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1.

Úvod do problematiky

Díky svému vstupu do EU v květnu roku 2006, získala ČR unikátní příležitost investovat evropské
finanční prostředky do veřejné infrastruktury a podpory ekonomického růstu díky dostupnosti
čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Od té doby proběhla již dvě rozpočtová období v rámci,
kterých měla ČR možnost rozšiřovat jednak základní infrastrukturu (např. doprava, IT vybavenost,
sociální partneři), ale také své znalostní a inovační kapacity pro budování udržitelné společnosti
založené na znalostech.
Vzhledem ke koordinačnímu přístupu Evropské komise při tvorbě národních operačních programů a
jejich priorit se v jejich nastavení jednoznačně promítají národní priority příslušných veřejných politik.
Evropská strukturální podpora je tak cílena do míst, která jednotlivé národní vlády identifikují jako
nejakutnější. Obdobným způsobem lze nalézt paralelu mezi hodnotícími ukazateli výzkumu, vývoje a
inovací užívanými národní vládou pro hodnocení efektivity českých výzkumných organizací a tzv.
‚monitorovacími ukazateli‘ odsouhlasenými Evropskou komisí pro kontrolu plnění závazků plynoucích
z podpořených projektů v rámci tematicky relevantních operačních programů strukturálních fondů
(Operační program Průmysl a podnikání, Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost a
zejména pak Operační program Výzkum a vývoj pro inovace).
Tato disertační práce vznikla v návaznosti na plnění zakázky Evropské komise v rámci 7. rámcového
programu (číslo Grantové dohody 216741), v rámci této zakázky se výzkumné konsorcium sedmi
evropských vědeckých a/nebo odborných organizací spojilo pro analýzu efektivity vztahu inovačních
vstupů a výstupů projektů realizovaných malými a středními podniky s podporou evropských
veřejných zdrojů určených na podporu výzkumu a inovací. Autorka této práce se jednak aktivně
podílela na formulaci a vytvoření originálního hodnotícího rámce IDEO, zajišťovala sběr a analýzu dat
za region Česká republika a Slovensko a v neposlední řadě se také podílela na přípravě a revizích
manuálu, který na základě dat získaných v rámci celoevropského šetření, vznikl a byl publikován
v roce 2010 (viz také příloha č. 5).
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Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky jsou odborníky uznávány jako klíčoví aktéři přenosu
technické inovace do praxe a na trh, zaměřila se analýza realizovaná pro Evropskou komisi zejména
na méně tradiční (tzv. měkké) ukazatele inovační praxe, které jsou ale těmito klíčovými aktéry
inovačního procesu, hodnoceny jako vysoce významné pro efektivitu vlastního transferu technologie
a/nebo znalosti do tržní praxe.
Data a poznatky získané z této mezinárodní studie byly využity také ve druhé, analytické části práce,
která se zaměřuje na srovnání inovačních indikátorů vnímaných jako klíčové ze strany aktivních
nositelů inovace (center transferu technologií a samotnými MSP), vs. inovační indikátory nastavené
vybranými poskytovateli veřejné podpory výzkumu a vývoje. Vzhledem k objemu disponibilních
finančních prostředků se srovnávací analýza zaměřila na relevantní programy Strukturálních fondů,
primárně na Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, administrovaný v České republice
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který je v letech 2007-2015 největším
poskytovatelem zdrojů pro podporu výzkumu a vývoje. V závěru se práce zaměřuje na vytipování
dalších vhodných monitorovacích indikátorů inovační efektivity, které nejsou v analyzovaných
veřejných grantových schématech dostatečně anebo vůbec akcentována. Tyto indikátory budou
vytipovány formou srovnávací analýzy dat získaných z mezinárodní studie USEandDIFFUSE a
monitorovacích indikátorů výše jmenovaných programů.
Předmětem zkoumání disertační práce je tedy zejména proces transferu technologií probíhající
formou obvykle inkrementálních změn a adaptace chování jeho klíčových aktérů. Tyto drobné
adaptace a změny chování klíčových aktérů pak vedou k zavádění inovací na trh i do společnosti a
dlouhodobě pak vedou k jejímu udržitelnému růstu. Z hlediska veřejné politiky a jejích nástrojů je
tedy udržitelná kultivace procesu transferu technologií veřejně politickým zájmem s vysoce interdisciplinární povahou a takto je tedy k jeho zkoumání v rámci realizace celého výzkumného projektu
přistupováno. Inter-disciplinarita zkoumané problematiky se odráží jednak ve volbě výzkumných
metod aplikovaných různými sociálně-vědními disciplínami, ale také ve výzkumném přístupu ke
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klíčovým aktérům zkoumaného procesu, jejichž struktura a potřeby jsou v rámci disertační práce
analyzovány jak kvantitativně, tak kvalitativně.
Základní výzkumná hypotéza je definována následovně: Kontextové/sekundární (tzv. měkké)
indikátory inovací jsou vhodnějším ukazatelem dlouhodobé efektivity fungování transferu
technologií, než indikátory aktuálně sledované veřejnými politikami podpory VaVaI v ČR.
Disertační práce se tedy dominantně zaměřuje na studium tzv. měkkých inovačních indikátorů, jako
jsou například přátelské a otevřené vztahy na pracovišti; dlouhodobá spolupráce s partnery z
průmyslového sektoru; reciprocita spolupráce, v rámci které dochází k vzájemnému učení se; ale také
tzv. retence technologie – tedy zda je technologie dále rozvíjena a inovována, s návaznými
sekundárními spillovery (zvýšení prodeje nových firemních produktů a služeb, zvýšení produktivity,
zvýšení počtu zaměstnanců na vysoce kvalifikovaných pozicích a zvýšení vývozu).
Disertační práce vychází z parametrického zadání studie USEandDIFFUSE ze strany Evropské komise,
která se zaměřila na identifikaci a analýzu měkkých inovačních a kontextových indikátorů v rámci
projektů podpořených z EU programů zaměřených na podporu VaVaI.
Teoretické koncepty a trendy zjištěných dat byly dále potvrzeny v rámci návazně realizované studie
inovačního chování českých akademických pracovišť (zejména univerzit). Kontextové/ měkké
indikátory byly dále analyzovány v rámci provedeného dotazníkového šetření a tří případových studií.
Závěrečná část této disertační práce se pak soustředí na porovnání získaných a verifikovaných
měkkých inovačních indikátorů s aktuální veřejně politickou praxí v ČR a také o formulaci návazných
doporučení pro veřejně-politickou praxi v oblasti politik VaVaI.
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2.

Vymezení předmětu zkoumání

Práce se zabývá analýzou interakcí a aktivit vedoucích k úspěšnému transferu technologií mezi
klíčovými aktéry národního inovačního systému, jehož hlavní aspekty jsou postaveny na propojení
základních atributů konkurenceschopné společnosti založené na znalostech, tak jak jsou definovány
tzv. znalostním trojúhelníkem, který je klíčovým momentem Lisabonské strategie.

Model transferu technologií
Rozhraní transferu technologií
Public-Private-Partnership koncept

Model transferu technologií
Rozhraní transferu technologií
Public-Private-Partnership koncept

Obr. 1: Model fungování klíčových aktérů národního inovačního systému v rámci konceptu tzv. znalostního trojúhelníku (zpracování autorka)

V posledních letech napomáhají inovace rozvoji podnikání a jsou pokládány za hlavní činitele rozvoje
regionální konkurenceschopnosti; stejně jako firma musí být i celá společnost konkurenceschopná,
aby byla udržitelná, a být konkurenceschopný také znamená být inovativní1 – konkurenceschopnost a
inovace jsou tedy dva těsně související procesy2.
Za účelem podpory regionální konkurenceschopnosti používají národní vlády i EU různé typy nástrojů
veřejných politik3 4, od programů financování5 po daňové úlevy6. Většinou se nazývají „inovační
programy“7 a jsou popisovány jak praktické, řiditelné soubory prostředků (nástrojů politik) pro

1

Schumpeter, J. A. Bussiness Cycles. McGraw Hill Book Company, 1939, pp. 35-47.
Cooke, P. Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe. Geoforum, 1992, 23: 365-382.
3
Potůček, M. a kol. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg, 2002, s. 43-56.
4
Veselý, A., Nekola, M. (ed.) Veřejná politika: jak ji analyzovat a tvořit. Praha: SLON, 2013, s. 17-36.
5
Ochrana, F., Pavel, J., Vítek, J. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 44-67.
6
Kubátová H. Sociologie životního způsobu. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 23-56.
7
Viturka M. a kol. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje. Praha:
Grada Publishing, 2010, s. 27-64., ISBN 978-80-247-363-89.
2
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splnění cílů stanovených v rámci inovačních politik, vizí a strategií8. Evropská komise (2006) definuje
inovační programy jako opatření, systémy, iniciativy atd. financované z veřejných prostředků a
zaměřené na propagaci, podporu či stimulaci inovace a činností s ní spojených9. Tyto programy může
ovládat buď přímo poskytnutím prostředků, nebo nepřímo umožněním inovačního procesu (tj.
pomocí reformy daňového či regulačního rámce)10.
Znalostní trojúhelník11 je koncept postavený na efektivním propojení tří klíčových procesů:
vzdělávání, výzkumu a inovací vedoucí k nastavení udržitelného růstu společnosti postavené na
znalostech. Tento koncept poprvé představila Evropská Komise v rámci tzv. Lisabonské strategie a
tento koncept se promítl také do studia regionálních inovačních systémů, přičemž došlo ke sloučení
výzkumu analytického pohledu na některé klíčové prvky klastrů na regionální úrovni12 (např.
existence

regionalizovaných

technologických

komplexů

a

velkých

systémů

na

způsob

„technopolis“)13, které byly dříve zkoumány odděleně14. Spojení transferu technologií, navazování
obchodních kontaktů a odborné přípravy lidských zdrojů poskytlo základní pilíře „budovy systémů“
regionální inovace. Pro tyto pilíře používá nyní EK pojem „znalostní trojúhelník“ a jde o základní
koncept Lisabonské strategie, kterou Komise představila v roce 2000 a později revidovala15.
Podle Cooka (1992) „…existují takové znalostní trojúhelníky do určité míry v každé úspěšné regionální
inovativní skupině (často nazývané regionální inovační systém, RIS), a budou se tedy skládat z firem,
výzkumných ústavů a ústavů vyššího vzdělávání, soukromých výzkumných a vývojových laboratoří,
agentur TT, obchodních komor, sdružení podnikatelů, příslušných vládních agentur a vládních úřadů.
To představuje integrační spolupracující uspořádání, které nejčastěji vede k úspěšným strategiím TT.“

8

Potůček, M. Konceptuální základy strategického vládnutí. Prague Social Science Studies. PPF 009. Praha: FSV UK, 2006.
European Commission (2006). Smart innovation: A practical guide to evaluating innovation programmes. Luxembourg: Office
for the Official Publications of the European Communities. 132 p. ISBN 92-79-01697-0.
10
Vítek, L. Distributional Effects of Tax and Benefit Reforms in the Czech Republic. In World Academy of Science, Engineering
and Technology: WASET, 2012: 98-104. ISSN 2010-376X.
11
Technopolis Group; Catalyzing Innovation in the Knowledge Triangle, Practices from the EIT Knowledge and Innovation
Communities
12
EIT (2011); EIT Strategic Innovation Agenda: Investing in Innovation Beyond 2014. Report submitted to the EU Commissioner
for Education, Culture, Youth and Multilingualism.
13
Konečný, M., Skokan, K., Zamarský, V. Inovační centra: transferová inovační pracoviště: Inkubátory inovačních podnikatelů:
vědecko-technické parky v regionálním rozvoji. Ostrava: VŠB, 2001. ISBN 80-7078-873-9.
14
Hrdý, M. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. 1. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2006, 204 s. ISBN
80-7357-137-4.
15
Barosso, J. M. Working together for growth and jobs: a new start for the Lisbon Strategy. Conference of Presidents, European
Parliament, Brussels, 2 February 2005.
9
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Regionální inovační systém (RIS) je tedy chápán jako kombinace inovativních sítí a institucí, mezi
nimiž existuje pravidelná a silná vnitřní interakce a které se nacházejí v konkrétní zeměpisné oblasti,
což podporuje inovativnost firem v konkrétním regionu16. Význam institucionálního rámce, v němž
společnost existuje a který ji charakterizuje, determinuje rovněž její schopnost inovace17.
Priority národní politiky výzkumu, vývoje a inovací stále více odrážejí analýzu SWOT českého
národního inovačního systému, kterou provedla Rada pro výzkum, vývoj a inovace18. V první fázi byly
patrné snahy zejména o systematizaci veřejné podpory určené pro výzkum a inovace19. Formálně
byly tyto snahy představeny v Národní politice výzkumu a vývoje v České republice, kterou schválila
vláda v roce 2000. Další fáze vývoje Národního inovačního systému (NIS) v České republice byla silně
ovlivněna přístupem naší země/ČR k EU a reprezentují ji dokumenty Národní program výzkumu20 a
Národní politika výzkumu a vývoje na léta 2009-201521, přičemž oba dokumenty byly již zohledněny
v cílech Lisabonské strategie22. Jednou z hlavních slabin českého národního inovačního systému jsou
zjevně nedostatečně rozvinuté vztahy mezi výzkumem a praxí (a s tím spojený chybějící vztah mezi
základním a aplikovaným/experimentálním výzkumem), odrážející se v institucionálních deformacích
zděděných z komunistické minulosti země23.
Model úspěšného transferu technologií představuje teoretický hodnotící rámec, spojující inovační
vstupy, informační kanály a inovační výstup a je navrhován na základě dostupné literatury – tzv.
rámce vstup-diseminace-výstup (Input-Dissemination-Output) (jedná se o rámcový model vyvinutý
pro projekt USEandDIFFUSE). Tento rámec umožní lepší pochopení mikro kritérií a vnitřních faktorů

16

Chung, S. Building a national innovation system through regional innovation systems. Technovation, 2002, Vol. 22, Iss. 8:
485-491.
17
Blažek, J., Uhlíř, D. Regional innovation policies in the Czech Republic on the case of Prague: an emerging role of a regional
level? European Planning Studies, 2007, 15.7:871 - 888.
18
Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2012, dostupné na: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022;
citováno dne 21.10.2013.
19
Národní inovační strategie České republiky, schválená usnesením vlády č. 714 ze dne 27. září 2011
20
Národní program výzkumu a jeho výchozí teze, http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=613; citováno dne
21.10.2013.
21
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015, www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532844;
citováno dne 1.10.2012.
22
Kadeřábková, A. Supporting Industry-Science Relations in European Regions: Good Practices – the Case of the Czech
Republic. Working Paper CES VŠEM, 2007, No I.
23
Analýza prostředí VVI v České republice a jeho mezinárodní srovnání 2007, dostupné na www.vyzkum.cz; citováno dne
1.10.2012.
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vedoucích k úspěšné spolupráci při transferu technologií a ovlivňujících zejména vztah mezi
informačními strategiemi a úspěšnými výsledky hlavních účastníků.
Jedním z klíčových faktorů úspěšného zavádění inovací je existence tzv. Rozhraní transferu
technologií24, která jsou chápána jako podpůrná infrastruktura výzkumu a vývoje, poskytující služby
výzkumným organizacím financovaným nebo spolufinancovaným z veřejných prostředků za účelem
obchodního a dalšího komerčního využití výsledků a kapacit jejich výzkumu. Tato Rozhraní transferu
technologií navíc umožňují šíření informací napříč organizací i mimo ni a pro regionální podniky jsou
často jednoznačně identifikovaným přístupovým bodem k novým technologiím25. Rozhraní transferu
technologií jsou rovněž vnímána jako organizace nebo části organizací, které pomáhají
zaměstnancům veřejných výzkumných institucí identifikovat a spravovat duševní vlastnictví26.
Současná situace v České republice ukazuje, že většina rozhraní transferu technologií operuje
přednostně na akademické půdě a to často ve velmi variabilní formě partnerství.7, 27
Nejčastější formou takového partnerství je tzv. Koncept partnerství veřejného a soukromého sektoru
(Public-Private Partnership, PPP)28 jde o formu spolupráce mezi veřejnými orgány a podnikatelským
prostředím, jejímž cílem je zajistit financování, výstavbu, renovaci, správu či údržbu infrastruktury
nebo poskytnout veřejnou službu29. PPP je obecně charakterizováno následujícími prvky: a) relativně
dlouhá doba trvání vztahu, který zahrnuje spolupráci partnerů z veřejného a soukromého sektoru na
různých aspektech plánovaného projektu; b) metoda financování projektu, zčásti ze soukromého
sektoru; c) důležitá role ekonomického facilitátora, který se účastní různých fází projektu (návrh,
dokončení, realizace, financování)30. Partner z veřejného sektoru se zaměřuje zejména na určení cílů,
kterých má být dosaženo s ohledem na veřejný zájem, kvalitu poskytovaných služeb a cenovou

24

Kaimowitz, D. et al. Making the link - Agricultural Research and Technology transfer in developing countries. Westwiew Press,
1990. ISBN 0813378966.
25
Teece, D. J. Technology Transfer by Multinational Firms: The Resource costs of Transferring Technological Know-how.
Economic Journal, 1977, 87: 242-261.
26
Inovační strategie pro Prahu. Praha: Technologické centrum Akademie věd ČR, 2008. ISBN 978-80-86429-90-8.
27
Bozeman, B. Technology Transfer and Public Policy, a review of research and theory. Reserach Policy, 2000, 29.4: 627-55.
28
Lindner, S. Coming to Terms With the Public-Private Partnership: A Grammar of Multiple Meanings. American Behavioral
Scientist, 1999, 43: 35-51.
29
Kalínská, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3396-8.
30
Boerzel, T., Risse, T. Public-Private Partnerships: Effective and Legitimate Tools of International Governance? In Grande, E.,
Pauly, L. W. (eds.) Complex Sovereignty: On the Reconstitution of Political Authority in the 21st Century. First edition. University
of Toronto Press, Scholarly Publishing Division. 2007.
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politiku, a je odpovědný za kontrolu jejich plnění; d) rozdělení rizik mezi partnery, přičemž na
soukromého partnera jsou obvykle přenesena rizika partnera veřejného. PPP však nutně neznamená,
že soukromý partner nese všechna rizika spojená s projektem nebo jejich větší část31.
Poslední vývoj v EU ukázal, že nejefektivněji fungují takové PPP projekty, kde do partnerství vstupuje
klíčový technologický partner z kategorie tzv. Malý a střední podnik (MSP), který má vysokou
motivaci pro získání a komercializaci výstupů akademického partnera.32 Jednotlivé státy a instituce
používají pro definici této kategorie různá kritéria. Literatura uvádí, že mezi hlavní výhody malých a
středních podniků patří: pružné reagování na změny, inovativnost, vytváření nových pracovních
příležitostí, odolnost proti hospodářské recesi, rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí. Stejně
tak literatura uvádí, že pružnost reakce je i jednou z hlavních konkurenčních výhod malých a
středních podniků vůči nadnárodním a velkým korporacím, díky níž jsou schopny rychleji reagovat na
změny na trhu.33,34 Definice MSP pro přidělení dotací v rámci Strukturálních fondů vychází ze čtyř
kritérií, kterými jsou: (i) Stanovený maximální počet zaměstnanců podniku, (ii) Velikost obratu
podniku. Alternativně se použije výše aktiv podniku, pokud jde o podnikatele vedoucí jednoduché
účetnictví, (iii) Nezávislost podniku. Nezávislost je podmínka mnohdy opomíjená, přesto velmi
významná a mnohdy rozhodující a (iv) Podmínka časová. Podnik musí mít pro účely přidělení veřejné
dotace status MSP minimálně dvě účetní období po sobě. Na základě těchto kritérií je podnik zařazen
do jedné z následujících kategorií:

35 36

(i) Středným podnikem je takový podnik, který zaměstnává

méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR, resp. bilanční suma jeho
roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR. (ii) Malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než
50 osob a jehož bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR. (iii) Mikro podnikem
(drobným podnikem) se rozumí podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční bilanční
suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR.
31

Green Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and concessions /*COM/2004/0327 final*/
Acs, Z. J., Audretsch, D. B. Innovation and Small Firms. Second printing. Massachusetts Institute of Technology, 1991. ISBN
0-262-01113-1.
33
Veber, J., Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2409-6.
34
Man, T., Lau, T., Chan, K. F. The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on
entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 2002, Vol. 17, Iss. 2: 123-142.
35
Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků
36
Nová definice malých a středních podniků. Uživatelská příručka. Publikace Evropské komise 2008. ISBN: 92-894-7917-5;
dostupné na: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf, citováno dne 1.2.2012.
32
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3.

