebo druhé straně, významnou roli v inovačním procesu hraje 
kreativita. Kreativní jedinec dokáže s pomocí svých znalostí identifikovat a využít příležitost. 
Tvořivost pomáhají rozvíjet vnější podněty. Hustá síť vazeb představuje kanály, kudy proudí 
mezi subjekty znalosti. V takovém prostředí jsou interakce četnější, dochází ke sdílení znalostí, 
interaktivnímu učení a inovační spolupráci. Charakter a aktivity VTP ho předurčují k tomu, aby 
se stal aktivním prostředníkem mezi subjekty. Množství vazeb uvnitř i vně parku, přítomnost 
konkurenčních firem a propojení vědecko-výzkumné sféry s tržním prostředím firem vytváří pro 
zasídlené podniky specifické prostředí. To by v duchu výše zmíněných teorií mělo iniciovat 
vznik inovací. Z tohoto tvrzení vyplývá první hypotéza práce: 

Hypotéza 1: Zasídlené firmy čerpají pozitivní efekty z prosté přítomnosti ve VTP 
i z poskytovaných služeb. Jejich inovační aktivita proto bude četnější a spolupráce 
intenzivnější po vstupu do parku, než byla v období před vstupem do parku. Stejná 
pravidelnost bude platit pro činnosti, které inovační aktivitu doprovází. VTP tak pomáhají 
firmám prosadit se v konkurenčním boji. 
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 Charakter VTP úzce souvisí s kontextem, ve kterém park vzniká. Regionální diferenciace 
prostředí Česka i rozdílnost důvodů, jež vedou k realizaci projektu, silně ovlivňují výsledný 
model parku. V návaznosti na toto tvrzení vzniká druhá hypotéza práce: 

Hypotéza 2: VTP v Česku se mezi sebou budou výrazně lišit. Klíčovou roli ve výsledném modelu 
parku bude hrát vlastnická struktura, resp. typ subjektu, který park zakládá. Univerzitou 
zřizované parky se budou silně lišit od těch, které zakládají privátní podniky. Naopak potřeby 
regionálních ekonomik nejsou v Česku natolik rozdílné, aby významně ovlivnily charakter zde 
sídlících VTP. Ty se proto v regionálním pohledu příliš lišit nebudou. 

 Třetí hypotéza souvisí s vývojovou fází národní ekonomiky. Česko prošlo v uplynulých 
20 letech procesem transformace od centrálně řízeného (socialistického) hospodářství k tržně 
orientované ekonomice. Neustále roste zaměření na aktivity s vyšší přidanou hodnotou. Na 
těchto aktivitách se významně podílí právě inovační podniky. Fáze vývoje, ve které se Česko 
nachází, se dá označit za cestu ke znalostně založené ekonomice po vzoru vyspělých zemí 
světa. V současné době ovšem neexistuje mezi inovačními firmami v Česku dostatečný 
potenciál nebo zájem o to, aby vyplnily kapacitu hromadně vznikajících VTP. Zvláště to pak 
platí v některých perifernějších lokalitách. 

Hypotéza 3: VTP se v Česku pro nízkou poptávku nebudou orientovat pouze na inovační firmy. 
Mezi zasídlenými subjekty bude nemalá část firem, které nevykazují inovační aktivitu a ani se 
charakterem svých činností neblíží high-tech sektoru. Využívají tak pouze mizivé procento 
výhod parku. Ze stejného důvodu budou VTP v Česku spíše všestranně zaměřené. Užší 
specializace a omezení přístupu některých oborů by totiž dále eskalovalo zmíněný problém. 

 

 Protože práce se nevěnuje pouze analýze VTP a zasídlených firem, ale popisuje některé další 
kontextuální charakteristiky, doplňují hypotézy ještě úžeji zaměřené pracovní otázky.  

Pracovní otázka 1: Odpovídá regionální diferenciace VTP rozdílům mezi regiony, které 
spočívají v intenzitě VaV, tvorbě inovací nebo zastoupení high-tech oborů? Respektuje tak 
lokalizace VTP stávající regionální vzorec nebo se snaží nivelizovat podmínky pro inovační 
podnikání v Česku? 

Pracovní otázka 2: Plní VTP spíše roli příjemce a aplikátora znalostí než jejich producenta? 
Ke kterému ze subsystému regionálního inovačního systému mají blíže? 

Pracovní otázka 3: Co představuje hlavní motivaci firem pro vstup do VTP, resp. v čem vidí 
představitelé VTP hlavní faktory své atraktivity? 
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5 METODIKA A DATA 

5.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 Před bližším seznámením s metodikou analytické části práce je vhodné upřesnit vymezení 
některých základních pojmů, které jsou v ní využívány. Koncept vědeckotechnického parku byl 
již dostatečně charakterizován v kapitole 3. Hodí se pouze zopakovat terminologickou 
neustálenost jednotlivých typů inovační infrastruktury, která přirozeně souvisí s obrovskou 
různorodostí v pojetí jednotlivých modelů. V souladu se Společností vědeckotechnických parků 
ČR (SVTP ČR) a v Česku běžnými konvencemi (mj. Švejda a kol. 2008) je termín 
vědeckotechnický park používán jako nadřazený pojem. Objektem zájmu jsou tedy subjekty, 
které můžeme při bližším pohledu zařadit do některé z variací konceptu VTP uvedených 
v kapitole 3.1. Mezi respondenty z řad parků se objevují zejména pojmenování 
vědeckotechnický park, technologický park, podnikatelské a inovační centrum (eventuálně BIC) 
nebo podnikatelský inkubátor. Aktivity jednotlivých projektů se velmi liší a nekorespondují 
plně s teoretickým chápáním zmíněných pojmů, proto mohou být při analýze zavádějící. Stejně 
jako doposud, i v dalších kapitolách je používán zastřešující termín vědeckotechnický park 
(VTP) pro různá zařízení inovační infrastruktury. 

 

 Současná literatura prakticky bez výjimky uznává tvorbu a difuzi inovací jako motor 
ekonomického růstu. Nastavení skutečně efektivní inovační politiky vyžaduje pozornost 
věnovanou konceptualizaci inovací a jejich měření. Teoretický výzkum inovačního procesu se 
ve svých počátcích orientoval zejména na detailní (kvalitativní) případové studie. V posledních 
dvou dekádách dále rostla potřeba kvantitativního hodnocení inovační výkonnosti, která se 
odrazila v rozvoji mezinárodně srovnatelné metodologie měření inovací a ve zdrojích dat 
(Žížalová 2009). Příkladem je společná iniciativa Eurostatu a Organizace pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj (OECD), ta dala vzniknout již třetí generaci tzv. Oslo manuálu, návodu pro 
sběr dat o inovacích. Hodnocení inovačních aktivit musí předcházet detailní vymezení 
užívaných pojmů. Následující definice vychází z metodiky obsažené v Oslo manuálu (OECD 
2005), který využívá ve svých publikacích i Český statistický úřad (ČSÚ). 

 Pojem inovace pochází z latinského slova innovare, které znamená obnovovat. V obecném 
významu tedy inovace představuje novinku, novost či obnovu v lidské činnosti a tvoří nedílnou 
součást života člověka. V inovačních šetřeních se obsah termínu zužuje na zlepšování 
a zdokonalování produkce výrobků a služeb, výrobního procesu a ekonomického potenciálu 
podniků (ČSÚ 2010a). 

 Významný přelom v chápání inovací jako zdroje ekonomického rozvoje přinesly práce 
Josepha Schumpetera (1934; 1942/1994). Schumpeter, na rozdíl od dřívějšího Marshallova 
statického (exogenního) pojetí, vidí zdroj ekonomických změn v endogenních silách. 
Podnikatelé „vytváří nové kombinace“ (Schumpeter 1934, s. 78). Inovace formují dynamický 
proces, ve kterém nové technologie nahrazují ty staré. Prostřednictvím radikálních inovací 
a průběžných změn (inkrementálních inovací nebo uplatňování stávajících znalostí v novém 
kontextu) je narušována současná struktura a vytváří se nová. Tento vývoj Schumpeter nazývá 
kreativní destrukcí. Z ekonomického pohledu se výrazně odlišuje vynález (invention) a inovace 
(innovation). Vynález se proměňuje v inovaci teprve v momentu, kdy se stane součástí 
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ekonomického systému v podobě produktu nebo aktivity. Schumpeter (1934 cit. v McCraw 
2007) specifikuje pět typů inovací: 

 uvedení nového produktu (který spotřebitelé ještě neznají) nebo vylepšeného produktu na trh 
 uplatnění nového způsobu výroby, která ještě nebyla vyzkoušená v daném odvětví 
 otevření nového trhu, tj. trhu dosud neobsazeného produkty z daného odvětví nebo dané země 

bez ohledu na to, jestli trh již dříve existoval 
 užití nového zdroje surovin nebo polotovarů, opět bez ohledu na to, jestli již dříve existoval 
 změna organizace podnikání, například vytvoření monopolistické pozice nebo její prolomení 

 Schumpeterovo široké pojetí inovací se přenáší do Oslo manuálu ve dvou liniích. První 
vyjadřuje chápání inovací jako produktových, procesních, marketingových i organizačních 
změn (viz příslušné definice níže). Druhá spočívá v zahrnutí radikálních i inkrementálních 
inovací vytvořených firmou nebo převzatých od jiného subjektu. Pro toto pojetí existují dva 
hlavní důvody: 1) i když jde pouze o inovaci z pohledu firmy, lze na ni v rámci podniku navázat 
a přijít s vlastními vylepšeními, 2) hlavní dopad inovací plyne právě z procesu difuze. Proto se 
šetření neomezují pouze na high-tech firmy, ale sledují i inovační aktivity v méně znalostně 
intenzivních odvětvích (OECD 2005). 

 Spíše než izolovanou událost představuje inovace proces, který se skládá z množství aktivit. 
Od prvotního nápadu, po uvedení do praxe (Love, Stephen 2009). S dynamikou procesu však 
přichází i obtíže v jeho měření. Systémový pohled na inovace posouvá ohnisko zájmu inovační 
politiky na instituce a spolupráci mezi subjekty. Přestože inovační šetření probíhají základně 
na úrovni firem, snaží se nově postihnout i roli vazeb mezi firmami a institucemi. V šetřeních se 
doporučuje rozdělit vazby do třech základních typů – otevřené zdroje informací, akvizice 
znalostí a technologií, inovační spolupráce (OECD 2005). 

 Otevřené zdroje informací jsou volně přístupné. Nevyžadují nákup technologií nebo práv na 
duševní vlastnictví, ani spolupráci s dalšími subjekty. Patří sem například spillover efekt. 

 Akvizice zahrnují nákupy externích znalostí nebo technologií. Ty mohou být obsaženy 
v kapitálovém zboží a službách. 

 Inovační spolupráce představuje aktivní součinnost s jinými subjekty na inovačních aktivitách. 

 Inovovaný produkt, proces, marketingová nebo organizační metoda musí být nové (nebo 
významně zlepšené) minimálně pro danou firmu. Další, vyšší stupněm spočívá v inovaci nové 
pro daný trh nebo odvětví. Jednotlivé stupně významně korelují s charakterem aktivit. Zatímco 
produkty nové pro trh vznikají převážně základním a aplikovaným výzkumem, produkty nové 
pro firmu (adopce technologií) souvisí s reakcemi na vývoj trhu (Tödtling, Lehner, Trippl 2006). 
Širší definice inovací, která zahrnuje i osvojení jinde vyvinuté technologie, má za následek 
zvýšení podílu firem, jež mohou být označeny za inovační. Důležitější, než pouhá informace, 
zda firma inovuje, je zjistit, jak a s jakými efekty pro její činnost. Společnou podmínkou pro 
všechny inovace je, že musí být zrealizované. V případě produktu nebo služby to znamená 
zavedení na trh, u ostatních typů se jedná o využití ve firemních operacích. „Není inovací, když 
firma přestane něco dělat, i pokud to zvýší její výkonnost“ (OECD 2005, s. 56). 
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 Dále následuje vymezení čtyř typů inovací tak, jak je doporučuje Oslo manuál a používá při 
šetření ČSÚ (2010a, s. 7 – 8). Větší pozornost je věnována technickým inovacím (produktové 
a procesní), které jsou v literatuře uváděny jako klíčové. Marketingové a organizační inovace 
lze dohromady označit jako netechnické, pro účely této práce představují méně významné typy, 
proto v dotazníku nebyly zahrnuty. Pro kompletní přehled obsahuje následující oddíl ve 
zkrácené podobě i jejich definici. 

 „Produktová inovace představuje zavedení zboží nebo služeb nových nebo významně 
zlepšených s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. To zahrnuje významná 
zlepšení v technických specifikacích, komponentech a materiálech, software, uživatelské 
vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristikách. Na rozdíl od inovací procesu jsou přímo 
prodávané zákazníkům.“ 

Nové výrobky se od dřívějších významně liší svými vlastnostmi nebo zamýšleným užitím (např. 
přenosný MP3 přehrávač). Významná zlepšení stávajících výrobků se mohou objevit 
v materiálech, funkcích, designu a jiných charakteristikách zlepšujících výkonnost. Inovace 
služeb mohou zahrnovat významná zlepšení v efektivnosti nebo rychlosti jejich poskytování 
(např. internetové bankovnictví), přidání nových funkcí nebo zavedení zcela nových služeb. 

 „Procesní inovace představuje zavedení nové nebo významně zlepšené produkce 
(výrobních metod) nebo dodavatelských metod. To zahrnuje významné změny ve výrobní 
technice, zařízení nebo softwaru a distribučních systémech. Patří sem i snížení ohrožení 
(zátěže) životního prostředí či bezpečnostních rizik.“ 

Procesní inovace mohou obsahovat podstatné změny v zařízení, softwaru, proceduře nebo 
technice, které jsou užívány při dodávání služeb (automatizovaná výrobní linka, GPS navigace 
v logistických firmách apod.). Tytéž změny mohou být uplatněny rovněž v podpůrných 
činnostech, jako jsou nákup, účetnictví či údržba. 

 „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 nebo otevření nových 
trhů. Změny musí být součástí nového, širšího konceptu nebo marketingové strategie. 

 „Organizační inovace představuje zavedení nové organizační metody v podnikových 
obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo externích vztazích s cílem zkvalitnit 
inovační kapacitu podniku či charakteristiky výkonnosti.“ 

Organizační inovace může obsahovat zavedení nových postupů při sdílení znalostí v podniku, 
rozdělení odpovědnosti apod. Musí být výsledkem strategického rozhodnutí managementu. 

 Inovační šetření pracují v první řadě s úrovní firem. Podle aktualizované metodiky Eurostatu 
z roku 2010 se za inovační podniky považují ty společnosti, které v uvedeném období zavedly 
některý ze čtyř typů inovací (ČSÚ 2010a). 
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5.2 ZPŮSOB ANALÝZY 

 Metodika tvoří jednu z klíčových částí každého hodnocení, proto dostává i zde svůj prostor. 
Analytická část práce vychází z vlastního statistického šetření. Detailní znalost postupu, kterým 
byly výsledky získány, tedy představuje nezbytný podklad pro jejich interpretaci. Proto jsou 
dále popsány metody sběru dat, výběr dotazovaných subjektů, teoretické podklady pro 
přípravu dotazníku, průběh šetření a na závěr jeho výsledky. 

 

5.2.1 METODY SBĚRU DAT A VÝBĚR RESPONDENTŮ 

 Analytická část práce se skládala z několika fází. Ještě před jejím započetím byla na základě 
rešerše literatury hledána obecná doporučení a vhodné metodiky pro hodnocení VTP. Zásadní 
studie, které sloužily jako inspirace pro tuto analýzu, byly diskutovány v kapitole 4.2. První fáze 
empirické části práce se věnovala širšímu kontextu, ať už institucionálnímu prostředí 
a inovační infrastruktuře, nebo pozici Česka a jeho regionů v mezinárodním srovnání 
konkurenceschopnosti a tvorby inovací. Hodnotící dokumenty vázané přímo na problematiku 
VTP vznikaly v průběhu posledních let především v souvislosti s čerpáním prostředků ze 
strukturálních fondů EU a obsahují velmi cenné informace o většině stávajících projektů. 
Následně bylo využito dvou dotazníkových šetření. První z nich na úrovni VTP hodnotilo 
charakterové vlastnosti a popisovalo fungování jednotlivých projektů s cílem popsat rozdíly 
mezi parky, porovnat je s teoretickými modely a případně odvodit příčiny jejich odlišností. 
Druhé šetření na úrovni podniků posuzovalo úspěšnost, lépe řečeno efekt VTP ve vztahu 
k inovačním aktivitám zasídlených firem. Ten byl zjišťován pro dvě období, před vstupem firmy 
do VTP a po něm. Analýza tak zahrnuje jednak statickou složku, kterou zastupují 
charakteristiky VTP vázané k období vzniku práce, i dynamickou složku všímající si vývoje 
inovační aktivit firem v čase. 

 Hodnocení využívá jako stěžejní metodu u obou typů subjektů (u VTP i zasídlených firem) 
dotazníkové šetření. Tato forma sběru dat podle názoru autora nejlépe vyhovuje charakteru 
práce, protože jejím výsledkem jsou kvantitativní, objektivně porovnatelné indikátory. Ačkoliv 
mezi obecné problémy dotazníkového šetření patří nízká návratnost, byly dotazníky 
upřednostněny před osobními rozhovory z několika zásadních důvodů. Prvním důvodem byla 
naprostá standardizace získaných odpovědí, kdy každý respondent (opomineme-li dva odlišné 
typy dotazníku) reaguje na stejné otázky nebo volí z předdefinovaných odpovědí. I když se 
jedná o jistou redukci informace vzhledem k tomu, že nabízené odpovědi nemusí zcela přesně 
odpovídat situaci respondenta, byly uzavřené či polouzavřené otázky upřednostněny. 
Věrohodnější obraz reality dotváří emailová komunikace, prostřednictvím které představitelé 
VTP a firem sdělovali doplňující vyjádření. 

 Vlastní dotazníková šetření VTP a zasídlených firem představují stěžejní část a hlavní výzvu 
hodnocení. Přímo se také váží k hypotézám a reagují na cíl práce. Získání takto obsáhlých 
a aktuálních dat bylo nezbytné pro zachycení velmi složité a různorodé situace fenoménu VTP 
v Česku. Samotné šetření se skládalo z několika částí. V rámci rozhodnutí o populaci a vzorku 
byly určeny relevantní subjekty a vyhledány jejich kontaktní údaje. Rozsah populace umožnil 
plošné šetření, tj. oslovení všech subjektů. Následovala konstrukce nástrojů pro sběr dat 
spočívající v přípravě dotazníků, rozvaha o způsobu analýzy výsledků a navázání spolupráce 
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s patřičnými institucemi. Vlastní šetření probíhalo po dobu 4 týdnů v měsíci únoru a březnu 
2011. Závěrečná fáze zahrnovala zpracování dotazníků a analýzu získaných dat. Pilotní studie 
byla v případě tohoto šetření vynechána, neboť na základě obsahové analýzy dřívějších prací 
a konzultací s experty se dalo předpokládat, že dané informace jsou v populaci dostupné. 

 Klíčový moment pro efektivnost dotazníkového šetření znamenalo zapojení významných 
organizací, pro které představuje problematika VTP hlavní činnost nebo jednu z nich. Od 
spolupráce s těmito subjekty si autor sliboval vyšší důvěryhodnost dotazníkového šetření pro 
respondenty i možnost využití výsledků mimo akademickou půdu, institucemi i samotnými 
parky pro zkvalitnění jejich práce a podpory. Za tímto účelem byly kontaktovány tři organizace. 
IASP s prosbou o poskytnutí metodiky k hodnocení strategického profilu VTP (viz dále), SVTP ČR 
s žádostí o zaštítění dotazníkového šetření VTP a nakonec Agentura pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest, rovněž s žádostí o zaštítění dotazníkového šetření a navíc o poskytnutí 
interních materiálů týkajících se čerpání programu Prosperita. Všechny jmenované subjekty 
žádosti vyhověly s tím, že výsledky šetření jim budou zpřístupněny. 

 Výběr respondentů probíhal v souladu se dvěma stupni analýzy. Nejprve byly vytipovány 
provozované VTP, následně dohledány v nich zasídlené firmy. Vzhledem ke zvolené metodě 
šetření (elektronický dotazník) nebyl rozsah analýzy omezen rozpočtem ani jinými technickými 
limity, pouze množstvím relevantních subjektů, k nimž se podařilo dohledat kontaktní 
informace. V obou případech, u VTP i u zasídlených firem, byli s prosbou o vyplnění dotazníku 
osloveni vedoucí představitelé managementu, ve valné většině ředitelé či majitelé. U těchto 
osob se předpokládá nejširší znalost stavu a charakteru spravovaného subjektu. 

 Jako zdroj informací o provozovaných VTP v Česku primárně sloužil Katalog VTP, který na 
svých internetových stránkách provozuje SVTP ČR5

 
5 SVTP ČR – Katalog VTP <http://www.svtp.cz/katalog> [16.2.2011] 

. Parky jsou v Katalogu rozděleny do tří 
kategorií – akreditované, další provozované a připravované. Do šetření byly zahrnuty všechny 
provozované parky (tj. akreditované a další provozované) mimo VTP Žilina, který je sice členem 
SVTP ČR, ale nenachází se na území Česka. Parky z kategorie připravované do šetření nebyly 
zahrnuty, buď se jedná o projekty v různých stádiích přípravy (projektové, stavební apod.) nebo 
o subjekty plnící v současnosti jiné funkce, než jsou typické pro VTP (např. Technologické 
centrum AV ČR). Konečný soubor sledovaných VTP se tedy sestával z 34 subjektů. 

 Soubor firem byl vybírán s úmyslem plně pokrýt podniky zasídlené ve sledovaných VTP. 
Z veřejně dostupných zdrojů (především internetových prezentací parků a Katalogu SVTP ČR) 
byly vybrány společnosti, které jsou podle prezentovaných údajů členy VTP nebo se nachází 
v jeho inkubátoru. Z těchto zdrojů vzešlo 423 subjektů. Ze souboru byly vyřazeny ty, které 
nemají charakter samostatných privátních společností (Regionální rozvojové agentury, 
univerzitní pracoviště apod.) nebo zastávají ve VTP provozní funkce (např. provoz kantýny). Po 
filtrování zůstalo v souboru 351 podniků, na které se zároveň podařilo dohledat kontaktní 
informace a které mohly být následně osloveny dotazníkem. 
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5.2.2 PŘÍPRAVA DOTAZNÍKŮ A POSTUP ŠETŘENÍ 

 Při sestavování dotazníků byla respektována odlišnost subjektů (VTP a firem) i rozdílné cíle 
obou úrovní analýzy. Pro šetření tak vznikly dva zcela samostatné dotazníky. Respondenti byli 
k účasti na šetření pozváni prostřednictvím emailu, který obsahoval průvodní dopis dotazníku. 
Pro zvýšení návratnosti bylo použito jmenovité oslovení ředitelů VTP a firem. Ze stejného 
důvodu bylo v hlavičce uvedeno logo agentury CzechInvest jako zaštiťující instituce. Cíle 
a metody práce byly také prezentovány na jednání valné hromady SVTP ČR. Závěr dopisu 
obsahoval dva odkazy, první pro zobrazení dotazníku a druhý pro vyřazení respondenta 
z databáze šetření v případě, že nechtěl být dále oslovován. Závěrečná podoba průvodních 
dopisů i dotazníků byla konzultována s oběma spolupracujícími organizacemi. 

 K sestavení online dotazníků byl použit volně dostupný program LimeSurvey. Každý 
respondent obdržel specifický identifikátor, který byl součástí odkazu a který umožnil příchozí 
odpovědi identifikovat. Volně přístupné verze obou dotazníků jsou k nahlédnutí pod odkazy 
uvedenými v poznámce6

 Osa 1 (Lokalizace a prostředí) sleduje geografickou lokalizaci VTP s ohledem na blízkost města 
a další charakteristiky popisující atraktivitu prostředí parku pro zaměstnance firem. 

, tištěné podoby jsou zařazeny do příloh této práce. Oba formuláře jsou 
rozděleny do tematických bloků. Otázky na sebe logicky navazují a dělají dramaturgii 
dotazníku přehlednější. Přestože se některé otázky ptají na poměrně specifické jevy (např. 
jednotlivé typy inovací), bylo snahou je formulovat jednoduše, a to i za cenu určité ztráty 
přesnosti. Nároky dále snižuje interaktivní dramaturgie dotazníku. Pokládány jsou pouze ty 
otázky, které korespondují s dřívějšími odpověďmi, což podstatně zkracuje dobu vyplnění. 

 

 Dotazník pro hodnocení VTP pokládá celkem 60 otázek. Díky vyřazovacím otázkám ale 
respondent prochází vždy pouze částí z nich. Rozsah dotazníku byl do značné míry ovlivněn 
využitím metodiky IASP, která v rámci projektu nazvaného Strategigram (takto je označován 
i předkládaný dotazník) shromažďuje strategické profily členských VTP v interní databázi. 
Metodika byla pro účely této práce poskytnuta na základě osobního prosby směřované 
k autorovi projektu, generálnímu řediteli IASP, Luisi Sanzovi a jeho kolegům. Pro maximální 
možné zkrácení dotazníku byly vynechány otázky na údaje dostupné z jiných zdrojů. Oproti 
původní metodice Strategigramu bylo do dotazníku zakomponováno ještě 6 vlastních otázek, 
jež dokreslují vazbu VTP na prostředí i podobnost teoretickým příkladům. 

 Profil VTP je hodnocen pomocí 7 strategických os. Snahou je získat celkový pohled na 
charakter parku a jeho zapojení do systému inovačního podnikání. Koncové body každé z os 
reprezentují strategické zaměření na opačných pólech daného spektra. Žádný z extrémů není 
nadřazený, tudíž nejde o hodnocení na stupnici lepší – horší. Krajní hodnoty +10 nebo -10 na 
některé z os neznamenají absenci druhého extrému v aktivitách parku. Pouze vyjadřují jasný 
důraz na to, co označený extrém reprezentuje. Každá osa bere v potaz množství indikátorů, těm 
jsou následně s pomocí ad hoc softwaru přidělovány váhy. Výsledek výpočtu pak determinuje 
umístění na dané ose. Dále následuje vysvětlení významu jednotlivých os (viz Sanz 2007). 

 
6 Strategigram – http://vtp.thosting.cz/limesurvey/index.php?sid=35786&lang=cs; 
   FirmSurvey – http://vtp.thosting.cz/limesurvey/index.php?sid=88223&lang=cs 



Metodika a data 42 

 Osa 2 (Pozice v technologickém proudu) vyjadřuje důraz, který VTP přikládá producentům 
technologií a znalostí oproti jejich uživatelům. 

 Osa 3 (Cílené společnosti) určuje, zda je hlavní důraz VTP soustředěn na podporu nových firem 
nebo zavedených společností. Jinými slovy, osa ukazuje relativní důležitost inkubace. 

 Osa 4 (Stupeň specializace) poukazuje na eventuální specializaci VTP na určité technologické 
sektory nebo jeho všestrannost. 

 Osa 5 (Cílené trhy) určuje priority týkající se trhů, na něž se VTP zaměřuje. Rozlišuje především 
orientaci na lokálních/regionální a národní (popř. zahraniční) společnosti. 

 Osa 6 (Networking) ukazuje, jak se VTP zapojuje do sítí. V některých VTP sleduje networking 
jasnou koncepci a má přiřazen vlastní rozpočet, jiné parky k němu přistupují volněji. 

 Osa 7 (Model řízení) si všímá dalších charakteristik mimo spíše popisný model vlastnické 
struktury. Osa usiluje o vytvoření modelů nebo stylů řízení VTP.  

 

 Dotazník pro hodnocení aktivit firem ve vazbě na VTP (FirmSurvey) obsahuje 21 otázek. 
Rozsahem i dobou potřebnou k vyplnění je tedy zhruba poloviční. Částečně vychází 
z formuláře, který využívá ČSÚ k hodnocení inovačních aktivit podniků v Česku (viz ČSÚ 2010a). 
Dotazník je přizpůsoben pro hodnocení vlivu VTP tím, že zjišťuje inovační aktivity ve dvou 
obdobích, kde dělící moment představuje vstup firmy do VTP. Skládá ze 4 tematických bloků. 

 V prvním tematickém bloku jsou zjišťovány kontextuální znaky firmy, tj. její stáří, původ 
a dominantní technologický sektoru. Druhá část sleduje inovační aktivity podniků odděleně pro 
období před vstupem a po vstupu do VTP. Třetí tematický blok se týká informačních zdrojů 
a forem spolupráce. Firma zde identifikuje subjekty, které jí slouží pro čerpání znalostí 
i zpětnou vazbu na její produkty, určí také intenzitu spolupráce s partnery. Specificky je pak 
vyzdvižena vazba na vysokou školu. Závěrečná část se přímo váže na efekty, které má 
lokalizace firmy ve VTP. Sleduje tři základní otázky. Co je podstatou atraktivity VTP, jaké služby 
VTP poskytuje a nakonec jaké jsou pozorované efekty VTP pro charakteristiky a aktivity firmy. 

 

5.2.3 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

 Celková doba mezi rozesláním dotazníků a příjmem posledních odpovědí přesáhla 4 týdny. 
Po uplynutí prvního a druhého týdne bylo šetření připomenuto těm respondentům, kteří na 
výzvu žádným způsobem nereagovali. U zástupců VTP pak ještě následovalo telefonické 
požádání o vyplnění dotazníku. Autor průběžně prostřednictvím emailu nebo telefonátů 
reagoval na dotazy respondentů, popř. řešil problémy při vyplňování. Tento individuální přístup 
se ukázal jako velice významný. Řada respondentů sdělila svou negativní zkušenost 
s dotazníky či přílišnou administrativní zaneprázdněnost. Na základě opětovného požádání 
a vysvětlení důležitosti jejich odpovědí ale posléze někteří z nich dotazník vyplnili. 