Přehled současného stavu zkoumání v oblasti

Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond představují klíčové veřejně-politické
nástroje Evropské komise pro harmonizaci a ovlivnění některých klíčových politik, které jsou
v kompetenci národních vlád37. Formou koordinace tematického zaměření jednotlivých operačních
programů a jejich tematických priorit tak Evropská komise může nepřímo rozhodovat o formátu
a struktuře rozvoje národních ekonomik38. Silná koordinace přípravy jednotlivých operačních
programů tak na jedné straně umožňuje řešit akutní problémy národních společenství a zároveň
koordinovat jejich další rozvoj ve smyslu dosažení konvergence evropských regionů39. Vzhledem ke
svému finančnímu objemu představují operační programy Strukturálních fondů největšího veřejného
investora40 do výzkumu a inovací v letech 2007-2015 v České republice, a proto byly relevantní
operační programy (zejména systém monitorování jejich výstupů) zařazeny do analytické části
projektové studie.
Jak naše vlastní výstupy realizované v roce 2010 v rámci studie USEandDIFFUSE, tak výstupy dalších
podobně orientovaných studií na národní úrovni41, ukazují významnou důležitost jednak konvenčně
užívaných inovačních indikátorů (např. finanční a lidské vstupy), ale zejména tzv. měkkých inovačních
indikátorů (např. připravenosti učit se v rámci nové situace na trhu). Studie z roku 201142 prokázala
existenci tzv. ‚měkkých‘ faktorů ovlivňujících efektivitu transferu technologií v rámci univerzitních
center TT ve Velké Británii. Tato studie identifikovala zejména faktory, jako jsou: existence
přátelských a otevřených vztahů na pracovišti, existence dlouhodobé spolupráce s partnery
z průmyslového sektoru, reciprocita spolupráce, v rámci které dochází k vzájemnému učení se43.
Vzhledem k výsledkům posledních publikovaných prací je nezbytné neposuzovat pouze existenci a
37
Vanhove, N., Klaassen, L. H. Regional policy, a European approach; Regional policy, a European approach. 1980, pp. 487.
ISBN 0-566-00286-8.
38
Bachtler, J., Turok, I. Coherence of EU Regional Policy: Contrasting Perspectives on the Structural Funds. Atheanum press,
2002. ISBN 1 85302 396 5.
39
Beugelsdijk, M., Eiffinger, S. C. W. The Effectiveness of Structural Policy in the European Union: An Empirical Analysis for the
EU-15 in 1995–2001. JCMS: Journal of Common Market Studies, 2005, Vol. 43, Iss. 1: 37-51.
40
Becker, S. O., Egger, P. H., Von Ehrlich, M. Going NUTS: The effect of EU Structural Funds on regional performance. Journal
of Public Economics, 2010, Vol. 94, Iss. 9-10: 578-590.
41
Parrilli, D. M., Aitziber, E. The strength of science and technology drivers for SME innovation. Small Business Economics,
2011.
42
Miller, K., McAdam, R., Moffett, S., Brennan, M. An exploratory study of retaining and maintaining knowledge in university
technology transfer processes. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 2011, Vol. 17, Iss. 6: 663-84.
43
Roberts, P. Partnerships, programmes and the promotion of regional development: an evaluation of the operation of the
Structural Funds regional programmes. Progress in Planning, 2003, Vol. 59, Iss. 1: 1-69.
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rychlost transferu technologií, ale také tzv. retenci technologie – tedy zda je technologie dále
rozvíjena a inovována, s návaznými sekundárními spillovery pro praxi44.
Jak publikovali Rothwell a Dodgson už v roce 1992 lze sledovat vývoj inovačních politik od
oddělených politik vědy a výzkumu a samostatně řešených problémů průmyslových politik v 60.
letech, přes definici více integrovaných inovačních politik v 70. letech, až po úplnou spolupráci
s průmyslem a přímými odběrateli znalostí ze soukromé sféry, která byla zahájena v 80. letech45.
Změny ve formulaci politiky výzkumu a inovací měly také prokazatelný vliv na vznik mezisektorové
spolupráce jednotlivých ministerstev a spojené úsilí pak vyústilo ve vyšší efektivitu investovaných
veřejných zdrojů46. V současné době se objevují Evropskou komisí propagované další iniciativy,
zaměřené na vytváření tzv. znalostních regionů, čímž dochází ke vzniku husté sítě regionální
infrastruktury pro transfer technologií, a to jak regionálně, tak tematicky orientovaných sítí47.
Komplexní a dynamické procesy spojené s transferem technologií, kombinované s vysokou mírou
technologického rizika zapojených malých a středních firem obecně vede k nedostatku empirických
dat pro definování standardizovaných business procesů a tím i možným zvýšením efektivity
procesu48. Navíc, začínající firmy jsou vysoce individualistické, jednak dle typu odvětví, ve kterém se
pohybují a také co se týká koncepčního nastavení fungování společnosti jako takové49. I proto je tedy
nezbytné aby efektivní centra transferu technologií byla schopna nabízet individuální asistenci a
nikoliv služby typu ‚one size fits all‘50. Obdobně jako v nedávno publikované studii prof. Bathelt a
kol.50 se tato výzkumná práce zaměřuje na vytvoření a vhodnou konceptualizaci procesu transferu
technologií, a tuto následně aplikujeme v rámci navazující regionální studie.

44

Streimikiene, D., Klevas, V., Bubeliene, J. Use of EU structural funds for sustainable energy development in new EU member
states. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2007, Vol. 11, Iss. 6: 1167-1187.
45
Richard, R. N. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. 1993. University of Illinois at Urbana-Champaign's
Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. Dostupné online na:
http://ssrn.com/abstract=1496195, citováno dne 12.1.2013.
46
Rothwell, R., Dodgson, M. European technology policy evolution: convergence towards SMEs and regional technology
transfer. Technovation, 1992, Vol. 12, Iss. 4: 223–238.
47
Publikace EK ke konceptu Regiony znalostí. Dostupné online na: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regionsknowledge_en.html, citováno dne 12.10.2013.
48
King, J. L., Gurbaxani, V., Kraemer, K. L., McFarlan, F. W., Raman, K. S., Yap, C. S. Institutional Factors in Information
Technology Innovation. Information Systems Research, 1994: 139-169.
49
Teece, D. J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy.
Research policy, 1986, 15.6: 285-305.
50
McAdama, R., Keoghb, W., Galbraitha, B., Don Lauriec, P. Defining and improving technology transfer business and
management processes in university innovation centres. Technovation, 2005, Vol. 25, Iss. 12: 1418–1429.
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Navrhovaná typologie univerzitních spin off a/ nebo start up firem je pak obvykle postavena na
několika nezávislých proměnných, včetně způsobu financování konkrétní univerzity, její zapojení jako
zakládajícího člena spin off společnosti a kolokalizace ostatních zakladatelů v rámci jedné univerzity51.
Empirická data pak budou v rámci výzkumného projektu použita pro demonstraci užitečnosti tohoto
přístupu pro analýzu spin off firem univerzit a k popisu jejich dynamiky.
Studie zaměřená na efektivitu univerzitního transferu technologií, publikovaná v roce 2007 ukázala za
použití výzkumné metody ‚data envelopment analysis‘52, že existují významné rozdíly v efektivitě
fungování TT kanceláří na soukromých a veřejných univerzitách ve Velké Británii, a také že
medicínské obory jsou obvykle méně efektivní v řízení procesu transferu technologií, což autoři
připisují potřebě vyššího vstupního kapitálu a legislativních bariér medicínského výzkumu53.
Poslední publikované modely inovační aktivity ukazují proces jako nelineární, charakterizovaný
četnými interakcemi, systémovou integrací a komplexní sítí aktérů54. Je proto nezbytné zaměřit se na
implikaci transferu technologií v těchto modelech a identifikovat komponenty manažerských
dovedností, nezbytných pro asimilaci technologických vstupů vedoucí k efektivnímu transferu55. Je
také nezbytné zaměřovat se na mediační roli konzultantů, kteří jsou schopni dočasně překrýt
obdobný manažerský nedostatek začínajících firem a tím i jejich vlastní příspěvek k efektivnímu
využití implementačních nástrojů inovačních politik56.
V rámci dosahování komplexních cílů inovačních politik se stále častěji dostávají do hledáčku
politických rozhodovatelů také subjekty ze soukromé sféry, které jsou často mnohem efektivněji
schopni zajistit společenskou poptávku (nejčastěji po veřejných službách)57

58

. Obdobná situace je
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Bathelt, H., Kogler, D. F., Munro, A. K. A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic
development. Technovation, 2010, Vol. 30, Iss. 9-10: 519-532.
52
Coelli, T. J., Prasada Rao, D. S., O’Donnell, C. J., Battese, G. E. Data Envelopment Analysis. An Introduction to Efficiency
and Productivity Analysis. 2005, pp. 161-181.
53
Anderson, T. R., Daim, T. U., Lavoie, F. F. Measuring the efficiency of university technology transfer. Technovation, 2007,
Vol. 27, Iss. 5: 306-318.
54
Blundell, R., Griffith, R., Van Reenen, J. Dynamic count data models of technological innovation. The Economic Journal,
1995: 333-344.
55
Utterback, J. M., Aberanthy, W. J. A dynamic model of process and product innovation. Omega, 1975, 3.6: 639-656.
56
Bessant, J., Rush, H. Building bridges for innovation: the role of consultants in technology transfer. Research Policy, 1995,
Vol. 24, Iss. 1: 97-114.
57
Potůček, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, s. 85-121. ISBN 80-86429-50-4.
58
Chen, X., Li, X., Cao, Y. Research on the Relationship between SMEs Tech-Innovation and Growth: Evidence from Listed
Companies in China's SME Board [J]. Science of Science and Management of S. & T, 2009, 4: 019.
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také v oblasti politiky výzkumu, vývoje a inovací kde soukromé subjekty jsou klíčovými odběrateli
nově produkovaných znalostí a jejich zapojení je tak důležité nejen z hlediska udržení
konkurenceschopnosti, ale zejména z hlediska efektivního využití těchto výsledků ve smyslu umístění
technologické inovace na trh59. Díky těmto skutečnostem se tedy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
začínají stále častěji prosazovat různé formáty partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv.
public-private-partnership, PPP)60, které umožňují flexibilně reagovat na požadavky znalostního trhu
a zejména pak financovat a tržně prosadit komerčně zajímavé vědecké myšlenky61.
Tradiční pohled na vědu a inovace říká, že existuje lineární vztah mezi pokrokem vědy a inovací62,
nicméně tento názor je v současnosti popírán a moderní vědecké perspektivy představují výzkum a
inovace jako paralelní, nicméně úzce interagující procesy, které se v různých fázích postupu různým
způsobem vzájemně obohacují 63. Jak v případě procesu výzkumu, tak v případě procesu inovace, lze
ale vystopovat společné znaky postupu obou procesů64. Jedná se o: (i) identifikaci chybějící znalosti,
(ii) sběr a analýzu výzkumných dat publikovaných k dané problematice, (iii) realizace vlastního
výzkumu/ vytvoření nové znalosti, (iv) kritická revize výstupů a jejich technologický audit, v rámci
kterého je plně realizován komerční potenciál nově vytvořené znalosti a/ nebo inovace65. V takto
definovaném procesu je tedy logické, že největší sílu má veřejná intervence právě v kroku dva, kdy
dochází ke sběru a analýze dat, na jejichž základě jsou pak vyhlašovány okruhy bádání způsobilé pro
podporu veřejných zdrojů. Naopak nejrizikovějším se jeví krok tři, který zahrnuje kromě znalostí a
pečlivé přípravy výzkumného týmu, také vysokou míru nejistoty ve smyslu úspěšnosti a ověřitelnosti
výzkumných výsledků a kde je tedy intervence veřejných financí vysoce žádoucí, přestože lze časování
a formát inovace jen velmi obtížně predikovat12.
59
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Lze tedy konstatovat, že neexistuje dostatek empirických dat umožňujících procesní analýzu výzkumu
a inovací prováděných soukromými a veřejnými subjekty a maximální míra heterogennosti úspěšných
strategií se pak objevuje v oblasti výzkumné a inovační spolupráce realizované v rámci spolupráce
soukromého a veřejného sektoru (tzv. public-private-partnership)66. Koncept partnerství veřejného a
soukromého sektoru se nejčastěji prosazuje v oblasti poskytování sociálních a dalších veřejných
služeb, ale nedávno publikované studie World Health Organization poukázaly na skutečnost, že se
tento koncept stále častěji prosazuje například ve farmaceutickém průmyslu, který patří k tradičním
pilířům ekonomiky EU a masivní výskyt partnerství veřejného a soukromého sektoru vedl jednak
k výrazné modifikaci veřejně politických nástrojů sloužících k podpoře tohoto typu kolaborativního
výzkumu, a také dochází k posunu veřejných agend směrem k potřebám aplikačních partnerů67.
V této souvislosti také vědecká komunita klade stále větší důraz na studium dynamiky a procesů tzv.
inovačních clusterů68. Inovační clustery, jejich vznik a dynamika jsou předmětem zájmu ekonomů,
sociologů, a ekonomických stratégů, přičemž hlavní (a doposud neúspěšnou) snahou je podchytit
dynamiku inovačních procesů v různě koncipovaných regionálních clusterech69. Bez ohledu na snahu
výzkumníků doposud existuje řada významných neznámých - např. klíčové analytické a konceptuální
pohledy, týkající se prostorově-geografického vymezení zkoumaných inovačních clusterů, anebo
charakter a intenzita interakcí probíhajících mezi jednotlivými klíčovými aktéry70. Přestože doposud
realizované studie nebyly úspěšné ve vysledování klíčových procesů úspěšné inovace71, lze
konstatovat, že existuje empirická evidence týkající se vzniku regionálního clusteru a stejně tak byly
publikovány indikátory růstu individuálních clusterů72. Nadstavbou efektivního fungování
regionálních clusterů je pak vytváření tzv. ‚virtuálních tematických clusterů‘69, kdy jednotliví zapojení
aktéři vytvářejí přidanou hodnotu tím, že vzájemně sdílejí virtuální data, procesy a služby specifické
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pro daný obor73. Podmínkou vzájemně výhodné koexistence nezávislých firem v rámci clusteru je
sdílení jen takových virtuálních informací, které nepoškozují konkurenceschopnost a individuální
zájmy firmy, přičemž toto sdílení dat a procesů je logicky vnímané jako pozitivní zejména v oblasti
informačních a komunikačních technologií74 75.
Vědecké studie tohoto tématu publikované v posledních letech také jednoznačně ukázaly, že
významným motivátorem pro vznik regionálního anebo tematicky orientovaného clusteru je
existence předchozích kolaborativních výzkumných projektů, financovaných obvykle z veřejných
zdrojů, které byly externím impulzem pro zformování konsorcia pozdějšího clusteru76. Proto při
hloubkovém studiu vzniku regionálních inovačních clusterů není vhodné podceňovat vliv dostupnosti
externích zdrojů (finanční, lidské i materiálové)77, což je opět jeden z faktorů, který může být úspěšně
přeložen do efektivního nástroje podpory inovační politiky78 79.
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3.1

Analýza institucionálního programového prostředí

V současné době prochází Česká republika přechodovým obdobím, v rámci kterého má, díky svému
členství v Evropské unii, možnost čerpat ze zdrojů evropské strukturální pomoci80. V praxi to probíhá
formou rozdělování prostředků ze Strukturálních fondů81. V aktuálním programovacím období (20072013) může ČR čerpat z více než 16ti operačních programů, zaměřených jak na budování technické
infrastruktury, tak lidských kapacit pro vytváření znalostní společnosti82.
První z analyzovaných programů se zaměřuje na vytváření infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
(OP Výzkum a vývoj pro inovace – OP VaVpI, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).
Tento program se v rámci čtyř tematických prioritních os zaměřuje na budování inovační a znalostní
kapacity České republiky. Kromě technické podpory se jednotlivé prioritní osy zaměřují na budování
center excelence pro zúročení národního znalostního potenciálu v rámci Evropského výzkumného
prostoru (osa 1), dále pak na vybudování regionálních znalostních a kompetenčních center pro
efektivní transfer technologií a zavádění inovací (osa 2) a budování infrastruktury pro výzkum (osa 3)
a výchovu kvalitních lidských zdrojů v rámci výuky spojené s výzkumem (osa 4)83.
Druhým tematicky relevantním operačním programem je operační program Podnikání a inovace
(řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a administrovaný Czechinvest), který se v rámci šesti
prioritních os zaměřuje na podporu a rozvoj inovačního prostředí v ČR. Konkrétně se jedná o tyto
tematické prioritní osy: (i) osa Vznik firem, v rámci které je jednak poskytována podpora začínajícím
podnikatelům a jednak je snaha rozšířit využití nových finančních nástrojů definovaných Evropskou
komisí; (ii) osa Rozvoj firem se zaměřuje na zprostředkování bankovních nástrojů pro rozvoj malých a
středních podniků a podporu zavádění nových výrobních technologií v nich; (iii) osa Efektivní energie,
se zaměřuje na podporu efektivnějšího využití stávajících energetických zdrojů; (iv) osa Inovace se
zaměřuje na zvyšování inovační výkonnosti podniků a rozšiřování jejich kapacit pro výzkum a vývoj;
(v) osa Prostředí pro podnikání a inovace se zaměřuje na vytváření platforem spolupráce,
80
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infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů a infrastruktury pro podnikání; (vi) osa Služby pro rozvoj
podnikání se zaměřuje na rozvoj poradenských služeb pro podnikání a marketingových služeb84.
Třetím tematicky relevantním operačním programem je OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost
(řízený a administrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR), který se v rámci svých
čtyř tematických prioritních os věnuje vytváření znalostní společnost a vedoucí ke zlepšení
inovačního prostředí v ČR. Prioritní osy programu jsou zaměřeny následujícím způsobem: (i)
počáteční vzdělávání (zaměřeno na zvyšování kvality ve vzdělávání, rovné příležitosti dětí a žáků,
včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení, zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, zlepšení podmínek pro
vzdělávání na středních školách); (ii) terciální vzdělávání, výzkum a vývoj (zaměřeno na vyšší odborné
vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, partnerství a sítě); (iii)
individuální další vzdělávání (zaměřeno na Individuální další vzdělávání a podporu nabídky dalšího
vzdělávání) a (iv) podpora vytvoření a zavedení systémového rámce celoživotního učení85.
Vzhledem k dlouhodobosti závazků vyplývajících pro ČR ze smluv o přistoupení k EU, se národní
rozpočet určený na výzkum a vývoj, zavázal v rámci OP VaVpI udržet vybudované a zrekonstruované
výzkumné kapacity po dobu minimálně pět let. Mimo jiné i z tohoto důvodu dochází v ČR
k reformulaci systému financování VaVaI. Proto se také předkládaná disertační práce zaměřuje na
srovnání indikátorů užívaných v ČR, s mezinárodním výzkumem inovačních indikátorů Evropských
univerzit, realizovaným v rámci projektu financovaného ze 7. Rámcového programu a praktickou
úrovní regionálních inovačních aktérů, zejména MSP a akademického sektoru.
Výsledky předkládané disertační práce se tedy pokusí zhodnotit86 stávající volbu kritérií úspěšnosti
programů, ve vazbě na mezinárodně osvědčené modely inovačního chování, které se etablovaly jako
efektivní strategie vedoucí k dlouhodobému nárůstu spolupráce aplikačního a akademického sektoru.
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3.2 Návrh teoretického konceptuálního rámce řešení problému,
specificky v rámci vědního oboru veřejná politika
Transfer technologií v rámci národní ekonomiky přispívá ke komerčnímu využívání výsledků vědy,
výzkumu a vývoje a následně tedy k zavádění konkrétních technologických inovací v praxi87. Jeho
základním cílem je zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti průmyslu a tudíž i celé ekonomiky, a
to s přihlédnutím k principům udržitelného rozvoje88. Z toho logicky vyplývá těsný vztah problematiky
transferu technologií ke sféře veřejné politiky a státní správy. Martin Potůček veřejnou politiku
vymezuje jako „… disciplínu propracovávající a aplikující výkladové rámce sociologie, ekonomie,
politických věd, práva, teorie řízení a dalších oborů k analýze a prognóze procesů formování a
uplatňování veřejných zájmů vážících se na řešení diferencovaných sociálních problémů. Věnuje se
přitom především institucionálnímu zprostředkování těchto procesů veřejným, občanským a do jisté
míry i komerčním sektorem v poloze, která je využitelná politickou praxí.“89 V této souvislosti lze tedy
vnímat politiku výzkumu, vývoje a inovací jako jeden z rámců, ve kterém dochází k uplatňování
dlouhodobých zájmů společnosti, ve smyslu její dlouhodobé udržitelnosti a dalšího rozvoje90 91.
Vztah veřejné politiky a transferu technologií podrobněji objasňuje např. Eva Cihelková a kol.:
„Zdokonalování a transfer technologií je moment vědeckého výzkumu a technické vyspělosti, který
zabezpečuje relativně výhodné postavení ve struktuře nabídky a také ovlivňuje poptávku. Země
s nižší inovační kapacitou a přejímanými znalostmi se většinou soustřeďují na nákladově založenou
konkurenční výhodu.“92 Naopak je zřejmé, že vysoká inovační kapacita určitého státu podložená
rozsáhlým vnitřním výzkumem obvykle zakládá kvalitativně založenou konkurenční výhodu, která je
z hlediska udržitelnosti společnosti perspektivnější93. Z tohoto důvodu je tedy dále diskutovaný
konceptuální rámec postavený primárně na perspektivě historického institucionalismu.
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V roce 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky připravilo a publikovalo dokument
nazvaný Analýza konkurenceschopnosti České republiky, přičemž část tohoto dokumentu se věnovala
také problematice inovací v ekonomice a rozvoje a transferu technologií94.
Z hlediska vnímání rozvoje technologického prostředí je podle zmíněné analýzy klíčové, zda
společnosti, které podnikající v České republice, mají snadný a široký přístup k vyspělým produktům a
inovacím a zda jsou ochotné a schopné je používat. Podle mezinárodního žebříčku Global
Competitiveness Report95, který sestavuje Světové ekonomické fórum (World Economic Forum –
WEF) se Česká republika v tomto ohledu v roce 2013 umístila na 34. místě, přičemž v roce 2009 se
nacházela ještě na 30. místě. Grafické znázornění vyspělosti národní ekonomiky z pohledu WEF je
prezentováno v následujícím síťovém grafu (převzato ze zprávy WEF pro léta 2012-2013):