 S dotazníkem bylo jmenovitě osloveno 34 VTP a 351 firem. Celkem se podařilo shromáždit 
22, resp. 127 dokončených formulářů a některé další emailové komentáře. Součástí průvodního 
dopisu byl i odkaz, který sloužil k přímému odmítnutí účasti na průzkumu. Ten využili 2, resp. 
64 respondentů. Poměrně nízký počet odmítnutí může být odůvodněn tím, že řada 
dotazovaných průvodní dopis ani v celé délce nečte, proto tuto možnost nezaznamená. Shrnutí 
návratnosti dotazníků je náplní tabulky 4. 
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Tabulka 4: Výsledky šetření – návratnost dotazníků 
  odeslané 

dotazníky 
odmítnutí 

účasti 
odpovědi na dotazník 

  celkem souvisí* nesouvisí * 

Strategigram 
počet 34 2 22 --- --- 

% 100,0 5,9 64,7 --- --- 

FirmSurvey počet 351 64 127 78 49 
% 100,0 18,2 36,2 22,2 14,0 

Poznámka: * Souvisí aktivity firmy s VTP? – úvodní vyřazovací otázka, pouze FirmSurvey 
Zdroj: vlastní šetření 

 Zásadní význam pro výsledky firemního šetření měla první otázka, která se podniků ptala, 
zda se jejich aktivity nějakým způsobem váží k VTP. Velké množství respondentů překvapivě 
označilo druhou možnost, tzn. „aktivity firmy nesouvisí s VTP“. Vysvětlení může spočívat v roli 
některého ze tří faktorů. Prvním může být snaha vyhnout se odpovědím, která je ovšem 
v rozporu s možností odmítnout účast na šetření prostřednictvím odkazu v průvodním dopisu.  

 Další vysvětlení staví na nízké provázanosti aktivit firem a VTP, jež spočívá pouze 
v pronájmu prostor v areálu, jinak jsou aktivity podniku zcela bez vazby na park. Toto 
odůvodnění bylo podpořeno několika emailovými zprávami a faktem, že více než polovina 
z firem, které takto odpověděly, podle údajů VTP nebo vzhledem k adrese sídla skutečně 
využívá prostory parku. Odůvodnění je do jisté míry v souladu s teoretickou částí práce, jež 
upozorňuje, že blízkost dalších firem vytváří určité nehmotné externality, z kterých podniky 
„nevědomky“ čerpají, a jenom podporuje kritiku úzkého chápání VTP pouze jako fyzické 
infrastruktury (mj. Hansson, Husted, Vestergaard 2005). Širší efekty na prostředí jsou tak 
opomíjeny. 

 Posledním ze tří faktorů představuje nedůslednost ve zveřejňování seznamů zasídlených 
firem. Přitom se jedná o velmi cennou informaci nejen pro práce tohoto typu, ale rovněž pro 
potenciální klienty parku. Informace o zasídlených firmách může být významným prvkem 
v rozhodování o vstupu do VTP. Extrémní rozdíly lze pozorovat v kvalitě internetových 
prezentací VTP i v dalších zdrojových materiálech. Často zcela chybí informace o parku 
samotném, nehledě na členské společnosti. Právě neaktuálnost a nekompletnost dostupných 
informací o zasídlených firmách byla důvodem pro zařazení vylučovací otázky na začátek 
dotazníku.  

 

 Samotná analýza dat probíhala opět odlišně pro Strategigram a FirmSurvey. Společnými 
kroky byla editace dat spojená s logickou kontrolou a ověřením, zde se všechny záznamy 
shodují s cílovou populací. V případě dotazníku pro VTP byly izolovány odpovědi převzaté 
z metodiky Strategigramu a doplněny o údaje z dalších zdrojů. Kompletní soubor s komentáři 
byl následně odeslán do kanceláře generálního ředitele IASP, kde byly na základě předchozí 
domluvy vytvořeny strategické profily VTP. Externí vyhodnocení bylo důsledkem interního 
charakteru metodiky, zejména vah indikátorů uvnitř každé z os. Výsledky firemního šetření byly 
hodnoceny pouze na základě vlastního statistického zpracování. Vzhledem k omezené 
reprezentativnosti shromážděných dat sloužily k jejich interpretaci především metody 
deskriptivní statistiky. Diskuze výsledků je předmětem osmé kapitoly. 
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6 INOVAČNÍ POLITIKA A INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC 

 VTP se výrazně prosazují jako nástroje inovační politiky. Pro pochopení postavení, které 
parky v systému podpory inovačního podnikání mají, musíme vzít v úvahu celý kontext a vývoj 
přístupů k inovační politice. Ta v Česku nemá dlouhou tradici, o to výrazněji se však aktuálně 
vyvíjí. Poté, co se v roce 2004 stalo Česko členem EU, je zdejší institucionální prostředí 
vystaveno silnému vlivu Bruselu. Ten se neprojevuje jenom v harmonizaci společných cílů 
(Lisabonská strategie), ale zejména skrze finanční prostředky proudící z evropské pokladny. 
Institucionální prostředí a v užším pohledu rovněž inovační infrastruktura vytvářejí kontext, ve 
kterém VTP vznikají a plní své úkoly. Proto je jim věnována následující kapitola. 

 

6.1 KONTEXT INOVAČNÍ POLITIKY 

 Intervence cílící na uplatnění nových myšlenek využívají celé řady nástrojů či aktivit, které 
jsou zahrnovány pod souhrnné označení inovační politika. Lundvall a Borrás (2005) popisují 
dvě krajní varianty inovační politiky. První se snaží podporou jednotlivých projektů přímo 
posilovat pozici vědy a výzkumu nebo rozvíjet inovační podnikání. Předpokládá, že firmy vědí, 
co je pro ně nejlepší, a jednají podle toho, proto do jejich vzájemných vztahů nezasahuje. 
Druhá varianta vychází z konceptu inovačních systémů. Jejím základním cílem je tvorba 
a rekonstrukce vazeb mezi aktéry v systému. První koncepci odporuje tím, že příklady dobré 
praxe se mezi firmami nešíří zcela bez bariér, a snaží se vytvářet takovou architekturu vazeb, 
kde tyto bariéry budou co možná nejmenší. Rozvoj znalostní základny musí doprovázet stejný 
posun v aplikační sféře, jinak se pouze zvyšuje propast mezi rozsahem poznání a absorpční 
kapacitou pro jeho uplatnění. Jsou to firmy, kdo musí vyvinout velké množství snahy, ale 
národní prostředí, ve kterém operují, hraje významnou roli (Nelson 1993). Je tedy logické 
věnovat patřičnou pozornost infrastruktuře, která je pro konkurenceschopnost firem tak 
důležitá. 

 Ačkoliv politika na podporu výzkumu a inovací byla v centru zájmu EU po několik desetiletí, 
Lisabonská strategie ještě zdůraznila roli inovací jako cesty k řešení řady evropských 
problémů. Inovace jsou dnes chápány jako klíčový prvek napříč současnými evropskými 
politikami (EC 2010) a nestojí stranou zájmu ani české vlády. Strategie hospodářského růstu ČR 
z roku 2005 zdůrazňuje „kontinuální přípravu a zavádění všech typů inovací“ jako základní 
podmínku pro udržení konkurenceschopnosti ekonomiky (Úřad vlády ČR 2005, s. 27). Nově 
schválená Národní politika výzkumu, vývoje a inovací (Úřad vlády ČR 2009) zavádí opatření, 
která povedou k lepšímu fungování celého systému a reagují na jeho současné nedostatky. 
Kompetence se nyní dělí mezi řadu subjektů, díky čemuž je podpora silně fragmentovaná 
a obtížně se koordinuje její strategické zaměření. Podpora vědy nereaguje na skutečné potřeby 
a poptávku, malý důraz je kladen na uživatelskou sféru a aplikaci výsledků. Převládají investice 
do fyzické infrastruktury a zaostává podpora měkkých projektů. Díky čerpání finančních zdrojů 
z EU se podařilo rozšířit inovační infrastrukturu, její činnost ale není dostatečně efektivní a trpí 
nedostatkem kvalitních podpůrných služeb, které by pomohly překonat problémy spojené 
s aplikací poznatků v praxi. Poučení jsou zřejmá, vědecké úsilí je třeba vzhledem k omezeným 
kapacitám koncentrovat do rozvoje několika mála oblastí, ve kterých existuje dostatečný 
potenciál. Jeho výsledky musí být přístupné pro podnikovou sféru a soustavně využívané 
v praktických inovacích (Úřad vlády ČR 2009). 
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 V teoretické diskuzi inovačních systémů i v dokumentech evropské inovační politiky se 
objevují doporučení podložená příklady úspěšných regionů. Žížalová (2010) ukazuje odlišný 
charakter českého inovačního systému/systémů a omezenou aplikovatelnost zkušeností často 
metropolitních a vyspělých regionů v národním kontextu. V Česku stále přetrvává dědictví 
plánované socialistické ekonomiky v podobě nabídkově orientovaného modelu výzkumu, který 
vychází z lineárního pojetí inovačního procesu a omezuje rozvoj horizontální spolupráce 
a interaktivního učení. Inovační systém zůstává nadále fragmentovaný. Úloha regionálních 
univerzit spočívá především v přípravě odborně vzdělané pracovní síly. Aplikovaný výzkum je 
omezen na několik málo velkých podniků nebo na nově vzniklé technologicky založené firmy, 
které ale vzhledem ke své velikosti reprezentují jen malý podíl z trhu. Přestože zahraniční firmy 
investují do výzkumu relativně více než domácí, jejich hlavní činnost spočívá v drobných 
inovacích a adaptaci produktů na lokální trhy (Žížalová, Csank 2009). Geografický blízkost 
představuje sice jeden z faktorů při navazování inovační spolupráce, přichází ale do hry jen 
pokud druhá strana poskytuje odpovídající znalosti, vztah je podložen vzájemnou důvěrou 
a společnou obchodní strategií (Žížalová 2010). 

 Inovační politika na rozdíl od té vědeckotechnické nemůže v Česku stavět na již existujících 
institucích a finančních mechanismech. Slabá důvěra mezi komerční a akademickou sférou je 
dále zvýrazněna absencí mezičlánku mezi základním výzkumem a komerční sférou, který před 
rokem 1989 z hlavní části obstarávaly výzkumná pracoviště velkých státních podniků. 
V regionech schází relevantní aktéři s nezbytnými kompetencemi a zkušenostmi (Blažek, Uhlíř 
2007). Hlavní výzvu představuje budování silných vazeb mezi výzkumnými organizacemi, 
firmami a dalšími hráči. Rovněž je třeba změnit praxi, kdy je podpora směřována k „institucím 
se správným jménem jako vědeckotechnický park nebo podnikatelský inkubátor, namísto 
podpory žádoucích aktivit vedoucích k měřitelným změnám“ (Blažek, Uhlíř 2007, s. 883). 

 

6.2 INOVAČNÍ INFRASTRUKTURA V ČESKU 

 Inovační infrastrukturu lze stručně charakterizovat jako dynamický systém, který vytváří 
rámec pro rozběhnutí a fungování inovačního procesu. Infrastruktura buduje systém vztahů 
mezi subjekty v prostředí, usnadňuje komercializaci výsledky VaV a zajišťuje zpětnou vazbu 
trhu (Úřad vlády ČR 2004). Platformu pro součinnost všech relevantních aktérů tvoří Systém 
inovačního podnikání (SIP). Ten se skládá ze čtyř základních bloků – hlavních partnerů (mj. 
Vláda a Parlament ČR, pracoviště VaV, CzechInvest), ústředních orgánů státní správy 
(ministerstva), partnerů sdružených v Asociaci inovačního podnikání ČR a podnikatelských 
subjektů (mj. VTP). „Podnikatelské subjekty, zejména inovační firmy, tvoří základ [SIP]“ (Švejda 
a kol. 2007, s. 41). SIP opomíjí roli klientů a spotřebitelů, kteří vytváří zpětnou důležitou vazbu 
směrem k dalším subjektům (Úřad vlády ČR 2004). Finanční, informační a hmotné toky mezi 
subjekty tvořícími inovační infrastrukturu (v širším pojetí tedy včetně zahrnutí trhu) ukazuje 
schéma na obrázku 8. Zahrnutí trhu ve finančních tocích je velmi důležité, neboť trh je 
prostřednictvím daní zdrojem významného podílu prostředků, které do vědy a výzkumu putují. 
Návrat hodnoty v podobě poznatků a jejich tržní aplikace je nezbytnou podmínkou pro 
fungování celého systému. 
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Obrázek 6: Hlavní toky uvnitř inovační infrastruktury Česka 

 
Zdroj: upraveno dle Holec, nedatováno 

 Z obrázku 6 je patrné, které typy subjektů tvoří základní prvky inovační infrastruktury 
v Česku. Jak bylo uvedeno v kapitole týkající se inovačních systémů, můžeme zde rozlišit dvě 
hlavní sféry – první znalosti převážně vytváří (subjekty v bloku věda a výzkum) a druhá je 
aplikuje v tržní praxi (firmy). Mimo tuto základní linii stojí instituce, které vytváří obecné 
regulativy (vláda, ministerstva), a doplňující subjekty starající se o zabezpečení financování 
apod. V uzlovém bodě celého systému pak najdeme ty části inovační infrastruktury, které 
spolupracují s oběma hlavními sférami, zprostředkovávají zpětné vazby trhu a vytvářejí zázemí 
pro přenos znalostí. Do této skupiny můžeme zařadit právě VTP nebo centra pro transfer 
technologií (CTT). Pozice VTP v inovačním systému byla již dostatečně popsána v kapitole 3. 
CTT jsou obyčejně zakládána při výzkumných institucích, snaží se usměrnit tok znalostí 
a výsledků VaV k potenciálním zákazníkům, komunikují s oběma stranami nebo poskytují 
specializované služby týkající se ochrany duševního vlastnictví. 

 Při určité míře generalizace lze tvrdit, že oba znalostní subsystémy (produkční i aplikační) 
jsou reprezentovány dostatečným množstvím subjektů. Inovační infrastruktura ale stále 
postrádá efektivní spojovací článek mezi subsystémy. V případě VTP, CTT nebo PI stále není 
možné tvrdit, že mají v systému vybudovanou pevnou pozici a dostatečně plní svou roli. 

 Mezi opakovaně zmiňované slabiny inovační infrastruktury v Česku patří absence rizikového 
kapitálu (VC), který představuje důležitý nástroj pro financování počátečních fází rozvoje firmy. 
Příčinnou jsou institucionální překážky (daně, regulativy), ale také nedostatečná poptávka po 
tomto druhu investic ze strany cílových podnikatelů (Klusáček, Kučera, Pazour 2008). VC 
poskytuje prostředky na projekty, které mají velký potenciál, ale vzhledem k jejich rizikovosti 
nedosahují na podporu z klasických zdrojů (bankovní úvěry apod.). Fond nebo tzv. business 
angel přebírá část vlastnických práv ve firmě, spolupodílí se na jejím řízení (často disponuje 
specifickým know-how) i na rozdělení zisků plynoucích z úspěšných projektů 7

 
7 BusinessInfo – Základní informace o rizikovém kapitálu <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-stredni-
podnikani/alternativni-financovani-pomoci-business/1000503/10550/> [16.2.2011] 

. VC patří 
v rozvinutých ekonomikách (tradici má zejména v USA) mezi klíčové subjekty inovační 
infrastruktury, v Česku se zatím prosazuje jen velmi omezeně. 
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 S rozvojem konceptu VTP začaly vznikat i podpůrné instituce sdružující parky na národní 
bázi nebo na základě splnění mezinárodně platných kritérií (např. EBN pro certifikovaná BIC). 
V Česku je nejvýznamnější takovým subjektem Společnost vědeckotechnických parků ČR (SVTP 
ČR), na mezinárodní úrovni pak IASP. 

 SVTP ČR byla založena roku 1990 s cílem vytvářet předpoklady pro přípravu a provoz VTP. 
Hlavní činnost Společnosti představují VaV v oblasti přípravy, zakládání, provozu a dalším 
rozvoji VTP. Veškeré další aktivity doplňují a rozvíjí hlavní činnost. Patří sem mj. aktivní účast 
na vytváření Národní sítě VTP a provoz elektronického Katalogu VTP. Vedle toho SVTP ČR 
posuzuje kvalitu projektů pomocí akreditačního procesu. V současnosti probíhá již 10. etapa 
akreditace VTP. Aktuální kritéria vyžadují8

 vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel 

: 

 inkubátor malých a středních inovačních firem (s minimálně 5 podniky) 
 transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů) 
 výchovu k inovačnímu podnikání (účast na přípravě odborníků) 
 kvalitní technické a poradenské služby 
 aktivní součást inovační infrastruktury 
 VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na webu VTP 

Ze zápisů jednání akreditační komise vyplývá, že důraz má být kladen na kvalitu a charakter 
inovačních firem společně s úsilím o zvyšování procenta obsazených ploch v parcích. SVTP ČR 
se snaží Národní síť VTP rozvíjet tak, aby parky byly rovnoměrně rozmístěny v krajích s hustotou 
cca 3 VTP na 1 milion obyvatel v podmínkách vybudované inovační infrastruktury. Parky by měla 
doplňovat optimální struktura dalších nástrojů (technologická centra, výzkumná centra, 
průmyslové zóny aj.). Pro následující etapu akreditace se předpokládá doplnění kritérií 
o minimální rozsah užitných ploch 3 tis. m2, který by po naplnění kapacit měl zajistit 
dlouhodobou finanční udržitelnost projektu. 

 

 Analýzu inovační infrastruktury lze shrnout tvrzením, že její základní komponenty jsou 
v českém prostředí až na výjimky (především VC) přítomné. Většina subjektů je totiž součástí 
ekonomiky a zapojení do inovačního systému pro ně představuje pouze rozšíření nebo 
usměrnění aktivit. Specializované subjekty, které v socialistickém období v Česku 
neexistovaly, vznikají v posledních letech často se silným přispěním evropských fondů (viz 
dále). Základní nedostatek ale spočívá v jejich slabém propojení a ještě hůře, v omezeném 
zájmu jednotlivých subjektů (nejen formální) spolupráci navázat (Úřad vlády ČR 2009; Blažek, 
Uhlíř 2007). Roli zde zřejmě hrají některé předsudky i krátká existence subjektů propojujících 
subsystémy produkující a aplikující znalosti. Tito aktéři svoji roli v inovačním systému teprve 
hledají. O to víc je třeba situaci průběžně hodnotit, rozvíjet silné stránky a aktivním přístupem 
potlačovat nedostatky. VTP mají potenciál především v propojení důležitých aktérů a vyšší míře 
komercializace výsledků VaV. Chybějící rizikový kapitál výrazně zužuje možnosti financování 
předstartovních a počátečních fází inovačního podnikání. 
  

 
8 SVTP ČR – Akreditace <http://www.svtp.cz/rubriky/akreditace/kriteria-pro-akreditaci-vtp> [16.2.2011] 
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6.3 FINANCOVÁNÍ ROZVOJE INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY 

 Podporu inovací (nejen) v Česku lze v zásadě rozdělit na nepřímou (nástroje daňové politiky, 
administrativně-právní prostředí) a přímou (Pazour 2007). Přímá veřejná podpora zahrnuje 
konkrétní finanční nástroje, národní nebo evropské, pro stimulaci různých fází inovačního 
procesu. Cílové subjekty pochází převážně z podnikatelského, vládního a vysokoškolského 
sektoru. Podrobnější popis rozhodujících zdrojů podpory tvoří předmět této kapitoly. 

 Veřejné výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v Česku vzrostly v posledních 
letech také díky kofinancování projektů z evropských fondů čerpaných skrze rámcové programy 
a operační programy (OP). Evropská podpora VaVaI velmi významně doplňuje, v mnoha 
ohledech i předčí finanční podporu ze státního rozpočtu. Financování VaVaI se prolíná 
horizontálně napříč 5 OP, skrze něž je spolufinancováno zhruba 60 % podpůrných opatření. 
Evropské fondy jsou využívány především pro budování VaV infrastruktury, transfer technologií 
a podporu inovačních aktivit soukromých podniků (PRO INNO Europe 2009a). Priority veřejné 
podpory se v reakci na reformu VaVaI určitým způsobem mění. Větší důraz je nyní věnován 
transferu technologií a spolupráci výzkumných institucí se soukromým sektorem (Úřad vlády ČR 
2010). Klíčový nástroj pro financování výzkumných a inovačních aktivit v podnikovém sektoru 
představuje OP Podnikání a inovace (OPPI). 

 OPPI se zaměřuje na rozvoj podnikatelského prostředí a stimulaci přenosu výsledků VaV do 
tržní sféry. Poskytuje prostředky pro zkvalitnění infrastruktury i služeb pro podnikání a iniciuje 
spolupráci podniků s výzkumnými institucemi (ČSNMT 2010). Všechny tyto dílčí aktivity jsou 
směřovány k naplnění globálního cíle programu, kterým je posílení konkurenceschopnosti 
české ekonomiky a přiblížení inovační výkonnosti podniků úrovni předních evropských zemí 
(MPO 2010a). OPPI spadá pod gesci MPO, zprostředkujícím subjektem je agentura CzechInvest. 
Resort může čerpat finanční prostředky v celkové výši přesahující 3 mld. Eur, což odpovídá asi 
desetinásobku alokace v předchozím programovacím období. S ohledem na téma práce 
představuje nejdůležitější nástroj program Prosperita II, který se v rámci OPPI zaměřuje na 
rozvoj inovačního podnikání výstavbou potřebné infrastruktury (ČSNMT 2010).  

 Program Prosperita II reaguje na jednu z bariér rozvoje české ekonomiky v podobě 
nedostatečné interakce vzdělávacích a výzkumných institucí s podnikatelskou sférou. 
Prostřednictvím rozvoje sítě VTP, PI, CTT a nově i podporou business angels se pokouší vytvořit 
příznivé prostředí pro spolupráci subjektů z obou konců inovačního procesu. Žadateli mohou 
být podnikatelské subjekty a jejich sdružení, územní samosprávné celky, veřejné výzkumné 
instituce, vysoké školy, stejně jako stávající provozovatelé VTP, PI nebo CTT. V rámci 
způsobilých výdajů mohou být nově z dotace pokryty investiční i provozní náklady, v případě 
projektů obsahujících stavební práce až do výše 400 mil. Kč. U projektů nezakládajících 
veřejnou podporu činí dotace 75 % způsobilých výdajů, v ostatních případech se výše odvíjí od 
regionální mapy veřejné podpory (MPO 2008). Celková alokace prostředků pro program 
Prosperita II dosahuje pro stávající programovací období 11 mld. Kč, tzn. asi osminy 
z prostředků určených pro OPPI (MPO 2010b). Pro aktivity VTP a obdobných subjektů bude 
podpora v rámci Prosperity II stejně jako v minulém období klíčovým zdrojem financování.  
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 Veřejná podpora rozvoje inovační infrastruktury v Česku má kořeny v národním programu 
Park. Ten byl realizovaný MPO ve dvou etapách mezi roky 1995 a 2005, jeho hlavní cíl spočíval 
ve vzniku a rozvoji VTP, které budou zároveň plnit funkci podnikatelských inkubátorů, 
zprostředkovávat transfer technologií a přispívat k realizaci strukturálních změn v regionálních 
ekonomikách. Výše podpory byla oproti aktuálním programům nepoměrně nižší, přesto se 
s pomocí Parku podařilo realizovat většinu z projektů vzniklých před vstupem do EU (Zemanová 
2007). Ve zkráceném (povstupním) programovacím období byly na rozvoj VTP poprvé využity 
evropské prostředky. Přímým nástupcem Parku se stala Prosperita I, jeden z nástrojů OP 
Průmysl a podnikání pro roky 2004 – 2006 (prostředky přitom mohly být díky pravidlu N+2 
nárokovány ještě během roku 2008), s celkovou alokací ve výši 1,7 mld. Kč 

 

 Řada zpráv s odstupem hodnotí úspěšnost programu Prosperita I a řeší otázky vzniku 
mnoha VTP sledovaných v této práci, proto bude jejich závěrům nyní věnována pozornost. Díky 
kompletnímu vyčerpání alokovaných prostředků se v rámci Prosperity I podařilo podpořit 
celkem 32 projektů. Ty měly vyústit ve zhruba 30 tis. m2 VTP a stejnou užitnou plochu PI, které 
dohromady poskytnou sídlo 530 inovačním firmám a přinesou 2200 pracovních míst. Z pohledu 
fyzické infrastruktury se dá mluvit o téměř dvojnásobném překročení původně očekávaných 
výstupů (AVO 2009). Nejasná situace však panuje ve skutečném počtu nově zasídlených firem 
a tvorbě pracovních míst. Tyto indikátory totiž nejsou pro podpořené subjekty závazné. 
V polovině roku 2009 bylo podle zprávy AVO usídleno ve VTP podpořených v programu 
Prosperita I celkem 203 firem, z toho 68 % inovačních. Ukazatel nově vytvořených pracovních 
míst zůstal s hodnotou 142 rovněž za očekáváním. Dvě třetiny podpořených projekty se 
koncentrují do čtyř krajů – Jihomoravského, Moravskoslezského, Středočeského a Zlínského. 
Na druhou stranu, Karlovarsko, Liberecko a Vysočina nezískaly projekt žádný (viz obrázek 7). 
Geografie poptávky tak silně kopíruje lokalizaci akademických nebo jiných výzkumných 
institucí s tím, že Středočeský kraj je třeba chápat jako přirozené zázemí hlavního města, které 
navíc nespadá mezi podporované regiony. 

 Naprostá většina projektů a zejména pak finančních prostředků byla směřována na 
vytvoření fyzických podmínek pro provoz institucí (26 z 32 projektů). Zde ovšem leží jádro 
problému. Vzhledem k dosavadním zkušenostem i s ohledem na dostupné analýzy (viz Berman 
Group 2009) jsou pro inovační firmy zajímavé především služby poskytované institucemi, 
nikoliv fyzická infrastruktura jako taková. Klíčovým faktorem tedy bude, do jaké míry se nová 
zařízení podaří vyplnit kvalitními a poptávanými službami. Až při existenci této nabídky lze 
hovořit o vytvoření proinovačního prostředí v duchu nástroje, jakým má VTP být. Zejména to 
platí u regionů bez zkušeností s budování parků. Od výstavby prostor, která není doplněna 
zkušeným týmem lidí nabízejících adekvátní strukturu a kvalitu služeb, „nelze přes jakkoliv 
objemnou dotaci očekávat vyšší dopad na rozvoj regionu“ (Berman Group 2008 cit. v AVO 
2009, s. 12). Největším projektem se stal Technopark Pardubice s přidělenou dotací ve výši 300 
mil. Kč. Zpočátku ukázkový záměr se ale postupně změnil ve „strašáka“ místní radnice. 
Nedostatečná koncepční příprava, nízký zájem ze strany potenciálních klientů a 150 milionový 
dluh staví TechnoPark do kritické situace. Vzhledem k podmínce pětileté udržitelnosti projektu 
hrozí navíc odebrání celé evropské dotace9

 
9 viz např. iDNES.cz: O Technopark v Pardubicích nikdo nestojí, stal se z něj stroj na dluhy [5.2.2011] 

. 
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Obrázek 7: Projekty podpořené v programech Prosperita I a II (2004 – 2011) 

 
Poznámka: Četnost projektů je vyjádřena v poměru k provozovaným VTP. Výška sloupce ukazuje počet schválených 
žádostí, barva označuje program, popř. pořadí výzvy. Seznam projektů je uveden v přílohách práce. 
Zdroj: AVO 2009; CzechInvest – interní materiály; vlastní úpravy 

 Citelnou překážkou vyšší vypovídací hodnoty uvedených zpráv je prodleva před dostavením 
reálných výsledků intervencí. Zprávy totiž u většiny projektů mohly reflektovat pouze 1 – 2 roky 
provozu. Pozitivní vliv na výkonnost firem a zprostředkovaně i na zaměstnanost se však projeví 
až s odstupem, v případě inkubovaných firem často až po opuštění PI. Silné výtky proto směřují 
především k cílům podpory, mezi kterými byly minoritou aktivity institucí. Navíc většina 
žadatelů má jen velmi omezené zkušenosti s nabídkou specializovaných podpůrných služeb. 
Dále se jako významný limitující faktor pro budoucí fungování VTP ukazuje rozsah užitných 
ploch. Údaje se liší, ale zahraniční praxe nebo výpočty ukazují, že pro zajištění schopnosti 
samofinancování je potřeba dosáhnout plochy 3 – 4 tis. m2. 

 Proti rozšiřování kapacit však stojí existence slabé poptávky ze strany inovačních firem, jak 
ukázala dotazníková šetření v Jihomoravském nebo Karlovarském kraji (Berman Group 2009; 
Žížalová, Adámek, Csank 2010). Obsazenost nově vybudovaných projektů se velmi lišila, ty 
plně vytížené byly spíše výjimkou. I když tedy nová zařízení nabízí velmi moderní prostory, ne 
vždy dochází k jejich využívání. Naplnění nově budovaných kapacit úzce souvisí s jejich 
lokalizací. Většina projektů je umístěna v bezprostředním zázemí větších měst a má přímý 
kontakt na vysoké školy nebo výzkumné instituce. Do jaké míry jsou vazby pouze formální nebo 
skutečně fungují a přinášejí tížené efekty, zůstává nejasné. V posouzení schopnosti 
samofinancování (i budoucího) se respondenti vyjadřovali spíše skepticky (AVO 2009). Pokud 
navíc bylo spolufinancování realizováno prostřednictvím masivního úvěru, může vznikat 
(a v případě TechnoParku Pardubice i aktuálně vzniká) problém s jeho splácením. 
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 V souladu se všemi citovanými zprávami lze uvést některá doporučení. Úspěšnost projektů 
je více než sumou investovaných prostředků podmíněna kvalitou a promyšleností koncepce 
i znalostmi lidí, kteří se snaží o její realizaci. Tam, kde projekty navázaly na předchozí 
zkušenosti, se výsledky dostavují rychleji. Příspěvek ke zkvalitnění inovačního prostředí 
v méně rozvinutých regionech lze očekávat spíše v dlouhodobějším horizontu. Přestože 
průzkum trhu byl součástí studie proveditelnosti každého projektu, nedostatečná 
marketingová příprava společně s umístěním v menší obci může způsobit problémy 
s naplněním nově vzniklých prostor inovačními firmami. 