Obr.2: Grafické znázornění vyspělosti národní ekonomiky z pohledu WEF (převzato ze zprávy WEF pro léta 2012-2013)

Za hlavní výhody České republiky v této oblasti WEF považuje především transfer technologií, kde se
Česká republika umístila na 15. místo. Ovšem naopak nejhůře hodnocená byla dostupnost
nejnovějších technologií, kde Česká republika obsadila až 46. místo ze 142 hodnocených zemí.
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Co se týká vymezení postavení České republiky z hlediska vnímání rozvoje technologického prostředí
a jeho kvality v rámci Evropské unie, tak podle zmíněné zprávy WEF se na prvních místech nacházejí,
a to v pořadí Švédsko, Lucembursko a Nizozemsko. EU si pak ve světovém srovnání vede velmi dobře
a studie konstatuje že „Moderní technologie jsou nejen rozšířené, ale ve vysoké míře i vyvíjené.“96
Dále jsou, pro dokreslení výše uvedeného rámce, citovány názory dvou odborníků na strukturální
nedostatky v oblasti podpory výzkumu, vývoje a transferu technologií, které z velké části jdou na vrub
veřejného sektoru a lze je tudíž považovat za jeden ze strategických nedostatků veřejné politiky v ČR.
Podle mínění britského odborníka v oblasti přírodních věd Jamese Culyho se stav transferu
technologií do praxe u nás nachází v situaci, ve které byl ve Velké Británii v době před deseti až
patnácti lety. James Culy na adresu situace v ČR uvádí: „Nyní zde vidím podobné otázky a problémy,
se kterými jsme se potýkali v minulosti i my. Velice příjemně mě však překvapila skutečnost, že české
univerzity mají silný předpoklad a příležitost komercializovat a navíc mají i chuť a ten správný „drive“
svého cíle dosáhnout, a to takovým způsobem, aby to bylo pro danou instituci co nejvýhodnější.“97
S výše uvedeným koresponduje i názor Evy Šťastné, vedoucí výzkumného týmu z Ústavu organické
chemie a biochemie Akademie věd ČR. Tato odbornice na otázku, co by podle ní pomohlo zlepšit
národní podmínky výzkumu tak, aby tento stát produkoval srovnatelné množství inovací a vynálezů
jako státy podobné velikosti a ekonomické vyspělosti existující v rámci EU, odpověděla, že potenciál
pro zlepšení je podmíněn především finančním a materiálním zabezpečením, a to včetně lepšího
finančního ocenění výzkumných a akademických pracovníků, které by je patřičně motivovalo a
umožňovalo jim soustředit se výhradně na řešenou vědeckou problematiku. Kromě finanční podpory
však potenciál pro zlepšení spočívá také ve špatně definovatelném individuálním faktoru, který Eva
Šťastná pojmenovala jako vnitřní motivaci jednotlivců, jejich vůli a chuti objevovat a bádat98.
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Další oblastí, prostřednictvím které může dojít k zefektivnění výzkumu, vývoje a transferu technologií
pak je větší propojení vědy s praxí a komerční sférou99. Co se týče například medicíny, tak např. ve
Spojených státech mají jednotlivé university tzv. Medical Campus, kde dochází k přímému propojení
akademického pracoviště s nemocnicí v rámci jednoho komplexu100. Tímto způsobem je velmi
usnadněno propojení teorie, výzkumu a praxe. Eva Šťastná k tomu dodává100: „To je neuvěřitelně
tvůrčí a motivující prostředí. Tento model v ČR často chybí. Vědci musí sami aktivně vyhledávat
spolupracující pracoviště, která jsou často na opačném konci republiky, a tím pádem se vše
prodlužuje.“ Tuto skutečnost je nutné považovat za nevýhodu a za strukturální nedostatek, který by
bylo možné odstranit organizačním úsilím ze strany veřejné správy, a to bez nutnosti vynaložení
nadměrně vysokých finančních částek101.
Současná situace a vývoj vztahu veřejné politiky k oblasti transferu technologií v ČR má několik
zásadních aspektů, které lze dále kvantifikovat také prostřednictvím Analýzy konkurenceschopnosti
ČR z roku 2011, publikované Ministerstvem průmyslu a obchodu102. Primárně je v této souvislosti
nutné zdůraznit velmi těsnou vazbu průmyslu, a zejména pak zpracovatelského, a nových technologií.
Je také obecně akceptovanou praxí, že vyspělost ekonomiky země se běžně posuzuje zejména podle
technologické náročnosti průmyslu103. Z tohoto hlediska se pak jeví jako klíčové, nakolik mají
komerční subjekty v určitém státě zajištěný snadný přístup k vyspělým výrobkům, inovacím,
vynálezům či technologiím a do jaké míry jsou pak schopné tyto fenomény využívat104. Obecně platí,
„… že příspěvek jednotlivých odvětví k obchodní bilanci se relativně zvětšuje v čase s rostoucí
technologickou intenzitou odvětví.“105
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3.3

Aktuální stav zkoumané problematiky

Aktéři evropské politiky přijali atraktivní doktrínu, že výzkum a inovace jsou jednou z hlavních sil
přispívajících k hospodářskému rozvoji a poskytujících moderní společnosti trvalou prosperitu.106
Navíc intenzivní výzkum socio-ekonomických oborů v oblasti řízení inovací prokázal, že jde o jev,
který lze koordinovat a podporovat vědomými rozhodnutími veřejných politik.107 Tato oblast
výzkumu pak rychle vzbudila zájem národních politiků o rozvoj regionálních inovačních veřejných
politik a programů.108 Evropská unie tedy v rámci Lisabonské strategie uznala inovaci jako základní
princip pro zajištění udržitelného socio-ekonomického rozvoje (zelená kniha „Evropský výzkumný
prostor: nové perspektivy“, 2007)109.
Od momentu, kdy na svém zasedání Evropská rada v Lisabonu v březnu 2000 schválila cíl vytvořit
jednotný Evropský výzkumný prostor (tzv. ERA), jednotlivé národní vlády spolu s Evropskou Komisí
zahájily velké množství iniciativ110. Nezbytnost oživení koncepce ERA plyne také ze skutečnosti, že
globalizace výzkumu a vývoje se rapidně zrychluje a nově se etablující ekonomiky v oboru vědy a
techniky – např. Čína, Indie a další rychle rostoucí rozvojové ekonomiky – jsou schopny přilákat
značné a dlouhodobě rostoucí objemy investic do výzkumu a vývoje111. Tento vývoj vytváří nové
příležitosti pro Evropu i pro celý svět112. Na druhé straně je ale nezbytné položit si otázku, zda je
Evropská unie schopna udržet si konkurenceschopnost v oblasti znalostí a inovací, která je klíčem
obnovené Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Řešení této otázky tedy představuje hlavní
problém v následujícím cyklu implementace Lisabonské strategie, který byl zahájen v roce 2008113.
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V této době si totiž EU a její členské státy plně uvědomily, že dohromady se špičkovým vzděláním,
celoživotním učením a prostředím podporujícím inovace má koncepce ERA klíčový význam pro záměr
politických vůdců EU učinit z Unie společnost založenou na znalostech a vytvořit tak prostředí
zajišťující dlouhodobou prosperitu a udržitelnost evropské společnosti a jejích kulturních hodnot114.
Koncepce ERA se týká tří vzájemně provázaných oblastí115: (i) tzv. evropského „vnitřního trhu“
výzkumu, který umožňuje volný pohyb vědeckých pracovníků, technologie a znalostí; (ii) účinné
koordinace vnitrostátních a regionálních výzkumných činností, programů a politik na evropské úrovni;
a (iii) lepší koordinace a plánování iniciativ prováděných a financovaných na evropské úrovni.
Vysoká míra roztříštěnosti veřejného výzkumu snižuje přitažlivost členských států EU pro soukromý
sektor jako vhodného místa pro investice do výzkumu a vývoje116. Dle předpokladů Evropské komise
by podnikatelský sektor přispět dvěma třetinami k celkovému plánovanému objemu investic do
výzkumu a vývoje ve výši 3 % HDP117. Z posledních statistických údajů vyplývá, že společnosti se
sídlem v členských státech EU zvýšily v roce 2006 své globální výdaje na výzkum a vývoj o více než 5
%, což je ovšem stále podstatně menší tempo růstu výdajů na výzkum a vývoj ve srovnání s jejich
protějšky se sídlem mimo EU118. Ukazuje se například, že společnosti se sídlem v EU investují do
výzkumu a vývoje v USA více než společnosti se sídlem v USA investují do výzkumu a vývoje v EU a
tento transatlantický čistý odliv investic do výzkumu a vývoje se v čase postupně zvyšuje119.
Významné a dlouhodobé zvýšení investic do výzkumu a vývoje ze strany soukromé sféry má klíčový
význam pro prolomení současné stagnace celkového podílu investic do výzkumu a vývoje v EU a pro
posun směrem k vnitrostátním cílům a cílům EU120.
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Z posledních publikovaných průzkumů vyplývá, že pokud určitý podnik investuje do výzkumu a
vývoje, hledá v prvé řadě121:
–

příznivé rámcové podmínky pro uvedení technologií do komerční praxe;

–

přiměřený počet kvalitně vyškolených a mobilních výzkumných pracovníků, kteří by reagovali
na potřeby sektoru průmyslu; a

–

základnu veřejného výzkumu (výzkumné instituce a infrastruktury) špičkové kvality s
výraznými interakcemi se sektorem průmyslu.

Zkušenosti z jiných evropských zemí (například Finska) ukazují, že politické procesy a politiky, byly
často utvářeny dle potřeby lokálně vzniklé příležitosti a často samy výzkumné organizace byly
iniciátory těchto politik122. Druhým významným faktorem je pak odpověď národních výzkumných a
inovačních politik, na hospodářské a politické krize123. Tyto reagují buď zacílením vyšší podpory do
úzce profilovaného špičkového výzkumu, nebo naopak rozšířením rámce institucionální podpory
výzkumných organizací, pro udržitelnost regionálních pracovních míst124.
Studium institucionálně specifického charakteru národních a regionálních inovačních systémů je
nezbytné pro porozumění širšího kontextu, v rámci kterého zejména malé a střední podniky využívají
příležitostí pro sdílení znalostní základny pro inovace125. Klíčovým aspektem studia pak je proces
společné produkce a přenosu poznatků, který je umožněn právě za podmínky geografické blízkosti
obou subjektů126. Geografická dostupnost kritické masy znalostí (bez ohledu na charakter instituce,
která je v regionálním kontextu skutečně generuje), je nezbytným předpokladem pro transfer
technologií, zavádění vlastních inovací a nových produktů do praxe127.
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3.4

Definice prozatím nedostatečně prozkoumaných problémů

Klíčovým aspektem sociálně-vědního výzkumu zaměřeného v posledních letech na inovace, jsou
způsoby, kterými komplexy národních organizací mění svou strukturu a vyvíjejí se v čase – tedy
sledování tzv. path dependence128. Koncept path dependence je zejména relevantní při úsilí vysvětlit
institucionálně specifický charakter chování národních inovačních systémů a specifickou strukturu
znalostní základny, která určuje charakter a limity inovační kapacity regionu129. Použití konceptu path
dependence v rámci institucionálních trajektorií je obvyklé v současných sociálně-vědních pracích
rostoucího množství vědců130. Využití konceptu path dependence předpokládáme zejména při
analytickém srovnání výstupů dotazníkového šetření provedené mezinárodní a národní studie
chování klíčových aktérů transferu technologií.
Mezi často používané nástroje pro analýzu regionálních inovačních systémů, patří přístupy různých
forem historického institucionalismu, jako například články prof. Johna Zysmana131, který
argumentuje ve prospěch tvrzení, že analýza institucionálního chování je schopna pomoci vysvětlit
existující diverzitu kapitalistických ekonomik. Výsledkem této variability různých forem kapitalismu je
pak dlouhodobě udržitelný růst globální společnosti a její hospodářská prosperita132

133

. Současné

evropské ekonomiky se často vyskytují ve formě několika národních organizací, v rámci kterých
probíhá vládnutí bez silnějších vlivů z vnějšího prostředí134. Podobný koncept řízení vývoje a inovací
přetrvává díky původní potřebě industriální ekonomiky při vytváření veřejnoprávních struktur,
nezbytných pro spravedlivou distribuci základních lidských statků (zdravotnictví, vzdělávání, etc.)135.
Vzhledem k odklonu industriální společnosti k IT technologiím a společnosti založené na znalostech,
je původní koncept inovačních systémů, stavěný na zkušenostech z hospodářské krize, překonán136.

128

Ruttan, V. W. Induced Innovation, Evolutionary Theory and Path Dependence: Sources of Technical Change. The Economic
Journal, 1997, 107.444: 1520-1529.
129
Martin, R., Sunley, P. Path dependence and regional economic evolution. Journal of economic geography, 2006, 6.4: 395437.
130
Ebbinghaus, B. Can path dependence explain institutional change?: Two approaches applied to welfare state reform. 2005.
131
Zysman, J. Enlarging Europe: Industrial Foundations of a New Political Reality. Copenhagen Business School Press, 1998.
132
Castells, M. European cities, the informational society, and the global economy. Deben et al.(2000), 2000, 1-18.
133
Borrus, M., Zysman, J. "Globalization with borders: The rise of Wintelism as the future of global competition." Industry and
innovation, 1997, 4.2: 141-166.
134
Mitchell, S. M., Shortell, S. M. The governance and management of effective community health partnerships: a typology for
research, policy, and practice. Milbank Quarterly, 2000, 78.2: 241-289.
135
Barzelay, M. The new public management: Improving research and policy dialogue. Univ. of California Press, 2001.
136
Miller, R. E., Blair, P. D. Input-output analysis: foundations and extensions. Cambridge University Press. 2009.

30 / 202

Ačkoli teoreticky bylo identifikováno a prakticky popsáno, jak lze inovaci a transfer technologií posílit
(např. lokální dostupnost infrastruktury, kvalifikovaných lidských zdrojů, daňové incentivy); jaké jsou
její požadavky a podmínky137, v jejich hodnocení stále chybí obecně přijatelné nástroje, které by
umožnily další rozvoj inovačních politik a kvantifikovaly návazně jejich přínosy138.
Důraz je v aktuálních výzkumech obvykle kladen na institucionálismus zaměřený na aktéry, o něž se
opírají specifické národní inovační systémy (NIS), a je založen na hypotéze, že prakticky všechny
hospodářské činnosti, které se odehrávají v rámci veřejných institucí, jsou spojeny s aktivitami
výzkumu a vývoje139. Ekonomické procesy (např. účast na klinických studiích, transfer technologií)
jsou v těchto výzkumech obvykle v ČR zakotveny v institucích, jakými jsou například univerzita či
veřejná výzkumná instituce, součástí veřejně-politického rámce je také nebo vláda, církev, kultura či
právní rámec národní společnosti140. Vysoké školy, které výzkum hloubkově analyzuje v rámci
návazného empirického šetření, jsou jedním z důležitých aktérů, kteří prokazatelně ovlivňují kapacitu
inovace v určitém regionu141. Stejně důležitý je také stupeň formálního souladu různých pravidel a
norem chování (finančních i nefinančních) obsažených v národním či regionálním inovačním
systému142. Nedávno zveřejněný výzkum zkoumal hlavní faktory, které ovlivňují tyto vztahy (např.
institucionální struktury, společenské normy, veřejné politiky, předpisy upravující duševní
vlastnictví)143 144. Disertační práce tedy navazuje na výsledky zmíněného výzkumného projektu, který
užívá jako primární východisko pro sběr dat v terénu a zaměřuje se dále na analýzu klíčových faktorů
a aktérů ovlivňujících úspěšný transfer technologií (TT) v České republice a zhodnocení opatření
používaných v národních strategiích veřejných politik.
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Předkládaný projekt navrhuje přistoupit k řešení výzkumného problému prostřednictvím uplatnění
dvou různých analytických perspektiv, které byly identifikovány jako zásadní pro úspěšné uplatnění
inovační strategie v pražském regionu145:
(i)

vnější faktory (např. hospodářská situace a geografické uspořádání, použité veřejně
politické nástroje, posun v daném technologickém odvětví, finanční náročnost a
délka životního cyklu zavedení inovace) a vysvětlení jejich vlivu na regionální rozdíly
univerzitních aktivit při procesech transferu technologií;

(ii)

vnitřní faktory (např. manažerská strategie řízení organizace, existence klíčových
osobností, dostupnost klíčové výzkumné infrastruktury, dostupnost klíčových
lidských zdrojů a institucionální uspořádání) působící na vývoj organizací transferu
technologií a společenských či obecných zvyklostí.

Znalosti získané v rámci výzkumného projektu budou zobecněny do návrhu nových teoretických
přístupů dostupných dále pro veřejně-politickou praxi, a to formou srovnávací analýzy146 aktuální
národní výzkumné a inovační strategie, které určují koncepci regionálního inovačního rozvoje147, a to
v souvislosti s plánovanou revizí financování VaV v ČR.
Aby se projekt nevěnoval všem různým typům inovace specifickým pro různá průmyslová odvětví,
zaměří se pouze na dva sektory s velkým významem pro veřejnou politiku a současně nejjasněji
reprezentující oblast veřejného zájmu: a) zdraví a bioléčiva, b) informační a komunikační technologie.
Zkušenosti z jiných evropských zemí (například Finska a Norska) ukazují, že politické procesy a
politiky, byly často utvářeny dle potřeby lokálně vzniklé příležitosti a často samy výzkumné a
akademické organizace byly primárními iniciátory těchto politik148.

145
Blažek, J., Uhlíř, D. Regional innovation policies in the Czech Republic on the case of Prague: an emerging role of a regional
level? European Planning Studies, 2007, 15.7:871-888.
146
Perrow, Ch. A framework for the comparative analysis of organizations. American sociological review, 1967: 194-208.
147
Asheim, B., Cooke, P., Martin, R. Clusters and regional development: Critical reflections and explorations. Economic
Geography, 2008, 84.1: 109-112.
148
Lehtimaki, A. Management of the innovation process in small companies in Finland. Engineering Management, IEEE
Transactions on, 1991, 38.2: 120-126.
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Druhým významným faktorem je pak odpověď národních výzkumných a inovačních politik, na
hospodářské a politické krize149. Tyto reagují buď zacílením vyšší podpory do úzce profilovaného
špičkového výzkumu, nebo naopak rozšířením rámce institucionální podpory výzkumných organizací,
pro udržitelnost pracovních míst150 151.
Studium institucionálně specifického charakteru národních a regionálních inovačních systémů152 je
nezbytné pro porozumění širšího kontextu, v rámci kterého zejména malé a střední podniky využívají
příležitostí pro sdílení znalostní základny pro inovace153. Klíčovým aspektem studia pak je proces
společné produkce a přenosu poznatků, který je umožněn právě za podmínky geografické blízkosti
obou subjektů154. Geografická dostupnost kritické masy znalostí je, v případě většiny technologií
s výjimkou IT, nezbytným předpokladem pro zavádění inovací a produktů do praxe155.

149

Lundvall, B.-Å. et al. National systems of production, innovation and competence building. Research policy, 2002, 31.2: 213231.
Mytelka, L. K., Smith, K. Policy learning and innovation theory: an interactive and co-evolving process. Research policy,
2002, 31.8: 1467-1479.
151
Claessens, S., et al. Cross‐country experiences and policy implications from the global financial crisis. Economic Policy,
2010, 25.62: 267-293.
152
Asheim, B. T., Coenen, L. Contextualising regional innovation systems in a globalising learning economy: On knowledge
bases and institutional frameworks. The Journal of Technology Transfer, 2006, 31.1: 163-173.
153
Caracostas, P., Soete, L. The building of cross-border institutions in Europe: towards a European system of innovation.
Systems of Innovation, Technologies, Institutions and Organizations. London: Pinter, 1997, pp. 395-419.
154
Audretsch, D. B., Feldman, M. P. R&D spillovers and the geography of innovation and production. The American Economic
Review, 1996, 86.3: 630-640.
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Rallet, A., Torre, A. Is geographical proximity necessary in the innovation networks in the era of global economy?
GeoJournal, 1999, 49.4: 373-380.
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4.

Cíl projektu disertační práce a jeho operační cíle

Hlavním cílem této disertační práce je:
1. Provést analýzu chování aktérů transferu technologií v rámci specifických podmínek, které
pro malé a střední podniky vytvářejí veřejné výzkumné instituce (analýza proběhne ve vazbě
na aktuální implementaci operačních programů Strukturálních fondů a národní inovační
praxi utvářenou klíčovými veřejnými poskytovateli ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a ministerstva průmyslu a obchodu).
2. Na základě provedené analýzy posoudit vhodnost stávajících přístupů monitoringu výstupů
národních veřejných politik zaměřených na podporu inovací v malých a středních podnicích.

Pro realizaci výše uvedených výzkumných cílů, byla práce dále členěna na následující operační cíle:
1. Zpracovat přehled aktuálního stavu dané problematiky
2. Vytvořit konceptuální rámec pro analýzu inovačního chování univerzit
3. Otestovat konceptuální rámec v rámci evropských aktérů transferu technologií
4. Identifikovat modely chování a úspěšných inovačních strategií evropských výzkumných
organizací
5. Analyzovat modely inovačního chování národních výzkumných organizací (univerzit)
6. Analyzovat národní inovační strategie s ohledem na výsledky mezinárodního výzkumu
efektivních modelů inovačního chování evropských univerzit a akademických pracovišť
7. Vypracovat doporučení pro další formulaci národních veřejných politik zaměřených na
výzkum, vývoj a inovace
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Základními výzkumnými otázkami na které odpovídají navazující výzkumná šetření a analýzy jsou:
1. Co je podstatou úspěšných inovačních projektů financovaných ze zdrojů EU a jaké jsou
naopak překážkové faktory v kontextu zapojení do těchto projektů?
2. Jaká jsou subjektivní kritéria úspěšné spolupráce univerzit a malých/středních podniků
zapojených do EU projektů, vnímaná na úrovni klíčových aktérů?
3. Jak probíhá transfer technologií v praktických podmínkách národních akademických a
ostatních veřejných výzkumných pracovišť?
4. Jaký je stávající dopad veřejných výdajových programů zaměřených na podporu aktivit
transferu technologií a převodu inovací do praxe?
5. Jsou aktuálně používané monitorovací indikátory veřejných výdajových programů VaVaI
skutečně vhodnými ukazateli podpory transferu technologií a zavádění inovací do praxe?
6. Pokud stávající monitorovací indikátory nejsou optimální, pak jaké existují alternativy pro
hodnocení efektivity veřejných výdajových programů zaměřených na podporu VaVaI?
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4.1

Popis tvorby operačních cílů práce

Způsob definování a dosažení jednotlivých operačních cílů práce je diskutován pro každý jednotlivý
operační cíl samostatně a je popsán dále v textu této kapitoly:
1. Zpracovat přehled aktuálního stavu dané problematiky
Pro získání uspokojivého množství kvalitních vstupních dat je nejprve nezbytné získat dostatek
informací o studované problematice. Vzhledem k charakteru a tématu projektu jsou pro studium
využívány akademické zdroje (zejména byly pro tyto účely využity online odborné databáze, odborné
časopisy a z tematických konferencí) přibližně stejnou měrou, jako jsou také využity aktuální
politické dokumenty publikované jak českou národní, tak i evropskou veřejnou správou s vlivem na
formulaci inovačních politik. Vzhledem k praktickému zaměření disertační práce jsou strategické
policy dokumenty publikované na národní i mezinárodní úrovni klíčovým zdrojem informací pro
realizaci komparativní části výzkumu. Kromě výše uvedených zdrojů jsou jako zdroj teoretických
informací a konceptů také využity běžně dostupné učebnice a manuály publikované v České
republice i zahraničí pro obor Veřejná politika, Veřejná ekonomika a Veřejná správa.

2. Vytvořit konceptuální rámec pro analýzu inovačního chování univerzit
Aby bylo možné zkoumat a srovnávat jednotlivé aspekty inovačního chování evropských univerzit,
bude nutné vytvořit jednoduchý srovnávací teoretický rámec, který bude postaven na obecně
uznávaných indikátorech míry výzkumu, vývoje a inovací (zdroje dat – Organizace pro ekonomickou
a kulturní spolupráci (OECD), Eurostat, národní referenční sběrná místa). Vytvořený koncepční rámec
pak byl převeden do formy jednoduchého dotazníku, který umožní identifikovat jednotlivé aspekty
inovačního chování univerzit a dalších akademických subjektů s vazbou na regionální MSP.
V souvislosti s vytvořením tohoto teoretického rámce je vhodné zmínit originální příspěvek autorky
této disertační práce, jednak ve smyslu zpracování komplexního přehledu literatury, zabývající se
obdobnou problematikou v minulosti a jednak vlastní návrh struktury tohoto hodnotícího rámce
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včetně provazby mezi jednotlivými měřitelnými inovačními vstupy a výstupy. Hlavním cílem
vytvořeného IDEO rámce je sledovat kauzální vztahy mezi vstupy a výstupy inovací a zejména pak
procesy, které vedou k uplatnění inovace na trhu anebo ve společnosti. IDEO rámec také umožnil
v rámci práce vytvořit variabilní modely inovačního chování univerzit, a tyto modely chování ve
vysoké míře detailu popsat, tak aby metodologický postup mohl být dále užíván také ve výzkumu
realizovaném dalšími výzkumnými pracovníky, kteří by se v budoucnu rozhodli na tento výzkumný
koncept navázat a dále jej rozvíjet.

3. Otestovat konceptuální rámec v rámci evropských aktérů transferu technologií
Testování a terénní sběr dat pak proběhl díky existenci mezinárodní spolupráce v rámci projektu
USEandDIFFUSE financovaného ze 7. Rámcového programu. Podpora Evropské komise umožnila
předkládanému PhD projektu přístup k dotazníkům a datům sbíraným také jednotlivými národními
partnery. Sběr dat proběhl na území těchto států: Polsko, Španělsko, Německo, Itálie, Portugalsko,
Kypr, Velká Británie, Česká republika a Slovensko. Pro výzkum byl partnery konsorcia včetně autorky
disertační práce zkonstruován originální dotazník (viz. Kapitola 6.8), který umožnil propojit sledování
inovačních výstupů na jedné straně a inovačních vstupů na straně druhé.
Tento dotazník byl jednotlivými národními partnery přeložen do celkem šesti evropských jazyků
(včetně pilotního testování správnosti porozumění jednotlivých jazykových mutací). Dále byl dotazník
distribuován na regionální výzkumná pracoviště, a to primárně charakteru malých a středních
podniků a sekundárně také na akademická pracoviště, která byla zapojena do vybraných
mezinárodních projektů. V rámci zadání Evropské komise byly jako prioritní pro analýzu určeny tyto
komunitární programy: 6. a 7. rámcový program EU pro výzkum a technologický rozvoj, EUREKA,
Eurostars, Public Health. Ze zadání Evropské komise navíc vyplynul požadavek specifického zaměření
studie na sektory biotechnologie pro zdraví a informační a komunikační technologie.
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4. Identifikovat modely chování a úspěšných inovačních strategií evropských výzkumných
organizací
V rámci terénního šetření provedeného v roce 2009 bylo partnery osloveno více než 5 000 cílových
organizací ve výše uvedených zemích. Autorka předkládaného projektu je zodpovědná za sběr a
analýzu dat v České republice a na Slovensku. V rámci obou těchto zemí bylo osloveno celkem 203
respondentů. Předpokládaná přibližně 50% návratnost dotazníků se nenaplnila – zpět jsme obdrželi
cca 30% dotazníků (n=62), přičemž se všemi aktivními respondenty byl dále veden detailní
strukturovaný rozhovor. Tento rozhovor se zaměřil na strukturované prohloubení informací získaných
v rámci primárního dotazníku. Jednotlivá interview i dotazníky byly vedeny v národních jazycích
jednotlivých účastníků, a jednotlivými národními partnery pak převedeny do zápisu strukturovaného
rozhovoru v AJ, pro další analýzu.
Analýza dat probíhala pod vedením dr. Elly Philpott z britské University of Bedfordshire, která se
mimo akademické sféry věnuje také oblasti konzultaci strategií malého a středního podnikání.
Výstupem této analýzy pak byla identifikace klíčových, respondenty úspěšně hodnocených, strategií
spolupráce pro transfer technologií a zavádění inovací. Výstupy a data získaná z kombinovaného
šetření u aktivních respondentů pak umožnily vytvořit typologii úspěšných strategií inovačního
chování aktérů zapojených do realizace mezinárodních projektů, podpořených z veřejných zdrojů.

5. Analyzovat modely inovačního chování národních výzkumných organizací (univerzit)
V rámci provedeného dotazníkového šetření budou identifikovány různé modely inovačního chování
univerzit, které pak budou dále analyzovány formou deskriptivních studií. Tento podcíl pak umožní
nabídnout relevantnímu auditoriu (národní, zejména akademické, subjekty), hloubkovou studii
různých modelů efektivního inovačního chování, které se jeví jako výhodné jak v rámci České
republiky, tak v rámci Evropské Unie. Případové studie budou vypracovány na základě
strukturovaného rozhovoru vedeného se zástupci všech univerzit identifikovaných jako modelová
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praxe. Na základě výsledků studie USEandDIFFUSE předpokládáme, že jednotlivé univerzity bude
možné zařadit do jednoho z modelů inovačního chování, popsaného v této studii. Strukturované
rozhovory budou navíc doplněny faktografickým studiem materiálů, dostupných o každé veřejné
vysoké škole na internetu, nebo v tištěné podobě. Předpokládáme, že studium modelů úspěšného
inovačního chování národních univerzit přispěje k lepšímu pochopení potřeby akademické obce vůči
spolupráci se soukromým sektorem a vice versa. Omezením realizovaných studií je, že jejich objekty
budou vybrány na základě výsledků studie, která se a priori zaměřila na účastníky mezinárodních
projektů kolaborativního výzkumu, a proto může dojít k opominutí některých úspěšných regionálních
inovačních univerzit, které obdobnou spolupráci financují pouze z národních veřejných zdrojů.

6. Analyzovat národní inovační strategie s ohledem na výsledky mezinárodního výzkumu
efektivních modelů inovačního chování evropských univerzit a akademických pracovišť
Tento operační cíl přispívá k naplnění globálního cíle díky svému zaměření na aktuálně největší
národní poskytovatele prostředků pro výzkum a vývoj, které si kladou za cíl určovat budoucí
směřování financování VaV v České republice, a tudíž představují cestu k budování a rozvoji
dlouhodobě udržitelné společnosti založené na vytváření znalostí. Vzhledem k přímé vazbě Národní
inovační strategie a Národní politiky VaV na implementaci operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace, OP Podnikání a inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je výzkumné téma
disertační práce vysoce aktuální. V rámci analýzy volby indikátorů se tedy primárně zaměříme na
zvolené monitorovací indikátory relevantních operačních programů Strukturálních fondů (OP
Výzkum a vývoj pro inovace, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Podnikání a inovace),
dále pak indikátory stanovené jako kritérium úspěšnosti Národní politiky výzkumu a vývoje a
Národní inovační strategie. V rámci analýzy bude relativně velký význam přikládán také informacím
z praxe – tedy výsledkům a obsahu strukturovaných rozhovorů vedených se zástupci univerzit.
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7. Vypracovat doporučení pro další formulaci národních veřejných politik zaměřených na
výzkum, vývoj a inovace
Účelem tohoto operačního cíle je vytvořit doporučení pro formulaci národních veřejných politik,
zaměřených na výzkum, vývoj a inovace. Vzhledem k úsilí o harmonizaci národních legislativ
s evropskou, předpokládáme, že návrhy a doporučení vedoucí k zefektivnění tohoto procesu, budou
relevantními aktéry na národní úrovni, vnímány jako přínosné. Po dokončení a obhájení tohoto
disertačního projektu předpokládáme diseminaci klíčových tezí mezi klíčové aktéry ve státní správě.
Lze předpokládat zřejmě nižší penetranci klíčových tezí u relevantních aktérů, proto budou hledány i
další cesty komunikace, jako je členství v různých expertních skupinách. Cílem této práce není nově
definovat cíle nebo orientaci národních výzkumných a inovačních politik, ale spíše nabídnout ucelený
přehled indikátorů pro harmonizaci monitorovaných výstupů těchto politik na národní úrovni s těmi
na úrovni EU. Účinná koordinace národního a evropského financování je jedním z klíčů k úspěšnému
naplnění revidované Lisabonské strategie, jak konstatovala zpráva skupiny Wima Koka v roce 2004156.

156

Facing the Challenge - The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by Wim
Kok, November 2004.
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4.2

Popis struktury disertační práce

Výzkumný projekt je uspořádán do celkem sedmi navazujících výzkumných aktivit. Aktivity 1 až 5
tvoří nezbytný teoretický základ, který umožní pochopit jev regionální inovace, roli nástrojů veřejných
(národních a evropských) politik a roli institucí a jejich kultury jako klíčových aktérů inovačních
procesů. Výzkum v terénu bude prováděn v rámci empirických aktivit 3 a 4. Sedmá aktivita bude
zaměřena na potvrzení závěrů empirického a teoretického výzkumu. Náplní poslední aktivity je pak
formulace otázek a výzkumných hypotéz pro další výzkum. Jednotlivé aktivity jsou popsány níže a
začátek a konec některých aktivit se mohou překrývat.
Aktivita 1 bude zaměřena na doplnění znalostí o národním inovačním systému, zejména
v regionálním kontextu prostředí veřejných politik v České republice a specifických statutů
jednotlivých aktérů inovace. Dále se tato aktivita zaměří na vytvoření dostatečného znalostního
rámce pro realizovaný výzkum.
Aktivita 2 se zaměří na studium aktivně používaných konceptů inovace mezi akademickým sektorem
a regionálními MSP, na další zkoumání systematičnosti inovace a na analýzu role, kterou může
veřejná politika hrát v regionální podpoře inovace.
Aktivita 3 se bude zabývat regionálním přesahem výzkumné práce realizované v rámci zapojení do
7.RP projektu USEandDIFFUSE, který zkoumá v rámci evropského srovnání efektivní modely
inovačního chování regionálních znalostních klastrů tvořených univerzitami a akademickým
sektorem.
Aktivita 4 se na základě realizovaného sběru národních dat zaměří na analýzu prostředí pro TT v
českých VaV organizacích, a tím i definici veřejných politik a určení účinných nástrojů podporujících
výskyt inovací. V rámci této aktivity budou identifikovány modely inovačního chování univerzit vůči
regionálním MSP.
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Aktivita 5 se bude věnovat inovačnímu chování národních univerzit. Významná pozornost bude
věnována efektivitě a hodnocení dopadu převodu znalostí do praxe a bude tak průvodcem při úvodu
do problematiky standardizace, kvantitativních ukazatelů, hodnocení dopadu a obecných hodnotících
postupů pro nejlepší použité strategie transferu technologií a jednotlivé užité diseminační kanály.
Aktivita 6 se zaměří na srovnání specifických národních veřejných programů financování, které
mohou ovlivňovat inovaci v obou sektorech (IT a biomedicínský výzkum), a na určení aktérů, kteří
tyto programy využívají a kteří budou později zahrnuti do diseminace výsledků. Analýza se bude
soustředit na srovnání Národní inovační strategie a Národní politiky VaV s ohledem na výsledky
mezinárodního výzkumu.
Aktivita 7 bude věnována diseminaci výsledů mezi relevantními aktéry, a to jak mezi výzkumnými
pracovníky, tak mezi aktéry výzkumné a inovační politiky - např. kontaktování příjemců veřejného
financování

z prostředí

malých

a

středních

podniků,

organizací

výzkumu

a

vývoje

(univerzita/akademická obec) a přímé tvůrce veřejné politiky (např. MŠMT).
A konečně aktivita 8 se zaměří na vyvození závěrů výzkumu a zejména pak formulaci otázek a
výzkumných hypotéz pro další výzkum navazující na projekt disertační práce.
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5.

Použitá metodologie

5.1

Obecné metodologické přístupy zkoumání problému

Výzkumná hypotéza projektu byla konstruována axiomaticko-deduktivním přístupem a zaměřila se na
oblast výzkumných, vývojových a inovačních politik. Východisko pro konstituování výchozí teze tedy
je v souladu s Lisabonskou strategií o budování dlouhodobě udržitelné, konkurenceschopné
společnost založené na znalostech157. Z tohoto axiomu jsou pak logicy vyvozeny závěry, vedoucí
k formulaci výzkumného cíle158. Tímto je analýza volby monitorovacích indikátorů úspěšnosti VaVaI,
pro plánovanou reformu financování národního výzkumu a vývoje159.
Empirická část výzkumné práce metodologicky využívá induktivní přístup ke zkoumanému
problému160. Šetření se tedy zaměřuje na terénní kvantitativní výzkum inovačního chování univerzit a
akademických ústavů, které fungují v regionálních inovačních klastrech161. V analýze výsledků
dotazníkového šetření budou užívány nenormativní metody zkoumání. Empirická část výzkumu je
tedy reprezentována vlastním sběrem primárních dat pro další analýzu, jejímž výsledkem by se měla
stát deskripce modelů inovačního chování univerzit a dalších VaV aktérů v interakci s regionálním
aplikačním sektorem162.
Výsledná analýza bude využívat nomologicko-explanační přístupy163 k vysvětlení zkoumaného
problému. Přístup k analýze opět bude postaven na explanační dedukci, která v rámci
prezentovaných jednotlivých studií, umožní hloubkovou analýzu faktorů úspěšnosti národních
veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. Pro identifikaci úspěšnosti jsou pak v rámci
srovnání užity inovační indikátory běžně používané externí statistickou agenturou Evropské komise EUROSTAT a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD).
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Ochrana, F. Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum, 2009. 156 s. ISBN 978-80-246-1609-4.
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V rámci teoretických i praktických částí práce bude využívat v maximální možné míře empirický
způsob zkoumání. Tento přístup bude používán jak při analýze vlastních dat, tak při analýze dat
sekundárních, získaných z výše uvedených zdrojů. V případech kde empirické šetření nebude možné
provést s ohledem na nedostatek kvantitativních dat, budeme používat explanačně narativní přístupy
k vysvětlení konkrétních jevů nebo chování jednotlivých aktérů inovačního procesu164. V rámci
prezentovaných případových studií165 modelů inovačního chování pak proběhne kvalitativní analýza
regionálně efektivního inovačního chování akademických subjektů, zapojených do regionálních
klastrů a sítí166.
Široký metodologický záběr předkládané práce umožňuje holistický přístup167 ke zkoumání
inovačního chování akademických a univerzitních aktérů a zpětnovazebnou analýzu indikátorů
použitých pro finanční ocenění úspěšnosti vědecké činnosti, které plánuje vláda ČR začít uplatňovat
v systému financování od roku 2012 dále.
Volba axiomu v podobě Lisabonské strategie168 je pak logickým vyústěním deklarovaného veřejně
politického úsilí, formulovaného pro naplnění jejích cílů zaměřených na budování dlouhodobě
udržitelné a konkurenceschopné společnosti založené na vytváření znalostí169. Z metodologického

hlediska lze tedy říci, že v disertační práci jsou využívány postupy kvalitativní i kvantitativní
analýzy, přičemž kvantitativně analytické metody v práci převažují170.
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5.2

Použité metody vědeckého zkoumání

A-A-A analýza171 – je užita zejména pro studium vnitřních faktorů působících na úspěšné inovační
strategie regionálních inovačních systémů/skupin. Rámec vstup-informace-výstup, uvedený
v kapitole „Teoretická východiska“, je praktickým výzkumným nástrojem, který je použit k analýze tří
hlavních aktérů – vládních aktérů, univerzit/akademické obce a malých a středních podniků. Metoda
byla použita zejména pro zpracování kapitoly 6.2 a 7.1, kde je její užití podrobně popsáno.
Případová studie172 – je definována jako výzkumná strategie či empirické šetření zkoumající určitý jev
v jeho skutečném prostředí. Výzkum založený na případových studiích zahrnuje studie jednoho či více
případů, může obsahovat kvantitativní důkazy a je založen na různých zdrojích důkazů a na
předchozím rozvinutí teoretických premis. Případové studie mohou vycházet z různých
kvantitativních i kvalitativních důkazů. Výzkum zabývající se jedním tématem poskytuje statistický
rámec pro vyvozování závěrů z kvantitativních údajů případových studií. Podle Lamneka (2005)
„…případová studie je výzkumným přístupem, nacházejícím se mezi konkrétními technikami sběru
dat a metodickými paradigmaty“. Tento výzkumný přístup je použit zejména pro analýzu regionálních
inovačních systémů vybraných pro národní studii173. Metoda byla použita zejména pro zpracování
kapitoly 7.3, kde je její užití podrobně popsáno.
Dotazníky174 – jsou výzkumným nástrojem sestávajícím ze sérií otázek a dalších tvrzení a jejich
účelem je získání informací od respondentů. Ačkoli jsou často určeny pro statistickou analýzu
odpovědí, ovšem není tomu tak vždy. Tato metoda výzkumu je použita k analýze preferencí
inovativních malých a středních podniků a jejich strategií pro zahájení spolupráce v oblasti transferu
technologií s veřejnými aktéry výzkumu a vývoje (univerzitami či akademickou obcí obecně). Metoda
byla použita zejména pro zpracování kapitoly 6.6, 6.9 a 7.4, kde je její užití podrobně popsáno.
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Strukturované rozhovory s aktéry – jsou rovněž známy jako standardizovaný rozhovor nebo průzkum
vedený výzkumným pracovníkem a představují metodu kvalitativního výzkumu běžně používanou
v průzkumech. Metodického přístupu strukturovaného rozhovoru je v práci užíváno pro získání
podrobných informací o dané problematice nebo aktérech a jejich chování. Účelem strukturovaného
rozhovoru bude zejména: (i) vyplnění existujících informačních mezer v problémové oblasti, (ii)
odstranění překážek při nedostatku shody mezi obdobnými uživateli apod., (iii) dosažení lepšího
porozumění tématu, a to zejména z pohledů praktických uživatelů/ prostředí řešitelů.175 Metoda byla
použita zejména pro zpracování kapitoly 6.6 a 7.4, kde je její užití podrobně popsáno.
Přehledová studie – Podle Coopera (1988)176 „…přehledová studie používá jako svou databázi
referáty o elementárním či původním bádání a nepřináší nové, původní bádání jako takové. V rámci
doktorské práce jsou zpracovány studie modelového inovačního chování univerzit. Typy přístupů ke
zpracování studií budou různé – empirické, teoretické, kritické/analytické či metodické.177 Neustálý
přehled o pracích publikovaných na dané téma nám umožní dospět k hlubšímu pochopení předmětu
výzkumu, formulovat hypotézu či modely výzkumu a dále upřesnit výzkumné otázky. Metoda byla
použita zejména pro zpracování kapitoly 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4, kde je její užití podrobně popsáno.
Analýza národních a evropských politik a strategických dokumentů178 – je použita ke studiu vnějších
faktorů ovlivňujících stupeň úspěšnosti konkrétních strategií TT. Analýza nám umožní uvést do
souvislosti faktory úspěchu a nejdůležitější motivační činitele (např. dostupnost financování,
prostorová vzdálenost či společná veřejná infrastruktura). Výsledek analýzy je rovněž využit ke
zhodnocení stávajících a případně navržení nových opatření veřejných politik, umožňujících efektivní
řízení národního výzkumu a inovace. Metoda byla použita zejména pro zpracování kapitoly 3.1, 8.1 a
8.2, kde je její užití podrobně popsáno.
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5.3