 Hierarchie měst v regionu se vytváří dlouhodobě a za přispění mnoha faktorů. VTP by ji měly 
svou lokalizací spíše respektovat, než se stavět proti ní. Absence výzkumných institucí 
a dalších předpokladů v území vytváří obtížně překonatelný hendikep. Budoucí cesta by měla 
vést spíše zkvalitňováním již existujících podpůrných institucí, další zahušťování sítě by mohlo 
vyústit v méně náročné projekty, které spíše než inovační aktivity budou podporovat podnikání 
obecně, nehledě na jeho technologickou úroveň. Nelze opomíjet, že VTP mohou mít v méně 
rozvinutých regionech iniciační roli. Impuls v takovém případě musí přijít v dostatečné síle, 
kombinovat v sobě několik opatření a reflektovat zkušenosti z regionů, které podobné nástroje 
již využívají. Jedině tak se mohou dostavit synergické efekty a přinést do inovačního prostředí 
kvalitativní změnu. 

 

 V současné době probíhá příjem žádostí do druhé, prodloužené výzvy Prosperity II. V rámci 
první výzvy bylo z celkového počtu 31 podaných žádostí vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace 
pro 24 z nich. Souhrnná výše podpory těchto projektů dosahuje 1,3 mld. Kč. Hodnocení záměrů 
druhé výzvy průběžně probíhá. Podle interních statistik agentury CzechInvest bylo ke konci 
měsíce února 2011 podáno 47 žádostí, rozhodnutí na celkovou částku 257 mil. Kč obdrželo 
7 z nich. Vzhledem k tomu, že se nacházíme již za polovinou období, kdy je možné prostředky 
čerpat (a to i přes užití pravidla N+2), doposud využitá sedmina prostředků nenasvědčuje 
o reálnosti plného vyčerpání alokace. 

 Přihlášené projekty jsou a do budoucna budou spíše menší. Logicky se soustředí na 
rozšiřování stávající infrastruktury a poskytování služeb. Pokud vznikají zbrusu nová zařízení, 
většinou jsou lokalizována mimo hlavní regionální centra, ať už v nich obdobná infrastruktura 
existuje nebo ne. Takový trend je v rozporu s přirozenou hierarchií středisek a úlohou, kterou 
v regionu zastávají. Existence výrazných předpokladů představuje jediné odůvodnění takového 
chování. Výši poptávky po službách VTP a PI mimo hlavní hospodářská centra regionu na 
příkladu Jihomoravského kraje negativně hodnotí např. analýza společnosti Berman Group 
(2009). V širším pohledu lze situaci zobecnit na periferní regiony jako celek, jak ukazuje mizivá 
poptávka po inovační infrastruktuře v Karlovarském kraji (Žížalová, Adámek, Csank 2010). 
Hrozba, že nové nemovitosti budou generovat investiční a posléze provozní náklady bez 
významného efektu ve zlepšení podmínek inovačního podnikání, se podle zpráv jeví jako zcela 
reálná. 
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 Analýzy potvrzují vysoké riziko nevyčerpání prostředků alokovaných v rámci Prosperity II. 
Adámek a kol. (2009) vychází z předpokladu, že smyslem využití prostředků není pouze jejich 
plné vyčerpání, nýbrž dosažení stanovených cílů a určité změny. Podle autorů se objevuje 
riziko, že pro naplnění absolutní poptávky budou snížena kvalitativní kritéria pro příjem 
projektů. Tím sice bude saturována absolutní poptávka, efektivní poptávka zakládající 
skutečně proinovační projekty zůstane nenaplněna. Příčinou může být dostatečná hustota 
inovační infrastruktury ve většině regionů. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že v rozvinutých 
tržních ekonomikách plně postačují 3 zařízení typu VTP na 1 mil. obyvatel. Tuto hustotu již 
Česko přesahuje. Pro plné využití dostupných prostředků by muselo vzniknout odhadem 
37 zařízení s průměrnými náklady 300 mil. Kč, což by stávající síť prakticky zdvojnásobilo. 
Česko má přitom jen omezený potenciál firem, které profitující z uplatnění svých specifických 
znalostí a představují tak primární klienty VTP. 

 Sofistikované aktivity jsou silně koncentrovány do hlavních hospodářských center země, 
a proto nelze plošně vnímat ani poptávku po službách VTP ani lidské zdroje k jejich 
poskytování. Při striktním zaměření výstupů Prosperity II na inovační firmy je celková alokace 
hodnocena jako příliš vysoká. Na druhou stranu, z regionálně politického hlediska je každý 
nástroj na podporu podnikání ve strukturálně postižených regionech přínosný, nehledě na 
inovační aktivity klientských firem (Adámek a kol. 2009). 

 V rámci souvisejícího šetření mezi firmami v Jihomoravském kraji, tedy potenciálními klienty 
VTP, byla zjištěna jasná preference vlastnictví provozní nemovitosti před pronájmem. 
Ekonomická výhodnost pronájmu se při porovnání tržních cen ukázala jako sporná. I přes 
využití dotací (ty mohou v rámci uznatelných nákladů substituovat až 50 % ceny pronájmu) 
u řady obdobných projektů ceny přesahují místně obvyklou tržní sazbu (Berman Group 2009). 
V nastavení ceny může hrát svou roli kvalita prostor nabízených parkem. Otázkou zůstává, zda 
právě ona kvalita hraje v lokalizačním rozhodnutí firem největší roli. 

 Místní firmy považují VTP za principiálně přínosné. Jak tvrdí, samy by však jejich služeb 
nejspíše nevyužily. Zájem je přitom projevován především o specializované služby. Pro jejich 
poskytování však není nezbytně nutné investovat do budování fyzické infrastruktury v každém 
větší obci regionu. Tyto služby mohou být širšímu zázemí (v tomto případě Brna, myšlenka však 
platí obecně) poskytovány z centra. Mohou tak pružněji reflektovat poptávku v konkrétních 
místech a zabezpečit lidské zdroje pro skutečně kvalitní služby. V duchu regionálního 
inovačního systému je tak možné budovat instituce vytvářející proinovační prostředí, aniž by 
nutně muselo docházet k investičně náročné výstavbě fyzické infrastruktury v perifernějších 
regionech, kde není zaručena efektivní poptávka ani kvalita ze strany nabídky (Berman Group 
2009) 
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7 EVROPSKÝ A NÁRODNÍ KONTEXT PRO INOVACE 

 Inovační aktivita firem i úspěšnost nástrojů, jakými jsou VTP, je podmíněna širokým 
spektrem národních, regionálních i individuálních charakteristik. Při hledání určitých 
pravidelností a formulování závěrů nelze vnímat výsledky izolovaně bez příhodného kontextu. 
Řadu národních či regionálních specifik lze popsat s využitím běžně dostupných dat. Proto je 
v této kapitole věnována pozornost pozici Česka mezi ostatními zeměmi EU z hlediska jeho 
konkurenceschopnosti a charakteristik inovačního prostředí. To doplňuje analýza regionální 
diferenciace inovačně-ekonomických předpokladů uvnitř státu. 

 

7.1 POZICE ČESKA V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ 

 Srovnání Česka s dalšími zeměmi vychází z předpokladu, že konkurenceschopnost 
národního hospodářství je stále z větší míry odrazem úlohy znalostně založených aktivit. Cesta 
k udržení fungující ekonomiky, která se svou výkonností bude přibližovat vyspělým evropským 
zemím, vede skrze necenovou konkurenceschopnost, tzn. kvalitní prostředí pro podnikání 
a vyšší produktivitu práce. Výhody v podobě relativně nízké úrovně mezd a blízkosti západních 
trhů jsou pomalu vyčerpány. Kvalitativní změna ekonomiky se jeví jako nevyhnutelná (NERV 
2011). 

 Světové ekonomické fórum (World Economic Forum – WEF) sestavuje každoročně žebříček 
států dle Indexu globální konkurenceschopnosti. WEF se pomocí souboru indikátorů snaží 
vysvětlit, proč se některým zemím daří více posilovat ekonomiku i životní úroveň obyvatel než 
jiným. Global Competitiveness Report z roku 2010 shrnuje vlastnosti celkem 139 zemí světa. 
Metodika hodnocení je poměrně složitá, což je patrné už z počtu užitých indikátorů, jež 
přesahuje stovku. Pro účely této práce není důležitá, postačí diskuze některých syntetických 
ukazatelů. Sledované indikátory jsou prostřednictvím specifických vah seskupeny do 12 pilířů. 
Z hlediska náplně práce patří k nejzajímavějším tři pilíře. Technologická připravenost měří 
hbitost, se kterou ekonomika přijímá existující technologie. Sofistikovanost podnikání, druhý 
z pilířů, sleduje kvalitu obchodních sítí stejně jako úroveň práce individuálních firem. Poslední 
skupina indikátorů se zabývá technologickými inovacemi. Ty jsou zásadní pro přední znalostní 
ekonomiky, kde pouhé přejímání cizích dovedností nepřichází v úvahu. Pilíře je třeba vnímat ve 
vzájemném propojení, nedostatky v jednom se nutně promítají i do dalších. Do metodiky dále 
vstupuje stádium rozvoje příslušné ekonomiky v podobě vah pro jednotlivé pilíře. Již samotné 
zařazení mezi ekonomiky hnané inovacemi ukazuje na dobré postavení Česka. Mnohem větší 
vypovídací hodnotu mají následující dílčí hodnocení. 

 Navzdory důsledkům ekonomické krize patří Česko vedle Estonska k nejlépe hodnoceným 
zemím ve východní Evropě. Základem tohoto „úspěchu“ je kvalitní vzdělávací systém, 
rozvinuté trhy a schopnost adoptovat nové technologie. V případě Estonka se ke zmíněnému 
připojují ještě spolehlivé instituce. Ty naopak tvoří jádro problému Česka. Institucionální 
faktory, především korupce a neefektivnost vládní byrokracie, byly označeny vedle omezeného 
přístupu k financování za hlavní překážky rozvoje konkurenceschopnosti Česka (WEF 2010). 
Česko stojí před výzvou v podobě rozvoje „3i“ – institucí, infrastruktury a inovací. Bez 
očividného zlepšení těchto tří oblastí se nemůže zařadit po bok inovačních lídrů, jakým je 
například Finsko. To přes relativně malý vnitřní trh buduje ukázkovou inovacemi hnanou 
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ekonomiku (viz obrázek 8). Česko při podrobnějším pohledu na tři pilíře nejúžeji související 
s inovacemi dobře vychází v ukazatelích, jako jsou přímé zahraniční investice a s nimi 
související transfer technologií. Příznivé jsou rovněž kapacity pro inovace, kvalita 
vědeckovýzkumných institucí a podnikové výdaje na VaV. Naopak nedostatky je možné 
spatřovat v absenci dostatečného počtu vědců a inženýrských profesí (WEF 2010). 

Obrázek 8: Pilíře konkurenceschopnosti Česka a Finska (2010) 

 
Poznámka: Umístění na osách vyjadřuje hodnotu indexu pro danou charakteristiku. Křivka pro ekonomiky hnané 
inovacemi zobrazuje průměr za země zařazené v této skupině. 
Zdroj: WEF 2010, vlastní úpravy 

 Národní ekonomická rada vlády (NERV 2011) pro konkurenceschopnost a podporu podnikání 
využila ve své závěrečné zprávě pro vizualizaci tří úrovní konkurenceschopnosti (základní, 
efektivní a inovační) pyramidu, která ukazuje hlavní nedostatky současného systému (viz 
obrázek 9). Ty spočívají především v základních podmínkách, jejichž kvalita je ovšem nezbytná 
pro zvyšování efektivity a rozvoj znalostní společnosti. Tvar pyramidy byl zvolen pro snazší 
vnímání struktury a charakteru konkurenceschopnosti. Inovační faktory jsou podmíněny 
přítomností kvalitních základních bloků (instituce, infrastruktura apod.) i jejich efektivností 
(charakteristiky trhů). Proto jsou umístěny při vrcholu pyramidy. Zjednodušeně také platí, že 
v rámci jednotlivých úrovní jsou podstatnější pilíře umístěné blíže svislé osy pyramidy. Barevné 
rozlišení pak vyjadřuje silné a slabé stránky české ekonomiky. Ani v jednom z 12 pilířů se Česko 
neumístilo v první dvacítce indexu WEF, proto žádné z polí není sytě zelené. Za jednu 
z největších výzev pro Česko považuje OECD (2010) posun hodnotového řetězce na vyšší 
kvalitativní úroveň, od průmyslové výroby využívající kombinaci levné a kvalifikované pracovní 
síly ke strategickým službám s vysokou přidanou hodnotou. 
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Obrázek 9: Pyramida konkurenceschopnosti Česka (2010) 

 
Poznámka: Nepravidelné tvary v pyramidě vznikají agregací jednotlivých indikátorů do skupin. Komentář v textu. 
Zdroj: upraveno dle IES FSV UK cit. v NERV 2011 

 EU věnuje velkou pozornost sledování inovačních aktivit, k čemuž využívá mj. Innovation 
Union Scoreboard (IUS). IUS poskytuje srovnání silných a slabých stránek inovačních systémů 
členských zemí včetně jejich celkové výkonnosti. Každý inovační systém je jako celek 
hodnocen kompozitním ukazatelem shrnujícím 24 faktorů. Podle relace souhrnného indexu 
k průměru evropské sedmadvacítky (EU27) jsou následně státy rozděleny do 4 skupin. Česko 
se blíží horní hranici třetí kategorie průměrných inovátorů (viz obrázek 10) společně se zeměmi 
Visegrádské čtyřky, ale i jižní periférií původní evropské patnáctky.  

Obrázek 10: Inovační výkonnost zemí EU a její změna (2006 – 2010) 

 
Poznámka: Inovační výkonnosti je vyjádřena pomoci kompozitního ukazatele. Komentář v textu. 
Zdroj: PRO INNO Europe 2011, vlastní úpravy 
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V prostém podílu inovačních firem Česko dokonce průměr EU mírně přesahuje. Příkladem pro 
nás mohou být úspěšné severské země. Vedoucí skupina vyčnívá především výdaji na VaV 
z podnikatelského sektoru, inovačními aktivitami firem a spoluprací veřejného a privátního 
sektoru (PRO INNO Europe 2011). Všechny jmenované faktory se přímo či nepřímo dotýkají 
aktivit VTP, jeho využití pro posílení zájmu firem o inovace je tedy nasnadě. 

 Při detailním pohledu (viz obrázek 11) Česko ztrácí zejména v dostupnosti rizikového 
kapitálu, v ochraně i využívání práv na duševní vlastnictví a existenci specializovaných 
podnikatelských služeb. V těchto charakteristikách navíc nelze pozorovat výrazně pozitivní 
trend. Naopak hodnoty se pohybují nad průměrem EU27 v podílu tržeb z inovovaných výrobků 
a v zastoupení medium a high-tech strojírenství (PRO INNO Europe 2011). Tyto výsledky je třeba 
vnímat kriticky vzhledem k přítomnosti velkých zahraničních společností (např. 
v automobilovém průmyslu). Jejich zařazení mezi technologicky náročnější výrobu nerozlišuje, 
v jakém podílu jsou sofistikované činnosti v Česku skutečně zastoupeny. 

Obrázek 11: Vybrané inovační faktory – porovnání Česka a Finska (2010) 

 
Poznámka: Průměr států EU27 = 100. Uvedeny jsou zjednodušené názvy ukazatelů. 
Zdroj: PRO INNO Europe 2011, vlastní úpravy 

 S nižší frekvencí je vydávána i regionální varianta zpravodaje. Regional Innovation 
Scoreboard sleduje kvůli dostupnosti dat nižší počet ukazatelů (16 oproti 24), ovšem již na 
úrovni regionů NUTS 2, kterých je v Česku 8 včetně Prahy10

 
10 nomenklatura územních statistických jednotek NUTS je využívána pro statistická šetření EU 

. Do souhrnného indexu se promítá 
značná diverzita v inovační výkonnosti jednotlivých regionů, nejen napříč Evropou, ale i uvnitř 
národních hranic. Česko patří vedle Španělska a Itálie mezi nejvíce heterogenní země s regiony 
spadajícími do 4 z 5 stanovených kategorií. Index se zde pohybuje od nízkých hodnot (region 
Severozápad) po středně vysoké (Praha). Zastoupena není pouze kategorie nejvíce inovační 
regionů. Na obrázku 12 je patrné, v čem spočívají přednosti jednotlivých regionů. Praha staví 
zejména na základních faktorech umožňujících inovace. Do metropole se soustředí 
kvalifikovaná pracovní síla i vědeckovýzkumné instituce, to vše podporuje kvalitní 
infrastruktura. V menší míře platí totéž o regionu Jihovýchod, především díky Brnu. Zajímavé je, 
že ostatní regiony ztrácí v dalších dvou charakteristikách poměrně méně, než by se dalo 
předpokládat díky nižší přítomnosti umožňujících faktorů. Jako vysvětlení se nabízí vyšší 
přítomnost pokročilého strojírenství, které táhne nahoru skupinu výstupů. 
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 Podíl inovačních firem ani tržby z prodeje inovovaných výrobků nevykazují mezi regiony 
významnou heterogenitu. Přestože se do Prahy koncentruje dominantní podíl veřejných výdajů 
na VaV, směřuje ve značné míře do základního výzkumu s omezenými efekty pro trh, proto 
Praha inovačními výstupy nikterak nevyniká. Naopak ostatní regiony nahrazují tento deficit 
inovačními výdaji mimo VaV, například nákupem licencí (PRO INNO Europe 2009b). Pro 
přesnější hodnocení zdrojů inovačního potenciálu je však uvedená regionalizace příliš hrubá. 

Obrázek 12: Podíl vybraných faktorů na inovačním indexu NUTS 2 v Česku (2006) 

 
Poznámka: Inovační výkonnosti je vyjádřena pomoci kompozitního ukazatele. 
Zdroj: PRO INNO Europe 2009b, vlastní úpravy 

 

 Pozici Česka v mezinárodním srovnání nelze shrnout v jedné větě. Situace jednotlivých 
faktorů je velmi diferenciovaná. Omezíme-li se na současnost, Česko se jeví jako poměrně 
úspěšné. Díky otevřenosti ekonomiky a reindustrializaci hnané zahraničními investicemi má 
průmysl v národním hospodářství velmi silnou pozici. Vysoké zastoupení medium a high-tech 
oborů svědčí o úspěšném adoptování nových technologií a široké základně, ve které se mohou 
nové technologicky založené firmy uchytit. Výsledky inovačních firem z hlediska tržeb i jejich 
podíl jsou v evropském porovnání nadprůměrné. Určitý paradox pak představuje nízký podíl 
inženýrských profesí a obecně terciárně vzdělaných. Tím se dostáváme k nepevným základům 
současného „úspěchu“. Česko zaostává v obnově základních rozvojových faktorů (vzdělání, 
infrastruktura) a hrozí mu tak v budoucnosti vyčerpání potenciálu. Tyto obavy umocňuje špatně 
fungující instituce a veřejná správa. Silně se v inovačním systému Česka projevuje dědictví 
socialistického režimu. Zatímco ekonomické podmínky se poměrně rychle vyrovnaly 
s příchodem tržního hospodářství, sociálně podmíněné faktory vykazují delší setrvačnost. 
Nízká aktivita veřejného sektoru, slabý podnikatelský duch a malá ochota vzít na sebe riziko 
spojené s uplatněním nápadu na trhu se projevují v nízkém objemu spolupráce mezi aktéry 
v systému. Využitelný potenciál tak zůstává za svými možnostmi. 

 Slabé stránky českého inovačního prostředí se nejlépe projevují v patentové aktivitě. 
Přestože existuje potenciál technických oborů, ty se zaměřují spíše na adopci technologií než 
na jejich produkci. Obtížné financování rizikových projektů podniky s inovačním potenciálem 
dále odrazuje. Slabé instituce ztěžují proces uplatnění práv duševního vlastnictví. Kombinace 
těchto faktorů výrazně omezuje patentovou aktivitu a v širším pohledu inovační proces jako 
takový. Prostor pro zlepšení je v této charakteristice jasně patrný. VTP má potenciál vyplnit 
některé uvedené mezery v inovačním systému.   
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7.2 DIFERENCIACE INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ V ČESKU 

 Strukturální i výkonnostní charakteristiky regionálních ekonomik se silně promítají do 
inovačních aktivit místních firem. Vypovídají tak o potenciálu, který regiony pro vznik VTP mají. 
Inovace nejsou výsadou pouze sofistikovaných odvětví, u high-tech oborů se ale logicky 
očekává, že budou častěji inovovat. Regionální vzorec zastoupení high-tech oborů (obrázek 13) 
vyzdvihuje pozici hlavních městských center v čele s Prahou. Pokročilé aktivity posunují 
Plzeňský kraj nebo východní Čechy o kategorii výše než se nachází rovněž průmyslový ale spíše 
medium-tech Moravskoslezský kraj. 

Obrázek 13: Podíl zaměstnanců v high-tech oborech v krajích Česka (2007) 

 
Poznámka: Podíl zaměstnanců v high-tech oborech na ekonomicky aktivních obyvatelích krajů. High-tech obory 
zahrnují zpracovatelský průmysl i služby ve vymezení ČSÚ. Průměr za Česko činí 3,48 %. 
Zdroj: ČSÚ - High-tech sektor 2009, vlastní úpravy 

Tyto regionální odlišnosti nejen reflektují technologicky vyspělé aktivity, ale rovněž poskytují 
informace o určité absorpční kapacitě či přítomnosti kritické masy podniků pro vybudování 
VTP. Pokud se nejedná čistě o nástroj regionálně rozvojové politiky, vznik VTP by měl 
respektovat místní předpoklady. Bez dostatečné přítomnosti firem, které svým potenciálem 
umožní plné vytížení kapacit VTP, se může stát nová infrastruktura zbytečnou investicí. 

 Následující statistické údaje ukazují, kde se v Česku soustředí aktivity VaV. Mezi základní 
úlohy VTP patří komercializace výsledků VaV, proto by měla lokalizace VTP aspoň do určité míry 
kopírovat vzorec daný počtem pracovišť VaV, resp. výdaji, které tento sektor čerpá. V roce 2009 
bylo v Česku provozováno přes 2300 pracovišť VaV s celkem 43 tis. zaměstnanci (tabulka 5). 
Naprostá většina (80 %) funguje v rámci podnikatelského sektoru. Jde však o celkově menší 
jednotky, takže sdružují pouze třetinu zaměstnanců (ČSÚ 2010b). Z regionálního pohledu je 
viditelná jasná koncentrace zaměstnanců VaV do hlavních městských center, zejména do Prahy 
(ústavy AV ČR, vysoké školy), zcela marginální postavení naopak zaujímá Karlovarský kraj, kde 
nesídlí žádná vysoká škola. 

 Největším zdrojem i příjemcem výdajů na VaV je podnikatelský sektor. Mezi kraji zůstává 
i z výdajového hlediska dominantní pozice Prahy. Za ni se však posunul Středočeský kraj. Zde 
sídlí na dosah hlavnímu městu několik výzkumných ústavů a především velké firmy s vlastním 
VaV jako mladoboleslavská Škoda Auto. Tři nejvýznamnější kraje (Praha, Středočeský 
a Jihomoravský) čerpají přes 70 % výdajů na VaV, na tři nejslabší kraje (Vysočinu, Ústecký 
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a Karlovarský) pak připadají necelá 3 % (viz tabulka 6). Tento regionální vzorec je zcela klíčový. 
Česko je ve světovém měřítku poměrně malou zemí, její kapacity jsou omezené, a proto je 
třeba aktivity VaV spíše koncentrovat než rozmělňovat. Při dosažení určité kritické masy 
pracovníků nebo firem lze dosáhnout aglomeračních efektů a potenciálně i lepších výsledků. 

Tabulka 5: Počet pracovišť VaV a jejich zaměstnanců dle sektorů a krajů v Česku (2009) 
pracoviště a zaměstnanci dle sektorů pracoviště a zaměstnanci dle krajů 

 
prac. zam. 

  
prac. zam. 

  
prac. zam. 

celkem 2345 43092 
 

Praha 627 18172 
 

Olomoucký 113 1793 
podnikatelský celkem 1899 15050 

 
Jihomoravský 365 8440 

 
Jihočeský 100 1409 

  z toho domácí podniky 1360 8292 
 

Středočeský 204 3155 
 

Plzeňský 93 1082 
  z toho zahr. afiliace 539 6758 

 
Moravskoslezský 201 3005 

 
Liberecký 87 649 

vládní 198 8412 
 

Zlínský 140 1030 
 

Vysočina 80 452 
vysokoškolský 185 19419 

 
Pardubický 121 1675 

 
Ústecký 75 634 

soukromý neziskový 63 211 
 

Královéhradecký 116 1506 
 

Karlovarský 23 91 
Zdroj: ČSÚ 2010b, vlastní úpravy 

Tabulka 6: Výdaje na VaV dle sektorů provádění a krajů v Česku (2009) 
výdaje dle sektorů provádění výdaje dle krajů 

 
Kč % 

  
Kč % 

  
Kč % 

celkem 55350 100,0 
 

Praha 20906 37,8 
 

Olomoucký 1620 2,9 
podnikatelský celkem 33218 60,0 

 
Jihomoravský 8127 14,7 

 
Jihočeský 2123 3,8 

  z toho domácí podniky 12877 23,3 
 

Středočeský 10051 18,2 
 

Plzeňský 1599 2,9 
  z toho zahr. afiliace 20340 36,7 

 
Moravskoslezský 3030 5,5 

 
Liberecký 1329 2,4 

vládní 11836 21,4 
 

Zlínský 1583 2,9 
 

Vysočina 646 1,2 
vysokoškolský 10022 18,1 

 
Pardubický 1939 3,5 

 
Ústecký 652 1,2 

soukromý neziskový 274 0,5 
 

Královéhradecký 1651 3,0 
 

Karlovarský 92 0,2 
Poznámka: Kraje jsou řazeny dle počtu pracovišť VaV (viz tabulka 5). 
Zdroj: ČSÚ 2010b, vlastní úpravy 

 Inovující podniky nutně nemusí provádět vlastní VaV. Přímo během produkce se často 
objevují inovace nové pouze pro firmu, které mohou být také získány z externích zdrojů. 
V Česku v období 2006 – 2008 podle výběrového šetření ČSÚ (2010a) inovovalo celkem 49,9 % 
firem. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k poměrné výraznému nárůstu o téměř 
8 procentních bodů. K technickým inovacím, které jsou považovány za stěžejní indikátor, se 
přihlásilo téměř 32 % firem (viz obrázek 14). Výrazně lépe si vedou zahraniční podniky, které 
inovují o třetinu častěji, v případě produktových inovací téměř dvojnásobně. 

 Logická pravidelnost platí pro velikostní kategorie podniků. Malé firmy s méně než 50 
zaměstnanci inovují o polovinu méně než ty velké s 250 a více pracovníky. Dramatický rozdíl 
panuje mezi týmiž kategoriemi u produktových inovací, kde velké podniky dosahují 
trojnásobného podílu. Velké firmy díky šíři i objemu produkce snáze uplatní některý typ 
inovace. Vzhledem k finanční náročnosti a nejistotě doprovázející výsledky inovačního procesu 
si právě tato kategorie podniků může dovolit investovat peníze i úsilí do vývoje nových 
produktů. VTP svými aktivitami cílí především na MSP, u kterých mohou substituovat chybějící 
kapacity, ať už v podobě specializované infrastruktury (laboratoří apod.) nebo i finančních 
prostředků (fondy rizikového kapitálu). V regionálním pohledu (viz obrázek 15) se výrazně stírá 
dominantní pozice Prahy, kterou bylo možné pozorovat ve statistikách VaV. Inovace se do firem 
dostávají jinými cestami, než vnitropodnikovým VaV. V případě malých firem pochází 13 % 
inovovaných produktů od jiných podniků nebo institucí. 
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Obrázek 14: Podniky v Česku dle druhů inovačních aktivit (2006 – 2008) 

 
Poznámka: Podnik může zároveň uvádět více typů inovací, proto je inovační aktivita menší než součet jednotlivých 
typů inovací. Komentář v textu. Hranice velikostních kategorií podniků jsou 50 a 250 zaměstnanců. 
Zdroj: ČSÚ 2010a, vlastní úpravy 

Obrázek 15: Regionální diferenciace inovačních aktivit v Česku (2006 – 2008) 

 
Zdroj: ČSÚ 2010a, vlastní úpravy 

 Překvapivě vychází rozložení výdajů a příjmů z inovačních aktivit. Přestože firmy v Praze 
vynakládají na inovační aktivity nejvíce finančních prostředků, v podílu inovujících podniků se 
Praha pohybuje v průměru Česka. Totéž platí pro podíl tržeb z inovovaných produktů (obrázek 
16). Do určité míry je tuto situaci možné vysvětlit vyšším podílem neproduktových inovací 
v Praze, ve kterém hraje roli charakter ekonomiky metropole s větším podílem služeb. Přesto 
i služba je dle metodiky produkt a patří tedy do produktových inovací. Pro podstatná zlepšení 
je zde ale méně prostoru než u výrobků. Mimoto může nastat problém s rozlišením produktové 
a procesní inovace, kde je hranice velmi neostrá. Výše inovačních výdajů v Praze souvisí také 
s celkově vyšší úrovní nákladů na práci, pronájem prostor apod. V souhrnném pohledu tedy 
nekoresponduje výše výdajů vynaložených na inovační aktivity s podílem tržeb z inovovaných 
produktů. 

 Pohled na spolupráci a informační zdroje pro inovační aktivity jasně prozrazuje orientaci 
podniků na subjekty v rámci produkčního řetězce. Klienti a dodavatelé představují hlavní 
partnerské subjekty. Výrazný potenciál VTP spočívá v navázání spolupráce – prostřednictvím 
vazeb na výzkumné instituce nebo díky koncentraci obdobně zaměřených podniků. Mezi 
faktory, které brání inovační aktivitě podniků, dominuje nedostatek finančních prostředků 
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a celková nejistota obklopující inovační proces. Specializované služby a zázemí VTP může 
zajistit nejen potřebný kapitál, ale i zkušenosti nezbytné pro zvládnutí inovačního procesu 
(ČSÚ 2010a). 

Obrázek 16: Tržby podniků s produktovou inovací v krajích Česka (2008) 

 
Zdroj: ČSÚ 2010a, vlastní úpravy 

 

 V souhrnu se jeví předpoklady pro inovační aktivitu v rámci Česka jako velmi diferenciované. 
U zastoupení high-tech oborů a ještě výrazněji u VaV lze pozorovat jasné koncentrační 
tendence. V první řadě se objevují mezi silnými městskými centry a jejich zázemím, tento 
vzorec se pak přenáší regiony jako celky. Sofistikované aktivity jako VaV vyžadují široké zázemí 
návazných odvětví a kvalifikované pracovní síly, to je budováno především vysokými školami. 
Metropolitní regiony tak stahují inovační potenciál ze svého zázemí. Rozdíly v přítomnosti 
umožňujících faktorů a výstupy inovačních aktivit potvrzují nedostatky, které panují 
v komercializaci výsledků VaV. Efektivnost českého inovačního systému je tak založena 
především na drobných inovacích, které mají často externí původ. Jednou z příčin může být 
malá koncentrace zdrojů. Podíváme-li se na zahraniční podniky, pracovišt VaV je v nich celkově 
méně, jsou ale větší a disponují i výrazně vyššími zdroji. V porovnání s českými firmami je pak 
výsledkem výrazně vyšší inovační aktivita. V souladu se současnými trendy je tak třeba 
budovat i mezi VTP určitá „centra excelence“, která v regionech s dostatečným potenciálem 
umožní kumulaci výzkumných institucí a firem, ty povedou k vyššímu podílu radikálních 
inovací. Na druhém konci spektra pak v méně vyspělých regionech budou vznikat projekty 
zabývající se podporou podnikání obecně (bez ohledu na jeho inovační charakter), 
soustředěné na závěrečné fáze inovačního procesu. 

 V návaznosti na hypotézy práce se hodí vyzdvihnout, že podíl podniků s technickými 
inovacemi je v Česku obecně nízký, a proto existuje velký potenciál pro jeho růst s pomocí VTP. 
Zároveň ale data ukazují určitá omezení v absorpční kapacitě ekonomiky, resp. poptávce po 
službách nově vzniklých parků. Přestože výchozí předpoklady jednotlivých regionů se 
významně liší, jak ukazují například data o VaV, výsledný stav v podobě zastoupení inovačních 
firem nebo podílu tržeb z nových výrobků rozdílnou výchozí pozici příliš nerespektuje. 
Regionální rozdíly se nejeví natolik zásadní, aby se nutně projevovaly v odlišném charakteru 
jednotlivých VTP. 
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8 VĚDECKOTECHNICKÉ PARKY A INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ V ČESKU 

8.1 GEOGRAFIE VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ V ČESKU 

 Geografická lokalizace VTP jako kvalitativně pokročilé infrastruktury přirozeně respektuje 
určité koncentrační tendence. Nerovnoměrné rozložení obyčejně vychází z potenciálu, který je 
v daném místě přítomný. To do značné míry platí i v případě VTP v Česku, existují však určité 
výjimky. Ukazuje se totiž, že iniciativa subjektu (skupiny lidí nebo soukromé společnosti) může 
vyústit v lokalizaci, jež očekávanému vzorci zcela neodpovídá. Například jedny z prvních VTP 
u nás vznikly ve Dvoře Králové nad Labem a v Šumperku. V obou případech zřejmě sehrála roli 
především aktivita zakladatele. 

 Ve vyspělých západních zemích jsou VTP často bezprostředně napojeny na univerzitu, 
vysokou školu nebo jinou výzkumnou instituci. V českém prostředí jsou sice tyto vazby ve velké 
většině případů deklarovány (u projektů žádajících o podporu z programu Prosperita jsou přímo 
vyžadovány), je však otázkou, zda jsou tyto vazby aktivní a skutečně využívány, zvláště pak 
u VTP vzdálených od sídla příslušné instituce. Velmi perspektivní je orientace na tradičně silné 
obory využívající specifickou znalostní základnu regionu. V blízké budoucnosti se navíc 
očekává výstavba tzv. center excelence, která mají vzniknout například ve Vestci 
(Biotechnologické a biomedicínské centrum Biocev) nebo v Dolních Břežanech (Laserové 
centrum ELI). Tyto projekty disponují dostatečně velkým potenciálem, aby se v jejich zázemí 
mohl rozvinout VTP. 

 Obrázek 17 zachycuje lokalizaci VTP v Česku. Barevně jsou odlišeny parky splňující 
akreditační kritéria SVTP ČR (celkem 13), další provozované parky (29) i projekty ve fázi přípravy 
(15), které mají ve většině případů schválenou žádost o dotaci v programu Prosperita II. Ze 
sytosti podkladové mapy je patrné, že kraje Česka s výjimkou Pardubicka, Vysočiny, Liberecka 
a zejména Karlovarska překračují referenční hustotu 3 VTP na 1 mil. obyvatel. V národním 
měřítku hodnota dosahuje 4 VTP na 1 mil obyvatel. Uvedená čísla navozují dojem, že inovační 
infrastruktura je již v dostatečné míře vybudovaná. V zemích s rozvinutou tržní ekonomikou 
připadají v průměru 3 parky na 1 mil. obyvatel (Švejda a kol. 2007). Kvantita ale rozhodně 
nenahrazuje kvalitu, proto musí být údaj vnímán kriticky. Při takovém mezinárodním srovnání 
je však třeba uvážit, jak je v dané zemi koncept VTP chápán. Pouze menšina z českých projektů 
koncentruje široký rozsah aktivit a zastává všechny role, které přisuzují VTP dříve zmíněné 
definice. 

 

 Současné rozložení VTP v zásadě koresponduje s hlavními městskými centry, kde rovněž 
sídlí i vysoké školy. Středočeský kraj vytváří přirozené (a v případě lokalizace většiny parků) 
i blízké zázemí metropole. Umístění VTP za hranicemi Prahy je silně ovlivněno nastavením 
podpory ze strukturálních fondů, kde území hlavního města nepatří mezi regiony podporované 
v rámci cíle 1, pod který spadá i program Prosperita. Po realizaci dvou připravovaných projektů 
se smaže deficit Karlovarského kraje, v němž není doposud žádný park provozován. Právě tímto 
směrem se však orientují obavy, při jakém úsilí je možné (a z regionálně politické perspektivy 
i nezbytné) provozovat v bezesporu periferním regionu kvalitní VTP. 
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Obrázek 17: Geografie VTP v Česku – lokalizace a hustota (2011) 

 
Poznámky: Připravované VTP jsou identifikovány na základě přidělení dotace v programu Prosperita II. Hustota VTP 
počítá pouze s aktuálně provozovanými parky, její hodnota pro Česko dosahuje 4,0 VTP na 1 mil. obyvatel. 
Zdroj: SVTP ČR – Katalog; CzechInvest; webové stránky jednotlivých VTP; vlastní úpravy 

 V obdobné pozici se nachází i Vysočina. Region bez významné jádrové oblasti, který je 
spádovostí rozdělen mezi Prahu, Brno a hradecko-pardubickou aglomeraci. Absence silné 
vysoké školy a relativní blízkost větších center odvádí potenciál kraje mimo jeho hranice. Na 
druhou stranu, specializace Podnikatelského inovačního parku v Havlíčkově Brodě na 
regionálně významné pěstitelství brambor jistě respektuje místní podmínky. Jediný park je 
čerstvě v provozu v Pardubickém kraji. Tento projekt má ovšem v současnosti k úspěšnému 
fungování daleko. Ukazuje se zde, že existence kvalitní infrastruktury a zázemí stotisícového 
města nejsou zdaleka jedinou podmínkou pro provoz VTP. Za klíčové lze tak považovat 
zkušenost managementu a ochotu dalších aktérů (univerzity, potenciálních klientů apod.) se 
projektu aktivně účastnit. 

 Moravské regiony vykazují vysokou aktivitu (i úspěšnost) v žádostech o finanční podporu 
z evropských fondů. Zlínský a Moravskoslezský kraj hustotou VTP více než o polovinu 
překračují průměr Česka. Spojuje se zde zřejmě industriální tradice regionů společně s vysokou 
aktivitou místních aktérů. Dlouhodobě je velmi rozvinutá inovační infrastruktura 
v Jihomoravském kraji, jež ji koncepčně buduje v souladu s regionální inovační strategií. 
Specifickým směrem se vydalo BIC Brno, které vedle dalších aktivit úspěšně provozuje 
i virtuální inkubátor. Potvrzuje tak myšlenku, že fyzická infrastruktura se svou důležitostí řadí 
až za kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. 

 Český technologický park Brno není v následujících statistikách zahrnutý, protože svým 
charakterem představuje specifický projekt a nemá u nás obdoby. Vznikl společnou iniciativou 
města Brna a britské realitní společnosti. Svým zaměřením je orientován na velké, 
konsolidované firmy (Siemens, IBM, Honeywell a další), čímž vybočuje ze zaměření této práce 
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orientované na rozvoj inovačního podnikání zejména u MSP. Filozofie parku spočívá 
v přitáhnutí známých a technologicky vyspělých investorů, jejichž přítomnost vytvoří základ pro 
budoucí rozvoj (Barker 2005). Blízkost prestižních společností je mj. využívána Jihomoravským 
krajem, který si pro svůj VTP část prostor pronajímá. 

 

 První subjekty typu VTP v Československu zahájily provoz v roce 1991. V Praze vzniklo při 
ČVUT Technologické inovační centrum (dnes Inovacentrum), na Moravě začala s provozem 
podnikatelského inovačního centra soukromá společnost BIC Brno. Síť VTP se pomalu 
zahušťovala díky jednotlivě vznikajícím projektům. Boom v rozvoji inovační infrastruktury 
znamenal vstup Česka do EU a možnost využití finančních prostředků ze strukturálních fondů.  

 První etapa programu Prosperita přinesla podporu 32 projektům (novým i stávajícím), které 
byly postupně uváděny do provozu. V letech 2007 a 2008 zahájilo činnost celkem 18 nových 
subjektů. Sochor (2009) v názvu svého článku používá pro nástup VTP v Česku výstižné 
označení záplava. Kumulaci nově vzniklých parků do jednotlivých roků ukazuje obrázek 18. 
Pokračování programu Prosperita v období 2007 – 2013 nabízí k čerpání finanční prostředky ve 
výši zhruba šestinásobku předešlé alokace. Projekty se více soustředí na rozvoj stávající 
infrastruktury, přesto i nadále vznikají zcela nové parky. Zahájení jejich provozu lze však 
očekávat až v následujících letech. Počátkem roku 2011 bylo podle dostupných zdrojů aktivních 
42 VTP. 

Obrázek 18: Geografie VTP v Česku – zahájení provozu (2011) 

 
Poznámka: Šířka bubliny je přímo úměrná počtu VTP, které zahájily provoz v daném roce. Zobrazeny jsou 
v současnosti provozované VTP (zeleně – celkem 42) a připravované VTP (šedě – celkem 15). 
Zdroj: SVTP ČR – Katalog VTP; CzechInvest; webové stránky jednotlivých VTP; vlastní výpočty 

 Větší četnost obdobných zařízení může znamenat silnější konkurenci, která bude cenu za 
pronájem tlačit dolů a s opačnou tendencí bude působit na kvalitu a rozsah nabízených služeb. 
Vedle toho mohou představovat vznikající VTP pull faktor pro zahraniční investory (Sochor 
2009). S tímto konstatováním lze souhlasit pouze do určité míry. Přímou konkurenci omezuje 
rozdílnost jednotlivých projektů a vazby zasídlených společností k mateřskému parku. Četnost 
zařízení bude podle názoru autora vytvářet malý tlak na výši pronájmu. Ta se odvíjí spíše od 
místně obvyklé hladiny tržního nájemného u obdobně kvalitní infrastruktury. Zato úroveň 
služeb s četností VTP narůstat může. Impulzem bude (spíše než přetahování klientů) vzájemné 
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učení a rostoucí zkušenosti v podpoře inovačního podnikání nebo komercializace výsledků 
VaV. Zahraniční firmy využívají českých VTP pouze v omezené míře, jak je patrné i z výsledků 
šetření diskutovaných v kapitole 8.2.1. Pokud se jedná o silné společnosti, kterých je logicky 
při otevírání zahraničních trhů většina, volí obyčejně cestu výstavby vlastního sídla. Výjimky 
samozřejmě existují, jak ukazuje například dále zmíněný Český technologický park v Brně. 
V naprosté většině případů se však zahraniční firma nejprve rozhodne lokalizovat svou 
pobočku v Česku a až následně volí mezi umístěním v parku nebo mimo něj. VTP tedy primární 
důvod příchodu investora nepředstavuje. 

 

 Pojem VTP je v textu užíván jako nadřazený termín pro rozdílné typy infrastruktury sloužící 
k podpoře inovačního podnikání. Pro účely bližší identifikace aktivit provozovaných 
jednotlivými subjekty nyní přistupme k oddělení základních funkcí, které by měl VTP (v užším 
slova smyslu) ideálně všechny sdružovat. Obrázek 19 charakterizuje inovační infrastrukturu 
v Česku prostřednictvím identifikace provozovaných aktivit. Označení VTP zde přísluší instituci 
orientující se na propojení aplikovaného výzkumu s produkcí. PI se věnuje především podpoře 
začínajících firem. CTT slouží ke komercializaci poznatků výzkumných institucí. Technologické 
centrum (TC) v tomto případě označuje prostory nebo infrastrukturu pro vedení VaV aktivit 
obyčejně specializovanou pro určitý obor. 

 Identifikace jednotlivých aktivit byla součástí dotazníku předloženého zástupcům VTP nebo 
byla provedena autorem na základě analýzy internetových stránek a dalších dostupných zdrojů 
(např. charakteristiky projektů v programu Prosperita viz Švejda a kol. 2008). Různorodost 
pojetí silně znesnadňuje jednoznačnou identifikaci, co VTP ve skutečnosti je a co není. Dříve 
uvedené definice vyznívají spíše obecně a detailní informace o činnostech jednotlivých 
subjektů jsou jen omezeně dostupné. Je proto třeba vnímat následující rozlišení s jistým 
nadhledem. Akreditační kritéria SVTP ČR, jež splňuje 13 parků, v sobě zahrnují podmínku 
fungujícího inkubátoru pro MSP a úspěšného transferu technologií. Naplnění kritérií veskrze 
potvrzují údaje získané prostřednictvím dotazníkového šetření. Ve dvou případech data 
ukázala absenci PI, v jednom chybějící CTT. K přenosu technologií však může docházet i bez 
existence specializované centra.  

 Údaje na obrázku 19 umožňují v zásadě odlišit dva typy zařízení. První skupinu, kterou lze 
označit za VTP v užším slova smyslu, charakterizuje komplexní nabídka aktivit „pod jednou 
střechou“. V drobných obměnách zahrnují 3 nebo 4 typy infrastruktury. Pokud je takové 
zařízení lokalizováno v přímé návaznosti na vysokou školu nebo výzkumný ústav, může sdílet 
specializovanou infrastrukturu této instituce. Druhou skupinu tvoří zejména PI nebo TC. Ty svou 
orientací směřují více k trhu než k výzkumu. Tyto úžeji zaměřené projekty se nachází častěji 
v menších regionálních centrech. Umožňují tak podporu podnikání i v místech bez přímé 
návaznosti na VaV instituce. O jeho inovačním charakteru lze v některých případech 
polemizovat. 
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Obrázek 19: Geografie VTP v Česku – typ infrastruktury (2011) 

 
Poznámka: Zobrazeny jsou pouze aktuálně provozované VTP. Typ přítomné infrastruktury byl identifikován na 
základě dotazníkového šetření a doplňkových zdrojů. Vysvětlení termínů viz text. 
Zdroj: vlastní šetření; webové stránky jednotlivých VTP; Švejda a kol. 2008 

 Rezervy v pokrytí komplexními službami pozorujeme především v Karlovarském kraji, kde 
v současnosti není v provozu žádné zařízení. Připravovaný Technopark Klimentov by tuto 
mezeru (za podmínky úspěšné realizace) mohl zaplnit. Ústecký kraj v podobě Podnikatelského 
centra Rumburk sice nabízí komplexní infrastrukturu, ale výrazně okrajová poloha Rumburku ve 
Šluknovském výběžku předurčuje toto zařízení spíše k lokálnímu využití. Ústí nad Labem, 
hlavní centrum regionu a sídlo univerzity, zatím VTP nedisponuje. Stejná situace platí i pro 
Vysočinu. Chystaný VTP Energoklastr může vyplnit inovačně zaměřenými službami mezeru 
v pokrytí krajského města Jihlavy, pokud ovšem bude úspěšně dokončen. Nezodpovězená 
zůstává otázka funkčnosti Technologického parku v Liberci, jehož zástupce se odmítl zúčastnit 
dotazníkového šetření a internetová prezentace postrádá základní informace. V odlišné pozici 
se nachází TechnoPark Pardubice. Ten sice deklaruje nabídku služeb VTP a PI, ale vzhledem 
k odtažitému přístupu místní univerzity zůstává otázkou odborné zajištění všech funkcí. 

 Právě popsané rozdíly jenom umocňují potřebu detailního zkoumání charakteru jednotlivých 
projektů a toho, do jaké míry jsou ve svých aktivitách úspěšné. Další kapitoly se na některé 
z otázek pokouší odpovědět. 
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8.2 CHARAKTERISTIKA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ V ČESKU 

8.2.1 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ 

 Souhrnná charakteristika VTP v Česku vychází z dat shromážděných autorem během 
dotazníkového šetření a je doplněna některými dalšími zdroji. V rámci šetření se podařilo 
získat kompletní odpovědi od 22 českých VTP, které reagovaly na dotazník s názvem 
Strategigram. Zjištěná data pokrývají sice převážnou většinu z 34 provozovaných a oslovených 
parků v Česku, nepopisují ovšem zcela reprezentativní vzorek z této populace. Přes upřímnou 
snahu autora se nepodařilo získat odpovědi od 12 VTP dotvářejících základní soubor pro 
šetření. Další, v současnosti provozované VTP, zahájily svou činnost krátce před začátkem 
šetření. Vzhledem k nedostatečným informacím o těchto subjektech vycházel výběr 
respondentů z Katalogu SVTP ČR a zahrnul 34 zde uváděných parků. 

 Diskutované VTP představují často větší a déle fungující projekty, patří mezi ně mj. 
11 z celkem 13 akreditovaných parků, jejich klienty je 301 firem z 351 obeslaných v rámci 
druhého statistického šetření. Vzhledem k velikosti parků a délce období, po kterou se 
dokázaly prosadit, se jedná o vzorek do jisté míry úspěšnějších nebo „kvalitnějších“ VTP. 
Nejvýznamnější výjimku tvoří BIC Ostrava, jehož ředitel pro velké zaneprázdnění nezvládl 
dotazník vyplnit. Dále diskutované VTP tedy podle mínění autora představují vzorek 
s  dostatečnou vypovídací hodnotou, i když ne vzorek reprezentativní. S vědomím této 
skutečnosti je nezbytné s daty pracovat. 

 Souhrnné charakteristiky VTP v Česku jsou uvedeny v relativních hodnotách, tzn. jako 
procentuální podíl dané kategorie na celku 22 VTP. Jednotlivé ukazatele jsou sdruženy do 
7 strategických os podle metodiky Strategigramu. Některé statistiky mohou být sloučeny nebo 
vynechány pro svou nízkou informační hodnotu v podobě izolovaných indikátorů. U vybraných 
znaků bylo provedeno sloučení kategorií, zobrazeny jsou vždy jen ty nenulové, proto nemusí 
v  grafu pokrývat celou škálu. 

 

 První osa strategického profilu pokrývá geografickou lokalizaci a prostředí VTP. Promítá se 
do ní velikost města, kde park sídlí, a nabízené zaměstnanecké služby. V souhrnném pohledu 
na získané indikátory (obrázek 20) vystupuje jednoznačná preference urbánního prostředí, což 
odpovídá současnému městskému trendu v budování VTP (mj. Sanz 2008). Především větší 
města, v českých poměrech regionální centra s více než 90 tis. obyvateli, poskytují díky místní 
vysoké škole dostatečnou základnu terciárně vzdělaných a usnadňují udržení aktivních 
informačních kanálů mezi parkem a univerzitou. VTP lokalizované mimo urbánní území se 
nachází v jeho těsné blízkosti. Využívají jak zázemí města, tak i výhod umístění za jeho 
hranicemi (nižší hladina cen, menší dopravní zatížení, kvalitnější životní prostředí). Obzvláště 
v takových případech je vhodné podpořit atraktivitu VTP nabídkou ubytovacích kapacit 
a dalších služeb pro zaměstnance zasídlených společností. Poskytování doplňkových služeb je 
ve zkoumaném vzorku poměrně málo časté. Parky se soustředí na své jádrové aktivity, k trávení 
volného času je využíváno zázemí města. Pokud jsou služby dostupné, děje se tak zejména 
prostřednictvím zařízení přilehlých vysokých škol. 
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Obrázek 20: Charakteristika VTP v Česku – lokalizace a prostředí (2011) 

 
Poznámka: Zařízení pro trávení volného času musí být otevřená i po pracovní době. U neurbánních VTP se počet 
obyvatel vztahuje k největšímu městu ve vzdálenosti do 20 km od VTP. 
Zdroj: vlastní šetření 

 Současné tendence diskutované v teoretické části práce směřují k tvorbě určitých enkláv po 
vzoru kampusu univerzity, kde zaměstnanci zasídlených firem tráví čas i mimo pracovní dobu. 
Rozostření hranice mezi pracovními a mimopracovními aktivitami podporuje častější interakce 
a zvýšení toku znalostí. V Česku vznikaly doposud spíše menší projekty, přestože existuje tlak 
na rozšiřování užitných ploch VTP. Lokalizace více parků v bezprostřední blízkosti může 
podpořit synergické efekty a stimulovat znalostní toky mezi zasídlenými subjekty. Stejných 
výsledků lze docílit začleněním parku do kampusu vysoké školy. Vedle toho existuje potenciál, 
že fyzická přítomnost parku v areálu univerzity a ukázka úspěšných projektů zvýší zájem 
i povědomí studentů o inovačním podnikání. Rozvoj podnikatelské kultury jako charakteristiky 
sociokulturního prostředí představuje jeden z hlavních úkolů VTP. 

 Mezinárodní srovnání některých charakteristik, které vychází z průzkumu provedeného IASP 
(2007) mezi členskými parky, ukazuje silnější preference urbánního prostředí v Česku než 
v ostatních zemích světa, kde je průměrná hodnota ukazatele o 20 procentních bodů nižší. 
Zatímco v Evropě se uvnitř města nachází 3/4 parků, v Severní Americe pouze 1/4, zatímco 
většina sídlí v jeho těsném zázemí. Jen obtížně lze porovnávat velikostní strukturu sídel 
v absolutních číslech, proto nepřekvapí, že z globálního pohledu je více zastoupena největší 
kategorie měst. 

 

 Druhá skupina indikátorů odkazuje na strategickou osu nazvanou pozice v technologickém 
proudu. Vyjadřuje, zjednodušeně řečeno, zda se VTP orientují více na výzkum nebo na trh. Jak 
je patrné z obrázku 21, třetina parků vznikla v přímé fyzické návaznosti na vysokou školu. Jejich 
nesporná výhoda spočívá ve snazším udržování aktivní spolupráce mezi univerzitou a subjekty 
v parku. Ve většině případů navíc vysoká škola sama iniciovala vznik VTP a sdílí s ním 
specializovanou infrastrukturu. Důsledkem může být větší mobilita absolventů či zaměstnanců 
mezi akademickou a podnikovou sférou, vedle přímého transferu technologií jedna z cest, 
kterými se know-how školy dostává do tržní praxe. 

 VTP nelokalizované v sousedství vysoké školy se dělí na dvě podskupiny. První vznikla 
rozšířením aktivit výzkumných ústavů, druhá iniciativou soukromých firem nebo ze snahy 
samosprávy o podporu podnikání v regionu. Zatímco školy se soustředí zejména na výchovu 
absolventů, těžiště práce ústavů spočívá ve výzkumu. Aktivity obou institucí se však prolínají, 
a proto efekt na činnost VTP může být u obou institucí velmi podobný. Druhá podskupina 
sdružuje subjekty pohybující se především v tržní části spektra. Jedná se povětšinou 
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o podnikatelská nebo inovační centra, ta spolupracují s výzkumnými institucemi pouze volně 
a využívají spíše svých interních kapacit (příklady obou podskupin jsou uvedeny v následující 
kapitole). Co se týká lokalizace VTP v blízkosti univerzity, nevybočuje Česko z celosvětového 
trendu. Statistiky IASP (2007) uvádí i podíl VTP s více školami ve své blízkosti. Tento ukazatel je 
významný především díky tvorbě určité zásoby znalostí. Lze očekávat, že parky v lepším 
případě udržují vazby s jednou univerzitou, role ostatních se projevuje pouze nepřímo. 

Obrázek 21: Charakteristika VTP v Česku – pozice v technologickém proudu (2011) 

 
Poznámka: Komercializace vlastní technologie vyjadřuje odhad podílu zasídlených firem, které se zabývají 
především komercializací své vlastní technologie. Jako technologické centrum jsou chápány prostory nebo 
infrastruktura pro vedení VaV aktivit, obyčejně specializovaná pro určitý obor. 
Zdroj: vlastní šetření 

 S vedením VaV aktivit souvisí další tři ukazatele. Podíl parků s aktivním CTT přesahuje 80 %, 
což potvrzuje spolupráci s výzkumnými institucemi nebo využívání vlastních kapacit pro VaV. 
Rovná polovina VTP poskytuje zasídleným firmám služby technologického centra, infrastruktury 
pro vedení VaV aktivit obyčejně specializované na určitý obor. O charakteru inovační aktivity 
zasídlených podniků napovídá odhad managementu VTP, že polovina z firem se zabývá 
především komercializací své vlastní technologie. Přítomnost aktivit podporujících VaV je 
jedním z předpokladů vzniku radikálních inovací, proto by jejich existenci měla být ze strany 
VTP věnována významná pozornost. 

 Při sektorovém pohledu jsou nejvíce zastoupeny VTP majoritně vlastněné soukromými 
firmami (cca 40 %). Manažeři rekrutující se z privátní sféry pak řídí téměř 2/3 parků. Dalšího 
výrazného vlastníka představují vysoké školy, které dominují 27 % VTP. I univerzitní parky vede 
často manažer pocházející z privátní sféry, akademici jsou pak zastoupeni v kolektivních 
řídících orgánech. Výraznější role vysoké školy v managementu parku nabízí možnost širšího 
přizpůsobení jeho aktivit zaměření ústavu, určité nebezpečí lze ale spatřovat v nedostatečné 
nabídce služeb orientovaných na podporu podnikání. Manažer se zkušenostmi z privátní sféry, 
se znalostí technik a služeb, které jsou nezbytné pro získání pozice na trhu, může vnést do 
činnosti parku více protržní zaměření. Například pro zakladatele spin-off firem jsou informace 
jak „dělat byznys“ nezbytným doplněním odborných znalostí načerpaných během let na vysoké 
škole. 
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 V Evropském měřítku (a zejména pak v měřítku světovém) jsou české parky spíše menší, což 
vychází i z jejich zaměření na MSP. V 1/3 českých VTP sídlí méně než 10 firem a pracuje pod 50 
zaměstnanců. Malé projekty mohou těžit zejména z úzké specializace. Koexistence oborově 
blízkých firem vytváří (zdravě) konkurenční prostředí, které motivuje k inovacím a napomáhá 
šíření znalostí. Vzhledem k omezeným příjmům z poplatků zasídlených firem jsou malé parky 
závislé na externím financování více než ty rozsáhlejší. Dosažení aglomeračních úspor 
představuje pro zasídlené firmy i samotné VTP výrazný ekonomický přínos. Srovnání 
s průzkumem IASP (2007) ukazuje na rozdílné pojetí VTP napříč zeměmi. V Evropě je 34 %parků 
s méně než 50 firmami, zatímco v Česku naprostá většina. Velikost VTP je třeba vnímat v širších 
souvislostech ekonomiky dané země, svou roli hraje i struktura členů IASP, kam patří spíše 
velké a silné parky. Česko stojí na počátku rozvoje znalostní ekonomiky a obsazení velkých 
parků inovačními firmami by bylo obtížné. Čistě na komerční bázi jsou u nás parky zakládány 
pouze výjimečně, soustředí se spíše na svou rozvojovou funkci a na podporu MSP, které pro 
realitně zaměřené projekty nepředstavují lukrativní klienty. 