Formální omezení provedeného výzkumného šetření

Výzkumná otázka vychází z principiálního přijetí axiomu Lisabonské strategie o budování prosperující,
moderní společnosti založené na znalostech a vytváření poznatků. Zadáním práce nebylo hodnotit
efektivitu naplňování cílů Lisabonské strategie, nebo realističnost nastavení těchto cílů, tato ambice
je ponechána dalším autorům a badatelům. Vzhledem k časovým omezením plánované disertační
práce a ke snaze o co největší robustnost a proveditelnost práce, vyplývají z takto nastavených
počátečních východisek výzkumu přirozeně určitá omezení.
Empirické šetření a sběr dat v terénu zaměřené na analýzu vnitřních faktorů působících na úspěšné
inovační chování, bude provedeno v aktivní spolupráci s projektem USEandDIFFUSE, financovaným ze
7. RP. Vlastní výzkumná studie byla provedena během prvních 10 měsíců projektu 7. rámcového
programu, řešeného v konsorciu 8 evropských partnerů, s názvem ‘USEandDIFFUSE. Partneři v tomto
projektu byli jmenovitě: RICTA UK, Španělská organizace IPIC, CUT z Polska, Němečtí Steinbeis, Talos z
Kypru, Grant Garant - Česká republika a Sapienza, Cartif ze Španělska. Cílem tohoto projektu je
identifikovat a typizovat národní úspěšné strategie inovace a TT fungující díky financování
z výzkumných a vývojových programů EU. Protože předkládaný výzkum by měl poskytnout údaje pro
mezinárodní srovnání a výměnu dobré praxe, bude základní soubor srovnávacích ukazatelů
vypracován externě mimo tento disertační projekt, a poté pouze rozšířen o ukazatele, které jsou
považovány za relevantní pro české prostředí (viz. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR).
Disertační práce bude dále vycházet z tohoto modelu úspěšného transferu technologií, jehož koncept
byl vyvinut ve spolupráci s partnery v rámci výše uvedeného projektu, a to včetně srovnávacích
kritérií pro hodnocení relativního úspěchu/neúspěchu strategie inovačního chování. Proto je nutné
na tomto místě zdůraznit, že projekt bude používat převážně evropské hledisko pro hodnocení
jednotlivých strategií inovačního chování. V praxi to znamená, že práce bude axiomaticky vycházet
z indikátorů inovační úspěšnosti, definovaných OECD a Eurostat a zvolených pro hodnocení inovační
výkonnosti EU (European Innovation Scoreboard). Výběr teoretického rámce (př. definice inovace)
bude mít vliv na volbu ukazatelů, což rovněž zúží rozsah výzkumu a jeho předpokládané výsledky.
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6.

Výzkumná studie USEandDIFFUSE

Rok 2009 byl vyhlášený Evropským rokem malých a středních podniků a zástupci Evropské komise
jednoznačně identifikovali nově se objevující klíčové tržní iniciativy a díky jejich identifikaci se tato
odvětví stala cílem podpory EU179. Jedná se o tyto konkrétní oblasti: e-Health, ochranné textilie,
udržitelné stavebnictví, recyklace, bio-produkty a obnovitelné zdroje energie. Ačkoliv jsou tato
odvětví teprve v začátcích, již generují tržby s ročním obratem více než 120 bilionů EUR a
zaměstnávají více než 1,9 milionů lidí v celé EU180. Všech šest vybraných oblastí slibuje lukrativní
návratnost finančních prostředků nově budovaným společnostem181. Z aktuálního diskurzu předních
světových ekonomů plyne, že existuje pouze relativně krátké překlenovací období, k tomu, aby se
společnost, zaměřená na jedno z výše uvedených klíčových odvětví, etablovala na národních trzích a
dále expandovala anebo jako neúspěšná zanikla182. Ukazuje se, že tato skutečnost pro evropské MSP
nepředstavuje až tak velký problém, a to zejména díky jejich schopnosti rychlé reakce na podmínky
trhu, která jim zajišťuje výhodné postavení mezi průkopníky nových produktů a technologií183.
Velká většina základního výzkumu v Evropě je prováděna veřejnými výzkumnými organizacemi (VVO),
nicméně to že základní interakce mezi vědou a průmyslem je proměnná v čase, se ukázalo v rámci
více historických scénářů. Nové technologie byly před koncem milénia především doménou veřejných
výzkumných organizací a univerzit, ovšem dnes je trh ovládán poptávkou po nových technologiích184.
V tomto historickém kontextu je tedy spolupráce soukromé sféry s akademickou obcí nejen
potřebná, ale i vysoce žádaná trhem185.
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To znamená, že efektivní spolupráce mezi průmyslem a zdrojem výsledků výzkumu a vývoje (dále
VVO), a veřejně-politický stimul k ní, nebyl nikdy důležitější186. V tomto kontextu ovšem existuje i
řada problémů, s kterými se MSP budou potýkat, a to bez ohledu na dostupnost finančních incentiv
ve formě grantů a daňových úlev187. Cooksey (2006) uvádí, že ve většině technologicky vyspělých
odvětví, jako je například IT a komunikační technologie, investice do 5 milionů EUR obvykle umožňují
společnosti vyvinout produkt a zavést ho na trh, čímž společnost začne generovat peněžní
prostředky188. Z opačné strany spektra lze uvést příklad životního cyklu produktu nově založené
biotechnologické společnosti, která nemůže rozvíjet pozitivní cash flow, dokud nemá svůj produkt
schválen příslušnými regulačními orgány189. Tento proces trvá přibližně 8 - 11 let práce na
laboratorním a/nebo technologickém vývoji než je možné předložit jej oficiálnímu schválení regulační
autoritou, čímž teprve výrobek může být uveden na trh. Vstupní investiční požadavky v odvětví
biotechnologií jsou však podstatně vyšší než v jiných oborech a problém vstupní investice je umocněn
vysokým rizikem výskytu negativního výsledku v jakékoli fázi výzkumu a vývoje, nebo později ve fázi
klinických studií190. Tomuto problému se majitelé biotechnologických firem obvykle snaží zabránit
financováním nových projektů pomocí tzv. rizikového kapitálu, který je využit především v průběhu
velmi rizikových raných fázích vývoje191.
Obdobným problémům čelí MSP podnikající v tradičních farmaceutických odvětvích a také zařízení
poskytující zdravotnické služby. Tato úvaha nás tedy vedla k otázce, jaké z výše uvedených typů
problémů fungování MSP, které podnikají v oblasti zdravotnictví a ICT, pomáhají Evropské fondy pro
podporu výzkumu vývoje a inovací řešit? Které z identifikovaných bariér jsou pro MSP v různých
nových odvětvích společné a které mají naopak specifickou vazbu na zvolenou oblast podnikání.
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Wettbewerbsvorteile durch Kooperationen. Deutscher Universitätsverlag, 2000. pp. 45-136.
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Cooke, P. Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy. Industrial and Corporate Change, 2001,
Vol. 10, Iss. 4: 945-974; ICC, 2001, 10 (4): 945-974.
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Powell, W. W., Kenneth, W., Smith-Doerr, L. Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of
Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly, 1996, Vol. 41, No. 1: 116-145.
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Evropská komise se na základě expertních analýz domnívá192, že rychlé a masivní šíření výsledků
výzkumu do praxe může pomoci urychlit zavádění inovací a odstranit duplicity výzkumného úsilí, a to
i navzdory tomu, že existuje všeobecný konsensus o tom, že určité zpoždění z důvodu přednostního
využití výsledků výzkumnými pracovníky k publikaci v mezinárodních oborových časopisech může být
opodstatněné193. I proto jsou nástroje běžně užívané vědeckou komunitou k publikaci a šíření
vědecko-výzkumných informací, klíčové vzhledem k jejich rozšíření a široké akceptaci, a proto jejich
existence má zásadní dopad na finanční politiku výzkumu a vývoje a zejména pak na posuzování jeho
excelence v Evropě a v mezinárodním měřítku194. Jednou ze zásad rozdělování prostředků ze strany
Evropské komise je snaha maximalizovat ekonomickou efektivitu dotace ve smyslu širokého dopadu
na cílovou skupinu, a proto Evropská komise v řadě případů prosazuje, že veřejně financované
výzkumné výsledky by v zásadě měly být přístupné všem195. V souladu s touto politikou vydala OECD
v roce 2007 rozhodnutí o přístupu k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů Ministerial Declaration on Access to Research Data from Public Funding (EK, 2007)196.
Veřejný přístup ke znalostem generovaným v rámci inovačních projektů představuje další klíčový
problém pro MSP, pokud jde o zajištění toho, aby spolupráce poskytovala potřebnou výlučnost a
exkluzivitu výsledku, který jim zajistí konkurenceschopnost na trhu a je ziskový buď přímo, nebo v
rámci inovace produkční technologie a/nebo produktu197. Požadavek na veřejnou dostupnost
výzkumných výsledků je v přímém rozporu s tradičním životním cyklem inovačního procesu, který je
znázorněn v následujícím schématu a jehož klíčovou fází je právě formální ochrana výsledku bádání
před jejich možným využitím ze strany konkurenčních subjektů198 199.
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European Commission: Putting Small Business First: Europe is Good for SMEs, SMEs are Good for Europe. European
Commission: Enterprise and Industry (2008).
193
Carneiro, A. "How does knowledge management influence innovation and competitiveness?" Journal of Knowledge
Management, 2000, Vol. 4, Iss. 2: 87-98.
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Giske, J. Benefitting from bibliometry. Ethics Sci Env Polit, 2008, 8: 79-81.
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Salter, A. J., Martin, B. R. The economic benefits of publicly funded basic research: a critical review. Research Policy, 2001,
Vol. 30, Iss. 3: 509-532.
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OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, dostupné online na:
http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf, citováno dne 6.5.2012.
197
Foray, D., Lundvall, B. A. The Knowledge Based Economy. Paris: OCDE, 1997.
198
Malerba, F. Sectoral systems of innovation and production. Research policy, 2002, 31.2: 247-264.
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Audretsch, D. B., Feldman, M.P. Innovative clusters and the industry life cycle. Review of Industrial Organization, 1996, 11.2:
253-273.
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Obr 3: Schéma klíčových faktorů inovačního cyklu bylo, pro účely této práce, na základě literatury a internetových zdrojů připraveno autorkou.

Obr. 4: Návazné schéma diskutuje klíčové procesy managementu inovací z hlediska soukromého sektoru (ve smyslu zaměření studie tedy
malého nebo středního podniku), dtto schéma zpracováno autorkou.
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K tomu abychom byli schopni asimilovat poznatky z předchozích úspěšných projektů realizovaných v
oblasti Zdraví a ICT (zadání výzkumné studie od EK), bylo nezbytné nejprve porozumět tomu, co
přesně bylo přínosem pro MSP zapojené do dříve podpořených evropských projektů. Pro dosažení
cílů studie bylo nezbytné pochopit, zda je možné systematicky kvantifikovat úspěch a “ filtrovat” jej
na základě dostupné literatury. Dále bylo nezbytné shromáždit a analyzovat smysluplná data z
předchozích projektů, a to vše v omezeném časovém rámci třiceti měsíců. Díky shromáždění těchto
údajů jsme byli schopni získat vhled do situace 'úspěšných realizací projektů' MSP, které pak formou
veřejně dostupného školícího materiálnu mohou být přeneseny na další organizace.
Výzkumná studie USEandDIFFUSE byla financována Evropskou komisí jako projekt 7. rámcového
programu s názvem ‚ Support of dissemination and exploitation of results obtained in research
projects realized with the participation of the SME sector‘, pod číslem grantové dohody 216741.
Studie byla realizována konsorciem původně devíti, později osmi partnerů z různých států EU, kteří se
podíleli na realizaci výzkumu, stejně tak jako na vývoji výzkumných konceptů stejnou měrou. Autorka
této disertační práce zastupovala v této spolupráci českého partnera, a proto lze konstatovat, že se
na formulaci výzkumných hypotéz, získání dat a jejich hodnocení podílela přibližně z jedné osminy.
Pokud jsou dále v textu prezentovány takto získané výsledky, je u nich vždy jako reference uváděn
odkaz na konsorcium USEandDIFFUSE.
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6.1

Teoretická a praktická východiska výzkumu

Vztah mezi inovačními vstupy a výstupy je předmětem aktuální diskuse mezi ekonomy a obchodními
stratégy200

201 202 203

. Existuje také každoročně zpracovávaný evropský přehled inovačních výsledků

(European Innovation Scoreboard, IUS 2010)204, který užívá právě inovační dimenze pro srovnání
jednotlivých zemí a regionů. Tento přehled poskytuje užitečné informace pro rozhodování makro
politické úrovně, ale samotný žebříček (a konkrétně značná obsáhlost jeho závěrů) nemá až tak
významnou hodnotu pro praktické srovnání výstupů pro MSP205, protože se pohybuje na mezo- a
mikro- úrovni, kde firmy již nepůsobí, ale kde se realizuje většina politických opatření206. IUS 2010 z
velké části navazuje na metodologii předchozích vydání, co se týče rozlišování 3 hlavních typů
indikátorů a 8 inovačních dimenzí, a zachycuje celkem 25 různých indikátorů207.
Kategorie Enablers zahrnuje hlavní hnací mechanismy inovací, které jsou mimo podniky, a rozlišuje 3
inovační dimenze. Dimenze „Lidské zdroje“ (Human resources) obsahuje 3 indikátory a měří
disponibilitu vysoce kvalifikované a vzdělané pracovní síly. Dimenze „Otevřené, excelentní a
atraktivní výzkumné systémy“ (Open, excellent and attractive research systems) zahrnuje 3
indikátory a měří mezinárodní konkurenceschopnost vědecké základny. Dimenze „Finance a
podpora“ (Finance and support) zahrnuje 2 indikátory a měří dostupnost finančních prostředků.
Kategorie „Aktivity firem“ (Firm activities) zahrnuje inovační snahy na úrovni firem a rozlišuje 3
inovační dimenze. Dimenze „Firemní investice“ (Firm investments) zahrnuje 2 indikátory – investice v
oblasti VaV a mimo oblast VaV, které firmy dělají, aby vytvářely investice. Dimenze „Vazby a
podnikání“ (Linkages and entrepreneurship) zahrnuje 3 indikátory a měří podnikatelské úsilí a úsilí o
200
Mairesse, J., Mohnen, P. Accounting for innovation and measuring innovativeness: an illustrative framework and an
application. The American Economic Review, 2002, 92.2: 226-230.
201
Acs, Z. J., Audretsch, D. B. Innovation in large and small firms: an empirical analysis. The American Economic Review, 1988:
678-690.
202
Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of
university–industry–government relations. Research policy, 2000, 29.2: 109-123.
203
Guan, J. Ch. et al. A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on
DEA models. European Journal of Operational Research, 2006, 170.3: 971-986.
204
Innovation Union Scoreboard 2010, The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation. Dostupné
na: www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2010, citováno dne 4.3.2012.
205
Arundel, A., Hollanders, H. Innovation scoreboards: indicators and policy use. Innovation policy in Europe. Measurement and
Strategy. 2008, pp. 29-52.
206
Arundel, A. Innovation scoreboards: Promises, Pitfalls and Policy Applications. Conference on Innovation and Enterprise
Creation: Statistics and Indicators. Sophia – Antipolis: Technopolis, 2000.
207
Tien, J. M. Services innovation: decision attributes, innovation enablers, and innovation drivers. In Service Enterprise
Integration. Springer US, 2007, pp. 39-76.
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spolupráci mezi inovačními firmami a s veřejným sektorem. Dimenze „Intelektuální vlastnictví“
(Intellectual assets) zahrnuje různé formy Práv k duševnímu vlastnictví (Intellectual Property Rights –
IPR), generovaných jako součást inovačního procesu.
Kategorie „Výstupy“ (Outputs) zahrnuje dopady inovačních aktivit firem a rozlišuje 2 inovační
dimenze. Dimenze „Inovátoři“ (Innovators) zahrnuje 3 indikátory a měří počet firem, které zavedly
inovace na trh nebo v rámci organizace (jak technologické, tak netechnologické inovace), a počet
rychle rostoucích inovativních firem. Indikátor týkající se přítomnosti rychle rostoucích inovativních
firem odpovídá hlavnímu ukazateli nové strategie EU2020, která bude dokončena během
následujících dvou let. Dimenze „Ekonomické efekty“ (Economic effects) zahrnuje 5 indikátorů a
zachycuje úspěch inovací v zaměstnanosti, exportech a prodeji, v důsledku inovačních aktivit.

Hlavní typ/inovační dimenze/indikátor

Zdroj dat

Rok(y)

ENABLERS
Lidské zdroje
1.1.1 Noví absolventi doktorského studia (ISCED 6) na 1000 obyvatel v letech Eurostat

2004-2008

25-34
1.1.2 % obyvatel ve věku 30-34 s dokončeným terciárním vzděláním

Eurostat

2005-2009

1.1.3 % mládeže ve věku 20-24 s dokončeným vyšším středním vzděláním Eurostat

2005-2009

(minimálně)
Otevřené, excelentní a atraktivní vzdělávací systémy
1.2.1 Mezinárodní vědecká publikační spolupráce na 1 milion obyvatel

Science

2004-2008

Metrix/Scopus
1.2.2 Vědecké publikace, které patří mezi 10 % nejcitovanějších publikací Science
celosvětově, jako % všech vědeckých publikací země
1.2.3 Doktorští studenti

208

2003-2007

Metrix/Scopus

ze zemí mimo EU, jako % všech doktorských Eurostat

2003-2007

studentů
Finanční podpora
1.3.1 Veřejné výdaje na VaV, jako % HDP

Eurostat

2005-2009

1.3.2 Rizikový kapitál (raná fáze, expanze a nahrazení), jako % HDP

Eurostat

2005-2009

Tab.1: Indikátory zahrnuté v rámci jednotlivých inovačních dimenzí, zdroj dat Innovation Union Scoreboard

209

.