 

 Každý VTP se určitým způsobem profiluje zaměřením svých aktivit, což se projevuje na 
zasídlených firmách. Třetí skupina indikátorů popisující cílené společnosti určuje, zda se 
důraz VTP soustředí na podporu vzniku nových firem nebo spíše na podniky, které již dosáhly 
určité míry konsolidace.  

 Podnikatelský inkubátor patří podle definice k základním prvkům VTP, přesto není jeho 
zastoupení stoprocentní (viz obrázek 22). Do jisté míry to vychází ze specifických požadavků na 
provoz inkubátoru, které mj. zahrnují zvýhodněnou výši pronájmu. Absence inkubátoru může 
vycházet ze zaměření provozovatele VTP na zavedené firmy, ale i z nízké poptávky po jeho 
službách, resp. malé četnosti potencionálních klientů. Jak ukázal průzkum Berman Group 
(2009) provedený v Jihomoravském kraji, firmy silně preferují zasídlení ve vlastní nemovitosti 
před pronájmem prostor. Podmínky inkubátoru musí být tedy natolik atraktivní, aby naplnily 
jeho kapacity novými firmami, což ale může narážet na ekonomické možnosti provozovatele. 

Obrázek 22: Charakteristika VTP v Česku – cílené společnosti (2011) 

 
Poznámka: NTBFs – nové technologicky založené firmy (stáří do 10 let, méně než 25 zaměstnanců). Fond rizikového 
kapitálu značí podíl parků, které k některému z fondů zprostředkovávají přístup. 
Zdroj: vlastní šetření 

 Nízký počet inkubovaných firem a NTBFs (nové technologicky založené firmy – stáří do 10 
let, méně než 25 zaměstnanců) se může projevovat dvěma způsoby. Pozornost managementu 
VTP se dělí mezi menší počet klientů a může se jim tak dostat lepší „péče“. Aktivity na podporu 
těchto firem mimo samotný inkubátor však přiznává pouze necelá polovina parků. Otázkou je, 
zda při velmi nízkém počtu inkubovaných firem nevychází jako účinnější nástroj jejich podpory 
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služby poskytované jednotlivým subjektům, např. z regionálního centra, bez nutnosti fyzické 
přítomnosti firmy v inkubátoru. Vyrovnání dotovaného a tržního nájemného by mohlo být 
realizováno úlevou na daních nebo jiným druhem příspěvku. Na druhou stranu, kumulace firem 
představuje jednu z hlavních předností VTP. Udržením odvětvové blízkosti firem a zároveň 
zachováním dostatečné pestrosti může docházet k přenášení znalostí nebo technik z jednoho 
oboru do druhého. Koexistence většího množství podniků logicky zvyšuje pravděpodobnost 
takové interakce. To platí nejen pro inkubátory, ale pro VTP obecně.  

 Rizikový kapitál (VC) je v rozvinutých tržních ekonomikách (především v USA) běžným 
finančním nástrojem pro podporu inovačních projektů, které s sebou obyčejně nesou zvýšené 
riziko. Šetření IASP (2007) kupříkladu odhaluje, že při přístupu k VC asistují ve světě 3/4 parků, 
vlastním fondem disponuje 1/3. Česko tyto nástroje stále ještě postrádá, přestože v rámci 
programu Prosperita II se nově podporují tzv. business angels, tedy určitá obdoba VC. Přímá 
dostupnost byla deklarována pouze u jednoho z šetřených VTP, zprostředkování služeb 
některého z VC uvádí necelá třetina subjektů. Řada dokumentů (mj. Klusáček, Kučera, Pazour 
2008) považuje absenci VC za jeden z hlavních nedostatků českého inovačního systému. 

 Protože VTP představují specifické prostředí, je obyčejně přístup firem omezen souborem 
přijímacích kritérií. Nějakou formu těchto podmínek aplikují všechny parky, shrnutí poskytuje 
obrázek 23. V hodnocení jejich důležitosti zaujímá vedoucí pozici inovační potenciál uchazeče, 
ten za rozhodující považuje mírně nadpoloviční podíl parků. Kritickou podmínku pro vstup do 
pětiny parků představuje určitá míra technologické vyspělosti produkce, desetina parků 
vyžaduje fungující vnitropodnikový výzkum. Zda hlavní činnost firmy spočívá v průmyslové 
výrobě či nikoliv, není téměř pro vstup do VTP relevantní. Uvolňování minimálních požadavků 
může být u nově vzniklých projektů tlačeno snahou vyhovět monitorovacím kriteriím programu 
Prosperita, z kterého získaly podporu (Adámek a kol. 2009). Nutnost takových kroků svědčí 
o extenzivním růstu VTP, které se ovšem pro nedostatečnou poptávku ze strany inovačních 
firem musí orientovat na podporu podnikání obecně, bez ohledu na jeho sofistikovanost.  

Obrázek 23: Charakteristika VTP v Česku – kritéria pro přijetí firmy (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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 VTP se mohou zcela specializovat pouze na jediný technologický sektor nebo zůstat 
otevřené širokému spektru firem. Mezi těmito extrémy stojí parky, které vybrané obory 
preferují, vstup jinak zaměřených firem však neomezují. Míru specializace se snaží zachytit 
indikátory na obrázku 24. Skutečně specializovaných VTP je v Česku necelá pětina. Zbylé parky 
se rovnoměrně dělí mezi skupiny přijímající libovolně zaměřené firmy a ty, jež některé sektory 
preferují. Tímto rozložením se Česko prakticky shoduje s výsledky šetření na globální úrovni 
(IASP 2007). Příklon k univerzalistickému pojetí VTP podtrhuje i podíl dominantních sektorů. 
Uvedené ukazatele představují spíše orientační údaj. Vyvozování závěru, kdy je specializace 
díky kumulaci odvětvově blízkých firem přínosná a kdy omezuje přísun nových myšlenek, je 
třeba ponechat na individuálních, zejména kvalitativních studiích. 

Obrázek 24: Charakteristika VTP v Česku – míra specializace (2011) 

 
Poznámka: Specializace podnikatelského inkubátoru je vyjádřena pouze pro VTP s inkubátorem. 
Zdroj: vlastní šetření 

 Specializace podnikatelského inkubátoru je spíše řídká a svou četností odpovídá zhruba 
podílu parků, které přijímají pouze vybrané sektory. Důvod pro její mírně vyšší hodnotu 
představuje fakt, že část všestranných VTP neposkytuje inkubační prostory. Nadpoloviční 
většina parků naopak nabízí zasídleným firmám infrastrukturní vybavení pro specifický sektor 
nebo má ve svém managementu specialisty na některá technologická odvětví. Dá se proto 
očekávat, že podniky spadající do těchto sektorů najdou v parku kvalitnější zázemí pro svou 
činnost a mohou z přítomnosti v něm i více těžit. 

 

 Z hodnocení cílených trhů na první pohled vyplývá orientace českých VTP na domácí firmy, 
což se projevuje jednak marketingovými cíli parků, jednak podílem zahraničních společností 
v parcích. V rámci Česka jsou před národním trhem upřednostněny trhy lokální a regionální (viz 
obrázek 25). Určitou roli může hrát skutečnost, že řada VTP je budována jako regionálně 
politická iniciativa. K relevanci tohoto tvrzení přispívá i vyjádření primárních cílů managementu 
parků shrnuté na obrázku 26. Další vysvětlení staví na převažujícím zastoupení malých 
a mladých firem, které se primárně orientují na blízké trhy, resp. hledají kompromis mezi 
kvalitním podnikatelským prostředím a blízkostí původního sídla nebo bydliště zakladatele. 
Parky jen zřídka nabízí vysoce specializovanou infrastrukturu, která by přiměla podniky ze 
vzdálenějších regionů k relokalizaci. Totéž a ještě silněji platí pro zahraniční podniky. 
Zastoupení zahraničních společností se v českých VTP od jiných států příliš neliší (9 % oproti 
7 % v Česku), znatelně vyšší není ani podíl domácích firem s původem mimo region (IASP 
2007). 
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 Určitě však nelze tvrdit, že VTP uzavírají svůj zájem pouze uvnitř hranic domovského 
regionu. Asi 15 % jich provozuje kancelář mimo hlavní sídlo, 2/3 alespoň příležitostně vyvíjí 
některé své aktivity v zahraničí. V kontextu předchozích tvrzení se jeví jako velmi zajímavá výše 
výdajů na marketing v zahraničí, především pak relativně velké zastoupení nejvyšší kategorie. 

Obrázek 25: Charakteristika VTP v Česku – cílené trhy (2011) 

 
Poznámka: Výdaje na marketing v zahraničí jsou uvedeny jako podíl z celkových marketingových výdajů. 
Zdroj: vlastní šetření 

 Jiný pohled na zaměření VTP sleduje avizovanou důležitost jednotlivých cílů (obrázek 26). 
Shodně 40 % parků se primárně orientuje na podporu potenciálně inovačních firem bez 
dostatečných interních zdrojů pro realizaci projektu a na regionálně rozvojovou funkci 
doplněnou o tvorbu pracovních míst v lokalitě. Tyto dva cíle jsou vzájemně provázané, rozvoj 
inovačního podnikání tvoří podle teorií predispozici růstu regionální ekonomiky. Třetí 
nejdůležitější úkol spočívá podle managementu parků v komercializaci výsledků výzkumu 
a know-how přidružených institucí. Další dva úkoly, tj. podpora interaktivního učení a rozvoj 
podnikatelské kultury společně s podporou tvorby spin-off firem a absorpcí absolventů 
vysokých škol, získaly výrazně nižší preference. Svědčí to o užším chápání role VTP i efektů, 
které ekonomice a společnosti mohou přinášet. Zvláště u parků vzniklých při vysokých školách 
se dá očekávat vyšší priorita dvou posledních cílů, které dotváří podnikatelskou roli univerzit 
(Röpke 1998). Česko se vyznačuje poměrně nízkou tendencí ekonomicky aktivních lidí zakládat 
vlastní firmy, ti raději volí zaměstnanecký vztah. Rozvoj podnikatelské kultury může 
zprostředkovaně zlepšit využití lidského potenciálu. 

Obrázek 26: Charakteristika VTP v Česku – pořadí cílů dle jejich důležitosti (2011) 

 
Poznámka: U každého tvrzení je barevně odlišeno, jak často bylo zařazeno na první (nejdůležitější) místo atd. 
Zdroj: vlastní šetření 

  



Vědeckotechnické parky a inovační podnikání v Česku 74 

 Obdobný systém řazení byl zvolen i pro identifikaci faktorů přispívajících ke 
konkurenceschopnosti parku a jeho atraktivitě pro klientské firmy (viz obrázek 27). 2/3 VTP vidí 
zdroje své atraktivity ve spektru a kvalitě poskytovaných služeb. Zajímavé je, že stejnou míru 
důležitosti nepřikládají tomuto faktoru zasídlené firmy, které řadí poskytované služby až do 
druhé poloviny žebříčku. Pro čtvrtinu parků jsou zásadním zdrojem úspěchu regionální 
specifika, potvrzují se tak širší vlivy regionálního prostředí, jak jsou diskutovány v teoretické 
části práce na příkladu RIS. V otázce regionálních specifik však existuje určitý rozpor. Některé 
parky řadí charakter regionu velmi vysoko, většina ho ale považuje za méně významný. Blízkost 
trhů představuje nejméně relevantní faktor konkurenceschopnosti VTP. 

Obrázek 27: Charakteristika VTP v Česku – pořadí faktorů konkurenceschopnosti (2011) 

 
Poznámka: U každého tvrzení je barevně odlišeno, jak často bylo zařazeno na první (nejdůležitější) místo atd. 
Zdroj: vlastní šetření 

 

 Následující skupina ukazatelů si všímá spolupráce mezi VTP s dalšími subjekty a zapojení 
do sítí, zkráceně networkingu. Rozvoj spolupráce aktérů se obecně považuje za jednu 
z nejdůležitějších aktivit parku. To reflektuje počet ukazatelů v dotazníku, pro přehlednost jsou 
v obrázku 28 zařazeny pouze některé. Výsledky jenom potvrzují vysokou relevanci networkingu 
i pro české VTP. U naprosté většiny parků jsou označeny různé formy zapojení do sítí, stejně 
jako aktivní podpora spolupráce mezi zasídlenými firmami. Pro tento účel vytvořilo zhruba 
40 % parků specifický informačně-technologický nástroj, například intranet apod. 

Obrázek 28: Charakteristika VTP v Česku – networking (2011) 

 
Poznámka: Formální síť má ustanovený přijímací proces, právní identitu nebo členské příspěvky (např. asociace). 
Podíl networkingu v rozpočtu je zobrazen pouze pro VTP, které uvažují networking ve svém rozpočtu. 
Zdroj: vlastní šetření 
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 Nejčastější formu setkávání relevantních aktérů představují konference a odborné semináře. 
Majorita parků je pořádá sama, třetina z nich pětkrát a vícekrát ročně. Téměř 9 z 10 VTP 
deklarovalo příslušnost k některé formální síti. Tyto instituce představují efektivní prostředek 
pro udržování povědomí o nových trendech. Mimoto vytváří pro své členy některé standardy 
(viz akreditační kritéria SVTP ČR), jež informují o rozsahu provozovaných aktivit. Třetina parků 
se snaží rozvíjet mezinárodní vazby a podporovat tak výměnu zkušeností s obdobnými subjekty 
v zahraničí. V českém kontextu se totiž v řadě případů relevantní partneři vůbec nenachází. 

 Skutečnost, zda je networking rozvíjen systematickým způsobem a zda je na něj kladen 
důraz, vhodně zachycuje jeho pozice v podnikatelských a finančních plánech VTP. Čtvrtina 
parků nevyčleňuje pro networking specificky žádné prostředky ze svého rozpočtu, 14 % pak 
tvorbu sítí neuvažuje ani ve svém podnikatelském plánu. Zmíněné výsledky ukazují, že některé 
parky opomíjí jednu ze svých základních funkcí a nevěnují se koncepčně budování sítí 
kontaktů. V jejich případech má zapojení do sítí spíše náhodný charakter a je otázkou, jestli 
může přinášet očekávaný efekt ve prospěch transferu znalostí. Na druhou stranu ale existují 
i opačné extrémy, které vynakládají na networking více než desetinu ze svých finančních 
zdrojů. Různorodost v přístupu k budování sítí kontaktů se zákonitě musí projevit v toku 
znalostí mezi zainteresovanými aktéry. 

 

 Velmi těžce se charakterizuje model řízení VTP. Vlastnická struktura má za následek ploché 
schéma veřejných – smíšených – privátních parků. Vyjádření managementu ukazují, že většina 
parků v Česku je zřizována za jiným účelem, než je účetní zisk. Zakladatelé očekávají přínosy 
v praktickém využití univerzitního výzkumu, v oživení hospodářství regionu nebo v rozšíření 
aktivit firmy. Tomu nasvědčuje i část managementu ovládaná soukromými firmami, která je 
nadpoloviční pouze v 27 % parků (viz obrázek 29). Veřejné prostředky hrají ve financování VTP 
významnou roli. Platí to zejména při jejich vzniku, kdy je povětšinou využívána podpora 
z evropských fondů. I v provozní fázi mají v cash-flow veřejné prostředky svůj podíl u 2/3 parků. 
Protože se VTP v Česku ve velké míře zabývají inkubační činností a sdružují spíše nové a malé 
firmy, nelze od nich očekávat schopnost plného samofinancování. Veřejné podpora tak 
finančně vyrovnává zaměření na ekonomicky méně lukrativní subjekty a udržuje široké 
spektrum služeb, které by pravděpodobně u čistě komerčních projektů neobstálo. 

Obrázek 29: Charakteristika VTP v Česku – model řízení (2011) 

 
Poznámka: Označení veřejná n. s. zkracuje veřejnou neziskovou společnost. Styly řízení vyjadřují zjednodušenou 
variantu ze dvou volených možností. 
Zdroj: vlastní šetření 
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 V sektorovém pohledu na složení představenstva VTP se nejčastěji objevuje převaha 
zástupců z akademického sektoru. Je to dáno nejen příslušností řady parků k vysoké škole, ale 
i nezbytnou přítomností odborníků na VaV v řídících orgánech parků. Akademické i veřejné 
instituce volí často při vzniku parku cestu zřízení soukromé společnosti, jež má v popisu 
činnosti provoz VTP. Proto v povaze subjektů zastupujících VTP soukromé společnosti převažují 
výrazněji, než by odpovídalo majetkové struktuře. 

 Další ukazatele se snaží určitým způsobem popsat faktory, kterým je při řízení parku 
přikládán důraz. Představitelé parků vybírali vždy ze dvou nabízených charakteristik tu, která 
více odpovídá jejich přístupu. Management 8 z 10 parků ponechává firmám volnost, aby 
podpořil jejich kreativitu, nezapojuje se do jejich řízení a striktně netrvá na dodržování 
podnikatelských plánů. Rovným dílem jsou pak zastoupeny ty parky, které se snaží udržovat 
pestrost odvětví bez ohledu na omezenou možnost propojení aktivit. Ty preferují jen příbuzná, 
vzájemně se doplňující odvětví. Ve výběru vhodné kombinace zasídlených firem se zřetelem 
k jejich oborovému zaměření se ani v úvodu diskutované koncepty neshodují. Zatímco Kakko 
a Inkinen (2009) v jednoduchosti tvrdí čím rozmanitější, tím lepší, Boschma (2005) při popisu 
různých typů proximity doporučuje volit vždy „zlatou“ střední cestu. Spolupráci a sdílení 
znalostí mezi subjekty se aktivně snaží iniciovat téměř 60 % VTP.  

 Při označení hlavních překážek rozvoje (obrázek 30) se nejvíce představitelů VTP shodlo na 
nedostatku finančních prostředků. Ty brzdí aktivity 3/4 parků, 1/4 pak významně. V hodnotící 
zprávě AVO (2009) deklarovaly aktuálně podpořené parky finanční soběstačnost zcela 
výjimečně. Nejedná se však o specificky český problém, nedostatek finančních prostředků byl 
nejčastěji zmiňovány i v mezinárodním šetření (IASP 2007). U více než poloviny VTP vznikají 
překážky v podobně nedostatečné institucionální podpory (řada představitelů VTP si stěžovala 
na přílišné administrativní nároky) a malého růstového potenciálu místních firem. Problematika 
institucí představuje slabou stránku Česka jako celku, malý růstový potenciál lokálních firem 
souvisí s převažujícím charakterem aktivit, nebo přesněji s mírou vyspělosti regionálních 
ekonomik. Při vzniku parků je klíčové zvážit inovační potenciál přítomný v dané lokalitě 
a s ohledem na něj přistupovat k budování nových VTP. Tato slova jenom potvrzuje další 
deklarovaná překážka v podobě nezájmu firem a vysokých škol na spolupráci s parkem. 

Obrázek 30: Charakteristika VTP v Česku – překážky bránící rozvoji (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

 Ke shrnutí charakteristik uvedených v této kapitole můžeme použít strategický profil 
fiktivního „průměrného“ českého VTP (obrázek 31). Strategigram vzniklý agregací profilů všech 
22 zkoumaných VTP protíná většinu hodnot blízko středním hodnotám. Takový park se nachází 
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v některém z větších krajských měst mimo Prahu a mezi jeho klienty patří okolo 20 firem 
s celkem 100 zaměstnanci. Park řídí soukromá firma, ale slovo v managementu má také vysoká 
škola, což pomáhá transferu technologií. Park dává přednost nově vznikajícím firmám, své 
aktivity ale směřuje i na zavedené podniky. Neomezuje přístup žádného technologického 
sektoru, avšak některé z nich preferuje. Soustředí se především na regionální trhy a svoji 
atraktivitu vidí především v kvalitě nabízených služeb. Jeho hlavním úkolem je podporovat 
rozvoj regionu i potenciálně inovační firmy. Park se vědomě zapojuje do sítí, networking ale 
není jasnou prioritou. Do stylu jeho řízení se rovnoměrně promítají podněty trhu i zájmy 
zakládajících institucí. Výraznějšímu rozvoji aktivit parku brání omezené finanční zdroje. 

Obrázek 31: Charakteristika VTP v Česku – „průměrný“ český VTP (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 Hlavní odlišnosti mezi českými a zahraničními VTP ukazují na některé slabiny konceptu 
v národních podmínkách. Parky v Česku jsou výrazně menší co do užitné plochy, ale především 
v počtu zasídlených firem. První fakt lze přičíst orientaci na MSP a jedná se tedy do značné míry 
o cílenou volbu, druhý je ale s největší pravděpodobností výsledkem nerozvinutosti českého 
inovačního prostředí. Omezený potenciál a především zájem inovačních firem o lokalizaci ve 
VTP zvyšuje obavu zřizovatelů z velkých projektů, se kterými v Česku neexistují prakticky žádné 
zkušenosti. Na národní i regionální úrovni chybí dostatečně silní aktéři, kteří by dokázali získat 
pro takové projekty širokou podporu a byli schopni je úspěšně realizovat. Univerzity zatím jen 
omezeně rozvíjí svou třetí roli, což spolu s vlažnými vztahy mezi akademickou a podnikovou 
sférou způsobuje slabé a často pouze formální vazby parku k výzkumné instituci. České VTP 
oproti těm zahraničním v malé míře nabízí specializovanou infrastrukturu pro výzkumné účely. 
Ta kvůli slabým vazbám není často dostupná ani prostřednictvím vysoké školy. 

 V českých parcích oproti obecně platným zvyklostem sídlí poměrně velké procento firem, 
které primárně nezhodnocují své specifické znalosti. VTP důsledně neaplikují přijímací kritéria 
firem, mezi klienty parku se objevují společnosti, jež využívají minimum z nabízených služeb 
a znalostních toků v parku. Celkově se tak snižuje dynamika prostředí a inovační atmosféra 
uvnitř českých VTP. Důležitost kvality zasídlených firem si naopak uvědomují zahraniční parky, 
které ji podle IASP (2007) považují za primární faktor své konkurenceschopnosti. Pouze 
desetina parků v Česku tuto charakteristiku považuje za stejně významnou.  
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8.2.2 STRATEGICKÉ PROFILY VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ 

 V předchozí kapitole byla představena souhrnná data za 22 VTP v Česku, které se zúčastnily 
dotazníkového šetření. Následující text již interpretuje individuální charakteristiky jednotlivých 
parků v podobě jejich strategických profilů. Profil s pomocí celkem 65 proměnných hodnotí 
postavení parku na 7 tematických osách, jak jsou popsány v kapitole 5.2.2. Strategický profil 
každého z parků je uveden v přílohách práce, na tomto místě jsou kvůli identifikaci 
specifických modelů VTP využity kombinace více podobných profilů. Pro zlepšení čitelnosti jsou 
v této kapitole křivky vyhlazeny, v originální podobě se na osách profil ostře lomí. Pozice na 
každé tematické ose reprezentuje míru důrazu, která je přikládána jednomu nebo druhému 
extrému. Hodnota nula vyjadřuje perfektní rovnováhu mezi oběma extrémy. Záporná čísla na 
levé polovině os jsou využita výhradně pro indikaci relativní pozice. 

 Označení VTP reprezentuje širokou škálu modelů reflektujících kontext, v nemž vznikají. 
Svou roli hraje i přirozená evoluce, kdy jsou oddělovány úspěšné modely od těch méně 
zdařilých (Bellavista, Sanz 2009). Z porovnání dvou strategických profilů nelze usoudit, zda je 
vhodnější první nebo druhý, neboť oba jsou zasazeny do jiného kontextu. Zmíněná diverzita se 
dá zúročit pouze za podmínky, že jsme schopni specifické znaky každého modelu poznat 
a posoudit, jestli se v daném kontextu jedná o příklad dobré praxe či nikoliv. 

 Pro charakterizování skupiny je vždy využita určitá ideální (ryzí) varianta, proto je 
pochopitelné, že se parky ve skupině mírně lišit jak od ní, tak samy od sebe. Identifikované 
modely částečně vychází z typologie parků, kterou využívá Leichteris (2009, s. 59 – 60): 

 Typ 1: „Vědci v komerční sféře spolupracují s vědci na univerzitách“ – cílem parku je podpořit 
spolupráci vědců na univerzitách a v privátním sektoru. 

 Typ 2: „Asistenti vzniku spin-off společností“ – VTP vytváří rozvojovou platformu pro soukromé 
vědeckovýzkumné jednotky, které mají obyčejně původ v univerzitě nebo výzkumném ústavu. 

 Typ 3: „Podnikatelské inkubátory orientované na vědu a technologie“ – park poskytuje 
specializované služby napomáhající vzniku nových firem. Podporou Inovační podnikání 
reaguje na krizi klasických průmyslových odvětví. Úzké vazby na univerzitu jsou méně důležité. 

 Typ 4: „Lídři regionu“ – park nefunguje jako platforma pro spolupráci vědy a průmyslu, ale jako 
nástroj regionálního rozvoje. Je zakládán převážně městskými nebo regionálními orgány 
a pokouší se o vytvoření inovační kultury nebo o implementaci regionální inovační strategie. 

 Typ 5: „Znalostní město“ – park je charakterizovaný takovou hustotou infrastruktury a služeb, 
že na sebe váže většinu aktivit. Prakticky celé území města se stává jedním velkým VTP. 

Podle Leichterise typ parku neovlivňuje jeho efektivnost (v daném kontextu může jít o nejlepší 
variantu), ale má dopad na metody, kterými je třeba park analyzovat. Prvotní záměr této 
klasifikace spočívá v provázaní typologie VTP na teoretické modely inovační politiky, resp. 
inovační systémy, které se daná politika snaží rozvíjet. V teoretické části práce byl naznačen 
posun chápání inovačního systému od lineárního k současnému holistickému (interaktivnímu) 
modelu. V holistickém modelu jsou inovace výsledkem interakce hlavních aktérů uvnitř 
inovačního systému. Kvalita a intenzita interakcí podmiňuje výsledek inovačního procesu. 
Interaktivní proces učení je zakořeněn v širším sociálním a institucionálním kontextu. Každý 
z modelů vytváří předpoklady pro vznik jiných typů VTP. Leichteris přiřazuje první a druhý typ 
parků k lineárnímu modelu, čtvrtý a pátý typ k holistickému modelu. Třetí typ pak stojí 
uprostřed bez vyhraněné příslušnosti k žádnému modelu. 
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 Dále jsou popsány 4 skupiny VTP, jak byly identifikovány na základě charakteristických 
vlastností svého strategického profilu. Tyto skupiny nereprezentují všechny šetřené parky. 
Některé projekty se svými vlastnostmi nepodobají žádnému z níže zmíněných typů VTP a jsou 
proto uvedeny samostatně v přílohách práce. 

 

 První skupina VTP, kterou spojují podobnosti ve strategickém profilu, zahrnuje 4 parky 
vzniklé v těsné návaznosti na vysoké školy ve významných univerzitních centrech, Praze, Brně, 
Ostravě a Olomouci. Podle typologie uváděné Leichterisem (2009) lze tuto skupinu označit 
spojením „vědci v komerční sféře spolupracují s vědci na univerzitách“, zde je pro 
zjednodušení pojmenována jako univerzitní VTP. S vidinou spolupráce akademické 
a komerční sféry vznikaly vůbec první parky v USA. U tohoto typu je propojení obou sektorů 
nejsilnější. Podniky byly lokalizovány v těsné blízkosti univerzit, aby se usnadnila 
komercializace zde vznikajících znalostí (Leichteris 2009).  

 Společnými znaky Inovacentra ČVUT Praha, PI VŠB-TU Ostrava, VTP JMK v Brně11

Obrázek 32: Strategické profily – univerzitní VTP (2011) 

 a VTP UP 
v Olomouci je posunutí téměř celé křivky do levé poloviny spektra (viz obrázek 32). Relativně 
vyšší urbánní hustota charakterizuje většinu parků v Česku. Bere v úvahu nejenom lokalizaci 
uvnitř města, jeho velikostní kategorii, ale i služby, které jsou v rámci parku poskytovány 
zaměstnancům klientských firem a činí ho tak pro znalostní pracovníky atraktivnějším 
(ubytovací kapacity, místa pro trávení volného času apod.). Nabídka parků zůstává v tomto 
ohledu omezená (výjimku představuje PI VŠB-TU Ostrava), proto pozici na ose ovlivňuje 
zejména velikostní kategorie města. 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
11 Technický inkubátor VUT, Technický inkubátor 2 a VTP Jihomoravského kraje jsou uváděny jako jeden subjekt. Toto 
zjednodušení vyplývá ze společného provozovatele a přímého sousedství sídel všech tří projektů. 
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 Specifický znak této skupiny lze spatřovat v silné orientaci na výzkum, kterou hodnotí 
pozice v technologickém proudu. Tou jsou myšleny procesy a mechanismy umožňující 
generování nových technologií a jejich šíření od zdroje k příjemcům, eventuálně doplněné 
opačným tokem peněz (Bellavista, Sanz 2009). Pozice v technologickém proudu je očividně 
podmíněna rolí vysokých škol, které významně ovlivňují strategické zaměření VTP. Činnost 
parků tedy primárně směřuje spíše k producentům znalostí než k jejich příjemcům. Aby se park 
nestal pouze dalším oddělením školy, není možné opomíjet ani protržní aktivity. Ty spočívají 
především v transferu technologií, ať už přímo, nebo prostřednictvím NTBFs, které jsou jako 
klienti parku jednoznačně preferovány před firmami s delší historií. Nejsilnější zaměření na 
NTBFs má logicky Inovacentrum ČVUT a PI VŠB-TU Ostrava, soustředí se na provoz 
podnikatelského inkubátoru a neposkytují prostory zavedeným společnostem, jak se u VTP 
v užším slova smyslu čeká. 

 Mírná specializace se odvíjí od zaměření mateřské univerzity. Vychází tak více z přirozené 
evoluce než z plánovitého omezení přístupu některých sektorů. Spíše všestranný charakter VTP 
JMK si lze vysvětlit pomocí širšího spektra provozovaných aktivit. V PI VŠB-TU se zřejmě jedná 
o strategické rozhodnutí managementu, protože vzhledem k technickému charakteru univerzity 
jistě existují předpoklady pro specializaci. Orientace na domácí podniky je dalším společným 
znakem pro většinu VTP v Česku. Její síla však klesá s pozicí v technologickém proudu blíže 
k výzkumu. Výzkumně orientované parky koncentrují vysoce kvalitní odborníky a infrastrukturu, 
které jsou potenciálně atraktivní i pro zahraniční klienty. S tím souvisí nejenom prezence 
zahraničních firem v parku, ale např. i směřování části marketingových výdajů do zahraničí. 

 Napojení na partnerské subjekty prostřednictvím sítě kontaktů představuje jeden z faktorů, 
který silně podporuje transfer znalostí. Networking proto hraje významnější roli u parků 
orientovaných spíše na výzkum než na tržní uplatnění zasídlených firem. Tyto parky musí 
k networkingu přistupovat více strategicky a nespoléhat na náhodné kontakty, což vyjadřuje 
i pozice blízko levému okraji osy. Poslední ukazatele shrnují charakteristiky týkající se 
vlastnické struktury a role, kterou jednotlivé subjekty hrají při řízení parku. Promítají se do ní 
i zdroje pro financování činnosti parku. Je logické, že u čtyř sledovaných VTP bude převažovat 
role veřejných institucí, ať už vysokých škol nebo samosprávy v případě brněnského parku. 

 

 Další kategorii, kterou je možné pro specifické prvky vyčlenit, tvoří dva parky orientující se 
shodně na oblast biotechnologií – Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Praha (dále IBC 
Praha) a Jihočeský VTP České Budějovice. Leichteris (2009) skupinu označil jako parky 
zaměřené na tvorbu spin-off firem. Podle jeho slov jsou populární především ve Velké 
Británii, kde jsou zakládány buď univerzitami nebo výzkumnými institucemi jako nástroj pro 
rozvíjení tržních aktivit prostřednictvím společností zakládaných absolventy, zaměstnanci 
nebo samotnými ústavy. Dochází tak k nepřímému transferu technologií a rozvoji aktivit, které 
jsou v rámci veřejných institucí více problematické než v drobných, silně specializovaných 
soukromých firmách. Propojení mateřských ústavů a spin-off firem umožňuje sdílení vysoce 
kvalitní infrastruktury i prostor, které nejsou jiným způsobem pro začínající firmy dostupné. 

 Na příkladu Prahy a Českých Budějovic je dobře patrné, jak se projevují některé odlišnosti 
v strategickém profilu (viz obrázek 33). Praha svou velikostí představuje metropoli, která 
specialistům poskytuje nejenom vědecké zázemí v podobě množství vysokých škol a ústavů AV 
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ČR, ale rovněž kulturní, komerční a další osobní příležitosti. Stává se tak atraktivní pro skupinu 
pracovníků s vysokými nároky. Přestože oba parky úzce spolupracují s výzkumnými 
institucemi, Jihočeský VTP se díky podpoře již etablovaných firem svou orientací více blíží 
rovnovážné pozici. Deklaruje i regionálně rozvojovou funkci a podíl na tvorbě pracovních míst. 
IBC se zaměřuje téměř výhradně na inkubaci, o čemž svědčí i pozice na samém okraji třetí osy. 

Obrázek 33: Strategické profily – VTP zaměřené na tvorbu spin-off firem (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 Silná specializace obou parků a z ní plynoucí omezení přístupu některých technologických 
sektorů byla zmíněna již v úvodu. Strategický networking převládá u Jihočeského VTP, který se 
zřejmě díky místní univerzitě i delší době provozu snaží systematicky udržovat síť kontaktů. 
Znalostní toky IBC Praha, které čerpají zejména z analytické znalostní báze, směřují více skrze 
literaturu, zřejmě proto není udržování rozsáhlé sítě kontaktů jeho jednoznačnou prioritou. 
Stejně jako v předchozí skupině se do modelu řízení promítá úloha mateřských institucí. Oproti 
dříve zmíněným univerzitním VTP, zde hraje větší roli trh, což musí reflektovat vyváženější 
pozice mezi institucionálním a byznys modelem řízení. 

 

 Následující skupina se jeví jako méně sourodá, a to především pro svoji početnost. Dělí se 
na dvě podskupiny, ty zachycují obrázky 34 a 35. Jejich společné znaky dle Leichterisovy (2009) 
klasifikaci odpovídají kategorii nazývané technologicky orientované inkubátory. Leichteris 
připisuje vznik toho typu parků krizi v tradičních průmyslových odvětvích, reindustrializaci 
a potřebě reagovat na nové technologické trendy. Soustředí se zejména na rozvoj nových 
společnostní prostřednictvím specializovaných služeb podnikatelského inkubátoru. Prvně se 
staly populárními v severní Evropě a rychle se rozšířily po celém kontinentu. Vazby na 
výzkumné instituce jsou zde méně těsné, pro zmíněné účely nejsou zásadní. Pro klientské 
společnosti mají větší váhu podnikatelské služby a výhodná poskytnutí prostor při vstupu na 
trh. Park má celkově více protržní charakter. 
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 Tři VTP tvořící první podskupinu zahrnují jak „čistokrevný“ inkubátor (PI Brno – Jih), tak 
inovační centra sloužící i zavedeným firmám (BIC Plzeň a TIC ČKD Praha). Oproti druhé 
podskupině se u většiny os neblíží krajním hodnotám. V lokalizaci a prostředí se opět objevuje 
velikostní efekt Prahy, který přisuzuje TIC ČKD více urbánní prostředí. BIC Plzeň patří mezi 
akreditované VTP, vytváří zázemí pro VaV, a proto si drží pozici blíže ekvilibriu mezi výzkumem 
a trhem. Obdobná situace platí i pro cílové společnosti. Krajní hodnota této osy připadá PI 
Brno – Jih, ten se soustředí výhradně na nově vzniklé firmy. Specializace představuje osu 
s největší diverzitou. Ta přichází mj. i s šíří aktivit, kterou mají obě inovační centra větší 
(provozují např. CTT). Oproti dvěma předchozím skupinám se těžiště modelu řízení pro tento 
typ parku pochopitelně přesouvá blíže k byznys modelu. Mezi zakladateli parků se objevují 
soukromé společnosti, přesto je role veřejných institucí u všech tří projektů stále patrná. 

Obrázek 34: Strategické profily – technologicky orientované inkubátory 1 (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 Druhá podskupina technologicky orientovaných inkubátorů vykazuje více vyhraněné znaky. 
Sdružuje celkem tři parky – BIC Brno, PI Vsetín a TIC Zlín. Vysoká škola jako jeden ze 
zřizovatelů TIC Zlín podmiňuje přizpůsobení aktivit nejen trhu, ale zároveň její výzkumné 
činnosti. Výsledkem je rovnovážná pozice mezi oběma extrémy druhé osy. Na druhou stranu 
BIC Brno, které je vlastněno a řízeno výhradně soukromými osobami, se orientuje výrazně na 
trh. Hodnocení všech tří parků z hlediska cílených společností a míry specializace vychází velmi 
podobně. Pokud se v případě PI Vsetín jedná výlučně o inkubátor, je orientace na nové podniky 
samozřejmostí. V charakteristice BIC Brno se projevuje spolupráce se zavedenými firmami. 
Prioritou ale zůstává asistence čerstvě vzniklým společnostem prostřednictvím aktivit 
virtuálního inkubátoru. BIC Brno představuje v českých podmínkách specifickou organizaci 
s dlouhou historií, proto si může dovolit orientaci i na zahraniční trhy podpořenou koncepčně 
rozvíjenými sítěmi kontaktů. Naopak pro PI Vsetín, na jehož vlastnictví ani řízení se nepodílí 
žádná vzdělávací či výzkumná instituce, je zřejmě velice obtížně se zapojovat do networkingu, 
a proto pro něj nejsou sítě prioritou. Zmíněné indikátory jenom potvrzují silný vliv vlastnické 
struktury na strategický profil parku. 
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Obrázek 35: Strategické profily – technologicky orientované inkubátory 2 (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 

 Další skupina VTP již nemá ekvivalent v dříve využívané klasifikaci. Jedná se o VTP 
sdružující zavedené firmy. Tyto parky jsou lokalizované v perifernější poloze, buď v menších 
městech, nebo v zázemí Prahy či Ostravy. Parky se svým protržním zaměřením blíží předchozí 
skupině inkubátorů, na rozdíl od nich ale poskytují zázemí především zavedeným firmám 
(obrázek 36). Ty mohou generovat vyšší poplatky za poskytované služby a pronájem prostor. 

Obrázek 36: Strategické profily – VTP sdružující zavedené firmy (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 



Vědeckotechnické parky a inovační podnikání v Česku 84 

 Silné firmy mohou také svými interními kapacitami rozšířit znalostní a technologickou 
kapacitu VTP. Parky nevynikají vysoce specializovanou infrastrukturou, proto nemají důvod 
omezovat vstup firem z rozličných sektorů. Využívají především regionální zázemí, čemu 
odpovídá i zastoupení výhradně domácích firem a náhodný networking stavící zejména na 
neformálních kontaktech. Zapojení do sítí spočívá spíše v pasivní účasti. Za parky stojí 
povětšinou společnosti s tradicí ve svém oboru nebo soukromé výzkumné ústavy. Hlavním 
podnětem pro jejich vznik lze hledat v rozšíření aktivit. 

 

 Mezi popsanými skupinami parků existují zřetelné diference. S využitím Leichterisovy 
typologie lze tvrdit, že v Česku vznikaly právě ty typy parků, které jsou charakteristické pro 
lineární chápání inovačního procesu. Určitý posun k holistickému modelu je však možné 
vysledovat z třetího typu. Sem se zařadily převážně nedávno vzniklé parky (výjimku tvoří BIC 
Brno, které však svým přístupem mezi ostatními parky do určité míry vybočuje). Při rozvoji 
stávajících parků existuje v některých silných regionech potenciál pro vývoj směrem k parkům 
typu lídr regionu nebo znalostní město. K tomuto je však zapotřebí koordinovaná snaha všech 
aktérů (a především všech VTP) v daném území. Například Brno má nepochybně nakročeno 
k cíli, který si vytyčilo ve svých strategických dokumentech, a to stát se centrem inteligence, 
výzkumu a inovací. 

 Kapitolu lze shrnout přímo s ohledem na hypotézy a pracovní otázky položené v návaznosti 
na teoretické koncepty. Strategické profily 22 VTP v Česku potvrzují, že jednotlivé projekty se 
v dílčích ukazatelích i souhrnné charakteristice významně liší. Přesto lze identifikovat 
4 skupiny podobných modelů, ty jsou primárně podmíněny vlastnickou strukturou nebo 
zakladateli parku. Naopak se nepotvrdilo, že regionální diferenciace v kvalitě předpokladů pro 
VaV a tvorbu inovací výrazně ovlivňuje charakter jednotlivých projektů. Určitou vazbu lze 
pozorovat spíše v detailnějším pohledu na hierarchii středisek, v nichž VTP sídlí. 

 Velká univerzitní centra, právě díky přítomnosti vysoké školy a dalších výzkumných institucí, 
sdružují parky více orientované na výzkum, se silnou rolí institucí a zapojením se do sítí. 
Dostatečná základna pro vznik nových inovačních firem poskytuje příležitost i pro 
technologicky zaměřené podnikatelské inkubátory. Velikost města tedy podmiňuje existenci 
klíčových institucí (univerzita) a dostatečného inovačního potenciálu, čímž umožňuje vznik 
provýzkumně zaměřených parků nebo inkubátorů. Menší regionální centra vycházejí 
z potenciálu již existujících společností, popřípadě se soustředí na podporu podnikání obecně. 
V obou případech je vzhledem k chybějící VaV základně orientace na inovace menší. 

 Uvedená diferenciace představuje základní předpoklad pro pozici VTP v inovačním systému. 
Univerzitní parky se charakterem svých aktivit více blíží subsystému produkujícímu znalosti, 
zatímco podnikatelské inkubátory a parky v menších regionálních centrech spadají spíše do 
aplikační sféry. Koncept VTP se tedy očividně pohybuje na pomezí obou subsystémů a záleží na 
individuálním modelu každého parku, k jakému z nich je blíže. 
  



Role vědeckotechnických parků v podpoře inovačního podnikání v Česku 85 

 Na začátku kapitoly, při vysvětlování charakteru typologie, bylo zmíněno, že jednotlivé 
modely neurčují, zda je park úspěšný či nikoliv. Každý ze 4 popsaných typů má své specifické 
vlastnosti, zaměřuje se na jinou část inovačního procesu nebo jiný druh (inovačních) podniků. 
Strategický profil tedy popisuje základní vlastnosti parku, pro posouzení jeho efektivity je však 
třeba srovnávat popsaný charakter parku s individuálním kontextem a posoudit, zda se 
v daných podmínkách jedná o ideální nastavení. Profil by měl sloužit rovněž pro management 
VTP, informovat jej, zda se pozorované vlastnosti shodují s prosazovanou koncepcí či nikoliv, 
případně upozornit na rozdíly oproti charakteru „referenčního“ parku ze srovnatelného 
prostředí. 

 Diferenciace inovačního prostředí v Česku popsaná v kapitole 7.2 vyvolává potřebu různých 
nástrojů s ohledem na charakter lokality. Přestože na základě rozdílnosti strategických profilů 
nelze hodnotit individuální efektivitu, zastoupení různých modelů do určité míry ukazuje, že 
místně specifické podmínky jsou respektovány a nevzniká jeden univerzální model parku pro 
celé území Česka. Poměrně krátká historie řady projektů u nás naznačuje, že jednotlivé modely 
se teprve formují, reagují na místní podmínky a v budoucnu budou pravděpodobněji rozdíly 
mezi popsanými typy narůstat. Provázání typů VTP a modelů inovační politiky (Leichteris 2009) 
potvrzuje, že v Česku stále převládá lineální chápání inovačního procesu a interakce 
produkčního a aplikačního subsystému jsou zatím slabé. Malá velikost většiny parků 
způsobuje, že VTP není na regionální úrovni natolik silným hráčem, aby převzal roli lídra 
regionu a stal se určitým pólem růstu místní ekonomiky. 

 

 Metodika Strategigramu je poměrně nová (poprvé byla uvedena v roce 2009), proto je počet 
zahraničních příkladů zatím omezený a rozsáhlejší srovnání není možné. Ukazuje se (a vyplývá 
to i z teoretické diskuze), že VTP v užším slova smyslu, kde lze hovořit o vysoké 
sofistikovanosti aktivit, zapojení do VaV a podpoře nových podniků s vysokým inovačním 
potenciálem, je charakteristický profilem posunutým do levé části spektra (viz univerzitní VTP). 
Právě v těchto parcích lze očekávat nejintenzivnější toky znalostní a vznik inovací nových pro 
trh, které mohou v případě ekonomického úspěchu významně zvýšit konkurenceschopnost 
firmy. Zatímco v zahraničí většina dostupných příkladů ukazuje vyšší váhu výzkumu 
a strategický charakter networkingu, v Česku je obdobné zaměření výsadou pouze těch parků, 
do jejichž vzniku se zapojuje vysoká škola nebo jiná výzkumná instituce. Dále se tedy potvrzuje 
klíčová role těchto institucí v budování skutečně proinovačního prostředí. 
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8.3 INOVAČNÍ AKTIVITY FIREM VE VĚDECKOTECHNICKÝCH PARCÍCH 

 Předchozí kapitoly diskutující výsledky dotazníkového šetření se věnovaly úrovni VTP. 
Předmětem oddílu, který následuje, je úroveň o řád nižší, tedy zasídlené firmy jako hlavní 
aktéři přinášející inovace na trh. Dále uvedené statistiky shrnují situaci 78 firem, jež 
odpověděly na dotazník a zároveň deklarovaly souvislost svých aktivit s VTP. Alespoň jedna 
taková společnosti sídlí v 24 z 34 oslovených parků. Prostá četnost firem v jednotlivých parcích 
i deklarovaná souvislost či nesouvislost aktivit podniků s parkem ukazuje významné rozdíly 
mezi jednotlivými projekty. Výsledky tedy, stejně jako v případě souhrnných informací o VTP 
diskutovaných v kapitole 8.2.1, nelze interpretovat bez vědomí dále nastíněných skutečností. 
Při velké generalizaci můžeme tvrdit, že v Česku existují dvě skupiny VTP – první sdružuje 
skutečně aktivní projekty zapojené do práce s firmami, do druhé patří spíše formální 
organizace, jež aktivity zasídlených podniků téměř neovlivňují. Následující statistiky shrnují 
aktivity firem ve VTP, které patří do první, aktivní skupiny parků. Výsledky šetření tedy vyznívají 
v zásadě pozitivně, avšak opomíjí významnou skupinu parků a nepoměrně menší počet firem 
v nich (ve 12 parcích ze druhé skupiny bylo osloveno 53 z celkem 351 podniků), jejichž aktivity 
budou mít zřejmě minimální dopad na rozvoj inovačního prostředí v Česku.  

 Formulář s 21 otázkami byl směřován na vedoucí představitele podniků, v převážné většině 
jejich ředitele nebo manažery. Výsledky jsou dokresleny vyjádřeními zástupců firem, kteří cítili 
nutnost doplnit dotazník volným komentářem. Metodiku dotazníku s názvem FirmSurvey 
rozvádí kapitola 5.2.2, plné znění otázek obsahují přílohy této práce. Metodika částečně 
vychází z šetření inovačních aktivit podniků v Česku, které provádí ČSÚ (2010a). Dotazník je 
přizpůsoben hodnocení vlivu VTP, proto rozděluje inovační aktivity firem do dvou období před 
vstupem do parku a po něm. Obsahem prvního ze čtyř tematických bloků jsou kontextuální 
charakteristiky jako geografický původ a oborové zaměření firmy. Druhý oddíl sleduje inovační 
aktivity podniků. Třetí část dotazníku se týká informačních zdrojů a spolupráce mezi firmou 
a dalšími aktéry. Závěrečný tematický blok sleduje přímo efekty vázané na přítomnost 
společnosti ve VTP. 

 

 První skupina otázek zjišťovala kontextuální informace o firmách. Mezi klienty českých VTP 
převažují podniky, které se soustředí na nové a progresivní obory jako jsou informační 
technologie (IT), softwarové a internetové služby nebo biotechnologie. Zčásti je využívána 
specifická regionální znalostní základna nebo tradice lokality v oborech kam patří 
environmentální a energetické technologie (jižní Čechy) nebo průmyslové a výrobní systémy 
(Moravskoslezsko). Užší specializace VTP nabízí jednu z cest, jak koncentrovat lidský potenciál 
do prostředí s vysoce kvalitní infrastrukturou, která bude atraktivní pro další podniky. Na 
druhou stranu je třeba zmínit, že nemalé procento zasídlených firem nenáleží charakterem 
svých aktivit ani k technologicky náročné výrobě ani ke znalostně založeným službám. To je 
možné tvrdit na základě rámcových údajů shromážděných při výběru respondentů. 

 Mezi deklarovanými činnostmi zasídlených firem se často objevují obchodní a právní služby, 
servis v oblasti IT a reklamy, školící společnosti, cestovní kancelář apod. To potvrzuje i expertní 
hodnocení (Vozáb a kol. 2010), které zasídlené firmy rozděluje podle jejich inovačního 
charakteru na 4 skupiny. Mezi inovační nebo spíše inovační firmy pak bylo dohromady 
zařazeno pouze 44 % podniků. Tato velmi nízká hodnota zřejmě reprezentuje firmy se sklonem 
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k zavedení produktové a procesní inovace, než podíl inovačních firem 12

 
12 Firem, které zavedly jeden ze 4 typů inovací a mohou být tedy označeny za inovační, je v Česku 50 % (ČSÚ 2010a). 
Zdá se tedy vysoce nepravděpodobné, že podíl inovačních firem by byl ve VTP nižší, než je v populaci obecně. 

 obecně. 
Pravděpodobnost, se kterou podnik realizuje organizační a marketingové inovace, je z popisu 
jeho činnosti totiž velmi obtížně identifikovatelná. Právě při realizaci technických inovací 
(produktové a procesní) lze ale očekávat největší přínos parku, a proto můžeme považovat 
zhruba poloviční zastoupení těchto podniků ve VTP za velmi nízké. (Technicky) neinovační 
firmy využívají jen zlomek z benefitů parku, zejména kvalitní prostory a „dobrou adresu“, čímž 
se velmi snižuje celkový efekt této infrastruktury. 

 Z úvah nad vzorkem respondentů, kteří odpověděli na dotazník, plyne, že tyto neinovační 
firmy, jež z přítomnosti v parku jen minimálně těží, mají nižší motivaci na výzvu reagovat. 
Nezanedbatelná je i prestižnost otázek směřovaných k inovační aktivitě. Proto se dá očekávat, 
že odpovědi tohoto typu tvoří ve výsledcích menší procento, než v reálné populaci. Z výše 
diskutovaných důvodů nelze zde interpretované odpovědi považovat za reprezentativní vzorek 
všech firem sídlících v českých VTP. Přesto má předložený soubor firem podle mínění autora 
dostatečnou vypovídací schopnost pro to, aby mohly být na jeho základě hodnoceny efekty VTP 
v Česku, přesněji těch, které jsou skutečně aktivním nástrojem a nikoli formální organizací. 

 

 Prostřednictvím druhého tematického bloku byly hodnoceny inovační aktivity firem, 
především zavedení dvou typů inovací (produktové a procesní), které jsou v literatuře 
zmiňovány jako klíčové. Marketingové a organizační inovace, jež dotváří spektrum inovačních 
aktivit, byly vynechány ze dvou důvodů. Prvním motivem byla orientace VTP zejména na MSP, 
z nichž většinu tvoří společnosti s krátkou historií. Tato skupina firem jen zřídka zavádí 
organizační inovace, kterými by reagovala na potřebu změn ve fungování firmy. Netechnické 
inovace mimoto nevyžadují pro svou aplikaci vysoce kvalitní infrastrukturu poskytovanou VTP, 
proto je jejich relevance k tématu práce nižší. 

 Charakteristiky inovačních aktivit firem ve VTP shrnuje obrázek 37. Pro účely těchto statistik 
bylo třeba snížit rozsah základního souboru o 23 firem, které deklarovaly vznik ve VTP, a rok 
jejich založení se shodoval s rokem vstupu do VTP. Tyto podniky logicky nemohou vykazovat 
inovační aktivitu před jejich faktickým vznikem, a proto by neprávem zvyšovaly rozdíl ukazatelů 
před vstupem do parku a po něm. Následující dva grafy tedy vychází z odpovědí 55 firem. 

 Výsledky ukazují, že četnost produktových inovací se u podniků mezi obdobím před 
vstupem do parku a po něm zvýšila téměř o 15 procentních bodů. Co se týká procesní inovace, 
byl zmíněný rozdíl ještě markantnější, a to bezmála 25 procentních bodů. Vycházel ovšem 
z výrazně nižšího základu, proto existoval větší potenciál pro růst. V obou případech je 
konečná hodnota vysoko nad průměrem Česka. Na národní úrovni totiž vykázalo produktovou 
inovaci 18 % a procesní inovaci 25 % podniků sídlících v Česku (ČSÚ 2010a – viz kapitola 7.2). 
Bez ohledu na přímý efekt parku na inovační aktivitu je evidentní, že infrastruktura typu VTP 
koncentruje téměř čtyřnásobně vyšší podíl podniků s produktovou inovací než Česko jako 
celek. Situaci můžeme dále rozebírat z hlediska velikostní struktury podniků. Obecně nejčastěji 
inovují velké podniky, ty ale tvoří mezi klienty parků zanedbatelnou část, čímž hypoteticky 
rozdíl v zastoupení inovačních firem dále narůstá. 
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 Do inovačního procesu vstupuje celá řada faktorů. Protože sledujeme určitý vývojový trend, 
mohou se do vyšší četnosti inovací projevit zkušenosti a znalosti načerpané během provozu 
firmy. Pokud jde o úspěšný podnik, bude patrně zvyšovat počet zaměstnanců a svůj obrat. Jak 
bylo uvedeno, s rostoucí velikostí firmy roste i pravděpodobnost, že zavede některou formu 
inovace. Stejně tak může hrát roli růst celkové vyspělosti ekonomiky a mnoho dalších vlivů. Při 
snaze o vytvoření určitého modelu nezbývá, než příliš komplexní realitu zjednodušit a docílit 
tak vyšší přehlednosti. Proto zde vědomě opomíjíme vedlejší faktory, které mohou mít vliv na 
inovační aktivitu ve prospěch efektů spojených se vstupem do VTP. Váhu faktorů vázaných na 
roli času (kumulace zkušeností apod.) navíc snižuje poměrně krátká doba existence mnoha 
parků v Česku, a tudíž mají vývojové změny omezenou možnost se ve výsledcích projevit. 

 S ohledem na uvedené skutečnosti lze tvrdit, že vstup do VTP má u zasídlených firem 
výrazně pozitivní efekt jak na existenci produktové, tak procesní inovace. Změna se v menší 
míře promítá do tržeb za inovované produkty. Posun je znatelný především u produktů nových 
pro trh, které představují radikálněji změněnou, a proto tržně atraktivnější komoditu. Relativně 
menší nárůst tržeb než nárůst četnosti inovací napovídá, že řada inovovaných produktů si na 
trhu nenajde své místo. Inovace je podmíněna dovedení myšlenky až k tržnímu uplatnění, 
neříká však nic o tom, jak úspěšný a rentabilní celý tento proces je. Společnosti sídlící ve VTP 
čerpají dvojnásobný podíl svého zisku z inovovaných produktů, než firmy sídlící jinde v Česku. 

 Zajímavý vývoj vykazuje inovační spolupráce. Zdá se, že po vstupu do parku méně podniků 
vyvíjí svůj produkt v izolaci od ostatních partnerů. Stejná vazba platí i pro nákup inovací bez 
aktivní účasti firmy na jejím vývoji. Prostředí parku tedy iniciuje inovační spolupráci a transfer 
technologií. O přímých důvodech se dá pouze polemizovat. Svou roli může hrát prostá četnost 
relevantních partnerů, park jako prostředník aktivuje spolupráci firem s výzkumnou institucí 
apod. V národním kontextu se podíl firem vyvíjejících inovaci izolovaně prakticky shoduje 
s podílem těchto podniků sídlících v parcích (ČSÚ 2010a). Rozdíl mezi oběma populacemi 
spočívá v 10 % firem mimo VTP, které si inovované produkty obstarávají jinak, než aktivním 
zapojením do jejich vývoje. 

Obrázek 37: Inovační aktivity firem v Česku před vstupem do parku a po něm (2011) 

 
Poznámka: Základní soubor je pro účely uvedených ukazatelů snížen o firmy vzniklé přímo ve VTP. Ukazatele 
existence, vývoj a tržby se vztahují k inovační aktivitě firem, tj. zda v daném období existovala, kdo ji vyvíjel apod. 
Zdroj: vlastní šetření 
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 Další skupina ukazatelů (obrázek 38) hodnotí aktivity, které podporují vznik inovací nebo 
mu přímo předchází. Sem spadají mimo VaV i jiné způsoby pro získání nových znalostní nebo 
technologií (pořízení technologie, školení a další). U všech indikátorů se bez výjimky projevuje 
nárůst po vstupu do VTP v řádu desítek procentních bodů (viz dále). Příčiny lze hledat jednak ve 
zvýšené motivaci firem díky proinovační atmosféře parku a inspiraci od okolních firem, jednak 
v bezproblémové dostupnosti těchto aktivit. Základní charakteristika VTP, která ho odlišuje 
např. od tradiční průmyslové zóny, spočívá v nabídce vysoce kvalitní infrastruktury doplněné 
o vazby na výzkumné instituce a specializované podpůrné služby. Při existenci takového 
prostředí je pro firmy snazší věnovat se VaV aktivitám, absolvovat odborná školení nebo získat 
kontakty na subjekt, který nabízí technologii umožňující výrobu budoucího produktu. 

 Interní i externí VaV se u zasídlených firem objevuje o 27, resp. 24 procentních bodů častěji, 
než tomu bylo před jejich vstupem do parku. Čísla sama o sobě upozorňují na pozitivní vliv 
parku na VaV aktivity. Mimoto lze také vysledovat, že nárůst v četnosti těchto aktivit je vyšší, 
než nárůst v tvorbě inovací. Při pominutí dalších vlivů můžeme tuto skutečnost interpretovat 
tak, že část VaV zůstává i po vstupu do parku „ladem“. To může být signálem pro management 
VTP (zejména pro skupinu univerzitních parků), aby své služby orientovaly více na 
komercializaci výsledků VaV. Jedná se totiž o jedinou cestu, jak výzkum může vrátit firmám 
zpět do něj vložené prostředky a úsilí. 

 Nejvýraznější růst vykazují dvě aktivity orientované na osvojení externích znalostí – jejich 
přímé pořízení a inovační školení, což svědčí o aktivní podpoře znalostních toků uvnitř parku. 
Pořízení externích znalostní nemusí nutně obsahovat finanční reciprocitu. Sdílení informací 
prostřednictvím networkingu, ať už se jedná o formální či neformální sítě, může iniciovat 
vzájemné učení a přinést tak do transferu znalostí synergické efekty. Školení zaměřená na 
inovace představují vedle dalších specializovaných služeb cennou pomoc při implementaci 
nových řešení v praxi. Klíčovou podmínkou je soulad nabídky a poptávky po těchto službách 
a zaměřením nejenom na četnost, ale zejména na jejich přidanou hodnotu. 