208

U zemí mimo EU indikátor měří podíl zahraničních studentů doktorského studia
Innovation Union Scoreboard 2010, The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation. Dostupné
na: www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2010, citováno 4.3.2012.
209
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Hlavní typ/inovační dimenze/indikátor

Zdroj dat

Rok(y)

AKTIVITY FIREM
Firemní investice
2.1.1 Výdaje na VaV, jako % HDP

Eurostat

2005-2009

2.1.2 Výdaje na inovace mimo oblast VaV, jako % obratu

Eurostat

2004, 2006, 2008

2.2.1 Malé a střední podniky s vlastními inovacemi, jako % malých a Eurostat

2004, 2006, 2008

Vazby a podnikání

středních podniků
2.2.2 Inovativní malé a střední podniky spolupracující s ostatními, jako % Eurostat

2004, 2006, 2008

malých a středních podniků
2.2.3 Publikační spolupráce veřejného a soukromého sektoru na milion CWTS/Thomson 2004-2008
obyvatel

Reuters

Intelektuální vlastnictví
2.3.1 Patenty dle Smlouvy o patentové spolupráci na miliardu HDP (v Eurostat

2003-2007

eurech standardu kupní síly)
2.3.2 Patentové přihlášky týkající se společenských otázek dle Smlouvy o OHIM/ Eurostat 2003-2007
patentové spolupráci na miliardu HDP (v eurech standardu kupní síly)
(zmírňování klimatických změn, zdraví)
2.3.3 Ochranné známky Společenství na miliardu DPH (v eurech OHIM/ Eurostat 2005-2009
standardu kupní síly)
2.3.4 Vzory Společenství na miliardu DPH (v eurech standardu kupní síly) OHIM/ Eurostat 2005-2009
VÝSTUPY
Inovátoři
3.1.1 Malé a střední podniky zavádějící inovace produktu či procesu, jako Eurostat

2004, 2006, 2008

% malých a středních podniků
3.1.2 Malé a střední podniky zavádějící organizační či marketingové Eurostat

2004, 2006, 2008

inovace, jako % malých a středních podniků
3.1.3 Rychle rostoucí inovativní firmy

N/A

N/A

Ekonomické efekty
3.2.1 Zaměstnanost v oblastech vyžadujících intenzivní znalosti (výroba a Eurostat

2008, 2009

služby), jako % celkové zaměstnanosti
3.2.2 Exporty středně a vysoko technických produktů, jako % všech UN/Eurostat

2005-2009

exportů produktů
3.2.3 Exporty služeb vyžadujících intenzivní znalosti, jako % všech UN/Eurostat

2004-2008

exportů služeb
3.2.4 Prodej inovací nových pro trh a pro firmy, jako % obratu

Eurostat

2004-2008

3.2.5 Licenční a patentové příjmy ze zahraničí, jako % HDP

Eurostat

2005-2009
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Abychom tedy byli schopni porovnat jednotlivé případy inovací a jejich úspěšnost, poskytuje nám
právě odborná literatura nemalou řadu příkladů odvozených z případových analýz a z dlouhodobých
longitudinálních studií210

211 212 213 214

. Obě metody výzkumu nesou svá vlastní omezení, zejména s

ohledem na vnější validitu výsledků v kontextu okolního světa. Snaha této práce se tudíž orientuje na
rozbor stávající literatury, a to proto, abychom snáze interpretovali, jaké jsou prvky úspěchu s
ohledem na vstupy a výstupy inovací na úrovni podniků, a vyvinout model, který by mohl být užit pro
účely následného průzkumu realizovaného v rámci projektu USEandDIFFUSE.
Pro analýzu chování aktérů zapojených do zkoumaných inovačních projektů jsme použili definici
OECD pro inovace, protože obsahovala to, co dle obecného konsensu MSP uznávají jako úspěšné užití
know how. OECD (2007) popisuje 'inovace' jako zavedení nového řešení (v kontextu podnikání)
zaměřeného na posílení konkurenceschopnosti a konkurenčního postavení, jeho výkon, nebo knowhow215. 'Praktici' jsou definováni EU jako MSP (MSP) a výzkumné a vývojové organizace (VVO).
Analýza je tedy zaměřena na dříve financované a úspěšné projekty zahrnující odborníky v oblasti
zdravotnictví a informačních a komunikačních technologiích, financovaných z rámcových programů a
dalších komunitárních zdrojů na podporu inovací.
K analýze literatury jsme přistoupili s cílem prozkoumat řadu oblastí a otázek, mezi které patří: (i) jaký
přínos představuje inovační proces pro praktické uživatele, (ii) informační kanály běžně užívané
praktickými uživateli, (iii) využívání modelů či jiných výstupů praktickými uživateli a ‚(iv) nakonec i
inovační výstupy použitelné v praxi. V rámci rešerší byly použity elektronické databáze CORDIS216,
EBSCOhost217, Business Source Premier218 a další zakázkové databáze Evropské komise.
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O'Connor, S., Colarelli, G. Market learning and radical innovation: a cross case comparison of eight radical innovation
projects. Journal of product innovation management, 1998, 15.2: 151-166.
211
Kaloudis, A., Sandven, T., Smith, K. Structural change, growth and innovation: the roles of medium and low tech industries,
1980-2002. Journal of mental changes, 2005, 11.1-2: 49-73.
212
Acs, Z. J., Audretsch, D. B. (ed.). Innovation and technological change: an international comparison. University of Michigan
Press, 1991.
213
Boer, H., During, W. E. Innovation, what innovation? A comparison between product, process and organisational innovation.
International Journal of Technology Management, 2001, 22.1: 83-107.
214
Frondel, M., Horbach, J., Rennings, K. End‐of‐pipe or cleaner production? An empirical comparison of environmental
innovation decisions across OECD countries. Business Strategy and the Environment, 2007, 16.8: 571-584.
215
The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting
Technological Innovation. OECD, 2007. Dostupné na: www.oecd.org/dataoecd/35/61/2367580.pdf, citováno dne 11.2.2010.
216
Databáze CORDIS dostupná online na: http://cordis.europa.eu/, citováno dne 22.11.2012.
217
Databáze EBSCOhost dostupná online na: http://search.ebscohost.com/, citováno dne 22.11.2012.
218
Databáze BSP dostupná online na: http://www.ebscohost.com/academic/business-source-premier, citováno dne 22.11.2012.

56 / 202

6.2

Inovační vstupy a výstupy

Stejně tak jako společné projekty mezi VVO a MSP, výsledky každého jednotlivého EU projektu jsou a
budou závislé na inovačních vstupech obou - jak VVO, tak MSP219. S ohledem na tento fakt bylo k
analýze literatury přistoupeno se záměrem identifikovat možné inovační vstupy jak pro VVO, tak pro
MSP. Je zřejmé, že účast VVO v rámci EU kolaborativních projektů významně přispívá k jejich vědecké
odbornosti a generování kvalitního know-how220. Schvalovací proces EU bere toto v úvahu, a to tak,
že zvažuje nejen historii VVO, ale i konkrétně pozadí akademiků, zapojených do projektů. Zástupným
hodnotícím kritériem by zde mohla být akademická pověst instituce, ačkoliv zatím neexistuje
univerzální měřítko pro srovnání. Navíc, jelikož podobná hodnocení jsou často retrospektivní, tak
originalita, hodnota a potenciální ekonomický přínos podávaného projektu jsou pro EU stejně
důležité. Zatímco akademická kvalita a odbornost zapojených pracovníků, jsou jednoznačně přínosem
pro inovaci, je obvykle obtížné tyto aspekty zpětně hodnotit, stejně tak je obtížné uvažovat panevropské odlišnosti v měření akademické kvalifikace.
Je doloženo, že se firmy ve schopnosti adaptovat se na nové produkty, systémy či služby liší. Rozdíly v
adaptačních procesech jsou obecně akademiky vysvětlovány na základě (i) konkrétní charakteristiky
podniku a daných nových produktů221, (ii) druhu oblasti, v jaké firma podniká 222, a národní kultury a
sociálního kapitálu223 224 225. Pro účely studie USEandDIFFUSE byly charakteristiky podniku a vlastnosti
nových produktů/ služeb i typu průmyslu považovány za veřejně dostupné. Všichni partneři se totiž
ve veřejně financovaných projektech v oblasti zdraví nebo ICT zavazují produkovat výrobky, které
budou všeobecně prospěšné široké veřejnosti. Lze tedy předpokládat, že VVO nebo MSP z původních
zemí mohou mít vliv na vnímání dané země v oblasti vývoje a výzkumu, a tím ovlivnit preference
219

Ritter, T., Gemueden, H. G. Network competence: Its impact on innovation success and its antecedents. Journal of Business
Research, 2003, 56.9: 745-755.
220
Love, J. H., Roper, S. Location and network effects on innovation success: evidence for UK, German and Irish manufacturing
plants. Research policy, 2001, 30.4: 643-661.
221
Jeroen, P., De Jong, J., Vermuelen, P. Determinants of product innovation in small firms. International small business
journal, 2006, 24, 587-609.
222
Waarts, E., Everdingen, Y. V. The Influence of National Culture on the Adoption Status of Innovations: An Empirical Study of
Firms Across Europe. European Management Journal, 2005, 23: 601-610.
223
Hofstede, G. Cultures and Organisations: Software of the Mind. London: McGraw-Hill Book Company, 1991.
224
Jeroen, P., De Jong, J., Patrick, A., Vermuelen, M. Determinants of Product Innovation in Small Firms: A Comparison Across
Industries. International Small Business Journal, 2006a, 24: 587.
225
Dakhli, M., De Clercq, D. Human capital, social capital, and innovation: a multi-country study. Entrepreneurship & Regional
Development, 2004, 16: 107-128.
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určitých typů šíření informací a metod užití. Evropské projekty podporují spolupráci VVO a MSP z
různých evropských zemí a tato kulturní směsice ovšem může vést k rozdílným preferencím pro šíření
informací a využívání procesů transferu technologií, protože každá země má své vlastní vnitřní
politické prostředí a dostupné infrastruktury pro jeho realizaci, stejně tak jako různé zkušenosti s
externalitami226. Hodnocení národní kultury a sociálního kapitálu je ovšem mimo rámec této studie.
Cosh et al. (2005)227 popisuje jednoduchý model pro inovace u MSP a užívá tuto definici měřítek
jejich inovační výkonnosti. Měřítkem na zvýšení účinnosti inovace – tj. jak může společnost efektivně
převést vstupy a výstupy - jsou: (i) počet zaměstnanců, (ii) počet zaměstnanců v současné době
pracujících ve VaV (FTE), (iii) procento z daných zaměstnanců klasifikovaných jako vědečtí pracovníci
a zkušení profesionálové; (iv) podíl nových nebo vylepšených produktů, které společnost prodala v
účetním období. Měřítko 1,2 a 3 jsou jasně inovační vstupy, přičemž 4 je inovačním výstupem.
Freel (2005)228 popisuje inovační výstup (ve smyslu jeho intenzity), v závislosti na přiměřenosti výdajů
na VaV, poměrném zaměstnávání kvalifikovaných vědců, inženýrů a techniků a existenci
kooperativních vztahů s řadou externích partnerů, zaměřených na inovační proces. Freel dokládá
rovněž zjištění, že v praxi jsou interní a externí technologické schopnosti často zastoupené či
nahrazené zaměstnáváním kvalifikovaných vědců, inženýrů a techniků a toto se týká především
vztahů v rámci externí spolupráce229. Freel se dále shoduje s Coshem na skutečnosti, že výstup
inovačního procesu (ve smyslu jeho intenzity) je uvažován a nahlížen jako funkční jednotka míry
přiměřeného výdaje na VaV230. Literatura zabývající se inovacemi a inovačními procesy již dlouho
uznává úlohu VaV a roli kvalifikovaných vědců a inženýrů v úspěšném inovačním procesu u
přírodovědně a technicky založených oborů231.
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Ve veřejně financovaných výzkumných projektech se spolupráce s partnery z různých zemí a priori
předpokládá, stejně tak jako určité množství výdajů na výzkum, a to z toho důvodu, že v rámci
evropských projektů EU často pokryje jen část výdajů, které na VaV celkem poskytnou jeho
účastníci232. V tomto případě je tedy vhodnější měřítko úspěšnosti inovačního procesu pouze poměr
kvalifikovaných pracovníků, inženýrů, vědců a techniků233 234.
Novější práce v rámci národních systémů v oblasti inovací vyzdvihují význam dalších faktorů úspěšné
inovace, zejména v menších a středních technologických odvětvích, kde formální VaV často hraje
druhotnou roli235. K těmto "dalším faktorům" patří interakce s dodavateli a zákazníky, jiné formy tzv.
otevřené inovace a poskytnutí zpětné vazby z trhu236. Cosh et al. (2005) zjistili, že faktory, které jsou
považovány za nejdůležitější v rámci inovačního procesu a jeho tendencí, byly následující: (i) zapojení
do výzkumu a vývoje (vstup), (ii) vývozní činnost (výstup), (iii) zapojení do spolupráce (vstup), (iv)
počet zaměstnanců (vstup), (v) počet zaměstnanců zapojených do výzkumu a vývoje (vstup), (vi) %
zaměstnanců klasifikovaných jako vědci nebo profesní odborníci (vstup), (vii) příjem z veřejných
zdrojů (vstup), (viii) % nových nebo zdokonalených výrobků jako procento z celkových tržeb
(výstup)237.
Tales a Andreassi (2003)238 dále zjistili, že inovace se v MSP objevily v souvislosti se strategickými
aliancemi a podporou veřejnosti. MSP, které jsou zapojené do projektů EU, jsou ze své podstaty
zainteresované ve strategických aliancích a jsou zároveň příjemci veřejné podpory. MSP se zapojují
do projektů založených na spolupráci s VVO z různých důvodů: (i) je zde k dispozici financování pro
zlepšení cash-flow, avšak soukromé financování nebylo dostupné, (ii) přístup k poznání a (iv) zajištění
výrobního know-how či v rámci společnosti nejsou k dispozici marketingové odbornosti.
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Role malých a středních podniků v rámci veřejně financovaného projektu by měla jednoznačně
umožňovat MSP prosazovat své preference pro diseminaci a očekávané výsledky projektu239.
Například, pokud MSP přispívá na inovační proces (finančně či kapacitně), tak v závislosti na tomto
bude ochrana práv duševního vlastnictví hlavní prioritou jeho diseminačních preferencí, a na rozdíl
od VVO příjemce bude chtít chránit svá práva tak, aby získal výhodu na trhu240. V případě, kdy je MSP
příjemcem výsledku inovačního procesu, může tak díky charakteru svého zapojení v procesu
požadovat určité výhody, ale má samozřejmě mnohem menší vliv v rozhodování o diseminačních
kanálech241. Úloha MSP je tedy odborníky také považována za platný inovační vstup242.
V neposlední řadě je třeba zaměřit se na monitoring inovačních výsledků, které představují praktický
dopad výzkumu a vývoje do ekonomické konkurenceschopnosti společnosti a další sekundární
spillovery inovací (např. zlepšení zdravotní péče, dostupnosti IT technologií, ekologické dopady)243. Je
ovšem nezbytné konstatovat, že monitoring inovačních výsledků je z hlediska veřejného sektoru
vysoce diskutabilní z pohledu sekundárních nákladů vyvolaných požadavkem na jeho provedení a
vyhodnocení244. Navíc v rámci dynamiky soukromého sektoru, který je v tomto případě hlavním
motivátorem úspěšného zavedení inovace, lze takovéto výsledky jen velmi problematicky
kvantifikovat245. Další významnou bariérou pro zavedení monitoringu výsledků transferu technologií a
inovací je pak nebezpečí snížení atraktivity veřejných dotačních programů pro partnery ze
soukromého sektoru, a to pod kritickou míru úrovně zájmu, která by již dále neumožnila efektivní
spoluúčast soukromého sektoru na spolufinancování aktivit výzkumu a vývoje246.
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6.3

Diseminační kanály běžně používané v praxi

V kontextu projektů EU pojem diseminace odkazuje na činnosti, které účastníci projektu mandatorně
musí splnit - tj. zveřejnění výsledků projektu vhodnými prostředky. 'Vhodné' prostředky jsou jiné než
zveřejnění vyplývající z formalit na ochranu poznatků, a proto se zveřejnění patentové žádosti často
nepovažuje za diseminaci. Naopak vhodnými příklady diseminace jsou vědecké publikace, obecné
informace na webových stránkách, konference a podobně247. Cílový trh, např. specifický soukromý
sektor a široká veřejnost, pro který je výsledek VaV určen, bude ovšem také diktovat užité způsoby
diseminace248. Trh pro výstupy VaV má samozřejmě své vlastní preferované kanály pro
shromažďování informací249. Např. veřejnost může očekávat webový vyhledávač informací, zatímco
soukromý podnikatelský sektor může očekávat, že přístup k výstupům VaV mu bude poskytnut
prostřednictvím akademických časopisů, profesních sítí, publikací nebo různých workshopů.
Způsob diseminace akademických výsledků je do značné míry dána tím, že výzkum je intenzivně
prosazován právě vysokými školami, a to v rámci udržení a zlepšení jejich akademické reputace250.
Akademici jsou podporováni a motivováni k tomu, aby šířili výsledky svého výzkumu prostřednictvím
vysoce kvalitních časopisů a dalších uznávaných kanálů251. Většina z těchto akademických kanálů má
ovšem omezený přístup závislý na předplatném, nebo požaduje, aby byl příjemce informací zapojen
do konkrétní odborné sítě252. Například všeobecně známé databáze, které obsahují časopisy a
vědecké články z oblasti zdraví: MEDLINE, CINAHL, ISI Science Citation Index a EMBASE do jednoho
vyžadují předplatné. Stále více se prosazuje přístup ‚open access‘ - kdy výsledky výzkumu
financovaného z veřejných prostředků jsou publikovány na veřejně přístupných portálech253.
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Relativně nedávno byly rovněž publikovány Evropskou radou pro výzkum pokyny254, které se vyjadřují
ve smyslu, že všechny veřejně financované, publikované, a odborně hodnocené práce budou
otevřeně přístupné do 6ti měsíců ode dne vydání. Toto pravidlo sice zajišťuje přístup k výsledkům
výzkumných prací financovaných z veřejných zdrojů, ale bohužel nereflektuje fakt, že období mezi
dokončením výzkumného projektu, a tudíž datu, kdy jsou výsledky k dispozici, a obdobím, kdy dojde k
jejich publikaci v odborných (a odborníky hodnocených) časopisech, se může pohybovat mezi 2 až 5
lety v závislosti na oboru255. V projektech spolupráce u MSP toto opatření může v určitém období
chránit jejich zájmy (typicky se jedná o dobu trvání projektu plus publikační období plus těchto
přidaných 6 měsíců). Nicméně pokud má být výsledkem projektu prototyp či je-li vyžadováno
posouzení technologického postupu vládními orgány anebo je-li nutná registrace patentové žádosti,
přímé výhody v tomto případě pro MSP nejsou tak zřejmé a budou tedy značně závislé na použitém
modelu užití znalosti256.
Mezi preferované akademické diseminační kanály patří257: Články v časopisech (vědecky hodnocené),
knihy (vědecky hodnocené); konference (vědecky hodnocené články a publikované postupy);
semináře/ prezentace/ workshopy, stáže, učební materiály a vedení prací. Stále častěji ovšem veřejně
financované projekty vyžadují následující: webové stránky k projektu a publikace s otevřeným
přístupem258. Předchozí výzkumné šetření u 20 evropských projektů financovaných z veřejných zdrojů
identifikovalo ještě následující doplňkové diseminační kanály: portál/ e-zine článků; tiskové zprávy,
sítě zapojení, poradenství, zahrnutí ve vládních dokumentech, osobní a odborné kontakty259.
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6.4

Modely inovačního chování klíčových aktérů

Technology Transfer Interfaces čili instituce pro transfer technologií (ITT) jsou definovány jako
organizace, které soustavně a systematicky poskytují služby financované z veřejných prostředků nebo
spolu-financovaných výzkumnými organizacemi s cílem komercializovat výsledky výzkumu260. Pro
podniky to jsou primárně nástroje k dalšímu rozšiřování a zavádění nových technologií261. ITT jsou
organizace nebo části organizací, které pomáhají zaměstnancům ve VVO identifikovat a řídit
intelektuální aktiva a prostředky. Jejich činnost zahrnuje ochranu duševního vlastnictví a převod
těchto práv na ostatní strany formou licencí262. Kromě řízení práv duševního vlastnictví může ITT
rovněž pomoci VVO vytvořit nebo podporovat nové firmy (například technologické parky či
inkubátory), a také jej může podpořit při společném výzkumu formou grantu263.
Některé VVO mohou toto zprostředkovat samy, jiné se rozhodly zadat tuto činnost externím
společnostem nebo vytvořit samostatné dceřiné společnosti, které by pro ně tuto činnost vykonávaly.
Forma a původ dané ITT může pro MSP značně ovlivnit výsledky projektu264. K tématu řízení
dodavatelského řetězce literatura říká, že existují náklady i přínosy outsourcingu, nicméně nespornou
výhodou jsou zde: transparentnost skutečných nákladů, zvýšení efektivnosti a zavádění osvědčených
postupů na základě konsolidace úkolů v rámci klíčových kompetencí a outsourcingu265. Náklady na
outsourcing představují hlavně jeho vlastní transakční náklady, dále pak vytváří vnitřní seznam
problematik, které vyžadují dodatečný management a které jsou zejména rizika spojená s ochranou
údajů, důvěrností a střetem zájmů se kterými se organizace musí vyrovnat266.
Například, pokud ITT společnost vyžaduje postupné užití úspor k tomu, aby mohla růst a rozšířit svou
zákaznickou základnu, další klienti mohou být vnímáni v horších případech jako konkurence a v
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lepším případě jako subjekty diktující závazek k jejich stávajícím VVO klientům267. To, jestli je ITT
v rámci VVO interní nebo externí, je považováno za významný faktor v kontextu výsledků
výzkumného projektu, jelikož jeho účinnost a efektivita může ovlivnit výsledky projektu jak pro
klienty VVO, tak pro klienty MSP268. Godin (2009) uvádí269, že primární charakteristikou každého
národního inovačního systému je cesta, kterou je poznání distribuováno a užíváno. Tedy to, jakou
cestou je poznání z VVO distribuováno a používáno v průmyslu, lze nazvat modelem vytváření a užití
znalostí, na jehož analýzu se v práci také zaměřujeme270. Dr. Capart, předseda představenstva ProTon
Europe (the European Knowledge Transfer Association) nabídl v roce 2004 na konferenci ProTon
následující čtyři modely271: (i) model ‚open access‘, ve kterém si vysoké školy (jakožto VVO) ponechají
pouze citační práva na jejich IP a přenechají inovaci jako takovou průmyslu, (ii) lineárně licenční
model, ve kterém ústavy profesionálně spravují své IP a vytváří ve výsledku i příjmy; (iii) model
interakce, který navazuje na licenční model a aktivní IP management, a podporuje inovace jakožto
interaktivní proces, (iv) spin-out model, který také staví na licenčním modelu a IP řízení, ale vyžaduje,
aby univerzitní výzkumník hrál aktivnější roli při předkládání ‚proof of concept‘ důkazů.
V tomto kontextu užití konkrétního modelu jasně ovlivňuje inovační výstupy pro výzkum a
technologický rozvoj a partnery MSP, a to konkrétně v oblastech publikačních, patentových a
licenčních, osvobozené patenty a licence, dokládání konceptu/ zveřejnění vynálezu či spin-out272. V
rámci EU se zapojení jednotlivých akademických pracovníků v projektu odráží také ve zvoleném
modelu, například tržně orientovaní výzkumní pracovníci mohou dobře přijímat modely 2,3,4,
zatímco výzkum nebo financování zaměřené akademicky může odpovídat pouze modelu 1.
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Vzhledem k jejich charakteristice umožňují tyto modely realizovat celou řadu akademických
motivací273. Dle studie Finských univerzit jen velmi málo zúčastněných akademických parterů hledalo
v EU projektech přímé tržní či komerční výhody nebo snad možnosti se díky EU projektu podílet na
komercializaci svého výzkumu274. Pouze třetina akademických účastníků, kteří v rámci projektů EU
spolupracovali s firmami, uvedla, že hledali příležitost podílet se na trhu či komercializaci výzkumu275.
Novější výzkum Evropské Komise a dalších aktérů potvrzuje, že je zde přítomen potenciální konflikt
mezi akademickými kritérii úspěchu a komerční činností276. Většina výzkumných pracovníků vnímá
například akademické publikace jako nejvýznamnější měřítko úspěchu, zatímco pouze minoritní
skupina vědeckých pracovníků vidí komercializaci jako důležitou součást úspěchu daného výzkumu277.
Finanční podmínky jsou zdánlivě nedostatečné k zaručení motivace výzkumných pracovníků, proto je
musí doprovázet nějaké další podněty, jako je uznávání odborné kvalifikace, kariérní postup nebo
benefity v podobě rozšířené infrastruktury či personálu pro další výzkum278.
Evropská Komise uznává tři modely užití a diseminace znalostí: otevřená věda, lineární licenční
proces a spin-out. Dále také deklaruje, že technologický transfer procesu se vyvinul z modelu
"otevřené vědy" ve kterém si VVO nezachovala žádná práva duševního vlastnictví (IPR), v "Model
licencování", ve kterém VVO začaly uchovávat, chránit a komercializovat vynálezy založené na jejich
objevech, a to především prostřednictvím licenčních práv duševního vlastnictví v rámci průmyslu
anebo pro zakládající firmy279. Oba modely jsou označovány jako lineární280.
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Třetí model – tzv. ''inovační model'' nebo "spin-out" model - je v souladu s těmi modely inovací, které
jsou považovány za efektivní ve smyslu získávání významných sociálně-ekonomických přínosů z
veřejného financování281.
Režim takzvaného 'tahu' (Leverage effect)282, který je v rámci programů EK pro MSP stále více
upřednostňován, zdánlivě sjednocuje model 'otevřené vědy'283 284, ve kterém se od VVO očekává, že v
podstatě za financování výzkumu smění hodnotu nabytou v rámci IP, ovšem zde stále, na straně MSP,
přetrvává problém se sladěním potřeby veřejné diseminace výsledků výzkumu s případným
komerčním závazkem285. Toto jsou základní problémy, kterým jsme se v rámci analytické části studie
pokusili hlouběji porozumět, za účelem šíření osvědčených postupů.
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6.5

Výstupy a výsledky inovačního procesu - IDEO rámec

Projekty, které úspěšně splnily své cíle, mohou být bez pochyby nazvány úspěšnými. Za měřítko
úspěchu může být považováno užití projektové studie jako ´příkladu úspěšného projektu´ či zařazení
projektu do národní a/nebo mezinárodní odborně hodnocené publikace286. Doporučuje se však
značná obezřetnost, konkrétně v případech, kdy je publikační orgán a poskytovatel finančních
prostředků jedna a tatáž organizace, nebo kde zřejmě existuje jistý komerční záměr. Pro další způsob
nahlížení na měřítka výstupů, je potřeba zvážit, co představuje úspěch pro jednotlivé zúčastněné
strany287. OECD definuje inovačního leadera jako zemi s inovační výkonností vyšší než je standard v
rámci EU-27 a všech ostatních zemí288. Všichni inovační leadeři (Švédsko, Dánsko, Finsko, Německo,
Izrael, Japonsko, Švýcarsko, Velká Británie a USA), s výjimkou Švédska, mají nadprůměrnou výkonnost
v transformování vstupů vědy do nových aplikací289.
Někteří z inovačních lídrů, konkrétně Velká Británie, mají relativně nízkou efektivitu v transformování
vstupů do výstupové podoby chráněného duševního vlastnictví290. Toto může být zapříčiněno
zdrženlivostí malých a středních podniků při registraci sledovatelné formy inovačního výstupu,
například patentu nebo předpokladem, že konkrétní typ jejich inovačních aktivit nepovede k
formálnímu vzniku práva duševního vlastnictví. Toto by také mohlo naznačovat, že tyto země by
mohly vytvářet více práv duševního vlastnictví vzhledem k jejich úrovni vstupů291.
Wakelin (2001)292 upozornila na statistickou souvislost mezi inovačním procesem a tzv. Faktory
souhrnné produktivity a rovněž prokázali, že se inovační procesy častěji prosazují ve firmách, které
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spolupracují na změnách technologie s jinými podniky a získávají tzv. patentové informace. Z tohoto
důvodu je produktivita přijata na úrovni podniků jako vhodné měřítko pro inovace293.
Pokud jde o patentování jako ukazatel výstupu inovací u MSP, Brouwer and Kleinknecht (1996) zjistili,
že menší inovátoři obvykle patentové ochraně příliš nedůvěřují a je u nich méně pravděpodobné, že
by o patent jako takový žádali294. Nicméně i tak menší inovátoři, kteří o patenty žádají, mají vyšší
počet žádostí než velké podniky. Geroski (1994) dále zjistil, že malé firmy mají zřejmě nižší sklon k
tvorbě patentů než velké podniky, v neposlední řadě proto, že fixní náklady na registraci patentu a
jeho ochrana jsou v mnoha případech pro malé firmy větším výdajem než přínosem295. V rámci EU
projektů použité znalostní modely determinují vlastnictví MSP daného registrovaného patentu či
přinejmenším jeho přístup k patentům ostatních296. Autorka nezávisle na literatuře naznačuje, že za
těchto okolností může být zdrženlivost MSP v žádání o patenty lepším ukazatelem inovací na úrovni
těchto organizací. Z tohoto důvodu je například přístup k patentům na rozdíl od jeho vlastní
registrace přijat na firemní úrovni jako uznatelný indikátor.
Cosh a Hughes (2002) na základě studie MSP provedené ve Velké Británii zjistili, že v minulosti
realizované inovace mají jasnou souvislost s budoucím růstem, ale dopad na ziskovost už tak zřetelná
není297. Zvýšení ziskovosti a stability podnikání jsou mnohem problematičtěji měřitelná a nejsou
bezprostředně zřejmá. Battisti et al. v nedávné studii rovněž zjistili, že převážná většina existující
literatury zmiňuje jistou pozitivní spojitost mezi inovacemi a ziskovostí298 299, nicméně skoro žádná z
těchto studií explicitně nedokládá přímý vztah mezi těmito dvěma veličinami a ani nenabízí žádné
alternativní indikátory pro možné hodnocení jejich vztahu300.
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Z tohoto důvodu je měření profitability v podobě porovnávání projektů jednotlivých společností
vnímáno jako neadekvátní měřítko inovačního přínosu (inovačních výstupů)301. Cooper et al., (1997)
zjistili, že užité technologie, faktory ovlivňující jejich adaptaci a dopad jejich užití na faktory jako jsou
například podniková produktivita, kvalita produktu, požadavky na schopnosti zaměstnanců a
zaměstnanost, jsou vše do jisté míry výsledky technologické inovace stejně tak jako nedílná součást
inovačního interaktivního procesu302.
Cooper et al., (1997), a Bossink (2002)303 vyvozují, že ´kvalitativní management inovačního procesu´
se zdá být podřízen ´inovačnímu managementu´, který v některých případech explicitně a v mnoha
případech implicitně přispívá rozvoji inovací. Bossnik identifikuje řadu kvalitativních konceptů a
nástrojů, které mohou být použity jak k ´tvorbě inovačního obsahu´, tak k ´implementaci inovačních
výsledků´. Programy spolupráce Evropské Komise obsahují mnoho kvalitních nástrojů, vyžadujících
tvorbu detailního projektového plánu, recenzi programu a jejich využití ke zlepšení implementace
projektů a také k zajištění kvality finálního produktu304. MSP zapojené do EU projektů mohou díky
učení spojenému s nutností adaptace nových typů hodnotových a znalostních nástrojů získat značné
konkurenční výhody305. Jestliže je nabytá znalost posléze v rámci společnosti interně asimilována, lze
se konstatovat, že existuje element znalostního spilloveru z procesu kolaborace jako takové306. Z
tohoto důvodu zahrnujeme měřítko kvalitativního zlepšení jakožto hodnotu výstupu daného
projektu. Inkorporace kvalitativního indikátoru je považována za zastupitele zlepšení interních
podnikových procesů, které se odlišují od zvyšujícího se know-how doprovázejícího produkty či služby
ve vývoji307.
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Freel (2003)308 zjistil, že zatímco hodnota inovací je v celkovém souhrnu velice podstatná (na úrovni
jak ekonomické, tak průmyslové), neznamená to, že každá úspěšná inovace bude bezpodmínečně
přínosná pro danou firmu či společnost309. Ve studii se proto snažíme determinovat rozpoznatelné
inovační výstupy obecně platné pro MSP a za tímto účelem zkoumáme stav věcí spíše z procesní než
administrativní stránky.
V této oblasti představuje zásadní pokrok dílo autorů Hollandera a Celikel Essera (2007)310, kteří
vynaložili nemalé úsilí s cílem definovat tyto proměnné z ekonometrických hledisek. I přesto ovšem
existuje jen velmi málo studií, které zkoumají vztahy mezi vstupy a výstupy inovací projektů
spolupráce v praktické rovině311. Nicméně pro účely naší práce nás uvedená studie inovačních
výstupů na národní úrovni vybavila jistým základem, na němž můžeme stavět v oblasti výzkumu
firemních inovačních měřítek. Hollander používá k hodnocení měřítek inovačních výstupů dvě
kategorie a to konkrétně: ´aplikace´ a ´duševní vlastnictví´312. Národní úroveň aplikací zahrnuje: užití
kvalitních vysoko-technických služeb (uváděno v % celkových pracovních sil a zdrojů), vývoz high-tech
produktů, a to v podobě podílu na celkovém vývozu, prodej nových produktů (uváděno v %
celkového obratu), prodej nových firemních produktů (uváděno v % celkového obratu), užití
středních a vysoko-technických výrobních postupů (uváděno v % celkových pracovních sil). Jako
měřítko úspěchu inovačního projektu313 je tedy na podnikové úrovni vhodné užít například
monitorovací ukazatele typu: početní změna v počtu zaměstnanců pracujících s high-technologiemi v
důsledku projektu, změna vývozu v důsledku realizace projektu, změna v prodeji nových produktů či
změna v prodeji nových firemních produktů, to vše díky realizaci projektu314.
Měřítka v oblasti duševního vlastnictví jsou dle Holladera a Celikel-Essera následující: počet EPO a
USPTO patentů na milion obyvatel, patentová triáda v rámci milionové populace, ochranné známky a
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průmyslové vzory – to vše přepočteno na milion obyvatel. Vhodné firemní měřítko či měřítko tzv.
Podnikové úrovně jsou příjmy z patentů, ochranných známek a průmyslové vzory315 316. Ve srovnání s
dřívějšími pracemi Hollandera a Essera zahrnují nejnovější evropské inovační výsledkové tabulky šest
ekonomických jevů, které mohou být převeditelné na podnikovou úroveň (UNU-MERIT, 2009317) a
jsou to: (i) zaměstnanost v střední a vysoko-technické výrobě (% lidských zdrojů), (ii) zaměstnanost ve
znalostně náročných službách (% lidských zdrojů), (iii) střední a vysoko-technologický výrobní vývoz
(% z celkového vývozu), (iv) vývoz znalostně náročných služeb (% z celkového vývozu služeb), (v)
nových prodejů (% z obratu), (vi) prodej nových firemních produktů (% z obratu)318.
Na firemní úrovni tedy byly, jako vhodná měřítka pozitivních spilloverů realizace projektu, zvoleny
následující parametry319: změna v zaměstnanosti, změna ve vývozu, změna v prodeji nových produktů
a změna v prodeji nových firemních produktů, vše v důsledku realizace či zapojení se do projektu.
Adams et al. (2008)320 navrhl měřítka inovačních výstupů na firemní úrovni založené na malém
průzkumu ICT firem a společností. Mezi tato měřítka patří: (i) finanční výkonnost – prodej a ziskovost
vyplývající z inovací; (ii) podniková výkonnost – noví zákazníci a inovace, které se dostaly na trh; (iii)
inovativnost – nově zavedené produkty a služby; (iv) znalostní konverze – odraz nově založených
podniků v důsledku technologického a znalostního rozvoje, a (v) využití znalostí – a to jak efektivně
firma začleňuje svůj znalostní majetek do vývoje a rozvoje svých produktů a služeb. Další měřítka mají
svůj původ převážně v odborné zdravotnické literatuře321 a jsou následující: (i) finanční výkonnost –
prodej a ziskovost vyplývající z inovací; (ii) inovační index ™ - poměř vstupu a výstupu s ohledem na
velikost, celkový příjem (celková tržba), (iii) investice do vývoje a tvorba patentů dané společnosti;
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(iv) výkon a postavení na trhu – pozice firemní inovativnosti v porovnání s dovážející konkurencí a (v)
produktová výhoda – úroveň kvality či technologického zlepšení ve srovnání s konkurencí.
Battisti et al. (2008)322 deklaruje, že abychom byli schopni určit, jaký je vlastně inovační index, je
nutné oddělit od sebe měřítka výzkumu a úspěchu projektu. Ukazatel celkové produktivity sice může
měřit výzkum, ovšem úspěšný výzkum se posléze odráží v návratnosti investovaného kapitálu
(ROCE)323. Jones (1995) rovněž uvádí, že ukazatel celkové produktivity může být interpretován jako
měřítko výzkumných firemních aktivit a také považován za měřítko znalostních kapacit firem324.
Zatímco argument, že úspěch lze měřit, tak jako platí ROCE, návratnost ve smyslu ziskovosti je jak
známo slabý indikátor inovačního výstupu325. Hodnocení profitability spojené s realizací projektu
jakožto vzdálené veličiny od hlavního firemního zisku je kalkulačně složité a to obzvláště pro MSP326.
Z tohoto důvodu není ziskovost považována za vhodné měřítko inovačních výstupů MSP327.
Tabulka číslo 2 na následující straně ilustruje konceptuální rámec Vstupů - Diseminace – Zužitkování –
Výstupů (IDEO) vytvořený na základě zmapování literatury a hledání odpovědí na otázku: Jaká jsou
vhodná měřítka úspěchu pro MSP zapojené do EU projektů? Z průzkumu literatury vyšlo najevo, že
vhodná měřítka úspěchu, která mohou být více probádaná, jsou tato328 329 330 331: produktivita, kvalita
produktů/služeb, know-how a znalostí, zaměstnanci ve vysoce technických pozicích, nové
produkty/služby na trhu, nové firemní produkty/služby, vývoz, přístup k autorským právům,
ochranným známkám, chráněné technologické postupy.
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325
Hulten, Ch. R. Total factor productivity. A short biography. In New developments in productivity analysis. University of
Chicago Press, 2001. pp. 1-54.
326
Jegadeesh, N., Titman, S. Profitability of momentum strategies: An evaluation of alternative explanations. The Journal of
Finance, 2001, 56.2: 699-720.
327
Utterback, J. M., Abernathy, W. J. A dynamic model of process and product innovation. Omega, 1975, Vol. 3, Iss. 6: 639-56.
328
Ritter, T., Gemunden, H. G. Network competence: Its impact on innovation success and its antecedents. Journal of Business
Research, 2003, 56.9: 745-755.
329
Ritter, T., Gemunden, H. G. The impact of a company's business strategy on its technological competence, network
competence and innovation success. Journal of Business Research, 2004, 57.5: 548-556.
330
Van Riel, A., Lemmink, J., Ouwersloot, H. High‐Technology Service Innovation Success: A Decision‐Making Perspective.
Journal of Product Innovation Management, 2004, 21.5: 348-359.
331
Cozijnsen, A. J., Vrakking, W. J., Van Ijzerloo, M. Success and failure of 50 innovation projects in Dutch companies.
European Journal of Innovation Management, 2000, 3.3: 150-159.
323

72 / 202

Vstupy Inovačního projektu VVO

Výstupy Inovačního projektu pro VVO

Originalita schopností a znalostí a techniky, která bude

Akademické publikace, patenty, ceny, slavnostní odhalení

investována do projektu spolu s určitou rigorózností odvedené

inovace či inovačního postupu, vysoce ceněná ocenění (patent,

práce, veřejná podpora

citace v akademickém textu, expertní ohodnocení, použití jako
příkladu dobré praxe a úspěchu) inovace zahrnuje – pozitivní
poměr nákladů a příjmů či míru předpokládané návratnosti (což
zahrnuje: licencování, další nové finanční zdroje, dlouhodobou
spolupráci atd). Tyto by také mohly zahrnovat spin-off podnikání
a to ve smyslu dohody o spolupráci s MSP.

Vstupy Inovačního projektu MSP

Výstupy Inovačního projektu pro MSP

Charakteristiky firmy/společnosti (zahrnující znalost trhu),

Pozitivní změny jsou následující: rostoucí produktivita, kvalita

průmysl,

produktů/služeb, schopností a know-how, zaměstnanci na high-

národní

zaměstnanců

kultura,

momentálně

počet

zaměstnanců,

pracujících

počet

vývojce VaV,

%

tech pozicích, prodej nových výrobků/služeb na trhu, prodej

zaměstnanců klasifikovaných jako vědci či vědečtí pracovníci a

nových firemních produktů/služeb, vývoz, příjmy z registrace

špičkový profesionálové, spolupráce a vztahy s dalšími firmami

designové koncepce, ochranných známek či patentů. Proměnné

na trhu, veřejná podpora

mohou zahrnout fúze, převzetí firem či expanzi a to jak v
národním tak mezinárodním kontextu

Diseminační kanály VVO

Diseminační kanály MSP

Odborné publikace a knihy, programy stáží, výukové materiály,

Patentová ochrana, odborné akce a veletrhy, marketingové

webové stránky projektu, veřejně přístupné publikace,

koncepce, odborné publikace a expertní přednášky, webové

portály/e-zine, tiskové zprávy, předváděcí akce, síťování,

stránky MSP

konzultace, zapsání či zahrnutí do vládních dokumentů,
zapsání či zahrnutí do dokumentů Evropské Unie, konference,
semináře, prezentace, osobní a profesní kontakty
Faktory zužitkování
Formy ITT, modely generující znalosti, role MSP v projektu, IP
ochrana dohodou či smluvní

Tab. 2: Ilustruje rámec Vstupů - Diseminace – Zužitkování – Výstupů (IDEO rámec), Zdroj dat pracovní dokumenty konsorcia USEandDIFFUSE,
grafické zpracování autorka.
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6.6

Metodologie terénního sběru dat

Vzhledem k omezené časové ose projektu - únor 2008 až červen 2010 - byla zvolena 10ti měsíční
doba pro identifikaci úspěšných projektů (kandidátů v oblasti osvědčených postupů), koncepci
dotazníků, pilotáže, administrativy, sběr a analýzu dat. Cílem v této etapě bylo odpovědět na
existující otázky výzkumu za použití rámce pro identifikaci nejlepších postupů firem, které by mohly
sloužit jako určitý pozitivní vzor pro ostatní firmy. Celkem osm evropských partnerů si rozdělilo úkol
získání dat pro úspěšné projekty, podle kritérií stanovených na základě výše uvedeného
konceptuálního rámce. Logistika koordinace sběru dat na evropské úrovni znamená, že dotazníkové
šetření bylo považováno za nejvhodnější způsob získání dat, nejen pro jeho použitelnost pro
geograficky rozptýlené skupiny obyvatelstva, ale i kvůli jeho nízké ceně v porovnání s jinými více
kvalitativními metodami332. Měřítka inovačních výstupů, tak, jak jsou definována literaturou333, byla
použita k určení osvědčených postupů projektů v rámci IDEO, a tento konceptuální rámec byl rovněž
použit při konstrukci dotazníku, jehož účelem bylo prozkoumat, co MSP považují za předpoklady a
překážky úspěchu. Pro kompenzaci slabších stránek průzkumu distribuované tištěné zprávy byly pro
ostatní partnery vytvořeny a vedeny protokoly, vytvořené UK partnerem. Polsko, Španělsko,
Německo, Kypr a Česká republika přispěli přímo k vývoji dotazníku a to prostřednictvím projektových
setkání a e-mailové komunikace a editace pracovních podkladů. Partneři pomáhali řídit dotazníky v
jejich vlastních i dalších zemích. Účast partnerů projektu v pilotáži umožnila diskusi v mnoha
oblastech, například v oblasti místních požadavků, otázce smyslu a interpretaci. Otevřených otázek
bylo sice v rámci výzkumného dotazníku použito minimum, avšak byly považovány za nutné. Zjištění
odpovědí v této kategorii bylo srovnatelné s Miles a Huberman (1994), kteří vytvořili kontrastní
tabulky a společně vytvořili soubor potvrzujících a popírajících připomínek334. Literatura335, stejně tak
jako analýza dotazníku, dodala kritéria pro hodnocení inovačních výstupů a osvědčené praxe.
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6.7

Žebříček osvědčených postupů - zhodnocení virtuální skupinou

Abychom odpověděli na výzkumnou otázku týkající se identifikace osvědčených postupů, bylo nutné
detailně zvážit faktory úspěchu pro MSP. Vzhledem k tomu, že výkony nebyly kvantifikovány MSP, a
to z důvodu velké náročnosti na účastníky, bylo nutné hodnotit výstupy pro MSP, aby bylo možné
projekty systematicky utřídit. Pro tento účel jsme mohli volit jeden ze dvou přístupů. První z nich byl
přímo přiřadit stejné body každému pozitivnímu výstupu a sumarizovat hodnoty pro jednotlivé MSP.
Problém tohoto přístupu je, že existuje nejednotný názor na přínos některých těchto výstupů pro
evropský růst, a tento fakt se projevuje v různých podmínkách aplikace Rámce podpory ES ve VaV a v
oblasti národní veřejné podpory po celé Evropě. Práce hospodářské komise OSN pro Evropu336, nám
ukazuje, že vztahy mezi rámcovými podmínkami a veřejnou podporou pro inovace jsou velmi závislé
na konkrétní zemi. V obecnější rovině, bylo tedy zjištěno, že neexistuje jeden "nejvhodnější návrh"
nebo "nejlepší dobrá praxe", politické systémy jsou závislé na kontextu, a co by mohlo dobře
fungovat v jedné zemi, nemusí fungovat v jiné.
Výběr ukazatelů pro hodnocení inovačních výstupů a jejich uchopení je aplikováno v rámci firemní
úrovně337. Země, která nemá dobré výsledky v hodnocení jednoho indikátoru (např. vyplývajícího z
výkonu na podnikové úrovni), může mít na druhou stranu výborné či lepší výsledky zase v jiných
oblastech338. Toto ovšem vyžaduje "inteligentní benchmarking", kde jsou ukazatele stanovené v
rámci vnitrostátního/ regionálního/ globálního kontextu, z něhož pocházejí339. Abychom nastavili tyto
ukazatele, vytvořili jsme tzv. virtuální fokusovou skupinu a požádali jsme projektové partnery, aby
zhodnotili změny v pozitivním inovačním výstupu na základě priorit své země v oblasti inovací pro
MSP. Získali jsme 16 expertních názorů ze 6ti zemí (Velké Británie, Německa, Španělska, České
republiky, Polska a Kypru). Účastníci podložili své názory kombinací hodnocení místních odborníků a
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přehledu národní tematické literatury. Kumulativní hodnocení (viz tabulka 3) vyplývala z této činnosti
a výstupům byly přiřazeny body na základě tohoto výsledku.
Za snížení v důsledku projektu byla považována i záporná čísla a to pro účely ohodnocení body.
Použitím daného hodnocení inovačních výstupů zkoumaných MSP pak vznikl seznam 24 osvědčených
projektových postupů (tzv. BP24), které byly ve studii dále využity pro analýzu.