Obrázek 38: Proinovační aktivity firem v Česku před vstupem do parku a po něm (2011) 

 
Poznámka: Základní soubor je pro účely uvedených ukazatelů snížen o firmy vzniklé přímo ve VTP. 
Zdroj: vlastní šetření 
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 Závěr tematického bloku, jenž se týkal inovačních aktivit firem, tvořila jednoduchá otázka 
shrnující význam přínosů, které měl vstup do VTP pro inovační aktivity firem (viz obrázek 39). 
Agregací získáme téměř 85% většinu s kladnou odpovědí. Podíl manažerů přesahující polovinu 
hodnotil pak vstup do parku jako významný nebo velmi významný přínos pro inovační aktivity 
svých firem. Na druhou stranu je ale nutné připomenout, že třetina z celkového počtu 127 firem 
reagujících na dotazník uvedla, že jejich aktivity nesouvisí s VTP, přestože dostupné zdroje 
ukazují, že podniky v parku skutečně sídlí. Podniky ve VTP se tak dělí na dvě skupiny. První 
vnímá efekty parku a hodnotí je veskrze pozitivně, druhá naopak považuje VTP pouze za objekt 
bez vazeb na své aktivity. Opět se tedy potvrzuje, že přijímací kritéria by měla filtrovat ty firmy, 
pro které park (vzhledem k převažujícímu charakteru jejich činnosti) nebude přinášet širší 
efekty, a bude tak lépe využit potenciál VTP jako nástroje na podporu inovačního podnikání. 

Obrázek 39: Přínos VTP pro inovační aktivity zasídlených firem (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 V následující otevřené otázce respondenti konkretizovali, v čem vidí nejsilnější efekt. 
Autorovu kategorizaci jednotlivých vyjádření zachycuje obrázek 40. Největší přínos VTP spočívá 
podle poznámek manažerů firem v možnosti skloubit VaV aktivity s produkcí, především díky 
specializované infrastruktuře. Téměř 30 % pak zmínilo důležitost zvýhodněného pronájmu 
a flexibility poskytnutých prostor. Zajímavá jsou vyjádření odkazující na inovační atmosféru, jež 
vzniká díky přítomnosti širokého spektra firem inspirujících se vzájemně k růstu. Zdá se, že 
firmy si jsou více vědomy nepřímých efektů vytvářených kumulací firem v prostředí VTP, než 
parky samotné. 

Obrázek 40: Přínos VTP pro inovační aktivity zasídlených firem – oblasti přínosu (2011) 

 
Poznámka: Vlastní kategorizace odpovědí na otevřenou otázku. Vyjadřovaly se pouze ty firmy, které uvedly, že vstup 
do VTP znamenal přínos pro jejich inovační aktivity. Odpověď respondenta mohla spadat do více kategorií. 
Zdroj: vlastní šetření 
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 Primární zájem podniků spočívá v jejich ekonomickém výsledku. Proto nepřekvapí, když 
jsou mezi přínosy VTP častěji zmiňovány efekty směřující k udržení cenové 
konkurenceschopnosti (zvýhodněný pronájem, podnikatelské služby) než výstupy cílené na 
rozvoj znalostních kapacit firem. Cena jistě hraje podstatnou roli při uplatnění každého 
produktu firmy. To, že podniky hodnotí přínosy VTP pro jejich cenovou konkurenceschopnost 
výše, než přínosy pro konkurenceschopnost znalostní (kvalitativní), vypovídá o strategii 
a charakteru produkce zasídlených firem. Z dlouhodobého hlediska je takové složení klientů 
pro VTP neperspektivní, neboť výhodné podmínky pronájmu jsou většinou časově omezené. 
Park totiž může např. po 3 letech přijít o svou hlavní atraktivitu, kterou je z pohledu zasídlené 
společnosti dotovaný pronájem, namísto toho, aby si udržel firmy díky silným vazbám na 
výzkumné instituce nebo aby poskytoval proinovačně orientované služby. 

 

 Další skupina otázek si všímá informačních zdrojů a spolupráce, které firmy ve VTP 
využívají. Zapojení do sítí a udržování vazeb mezi partnery umožňuje sdílení informací a rozvíjí 
spolupráci. Spolupráce představuje aktivní činnost obou stran, zatímco vazby v sítích poskytují 
spíše pasivní přístup ke znalostem. Mezi informačními zdroji se ukazuje důležitost aktérů 
sdružených v hodnotovém řetězci firmy. Více než polovina podniků pokládá klienty za velmi 
významný informační pramen (obrázek 41). U části firem, které buď neinovují vůbec, nebo 
pouze přizpůsobují výrobky potřebám místního trhu, logicky převažuje orientace na zákazníka. 
Na druhou stranu, bezmála třetina firem významně projevuje zájmem o znalosti čerpané 
prostřednictvím vysoké školy nebo jiné výzkumné instituce. Značná část podniků si zajišťuje 
potřebné znalosti či technologie skrze dodavatele nebo konkurenční podniky. 

 Vazby nemusí nutně stavět na formálních základech. Ukazuje se, že neformální vazby mezi 
subjekty v parku jsou při sloučení kategorií významnosti vůbec nejsilnějším zdrojem informací. 
Další prvek tak potvrzuje nutnost vnímání role VTP v širší perspektivě, než pouze v poskytnutí 
fyzické infrastruktury a vybraných služeb. Některé zasídlené firmy vidí přínos parku pouze 
v těchto „placených“ službách. Neprávem tak opomíjí efekty, které nejsou na první pohled 
patrné, ale přitom budují dynamické prostředí parku. Svědčí o tom i vyjádření nejmenované 
firmy, která v reakci na dotazník uvedla, že se o ni z managementu parku vlastně nikdo nestará. 
Jedinou předností je pro ni zvýhodněný pronájem prostor a blízkost školy, se kterou firma 
spolupracuje. 

Obrázek 41: Informační zdroje pro inovační aktivity firem ve VTP (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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 Zastoupení spolupracujících institucí do značné míry kopíruje důležitost hlavních 
informačních zdrojů (obrázek 42). S ohledem na charakter VTP byla speciální pozornost 
věnována spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi. Zhruba u třetiny 
zasídlených firem poskytují tyto instituce velmi významný objem informací a zapojují se do 
spolupráce na inovačních aktivitách podniků. Při bližším pohledu to jsou především neformální 
kontakty mezi představiteli firem a lidmi z univerzity nebo výzkumných ústavů, co vytváří 
vzájemnou spolupráci. 80 % podniků z těch, které deklarovaly kooperaci s VaV institucemi, 
využívá právě neformálních kontaktů. Téměř 2/3 firem uvedly jako formy spolupráce s vysokou 
školou společné VaV projekty a zaměstnávání pracovníků z akademické sféry. Tyto cesty vytváří 
sice nepřímý, ale silný transfer technologií. 84 % firem spolupracujících s univerzitou nebo VaV 
institucí zavedlo inovaci produktu, zatímco mezi podniky bez spolupráce pouze 59 %. 

Obrázek 42: Intenzita spolupráce při inovačních aktivitách firem ve VTP (2011) 

 
Poznámka: Vyjadřovaly se pouze ty firmy, které uvedly, že spolupracují na inovačních aktivitách s jinými subjekty. 
Celkem spolupracuje na inovačních aktivitách 72 % firem ve VTP. 
Zdroj: vlastní šetření 

 

 Následující skupina indikátorů se věnuje vztahu zasídlených firem a VTP a prochází tři 
jeho základní části. Zpočátku analyzuje podněty, které vedou podnik k lokalizaci v parku, 
následně popisuje služby poskytované parkem společně s jejich významem pro klientské 
společnosti a na závěr diskutuje efekty lokalizace ve VTP pro klientské firmy. 

Obrázek 43: Faktory ovlivňující lokalizaci firmy ve VTP (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 Preference firem se s atraktivitami vnímanými parky příliš neshodují. Podniky vidí hlavní 
přednost parků v nabídce specializované infrastruktury, atraktivních prostor a zejména ve 
zvýhodněném pronájmu. Tato forma atraktivity by ale měla být pouze vedlejší, naopak podniky 
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by měla lákat především nabídka služeb a dynamické prostředí parku s blízkostí výzkumných 
institucí. Pokud hlavní potenciál parku spočívá ve snížení nákladů firem, pak ho může nahradit 
jednoduchý finanční nástroj zvýhodňující nové společnosti. V tomto bodě dochází rovněž 
k odlišnosti mezi vyjádřením představitelů zasídlených firem a managementu VTP, který řadí 
podmínky pronájmu mezi dva nejslabší pull faktory. S trochou ironie se zdá, že management 
VTP má nasazené „růžové brýle“ a nevidí reálnou důležitost nabízených služeb. Lokalizace 
v prestižním objektu VTP má výrazný image efekt a představuje přínos hlavně pro neinovační 
firmy, které jinak využívají minimum služeb a kontaktů nabízených parkem. Z vyjádření 
zasídlených společností vyplývá, že přítomnost konkrétních firem v parku hraje při lokalizačním 
rozhodnutí pouze podružnou roli. 

 Pro každodenní fungování firmy je nesmírně důležitá bohatá nabídka podnikatelských 
služeb. Ty by v případě VTP měly být maximálně přizpůsobeny klientům a orientovat se tak 
např. na technologické poradenství nebo pronájem zkušebních laboratoří. Technické služby 
v podobě recepce, kopírky nebo konferenčních prostor jsou nabízeny prakticky každým 
komerčním centrem. Jsou to právě specializované služby šité na míru klientům, čím se VTP 
odlišuje. Hlavní výzvu lze spatřovat ve sladění nabídky s poptávkou. V řadě výroků zaznělo, že 
služby ve skutečnosti firmy nevyužívají, protože plně nerespektují jejich potřeby. Souvisí to i se 
spektrem klientských podniků. Stěží lze očekávat, že zavedená cestovní kancelář bude kromě 
samotného pronájmu prostor využívat stejné služby jako inkubovaná biotechnologická firma. 
Aby tedy VTP mohl udržet nabídku specializovaných, proinovačně zaměřených služeb, které 
zároveň budou zasídlené firmy využívat, musí uvážlivě volit, jaké podniky se stanou jeho 
klienty. Výsledný vzorec poskytovaných a neposkytovaných služeb v relaci k jejich důležitosti 
pro klienty neukazuje výrazné diference mezi požadavky a skutečným stavem. Tento výsledek 
je způsoben dvěma protikladnými faktory – v prvním případě služby existují a znalostně 
založené firmy je skutečně čerpají, ve druhém, „špatném“ případě, služby poskytovány nejsou. 
Podnikům to ale nevadí, protože vzhledem k charakteru své činnosti by je stejně nevyužily.  

Obrázek 44: Dostupnost a význam poskytovaných služeb pro firmy ve VTP (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 Nejčastěji je poskytována různá podpora networkingu, poradenství v oblasti duševního 
vlastnictví a technologií (viz obrázek 44). Těmto službám firmy rovněž přisuzují největší 
význam, což je v protikladu s faktem, že čtvrtina společností má k těmto službám přístup, ale 
nevyužívá je. To může být následek nízké kvality, ale i již zmíněné nedostatečné pozornosti 
věnované výběru klientů. V Česku byla potvrzena obecně nízká dostupnost rizikového kapitálu. 
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Zároveň ale firmy nejeví o tento prostředek financování zájem, i když jim je dostupný. Příčina 
může být jednak v nedostatku informací o možnostech a výhodách, které tato forma 
financování skýtá, nebo naopak v snažší dostupnosti prostředků z jiných zdrojů. 

 Závěrečné otázky v dotazníku předloženém manažerům firem se týkaly zhodnocení efektů, 
jež měla lokalizace ve VTP na některé činnosti jejich podniku. Výsledky shrnuje v grafické 
podobě obrázek 45. Mezi odpověďmi se neobjevilo žádné výrazně negativní stanovisko, 
i negativní hodnocení byla velmi výjimečná a těžko z nich vyvozovat obecné příčiny. V průměru 
2/3 respondentů deklarovalo, že vstup do VTP pozitivně ovlivnil jejich spolupráci s dalšími 
subjekty, povědomí o firmě nebo její konkurenceschopnost. Tyto výsledky jsou v dobré shodě 
s výše diskutovaným vlivem na inovační aktivity, kde 55 % vidělo významný přínos ve vstupu do 
parku. Znovu se potvrzuje silná podpora spolupráce mezi aktéry v parku. Četnější vazby mají ve 
vedlejším efektu za následek zvýšení obecného povědomí o firmě. VTP téměř polovině 
respondentů otevírá bránu pro spolupráci s vysokou školou nebo jinou výzkumnou institucí. 
Networking a aktivity s ním spojené hrají nezpochybnitelnou roli v činnosti většiny parků. Nelze 
však očekávat, že park bude pracovat za podniky. To vystihuje i výrok ředitele firmy, která 
prošla podnikatelským inkubátorem: „Management inkubátoru se snaží zúčastněným firmám 
zprostředkovat kontakty do akademické sféry, ale stejně je to nakonec tak, že co si neuděláte 
sám, to nemáte.“ 

Obrázek 45: Efekt lokalizace firmy ve VTP na některé její charakteristiky (2011) 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

 Vzorek firem není dostatečně obsáhlý, aby bylo možné provázat změny jejich inovační 
aktivity s dílčími charakteristikami mateřských VTP. Orientačně však můžeme ověřit závěry 
některých zahraničních autorů. Massey, Quintas a Wield (1992) na příkladu velké Británie 
ukázali, že úspěšnost parků, resp. firem v nich kopíruje stávající regionální vzorec. Parky tedy 
nefungovaly jako nástroj pro kompenzaci rozdílů v regionální vyspělosti. Ověření podobné 
hypotézy v Česku je komplikované, protože zde neexistuje jednoduchý vyspělostní gradient. 
Situaci lze výrazně generalizovat porovnáním Prahy a Ostravy, ekonomického jádra země 
a centra strukturálně postiženého regionu. V obou městech navíc sídlí hned několik VTP. 
Změna inovačních aktivit před vstupem do parku a po něm nevykazovala u firem v obou 
městech výraznější odlišnosti. 

 Zajímavěji již vychází porovnání parků v hlavních metropolích (Praze, Brně a Ostravě) se 
zbytkem země. Metropolitní parky se jeví úspěšnější, růst inovační výkonnosti zasídlených 
firem zde byl vyšší (z 63 % na 82 % – pro zjednodušení uvádíme pouze produktovou inovaci). 
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Stejný indikátor pro parky ve zbytku území Česka ukazuje růst ze 70 % na 75 %. Do určité míry 
lze tedy potvrdit různou efektivnost parků. Spíš než o vztahu k regionální vyspělosti můžeme 
ale hovořit o pozitivní roli velkých měst. 

 

 Squicciarini (2009) dává do souvislosti stáří parku, resp. dobu jeho provozu a úspěšnost, se 
kterou podporuje inovační výkonnost zasídlených firem. Podle Squicciariniho se novější parky 
ve Finsku učí z chyb svých předchůdců a jsou tedy v podpoře klientských podniků efektivnější. 
Pro orientační ověření jeho tvrzení na příkladu Česka byly VTP rozděleny zhruba na poloviny. Ty, 
které fungovaly již před rokem 2005, ukazují lepší výsledky než parky vzniklé později. Četnost 
produktové inovace se po vstupu do dříve založených parků zvýšila ze 73 % na 81 %. Stejná 
charakteristika u novějších projektů vykazuje růst z 59 % na 73 %. Relativní růst byl sice vyšší 
u druhé skupiny, vycházel ale z nižšího základu. U dříve vzniklých parků navíc uvedlo 
významný přínos pro inovační aktivity 58 % klientů, kdežto u nových pouze 50 %. 

 Déle fungující parky mají konsolidovanější sítě kontaktů, které zčásti přechází i na jejich 
klienty. 8 z 10 firem vyjádřilo pozitivní efekt parku na obecné povědomí o společnosti a na 
spolupráci s vysokou školou nebo jinou výzkumnou institucí. V případě parků založených 
v roce 2005 a později deklarovalo pozitivní efekt ve stejných oblastech 7, resp. 6 z 10 firem. 
V Česku tedy platí (při velkém zjednodušení) opačná závislost. Proces učení probíhá spíše 
uvnitř parků než mezi nimi. VTP, které již dosáhly určité míry konsolidace, mají bohatší 
zkušenosti a dokážou efektivněji podporovat zasídlené firmy. 

 

 Na závěr kapitoly je vhodné doplnit názor zahraniční společnosti, která může porovnávat 
prostředí v českých a britských VTP. Jedná se o příklad jedné firmy a jednoho parku, takže nelze 
hovořit o komplexním srovnání. Vyjádření však ukazuje některé rozdíly mezi chápáním VTP 
v Česku a v zahraniční. Britská biotechnologická firma (pro zjednodušení ji označme Biotech) 
původně sídlila ve vědeckém parku, ten jí poskytoval specializované prostory a zařízení, jaké si 
začínající podnik nemůže dovolit. V parku navíc bylo lokalizováno více obdobně zaměřených 
firem, s kterými Biotech obchodoval i konzultoval některé své výsledky. 

 V Česku Biotech sídlí v inovačním centru. To však nenabízí specializovanou infrastrukturu 
(objekt jako takový se významně neliší od běžného komerčního či kancelářského centra) 
a nesídlí v něm ani žádné další biotechnologické firmy. Hlavními výhodami současné lokalizace 
je pro Biotech zvýhodněný pronájem prostor a poradenství poskytované managementem 
centra. Taková kombinace přínosů může být dostatečná pro firmy z některých oborů (např. IT), 
pro náročný vývoj v oblasti biotechnologií je ale nedostatečná. Přestože biotechnologie patří 
v Česku k preferovaným oborům, podpora je spíše deklarovaná, než skutečně existující, tvrdí 
zástupce Biotechu. Inovační centrum se tak svým charakterem blíží více realitní kanceláři než 
vědeckému parku, s jakým má Biotech zkušenosti z Británie. 

 Firmy jako Biotech vyžadují koncepční podporu po několik let, než se dostaví hmatatelné 
výsledky.  Zvýhodněný pronájem může pomoci k rozjezdu firmy bez významných 
technologických nároků a s inovací založenou na originálním nápadu, nikoliv na dlouhodobém 
výzkumu. Příkladem může být již zmíněná IT firma, která pro komerční využití svého nápadu 
založí absolvent vysoké školy. Během dvou let dokončí projekt, uvede nové řešení do praxe 
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a v případě úspěchu získá podíl na určité tržní nice. Pak už si může dovolit platit obvyklé 
nájemné a případně přijmout nové zaměstnance pro rozšíření svého portfolia. 

 Jak ukázal předchozí komentář biotechnologické firmy, inovační podniky nelze házet do 
jednoho pytle, neboť jejich potřeby a očekávání od VTP se mohou významně lišit. 
Technologicky a kapitálově náročná odvětví, která staví svůj úspěch na dlouhodobém vývoji 
nového produktu, hledají především specializovanou infrastrukturu, zázemí VaV institucí 
a finanční mechanismy pro podporu výzkumu. Zatímco IT firma může fungovat v izolaci, pro 
biotechnologickou společnost je fyzická přítomnost širší odborné základny a obdobně 
zaměřených podniků zásadní. 

 

 Jak je vidět z uvedených statistik i z doplňujících komentářů, individuální charakteristiky na 
stranách parku i firmy hrají významnou roli v efektech, které jsou výsledkem vztahu obou 
subjektů. Odhlédneme-li od role dalších faktorů, vstup firmy do VTP se většinou projevuje 
pozitivně na inovační aktivitě podniku. Ještě výrazněji to pak platí o činnostech, které pro 
inovace vytváří předpoklady (např. VaV). Firmy intenzivněji spolupracují a jejich informační 
zdroje jsou díky VTP rozšířeny o vazby na vysokou školu nebo jiné výzkumné instituce. 
Primárně jsou však pro firmy atraktivní výhodné podmínky pronájmu a poskytovaná 
infrastruktura. Celkový efekt lokalizace firmy je tedy v zásadě pozitivní. 

 Lze ovšem očekávat, že právě zmíněné přínosy budou výrazně nižší u firem, které využívají 
VTP pouze jako prostor, nikoliv jako prostředí. Prostor sám o sobě nemá mnoho atributů, může 
lákat pouze cenou, kvalitou a flexibilitou. V teoretické části bylo snahou ukázat, že potenciál 
VTP při jeho efektivním využití sahá daleko za možnosti, které může nabídnout běžná 
kancelářská či výrobní budova. Pokud část zasídlených firem vnímá a především využívá VTP 
v  úzkém pohledu jako prostor, významně tak snižuje efektivitu parku. Pokud se chtějí české 
VTP profilovat jako skutečně efektivní nástroj na podporu inovačního podnikání, musí silněji 
omezovat přístup těch podniků, které charakterem své činnosti neodpovídají potenciálu VTP. 
Totéž však platí i opačným směrem, pokud se chtějí české VTP profilovat jako skutečně 
efektivní nástroj, musí nabízet takové služby, výzkumné zázemí a dynamické mikroekonomické 
prostředí, které firmy s dostatečným potenciálem bude přitahovat. 

 Park jako takový a podniky uvnitř nemohou fungovat jako oddělené subsystémy. Bez 
znalostně či technologicky založených firem nemůže existovat efektivní VTP. Stejně tak, bez 
odpovídající nabídky služeb, znalostních toků a motivujícího prostředí park nenaláká skutečně 
inovační firmy. Je tedy podstatné dosáhnout stavu, kdy si obě strany tuto provázanost 
uvědomí. Teprve potom se může efekt VTP šířeji projevit na kvalitě inovačního prostředí 
v Česku. 
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9 ZÁVĚR 

 V závěrečném oddílu je věnován prostor shrnutí a diskuzi hlavních výsledků práce ve vazbě 
na formulované hypotézy a výzkumné otázky. Také jsou navrhnuty možnosti dalšího zkoumání 
a vyvozeny některé praktické implikace pro rozvoj a podporu VTP v Česku. 

 Téma diplomové práce reaguje na dynamický vývoj fenoménu VTP v Česku, poukazuje na 
potřebu hodnocení konkrétních dopadů VTP na inovační prostředí a rovněž se o toto hodnocení 
pokouší. Hlavní cíl práce představuje detailní charakteristika forem, v nichž se koncept VTP 
v Česku uplatňuje, posouzení efektů pro zasídlené firmy a jejich podmíněnost místními 
předpoklady. Analýza byla prováděna na dvou úrovních, první hodnotila charakteristické 
vlastnosti jednotlivých parků s cílem sestavit jejich strategický profil, druhá sledovala inovační 
aktivity firem a jejich vývoj v souvislosti se vstupem do VTP. Výsledky práce nepřináší 
jednoznačné závěry, ale potvrzují vysokou komplexnost celé problematiky. Přestože se 
potvrdila velká různorodost napříč VTP v Česku, byly identifikovány 4 charakteristické typy 
parků. Dle očekávání se rovněž ukázal pozitivní efekt vstupu do parku na inovační aktivity 
určité skupiny zasídlených firem, přesná podstata jeho podmíněnosti či příčin ale zůstává 
nejasná. 

 VTP jako nástroj inovační politiky poskytuje v teoretické rovině klientským subjektům 
mnoho výhod. Kvalitní infrastruktura, hustá síť kontaktů podporující transfer znalostí nebo 
specializované služby patří mezi nejčastěji citované prvky spoluvytvářející dynamické, 
proinovační prostředí parku. V teoretické diskuzi je právě tato kombinace charakteristických 
znaků označována za klíčový předpoklad růstu konkurenceschopnosti zasídlených firem a ve 
výsledku bohatství všech subjektů spojených s parkem. Tento univerzální návod je ovšem 
velmi obtížné aplikovat v konkrétním kontextu. Místně specifické podmínky dané historickým 
vývojem, institucemi v širším slova smyslu a vyspělostí ekonomiky jako celku představují 
bariéru pro jednoduché kopírování příkladů dobré praxe. 

 

 To obrací pozornost na česká, potažmo regionální specifika. V období centrálně plánované 
ekonomiky u nás inovační infrastruktura prakticky neexistovala, o to dynamičtější byl její vývoj 
v posledních dvou desetiletích. Jednotlivé její prvky jsou v současnosti jen omezeně propojené 
a nereagují ideálně na potřeby ekonomiky a požadavky trhu. Slabé horizontální vazby mezi 
aktéry omezují proces interaktivního učení a inovační systém zůstává nadále fragmentovaný 
(Žížalová 2010). Rovněž zkušenosti s efektivní veřejnou podporou inovačního prostředí se 
teprve vytváří. Česko zaostává především v kvalitě předpokladů pro inovace (infrastruktura, 
lidské i finanční zdroje, institucionální prostředí), následkem toho i v inovacích jako takových 
(WEF 2010; PRO INNO Europe 2011). Diferenciace inovačního potenciálu uvnitř Česka je velmi 
výrazná. Sofistikované aktivity, které vytváří předpoklady pro vznik inovačních firem 
a zprostředkovaně i poptávku po službách VTP, jsou koncentrovány do jádrových oblastí. 

 Lokalizace zařízení inovační infrastruktury až na drobné výjimky potenciál území respektuje. 
Rozhodně se ale nedá hovořit o vyváženém pokrytí. Nejvíce parků se podle očekávání nachází 
ve třech největších městech – v Praze, Brně a Ostravě – nebo v jejich blízkém zázemí. Žádný 
VTP doposud nevznikl v Karlovarském kraji, otázky panují nad funkčností jediného parku 
v Libereckém a Pardubickém kraji. 
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 Hlavní regionální centrum má díky svému postavení obyčejně nejlepší předpoklady pro 
rozvoj znalostně založených aktivit a může působit jako pól růstu pro zbytek území. Mezi 
krajská města, kde dosud neexistuje VTP nebo obdobné zařízení, patří Ústí nad Labem, Karlovy 
Vary a Jihlava. Připravované parky by měly některé z bílých míst zaplnit. V čerpání programu 
Prosperita se objevuje efekt zkušeností a dlouhodobého zájmu o rozvoj inovační infrastruktury, 
proto se podané i podpořené žádosti koncentrují do těch krajů, které již určité zázemí nabízejí. 
V současnosti je v Česku v provozu celkem 42 zařízení a síť je se 4 parky na 1 mil. obyvatel už 
tedy dostatečně hustá. Komplexní služby, které jsou typické pro VTP v užším slova smyslu, 
poskytuje ale pouze polovina z projektů. Opět platí, že velká (krajská) města nabízí inovační 
infrastrukturu se širším záběrem aktivit, kdežto v menších sídlech najdeme nejčastěji 
podnikatelské inkubátory nebo technologická centra s lokálním dosahem. 

 

 Program Prosperita jako hlavní zdroj prostředků na rozvoj inovační infrastruktury nabízí 
v aktuálním programovacím období k čerpání alokaci přesahující 11 mld. Kč. Prostředky se 
s největší pravděpodobností pro nedostatečný zájem nebo kvalitu projektů nepodaří zcela 
vyčerpat, což si do značné míry protiřečí s nedostatkem financí, který byl respondenty 
označován za hlavní bariéru rozvoje parku. V minulosti byly kriticky hodnoceny investice mířící 
prakticky výhradně na budování fyzické infrastruktury, nikoliv na rozvoj služeb nebo institucí 
samotných. Tato kritika byla do jisté míry v aktuálním programu vyslyšena, finanční prostředky 
jsou častěji využívány na rozšiřování aktivit stávajících zařízení a na jejich provoz. Pokud 
vznikají zcela nová zařízení, soustřeďují se na výše zmíněné lokality s nedostatečným pokrytím 
službami VTP. 

 Citelnou překážku v hodnocení dosavadních přínosů Prosperity představuje prodleva mezi 
intervencí a dostavením reálných výsledků. U většiny nových parků, resp. nově zasídlených 
(inkubovaných) firem se dá očekávat měřitelný vliv na výkonnost až s odstupem několika let. 
To ostatně dokládají i ukazatele počtu zasídlených firem a vzniklých pracovních míst, které 
oproti nově vybudované ploše VTP zůstaly za očekáváním (AVO 2009). Ukazuje se, že od 
fyzické infrastruktury samotné nelze očekávat zlepšení podmínek pro inovační podnikání. 
Naopak hrozí generování dalších nákladů spojených s provozem a splácením velké investice, 
jako v příkladě TechnoParku Pardubice. 

 Významný činitel představují zkušenosti odpovědných lidí a zapojení širokého spektra 
místních aktérů (zejména vysoké školy nebo jiné výzkumné instituce), které se promítnou do 
adekvátní a kvalitní nabídky specializovaných služeb. To si ostatně uvědomují i zástupci 
šetřených VTP, kteří ve 2/3 případů označili nabídku poskytovaných služeb za největší 
atraktivitu parku pro potenciální klienty. I přes široké povědomí o důležitosti proinovačně 
zaměřených služeb se skutečná nabídka nepotkává s poptávkou, což je způsobeno oběma 
stranami – jednak nedostatečně kvalitní a širokou nabídkou parků, jednak omezenou 
poptávkou firem, které sice v parku sídlí, ale vzhledem k charakteru jejich činnosti tam 
jednoznačně nepatří. Cesta k efektivnějšímu využívání specializovaných služeb tedy vede 
i skrze kvalitnější a přísnější výběr klientských firem, tak aby jejich potenciál odpovídal cílům 
VTP. 
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 Dotazníkové šetření probíhající na úrovni VTP přineslo četné informace o 22 z 34 oslovených 
parků. Je třeba zopakovat, že tento vzorek není zcela reprezentativní, neboť mezi reagujícími 
respondenty převažovaly déle provozované, větší a do jisté míry aktivnější VTP. Podle mínění 
autora má přesto vzorek dostatečnou vypovídací hodnotu. 

 Charakteristické znaky VTP a z nich vytvořené strategické profily potvrdily výraznou 
rozmanitost jednotlivých modelů. V souhrnu mezi typické vlastnosti v Česku provozovaných 
VTP patří lokalizace v urbánním prostředí, často přímo v krajském městě. Parky se soustředí na 
své jádrové aktivity a služby dotvářející atraktivní zaměstnanecké prostředí nabízí pouze 
poskrovnu. Většina šetřených projektů se zapojuje do transferu znalostí, specializovanou 
infrastrukturu pro vedení VaV aktivit poskytuje zhruba polovina z nich. Upozaděn nezůstává ani 
další ze základních úkolů, tedy inkubační funkce. Naopak podpora potenciálně inovačních 
firem a rozvoj regionu prostřednictvím tvorby nových pracovních míst byly zástupci parků 
označeny za jejich primární cíle. Skrze podnikatelský inkubátor podporuje prosazení nových 
firem bez dostatečných interních kapacit 8 z 10 VTP. Parky jsou ale povětšinou malé, ať už 
počtem zasídlených podniků nebo sumou jejich zaměstnanců. To omezuje efektivitu parků ze 
dvou hledisek. Jednak pro malý rozsah užitných ploch klesá schopnost jejich samofinancování, 
jednak se snižuje dynamika prostředí uvnitř parku, pro kterou je koexistence konkurenčních 
a zároveň spolupracujících firem nezbytná. Šetření rovněž potvrdilo, že networking a rozvoj 
různých forem spolupráce zastupují jednu z klíčových činností VTP. 

 I přes zmíněnou pestrost, s jakou je koncept VTP v Česku aplikován, se podařilo mezi 
strategickými profily nalézt 4 typy parků s určitými charakteristickými rysy. Ty byly podle 
hlavních rozlišovacích znaků označeny jako univerzitní VTP, VTP zaměřené na tvorbu spin-off 
firem, technologicky orientované inkubátory a VTP sdružující zavedené firmy. Popsané typy 
parků se významně liší v orientaci na fáze inovačního procesu, která je předmětem druhé 
pracovní otázky. Zatímco univerzitní VTP lze zařadit do subsystému produkujícího znalosti 
a soustředícího se na počáteční fáze procesu (VaV), podnikatelské inkubátory a VTP zaměřené 
na zavedené firmy kladou větší důraz na aplikační sféru a uplatnění inovací na trhu. Parky se 
pohybují na styku subsystémů produkujícího a využívajícího znalosti, vytváří most mezi 
odlišnými subjekty na obou stranách, ale náklonnost ke konkrétnímu subsystému je 
individuální charakteristikou každého VTP, resp. každého ze 4 typů VTP. Většina parků se 
výrazně věnuje své inkubační roli. Výjimku tvoří poslední skupina, která sdružuje prakticky 
výhradně zavedené firmy. Význam, který je přikládán networkingu a sdílení znalostí, se do 
značné míry odvíjí od pozice v technologickém proudu. Zatímco parky zaměřené spíše na 
výzkum strategicky rozvíjí své sítě a vyčleňují na networking nezanedbatelné prostředky, VTP 
orientující se na aplikaci v tržním prostředí tyto vazby ke své činnosti tolik nepotřebují, a proto 
přistupují k networkingu volněji. Ve stylu řízení parku se výrazně projevuje síla zakládajících 
institucí, resp. tržní orientace soukromých podniků. 

 Tím se dostáváme k reakci na druhou hypotézu práce. V ní byl na základě teoretického 
úvodu do problematiky vyjádřen předpoklad, že VTP se od sebe budou výrazně lišit a že 
klíčovou roli v této odlišnosti bude hrát vlastnická struktura, resp. typ subjektu, který park 
zakládá. S odkazem na výše uvedené typy VTP lze potvrdit, že zakladatel a zároveň hlavní 
financující subjekt promítá do fungování parku své zájmy, a s tím souvisí i odlišný charakter 
parku. Zejména je tento efekt patrný v případě vysoké školy jako zakladatele. Faktor vlastnické 
struktury v souladu s původní domněnkou převažuje nad regionálně podmíněnou diferenciací, 
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která se mezi parky prakticky neprojevuje. To je do jisté míry dáno i potřebami regionálních 
ekonomik, jež nejsou natolik rozdílné, aby se významně promítly do činnosti parku. Přestože 
existují výrazné rozdíly v podmiňujících faktorech (např. výdajích na VaV nebo zastoupení high-
tech odvětví), do aplikační sféry se tento vzorec jednoznačně nepromítá, což ukazují i malé 
rozdíly v zastoupení inovačních podniků mezi kraji Česka. Určitý vliv na model parku lze připsat 
hierarchii střediska, kde park sídlí. VTP v hlavních městských centrech (Praze, Brně a Ostravě) 
mohou využít silnější potenciál metropolí, jsou celkově větší, více zapojené do výzkumu i do 
sítí vazeb a v konečném pohledu i efektivnější. Jedná se ale do značné míry o vliv 
zprostředkovaný právě přítomností charakteristických institucí (univerzity, výzkumné ústavy), 
a tedy i odlišnou vlastnickou strukturou a posláním parku. 

 Na základě uvedených výsledků nelze jednoznačně určit, jestli VTP mají spíše nivelizující 
efekt na úroveň rozvoje regionů nebo jestli spíše kopírují daný vzorec, a odpovědět tak na 
první pracovní otázku. Pro první možnost hovoří absence výraznějších rozdílů v charakteru 
a efektivitě parků mezi regiony, na druhou stranu rozdíly mezi hlavními metropolemi a zbytkem 
území do určité míry existují. Diference v inovačním potenciálu a charakteru území se výrazně 
zvětšují s tím, jak se přesouváme na jednotky nižší úrovně. Jinými slovy, rozdíly mezi regiony 
nejsou tak výrazné jako diferenciace inovačního prostředí nejsilnějších městských center 
a ostatních obcí. Je tedy pravděpodobnější, že zatímco není výraznější rozdíl mezi 
Jihomoravským a Zlínským krajem, bude existovat např. mezi Brnem a Vsetínem. V návaznosti 
na právě zmíněné výsledky nelze plně souhlasit se závěry známé britské studie (Massey, 
Quintas, Wield 1992), podle které úspěšnost VTP pouze kopíruje stávající vzorec. Do jisté míry 
to platí, pokud jsou rozdíly v předpokladech velmi významné (to ale platí v Česku spíše na 
úrovni měst než regionů). Když je místní potenciál méně odlišný, parky rozdíly dokážou potlačit 
a tak mohou přispívat ke konvergenci slabších a silnějších regionů. Síla VTP ale v Česku 
(prozatím) není dostatečně velká, aby měly samy o sobě vliv na vyspělost ekonomiky regionu. 

 

 Přesuneme-li se v hodnocení dopadů VTP na úroveň zasídlených firem, můžeme z odpovědí 
78 respondentů pozorovat růst inovačních aktivit podniků mezi obdobím před vstupem do 
parku a po něm. Obdobně jako v případě VTP nemůže být vzorek respondentů považován za 
zcela reprezentativní, a to ze dvou důvodů. První vychází z určité prestižnosti otázek na 
inovační aktivitu. Lze očekávat, že inovační firmy budou na dotazník častěji reagovat. Druhou 
příčinu můžeme hledat v poměrně vysokém počtu podniků, které ve svých odpovědích 
označily, že jejich aktivity s parkem nesouvisí a dále dotazník nevyplňovaly. Ač je z dostupných 
zdrojů evidentní, že nejméně polovina z těchto firem v parku skutečně sídlí (je vedena 
v seznamu klientů na internetových stránkách parku, její sídlo se shoduje s adresou parku) 
necítí se s VTP svázaná jinak než pronájmem prostor často kancelářského charakteru. To 
ostatně potvrzují i některé emailové reakce na dotazník. Protože tyto firmy nevyužívají převážné 
většiny služeb parku, dá se očekávat, že menšina z nich bude mít inovační charakter 
a především, že aktivity a prostředí parku na ně budou mít minimální vliv. Tím se (hypoteticky) 
snižuje pozitivní efekt parku, který je patrný z výsledků šetření. 
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 Prostá četnost firem v jednotlivých parcích i deklarovaná souvislost či nesouvislost aktivit 
podniků s parkem ukazuje významné rozdíly mezi jednotlivými projekty. Při velké generalizaci 
můžeme tvrdit, že v Česku existují dvě skupiny VTP – první sdružuje skutečně aktivní projekty 
zapojené do práce s firmami, do druhé patří spíše formální organizace, které aktivity 
zasídlených podniků téměř neovlivňují. Výsledky šetření tedy vyznívají v zásadě pozitivně, 
avšak opomíjí významnou skupinu zasídlených firem, které nenáleží charakterem svých aktivit 
k technologicky náročné výrobě ani ke znalostně založeným službám. To je možné tvrdit na 
základě rámcových údajů shromážděných při výběru respondentů, neboť ty ukázaly, že mezi 
klienty parku se objevují společnosti nabízející například obchodní a právní služby, servis 
v oblasti IT a reklamy nebo dokonce cestovní kancelář apod. S ohledem na výše diskutované 
skutečnosti nelze zde interpretované odpovědi považovat za reprezentativní vzorek firem 
sídlících ve všech českých VTP, ale pouze v těch, které jsou skutečně aktivním nástrojem 
a nikoli formální organizací. 

 Jak již bylo naznačeno, výsledky šetření mezi zasídlenými firmami ukazují na pozitivní efekt, 
který má vstup do parku na aktivity firem. Po vstupu do parku zavedlo produktové inovace 
o 15 procentních bodů více podniků než před vstupem do parku, procesní inovace jich zavedlo 
dokonce o 25 procentních bodů více 13

 
13 Pokud bychom uvážili i všechny firmy, které deklarovaly, že jejich aktivity s parkem nesouvisí (viz předchozí 
odůvodnění), a považovali je před i po vstupu do VTP za neinovační, výsledný přínos VTP na inovační aktivity 
zasídlených firem se sníží asi na polovinu. 

. Ukázalo se, že podniky po vstupu do parku častěji na 
vzniku inovace spolupracují s dalšími subjekty. Ještě výrazněji se projevuje vstup do parku na 
aktivitách, které s inovacemi úzce souvisí a vytváří pro ně předpoklady. Například interní VaV 
provádělo po vstupu do parku o 24 procentních bodů více firem než v období před vstupem. 
Nejvýraznější růst se projevil u aktivit, které odkazují na získávání znalostí z externích zdrojů 
(externí VaV, inovačně zaměřená školení). Podíl firem, které deklarovaly tuto činnost, se po 
vstupu do parku více než zdvojnásobil. Menší růst inovační aktivity než činností, které jí 
předchází nebo ji přímo podporují, značí, že část těchto nově nabytých znalostí zůstává 
nevyužita, tedy že v jejich efektivní aplikaci existují stále rezervy. Stejně tak ale tato skutečnost 
potvrzuje fakt, že inovace nepředstavuje izolovanou událost, ale soustavný proces s určitou 
dobou trvání. Výsledky se tedy dostavují zákonitě s odstupem. Řada hodnocených firem byla 
poměrně nová, a proto se dá očekávat, že takto nabyté zkušenosti ještě nestačily zúročit. 

 S oporou uvedených skutečností můžeme potvrdit platnost první hypotézy práce, že 
zasídlené firmy čerpají pozitivní efekty z pouhé přítomnosti v parku i z nabízených služeb. 
Jejich inovační aktivita je proto po vstupu do parku četnější a spolupráce intenzivnější, než 
tomu bylo v období před vstupem do VTP. Stejná pravidelnost se ještě výrazněji ukazuje 
u aktivit, které k úspěšnému inovačnímu procesu vytváří předpoklady nebo s ním úzce souvisí. 
Důležitý je nejenom efekt parku na inovativnost zasídlených podniků, ale i skutečnost, že si 
firmy přínosy parku samy uvědomují. To potvrzuje vyjádření 60 % podniků, které vstupu do 
parku připisují pozitivní vliv na jejich konkurenceschopnost, 85 % firem jej považuje za 
přínosný pro jejich inovační aktivity, 55 % za významně přínosný. Firmy jsou díky vědomí 
o efektech parku pevněji zakořeněny ve svém současném prostředí a představují tak stabilnější 
předpoklad pro regionální růst. Váhu tohoto závěru ale významně snižuje fakt, že třetina 
z firem, které reagovaly na dotazník, se s aktivitami parku neidentifikuje, přestože dostupné 
zdroje ukazují, že ve VTP opravdu sídlí. 
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 Zařízení inovační infrastruktury primárně cílí na rozvoj znalostní základny, vznik a šíření 
nových technologií a zejména jejich uplatnění v praxi. Proto se očekává, že mezi klienty VTP se 
budou objevovat pouze ty firmy, které ekonomicky zúročují své specifické znalosti a ve velké 
většině mohou být označeny za inovační. V Česku však tato vazba zcela neplatí, jak ukazuje 
popis charakteru činnosti jednotlivých společností uvedený na jejich internetových stránkách. 
Vlastní dotazníkové šetření ukazuje, že firmy, které nezavedly ani produktovou ani procesní 
inovaci, tvoří ve výsledném vzorku pouze 17 %. 

 Mimo šetření ale stojí firmy, které se neztotožňují s aktivitami parku. Ty by podíl podniků 
bez technické inovace významně zvětšily. Při rozšíření definice o netechnické inovace, tedy 
v souladu s metodikou ČSÚ (2010a), lze očekávat ještě vyšší podíl inovačních podniků. 
Výsledky šetření samy o sobě tedy mluví proti platnosti třetí hypotézy práce o tom, že české 
VTP se kvůli nízké poptávce neorientují výhradně na inovační firmy. Zde je ale nutné 
připomenout omezenou reprezentativnost šetření, jak byla popsána výše, a domněnku, že 
celkové procento neinovačních firem bude podstatně vyšší. Představitelé parků sami odhadují, 
že komercializací své vlastní technologie se zabývá zhruba polovina jejich klientů. Tomuto 
závěru odpovídají i přijímací kritéria uplatňovaná jednotlivými parky. Inovační potenciál tvoří 
rozhodující podmínku přijetí u 55 % parků, technologická vyspělost u 18 %. Přestože VTP 
inovační firmy preferují (jako nepodstatné označila zmíněné podmínky méně než desetina 
VTP), musí reagovat na omezenou poptávku a jiné typy potenciálních klientů z ní nevyřazovat. 
Nutí je k tomu do značné míry i monitorovací kritéria programu Prosperita, která sledují podíl 
využitých ploch nebo počet zasídlených firem, nikoliv však sofistikovanost jejich produkce 
nebo inovační potenciál. Ve svém důsledku se tedy platnost třetí hypotézy potvrzuje. 

 Do značné míry lze tedy souhlasit se závěry, které uvádí Almeida, Santos a Silva (2008). Ty 
poukazují na problémovost užití konceptu VTP v méně rozvinutých regionech, kde chybí 
dostatečná poptávka a trh na patřičné technologické úrovni. Vzhledem k absenci těchto dvou 
klíčových faktorů neexistuje síla, která by podněcovala vznik nových technologicky založených 
firem a tím vytvářela poptávku po službách VTP.  

 

 Všestranné zaměření většiny parků se průzkumem potvrdilo. Přestože polovina z nich 
poskytuje infrastrukturu a odborníky v určitém oboru, vstup firem z jiných technologických 
sektorů striktně neomezují. Rovná polovina VTP na druhou stranu uvedla, že se snaží udržet 
pestrost přítomných odvětví, proto nelze všestrannost parků přičítat pouze snaze vyhovět co 
nejširšímu spektru klientů a zajistit si tak obsazenost parku. V tomto ohledu je zajímavé, že 
faktory atraktivity parku pro firmy jsou v pohledu obou stran rozdílné. Odpověď na třetí 
pracovní otázku tedy není jednoznačná. 

 Podniky považují za nejvýznamnější podnět pro lokalizaci ve VTP atraktivní podmínky 
pronájmu prostor, kvalitní infrastrukturu a zařízení a geografickou polohu zejména s ohledem 
na blízkost výzkumné instituce. Parky oproti tomu chápou jako svou hlavní přednost spektrum 
poskytovaných služeb, podmínky pronájmu hodnotí mezi faktory konkurenceschopnosti jako 
průměrně důležité. S trochou ironie se zdá, že management VTP má nasazené „růžové brýle“ 
a nevidí realitu, kde jím nabízené služby nejsou pro firmy důležité. Tento rozpor je důsledkem 
rozmanitého spektra klientských společností, které zahrnuje biotechnologickou firmu 
i cestovní kancelář. Stěží lze očekávat, že obě společnosti budou preferovat stejné aspekty 
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parku. Přestože podniky by do VTP měla lákat právě nabídka služeb a dynamického prostředí 
parku s blízkostí výzkumných institucí, kterou se nejvíce odlišují od běžných komerčních zón, 
neinovační podniky se ohlíží především na cenovou konkurenceschopnost. Pokud ale hlavní 
potenciál parku spočívá ve snížení nákladů firem, pak ho může nahradit jednoduchý finanční 
nástroj zvýhodňující nové společnosti. 

 

 V celkovém pohledu výsledky analýzy ukazují pozitivní efekt vstupu do parku na aktivity 
zasídlených firem. Otázkou zůstává, zda je potenciál VTP jako nástroje inovační politiky 
maximálně využíván. Efektivita jednotlivých parků se pravděpodobně bude do určité míry lišit 
v závislosti na jejich charakteristických vlastnostech i na kontextu prostředí, ve kterém 
vznikají. Bohužel získaná data vzhledem ke své početnosti neumožňují detailnější porovnání 
strategických profilů jednotlivých parků a jejich efektu na činnost zasídlených firem. Právě 
absence detailních studií porovnávajících výchozí podmínky s charakterem parku a jeho 
efektivností poskytuje prostor pro budoucí analýzy. 

 Lze jen hrubě naznačit, že déle provozované parky jsou mírně úspěšnější, stejně jako VTP ve 
velkých městech (viz výše). Tato skutečnost naznačuje, že proces učení probíhá spíše uvnitř 
parku než mezi parky navzájem. Nepotvrzuje se tak domněnka některých autorů (např. 
Squicciarini 2009), že později vzniklé parky neopakují chyby svých předchůdců a mohou tak 
fungovat efektivněji. Individuální podmínky každého projektu jsou zřejmě natolik odlišné, že 
aplikace zkušeností z jiného kontextu není zcela bez bariér. Mimoto každý park potřebuje 
určitý „záběhový“ čas. Třetina šetřených zařízení vznikla až v posledních 5 letech, proto lze 
očekávat, že plného výkonu teprve dosáhnou. 

 

 Na základě závěrů diplomové práce je možno nastínit i některé praktické implikace, které 
by mohly zefektivnit rozvoj a podporu VTP v Česku. Autor se po poměrně detailním seznámení 
s problematikou domnívá, že pro dosáhnutí synergického efektu je potřeba dostatečně silný 
impulz, zázemí a zkušenosti. Proto je nutné veřejnou podporu, resp. infrastrukturu a služby, 
které na jejím základě vznikají, spíše koncentrovat do menšího počtu větších parků než 
rozmělňovat omezený potenciál mezi řadu drobných projektů. Ty jsou navíc pro malý rozsah 
užitných ploch i z ekonomického hlediska méně efektivní. 

 Promyšlená koncepční příprava projektu (včetně analýzy poptávky) před samotným vznikem 
parku se jeví jako klíčový předpoklad pro jeho úspěšný provoz v budoucnosti. Pokud má park 
sloužit jako iniciátor rozvoje inovačního podnikání v periferních regionech, musí tento impulz 
respektovat specifické potřeby či předpoklady lokality a kombinovat vznik parku s dalšími 
opatřeními na rozvoj institucionálního prostředí v duchu konceptu inovačních systémů. Je třeba 
rovněž zvážit, jestli se pro daný účel lépe nehodí jiné formy podpory inovačního prostředí, 
např. externí poskytování dotovaných podnikatelských služeb z některého z existujících parků 
nebo většího regionálního centra. 
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 Určitý rozpor je možné spatřovat v obecné popularitě konceptu VTP a v nejasných 
výsledcích, které jsou v českých hodnotících zprávách a v zahraniční literatuře diskutovány. Je 
proto potřeba dále zdokonalovat hodnocení jednotlivých projektů a reagovat na ně reálnými 
opatřeními. Nutné je rovněž vyzdvihnout nebo vytvořit tzv. „success stories“, které by firmám 
ukázaly, že vstup do parku pro ně může znamenat klíč k úspěchu a zvýšily tak jejich zájem. Byl 
to právě příklad fenomenálního úspěchu kalifornského Silicon Valley, který odstartoval rozvoj 
konceptu v globálním měřítku. Pokud se díky většímu povědomí o efektech VTP zvýší jejich 
atraktivita pro znalostně založené firmy, a ty se díky tomu zařadí mezi klienty parku, může dále 
růst dynamika prostředí a toky znalostí uvnitř českých VTP. Parky by tedy měly budovat 
efektivní komunikační strategii s vnějším prostředím a pracovat dále na své propagaci, 
především prezentování zmíněných „success stories“. 

 Je evidentní, že rozdílné předpoklady regionů si žádají i rozdílné projekty. Podpora by se 
měla více diferencovat mezi skutečné vědeckovýzkumné parky a podnikatelská centra bez 
významnějšího proinovačního zaměření. Současný systém jednotných kritérií nutí parky 
v perifernějších regionech budovat infrastrukturu, která zde pak nemá využití. U části projektů 
by se proto vyplatilo opustit inovační rétoriku a prostě podporovat podnikání, bez ohledu na 
jeho inovační charakter. Některé projekty k tomuto stavu totiž s největší pravděpodobností 
stejně nakonec dospějí. Jemné doladění (tzv. fine-tuning) inovační politiky by tak mohlo přinést 
efektivnější využití i vyšší čerpání dostupných prostředků. Pro fungující parky a zejména 
udržení jejich inkubační funkce je totiž veřejná podpora nezbytná. Otázky efektivnosti v čerpání 
veřejných prostředků získávají na důležitosti s ohledem na to, že budoucí podpora 
z evropských fondů bude v příštím programovacím období s největší pravděpodobností výrazně 
nižší než dosud, což bude mít za následek i tvrdší výběrová kritéria. 
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11 PŘÍLOHY 

SEZNAM PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH V PROGRAMU PROSPERITA 

Příjemce Projekt 
Počet projektů 

P I P II-I P II-II 

PrimeCell a.s. 
4MEDi – Corporate Biotech Park For Medical Innovations 
Ostrava  

1 
 

Statutární město Ostrava 
Adaptace podstřešního prostoru sekce C budovy Piano 
VTPO  

1 
 

BIC Ostrava s.r.o. BIC Ostrava – rozšíření PI a VTP; rozšíření služeb 1 1  

Masarykova univerzita v Brně 
Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity 
v Brně 

1 
  

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

Dobudování vědeckotechnického parku v Nových 
Hradech 

1 
  

Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích 

I. etapa koncipování VTP České Budějovice 1 
  

JIC, z.s.p.o.; Jihomoravský kraj 
INBIT – výstavba a provoz biotechnologického 
inkubátoru; provozní dotace 2  1 

MemBrain s.r.o. Membránové inovační centrum – MIC MemBrain 
 

1 
 

Technologické inovační centrum, 
s.r.o. 

Podnikatelské inovační centrum Zlín; Projekt PI, VTP 
a CTT ve Zlínském kraji 

2 
  

VÚSH, a.s. Podnikatelský inkubátor Brno - Jih; Rozšíření PI; PI 3 1 1 1 

Vysoká škola podnikání, a.s. Podnikatelský inkubátor IT a služby  1  

JERUS a.s. Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary – Dvory 
  

1 

Město Kunovice Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr 
 

1 
 

Agentura pro ekonomický rozvoj 
Vsetínska, o.p.s. 

Podnikatelský inkubátor Vsetín 1 
  

Univerzita Palackého v Olomouci Podnikatelský inkubátor VTP; Rozvoj VTP 2 1  

RVP Invest, a.s. Podnikatelský inkubátor RVP Invest ve Fulneku 1 1 
 

Podnikatelské centrum Rumburk 
VTP, s.r.o. 

Projekt Vědeckotechnického parku Rumburk 1 
  

České vysoké učení technické v 
Praze 

Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef 
 

1 
 

Výzkumný ústav bramborářský 
Havlíčkův Brod, s.r.o. 

Rozvoj a modernizace podnikatelského a inovačního 
parku VÚB Havlíčkův Brod  1  

Institut EuroSchola, o.s. STEEL IT – Zřízení podnikatelského inkubátoru v Třinci 1 
  

Statutární město Hradec Králové Technologické centrum Hradec Králové 1 
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Příjemce Projekt 
Počet projektů 

P I P II-I P II-II 

INOVAČNÍ, a.s. Technologické centrum Ostrava 
 

1 
 

REALITY GRÉGR s.r.o. Technologický park – Žižkova Kasárna Písek  1  

VYRTYCH – Technologický park a 
inkubátor, s.r.o. 

Technologický park a Inkubátor Březno; Rozvoj TPI 1 1 
 

Industry Servis ZK, a.s. Technologický park Holešov 
 

1 
 

Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava 

Technologický pavilon CPIT – TL2, Centrum pokročilých 
inovačních technologií; Start-up RCTT 

2 
  

TechnoPark Pardubice k.s. 
TechnoPark Pardubice – Vědeckotechnický park; 
Podnikatelský inkubátor 2  1 

ENKI, o.p.s. Třeboňské inovační centrum – II. etapa realizace 1 
  

Valašskokloboucké podnikatelské 
centrum s.r.o. 

Valašskokloboucké podnikatelské centrum 
 

1 
 

Klimentovská a.s. Vědeckotechnický park – Technopark Klimentov 
 

1 
 

ENERGOKLASTR CTT Vysočina, 
o.p.s. Vědeckotechnický park a centrum transferu technologií   1 

Ústav jaderného výzkumu Řež, 
a.s. 

Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor Řež 1 
  

JIC, z.s.p.o.; Jihomoravský kraj 
Vědeckotechnický park JMK – provoz; Technologický 
inkubátor VUT – provoz 

3 
  

EUROSIGNAL, a.s. Vědecko-technický park Mstěnice 1 
  

Vědeckotechnický park Plzeň a.s.; 
Statutární město Plzeň 

Vědeckotechnický park Plzeň; Provoz VTP; Plzeňský 
vědeckotechnologický park II 1 1 1 

Vysoké učení technické v Brně Vědeckotechnický park profesora Lista 
  

1 

VTP ROZTOKY a.s. Vědeckotechnický park Roztoky 
 

1 
 

Město Slavičín; Regionální 
centrum kooperace, a.s. 

Vědeckotechnický park Slavičín – Investiční a provozní 
část; CIT a aplikované informatiky 

2 
 

1 

VIENNA POINT a.s. Vědeckotechnologický park – VIENNA POINT II.  1  

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VTP a CTT při UTB ve Zlíně; Vědeckotechnický park ICT 1 1 
 

Podnikatelský inkubátor Nymburk, 
p.o. 

Výstavba a provoz podnikatelského Inkubátoru 
v Nymburce 

1 
  

Poznámka: Řazeno a sdruženo podle projektů. P I = program Prosperita I (2004 – 2006), P II-I = první výzva 
programu Prosperita II (2008 – 2009),  PII-II = druhá výzva programu Prosperita II (2010 -2012) 
Zdroj: CzechInvest; vlastní úpravy 
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SEZNAM DOTAZOVANÝCH VTP 

 
název akreditace 

účast na 
šetření 

1 BIC Ostrava ano ne 
2 BIC Plzeň ano ano 
3 CTTV – INOTEX Dvůr Králové nad Labem ano ne 
4 Inovační technologické centrum – VÚK Panenské Břežany ano ano 
5 Jihočeský vědeckotechnický park České Buděkovice ano ano 
6 Podnikatelský a inovační park Havlíčkův Brod ano ano 
7 Technologické centrum Hradec Králové ano ano 
8 Technologické inovační centrum Zlín ano ano 
9 Vědecko technický park Řež ano ano 

10 Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně ano ano 
11 Vědeckotechnický park UP v Olomouci ano ano 
12 Vědeckotechnický park VZLÚ Praha ano ano 
13 Vědecko-technologický park Ostrava ano ano 
14 Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady ne ne 
15 BIC Brno ne ano 
16 Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Praha ne ano 
17 Inovacentrum ČVUT Praha ne ano 
18 Podnikatelské a inovační centrum Most ne ano 
19 Podnikatelské centrum Rumburk, VTP ne ano 
20 Podnikatelský a inovační park Agritec Šumperk ne ne 
21 Podnikatelský inkubátor Brno – Jih ne ano 
22 Podnikatelský inkubátor RVP Invest Fulnek ne ne 
23 Podnikatelský inkubátor STEEL IT Třinec ne ne 
24 Podnikatelský inkubátor Vsetín ne ano 
25 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava ne ano 
26 Středisko rozvoje IT OLLI Brno ne ne 
27 Technologické inovační centrum ČKD Praha ne ano 
28 Technologický inkubátor VUT a TI2 v Brně ne ano 
29 Technologický park Chomutov ne ne 
30 Technologický park při VÚTS Liberec ne ne 
31 Třeboňské inovační centrum ne ne 
32 Vědecko technologický park Dakol Petrovice u Karviné ne ano 
33 Vědeckotechnický park Agrien ne ne 
34 VTP Mstětice ne ne 

Zdroj: Katalog SVTP ČR; vlastní šetření 
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DOTAZNÍK STRATEGIGRAM 
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DOTAZNÍK FIRMSURVEY 
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STRATEGICKÉ PROFILY ŠETŘENÝCH VTP V ČESKU 

Poznámka: Pořadí strategických profilů odpovídá tabulce se seznamem dotazovaných VTP. 

 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 
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Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 
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Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 
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Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 
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Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 
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Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 
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Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 
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Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 

 
Zdroj: vlastní šetření; metodika IASP, Luis Sanz 
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