Inovační výstupy / kritéria úspěchu

Kumulativní

Počet získaných

hodnocení

bodů

Zvýšení prodeje nových firemních produktů/služeb

1

10

Zvýšení prodeje nových produktů/služeb na trhu

2

9

Zvýšení produktivity

3

8

Zvýšení interních schopností, dovedností a získání nového know-

4

7

Zvýšení kvality produktů/ služeb

5

6

Zvýšení vývozu

6

5

Zvýšení počtu zaměstnanců na high-tech pozicích

7

4

Zvýšení dostupnosti a přístupu k patentům

8

3

Zvýšení dostupnosti ochranných známek

9

2

10

1

how

Zvýšení dostupnosti k autorskému designu

Tab. 3: Systém hodnocení osvědčených postupů, zdroj dat Konsorcium USEandDIFFUSE, zpracování autorka.
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Obr. 5: Ilustruje užitou metodologii výzkumného přístupu; zdroj dat: Konsorcium USEandDIFFUSE, zpracování autorka.
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Tabulka číslo 4 ilustruje vztah IDEO rámce k dotazníkům pro MSP. O13 a O14 zkoumá literaturu – a
odvozuje inovační výstupy úspěšných MSP. O17 a O18 dotazníku přezkoumává výzkumnou otázku:
Co považují úspěšné zapojené MSP za předpoklady a bariéry úspěchu EU projektů? VVO dotazník byl
konstruován ve stejném stylu s výraznými rozdíly v oblasti inovačních výstupů (viz. také příloha 10.1).
Tab. 4: Vztah mezi IDEO rámcem a dotazníky pro MSP (zdroj dat pracovní dokumenty konsorcia projektu USEandDIFFUSE), zpracování autorka

IDEO oblasti

Lokace v dotazníku

Inovační vstupy MSP

Otázky vyplývající ze souvislostí O1- O3

Průmyslové odvětví

Před-hodnocení akceptovatelné v nabídce

Kultura národa

individuálních projektů – mimo rámec této

Počet zaměstnanců

studie, proto nebylo zapotřebí žádných otázek.

Zaměstnanci zapojeni do Vývoje a výzkumu

O4

Zaměstnanci klasifikování jako odborníci/vědci

O5

Externí vztahy spolupráce

Veřejná podpora

Ano – předdefinováno účastí MSP v EU
projektech - nebylo zapotřebí žádných otázek
Ano - předdefinováno účastí MSP v EU
projektech - nebylo zapotřebí žádných otázek

Diseminační kanály MSP
Publikace, knihy, stáže, učební materiály, vedení studentských prací, projektový web,
tiskové zprávy, výstavy, portály/e-ziny, články, sítě, konzultace, zahrnutí do vládních a EU
dokumentů, osobní a profesní kontakty, konference, prezentace a jiné

O15
O16

Faktory využití pro MSP
Forma přenosu technologií

O9

Primární role v projektu

O7

Model generující znalost a know-how

O8

IP dohody o ochraně

O10 – O12

Inovační výstupy MSP
Produktivita, kvalita produktů a služeb, know –how, zaměstnanost, prodej nových
firemních produktů a služeb, prodej nových tržních produktů a služeb, vývoz, profit

O13

z patentování, profit z ochranných známek a autorství
Proměnné zahrnují fúze, převzetí kontroly, národní a mezinárodní expanzi

O14

Překážky úspěchu

O17

Předpoklady úspěchu

O18

Ochrana dat

O19 – O22
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6.9

Sběr a analýza dat v České republice a na Slovensku

Během července a srpna 2008 bylo kontaktováno 227 účastníků projektů. Toto číslo zahrnuje také
pět "náhradníků“, kteří byli dodatečně osloveni, když původně oslovení respondenti sice odpověděli,
ale nebyli schopni vyplnit celý dotazník z důvodů citlivosti informací, trhu, produktu a služeb či z
nedostatku času. Celkem 122 projektů s účastníky z České republiky a Slovenska bylo dotázáno
s cílem zjistit, jaké prostředky a způsoby užívají při šíření svých výsledků a využívání svých praktik.
Jako další cíle, zpracované v dílčích výstupech studie, výzkum zkoumal předpoklady a překážky
úspěchu projektů z pohledu jednotlivých aktérů – tj. zúčastněných MSP a výzkumných organizací.
Bylo získáno 96 individuálních reakcí, což představuje 78 projektů s účastí 61 MSP a 39 projektů s
účastí 35 VVO. Bereme-li v úvahu možné duplikace, lze říci, že odpovědělo 117 projektů. Jednalo se
tedy o odpovědní průzkum s 42% úspěšností, což je velmi dobré pro průzkum tohoto druhu.
Celkem 4 organizace se jako VVO objevily hned v několika projektech. Stejný počet organizací se také
objevil jako MSP. Není ovšem známo, zda šlo o důsledek vzorkování, nebo zda byly tyto organizace
obzvláště úspěšné v získávání EU grantů a využívání výsledků. 6 projektů předložilo VVO a MSP
vstupy a poskytly přehled konkrétních studií.
Program

Dotázané

Odpovědi

Dotázané ICT

Odpovědi ICT

Celkový

Celkový počet

projekty

projektů

projekty

projektů

počet

odpovědí

Zdraví

Zdraví

EUREKA

17

7

11

4

28

11

FP4

2

1

0

0

2

1

FP5

3

0

18

3

21

3

FP6

77

16

97

27

174

43

Jiné

1

0

1

0

2

0

100

24

127

34

227

58

Celkem

dotázaných

Tab. 5: Ilustruje ukázku průzkumu EU programu (zdroj dat pracovní dokumenty konsorcia projektu USEandDIFFUSE), zpracování autorka.
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6.10 Výsledky studie v prostředí České republiky a na Slovensku
Následující statistiky popisují vzorky malých a středních podniků zapojených do studie. Průměrný
počet zaměstnanců zapojených do projektu na každý MSP byl 6. Procento počtu zaměstnanců
klasifikovaných jako vědci/ odborníci bylo na každý MSP v začátku projektu celkem 46%. Tabulka 5
ilustruje inovační výstupy pro MSP podílející se na úspěšných projektech. Většina MSP ohlásila
zvýšení znalostí a know-how a zvýšení kvality výrobků a služeb díky zapojení se do projektů EU.

Výstupy firem – zvýšení

% dotazovaných

Zvýšení know-how/interních znalostí

95.1

Zvýšení kvality produktů a služeb

50.8

Zvýšení prodeje nových tržních produktů a služeb

36.1

Zvýšení prodeje nových firemních produktů a služeb

34.4

Zvýšená produktivita

27.9

Zvýšení počtu zaměstnanců na vysoce kvalifikovaných postech

24.6

Zvýšení vývozu

21.3

Zvýšený přístup k patentům a patentovací schopnost

14.8

Zvýšený přístup k ochranným známkám

13.1

Zvýšená dostupnost autorských práv

13.1

Ostatní výstupy

3.3

Tabulka 6 ilustruje inovační výstupy pro MSP podílející se na úspěšných projektech (zdroj dat pracovní dokumenty konsorcia projektu
USEandDIFFUSE), zpracování autorka.
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Kromě výše uvedených inovačních výstupů byly významné změny pro MSP účastnící se projektu
identifikovány následovně: (i) užší spolupráce s partnery, (ii) oceňování zahájené spolupráce s
vysokými školami, (iii) prohloubení mezinárodních kontaktů; jeden MSP vystavěl nové zařízení, další
MSP uvedl, že projekt se realizoval v době, kdy trojnásobně vzrostl trh.
Dalšími identifikovanými výhodami bylo: (iv) získání know-how pro konstrukci vlastních výrobků
nabízených na mezinárodním trhu, (v) realizace nového produktu, (vi) diskuse a zkušenosti v rámci
projektu znamenala rychlejší rozvoj dalších norem, jeden MSP hlásil, že archivoval výsledky projektu
pro pozdější použití; (v) získávání nových know-how pro budoucí patenty, (vi) projekt povolil
prodloužení funkčního období jedné společnosti na trhu, (vii) MSP získal další roli v projektu (další
neočekávané finanční prostředky), a (viii) vyšší pravomoci při řízení a spravování velkých projektů.
Co je zřejmé, je však převaha identifikovaných nefinančních úspěchů nad tím, co by mohlo být
považováno za důležitější - "tvrdá" finanční opatření, např. ta, která se přímo týkají finančních
výnosů.
Tabulka číslo 7 na následující stránce ilustruje překážky úspěchu v rámci analyzovaných projektů
podpořených z vybraných (dříve jmenovaných) Komunitárních programů EU, zamřených na podporu
výzkumu, vývoje a inovací. Nejvyšší podíl respondentů z řad MSP uvádí, že technologické obtíže byly
významnou překážkou úspěchu. Významná část respondentů také uvádí, že neměli v průběhu
realizace projektu žádné významné překážky, jiní ovšem uvádí, že v jejich případech došlo k prodlení
zálohových plateb Evropské komise, a že došlo k fragmentaci a nedodržení doby potřebné ke zdárné
realizaci výstupu vůči místnímu trhu. Bylo potvrzeno, že překážky v rámci VVO se vyskytovaly
především v kategorii „ostatní“, a to jmenovitě v kategorii „kompetenční bariéry“, ale nebyly
definovány žádné konkrétní překážky. Nicméně se v této kategorii vyskytlo velké množství problémů
plynoucích ze specifických okolností konkrétního zamření výzkumu. Další diskuze těchto překážek je
ovšem mimo rámec tohoto výzkumu.
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Překážky

% MSP dotázaných

% VVO dotázaných

Technologické obtíže

39.3

25.7

Proces spolupráce

24.6

25.7

Finanční správa a administrace

11.5

5.7

Otázky lidského elementu

8.2

22.9

Nedostatek kulturního porozumění

4.9

0

Jazykové bariéry

4.9

2.9

4.9

0

4.9

22.9

3.3

11.4

37.7

42.9

projektu

Obtížná

shoda

diseminačních

v

otázce

postupů

a

prostředků
Změny na trhu, které ovlivnily
projektové výstupy
Potíže

s

dohodou

v

oblasti

vlastnictví a aplikace/užití výstupů a
výsledků projektu
Ostatní

Potvrzené ohlasy v této oblasti, Potvrzené ohlasy v této
uvádějící, že zde nejsou žádné oblasti, uvádějící, že zde
významné

překážky,

prodlení nejsou žádné významné

zálohové platby z Evropské komise, překážky a nedostatek
které zdrželo zahájení projektu schopností
nebo

jiné

tržní

problematiky:

rozpad a prodlení vstupu na trh atd.

Tabulka 7 ilustruje překážky úspěchu v rámci úspěšných projektů (zdroj dat pracovní dokumenty konsorcia projektu USEandDIFFUSE),
zpracování autorka.
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Tabulka 8 ilustruje předpoklady úspěšnosti projektu v rámci evropských inovačních projektů. Většina
respondentů se shodla, že sledovaní zaměstnanci a nové technologie byly prokazatelné faktory
úspěchu. Významná část respondentů také uvedla, že dobrý projektový management je významný
prostředek pro úspěch projektu. Šíření, využívání a kultura se díky ohlasu dotazovaných objevila
v porovnání s VVO jako podstatnější pro MSP.
Prostředky a předpoklady úspěchu

% MSP dotázaných

% VVO dotázaných

Motivovaní zaměstnanci a jednotlivci zapojeni do projektu

80.3

94.3

Technologické úspěchy

50.8

77.1

Dobrá správa projektu

49.2

77.1

Kulturní porozumění mezi účastníky

27.9

60

18

57.1

Jasná dohoda v rámci diseminačních aktivit

14.8

48.6

Ostatní

13.1

20

Jasná dohoda o vlastnictví a užití výsledků IP projektu

Tab. 8: Ilustruje předpoklady úspěšnosti projektu v rámci úspěšných projektů (zdroj dat pracovní dokumenty konsorcia projektu
USEandDIFFUSE), zpracování autorka.

Tyto předpoklady by tedy měly být zvažovány ve fázi plánování nových projektů a měly by být
začleněny do aktivit projektu tak, aby bylo zajištěno, že tyto aspekty jsou a budou dosaženy
především vykazováním technologických úspěchů, společně se zajištěním kvalitního řízení projektu.
Existuje proto jasná shoda na potřebě mít v projektu motivované lidi a efektivní správu projektu.
Důraz na technologické úspěchy není v rámci priorit MSP významně překvapující. Naopak potvrzením
rozdílů v charakteristice dohody o dalším užití know how jsou manifestovány spíše nedostatečné
kapacity v této oblasti mezi VVO. Zmínka o jasné dohodě o vlastnictví může také odrážet zranitelnost,
se kterou VVO posuzují jejich IP, zatímco priority MSP mohou ležet jinde (např. dohoda o přístupu ke
znalostem). Je jasné, že potřeby obou stran musí být v rámci projektu dostatečně uspokojeny.
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6.11 Omezení studie realizované v České republice a na Slovensku
Interní platnost studovaného vzorku projektů je závislá na aktuálním procesu výběru projektů a
jejich limitech jako jsou například dostupnost projektových dat a přístup k projektovým
koordinátorům sloužící pro ověření detailů. Dostalo se nám 96 individuálních odpovědí v podobě
vyplněných dotazníků reprezentující 78 projektů zahrnujících 61 MSP a 39 projektů zahrnujících 35
VVO. Celkem 6 projektů MSP a VVO přispělo k výzkumu svými výstupy, avšak žádný z těchto projektů
se neobjevil v seznamu 24 projektů reprezentujících dobrou praxi. Díky propočtům z duplikací
dotazovaných projektů lze konstatovat, že vcelku odpovědělo 117 projektů znamenající 42%
návratnost, což je pro průzkum tohoto druhu velmi dobré. Z osobní komunikace s respondenty je
nám známo, že u mnohých oslovených MSP hrála citlivost vývoje nových produktů podstatnou roli v
jejich rozhodnutí neodpovědět na dotazník. Firmy sice buďto přinesly, nebo by přinesly, trhu nové
produkty, ale jejich inovační počiny nejsou evidovány a jsou tedy pro tento výzkum ztraceny.
Primární data v porovnání se sekundárními daty: někteří partneři se v přesně stanovených
případech dotazovali účastníky průzkumu telefonicky a přepisovali odpovědi do podoby vhodné pro
vstupy online průzkumu tak, aby mohly být do určité míry jednoznačně interpretovány jako data
sekundární a ne jako data primární. Pro zajištění této výkladové jasnosti všem partnerům projektu
bylo v rámci vědecké koordinace učiněno maximum, a proto věříme, že byla zajištěna minimálních
chyba dané interpretace. Jelikož v dostupné literatuře neexistuje žádný hodnotící systém dobré
praxe, který by reflektoval národní priority MSP různých zemí, musel být pro její posouzení v rámci
tohoto průzkumu vyvinut. Pro získání expertního posudku bylo vyvinuto nemalé úsilí. Partneři
projektu navíc vyvinuli své individuální hodnotící systémy, odpovídající podmínkám konkrétních zemí.
Použití těchto hodnotících systémů by představovalo přínos pro externí validaci a pro širší skupinu
reagujících dotazovaných, ale časové a finanční limity projektu FP7 této aplikaci zabránily.
Ačkoliv se v získaných dotaznících vyskytovalo minimum chybějících dat, některé deskriptivní údaje
musely být interpretovány tak, aby snížily celkové „n“ této proměnné. Tyto úpravy ovšem nesouvisí
s BP24 aktivitou hodnocení, ale mohly ovlivnit následnou kvantitativní analýzu. Ačkoliv se údaje
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označené jako „ostatní“ objevují relativně často, účastníci i přes výzvu k dalšímu rozvedení dat, tak
neučinili, což vedlo k absenci údajů v souvisejících tématech. Fakt, že tato data chybí, ovšem opět
nesouvisí s BP24 aktivitou hodnocení, ale může mít vliv na kontextualizaci a další následnou
plánovanou kvantitativní analýzu inovačního chování. Několik krátkých případových studií,
informujících o kontextu a interpretaci, se momentálně připravuje.
Ochrana kontaktních detailů firem: některé firmy si přály, aby jejich kontaktní detaily zůstaly
uchovány mimo veřejně distribuovaná data. Tato skutečnost měla vliv na výběr případů k další
podrobnější analýze. Odpovědi VVO a MSP nebyly k dispozici ze všech projektů paralelně. Pouze 6
projektů MSP a VVO vyplnilo dotazníky, žádný z těchto projektů se ovšem neobjevil na seznamu BP24
nejlepších projektů. Ačkoliv byla snaha kontaktovat více než jeden MSP z každého projektu, ve
většině případů odpověděl pouze jeden MSP z každého projektu. Výsledná získaná data dle
uvedených detailů představují tudíž pro každý konkrétní projekt pohled pouze jednoho MSP. Další
zúčastněné MSP mohou mít odlišný názor, a proto je třeba zvážit další výzkum této problematiky.
Vysoký podíl dobré praxe MSP byl prokázán v zemích, které spadají do kategorií “střední” a
“začínající” inovátoři. Toto zjištění bylo pro organizátory studie překvapením a domníváme se, že
tento fakt vyžaduje další průzkumné šetření.
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6.12 Typologie úspěšných aktérů transferu technologií
Po zhodnocení výstupů a výsledků dosažených MSP a VVO lze konstatovat, že se typově vyskytuje 6
druhů MSP a 3 druhy VVO a každý z nich má v rámci projektů podporovaných EU své vlastní priority.
MSP typu 1 dosáhly zvýšení v rámci dovedností a znalostí odvíjejících se na základě výzkumné
činnosti, aktivity v rámci spolupráce přinesly další specifické výhody. 95,1 % MSP, které odpověděly
na dotazník, uvádí prioritně nárůst schopností a zvýšení know-how. Tento typ MSP je proto nazýván
“Dovednostně vědomostní”.
MSP typu 2 dosáhly zvýšení v rámci kvality produktů a služeb, bez závislosti na užitém znalostním
modelu, pokud společnost v projektu spravuje IP, pokud jediný majitel spravuje společná autorská
práva a nebo/pokud se majitelé společných autorských práv dohodli na transferu licencí. 50,8 % MSP
uvedlo, že dosáhly zvýšení v kvalitě produktů/služeb právě díky účasti na projektu. Tento typ MSP je
proto nazýván “Produktově úspěšný”.
MSP typu 3 dosáhly benefitů díky prodeji nových firemních produktů/ služeb, a to v případě že
partneři prokázali funkčnost prototypu. V takových případech proběhl transfer technologií bez
ohledu na skutečnost, zda byl IP v projektu spravován danou společností, když jeden vlastník
spravoval IPR a ostatní profitovali ze sjednaných autorských honorářů, když byla IP strategie MSP
získat exkluzivitu, a když byly restrikce na geografii a soutěžní aktivity důležitou součástí konsorciální
smlouvy. 34,4 % MSP uvádí, že dosáhly zvýšení v prodeji nových firemních produktů a služeb. Tento
typ MSP je nazýván „Úspěšný ve vytváření inovací“.
MSP typu 4 dosáhly zvýšení v rámci prodeje tržně nových produktů a služeb, a to v případě že
výzkumná instituce spravovala IP, nebo pokud se museli vlastníci IP jednotně shodnout na transferu
licence IPR, anebo pokud byla IP strategie MSP získat exkluzivitu, a v případech kdy byly geografické
restrikce jasně uvedeny v hlavní smlouvě. 36,1 % dotázaných MSP uvedlo zvýšení v prodeji nových
tržních firemních produktů a služeb. Tento typ MSP je proto nazýván „Úspěšný v zavádění tržních
novinek“.
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MSP typu 5 dosáhly benefitů v rámci vývozu a to když firemní partneři prokázali funkčnost konceptu,
kdyže situace kdy byly MSP specifikovány restrikce na počáteční a konečné datum implementace.
21,3 % MSP uvedlo zvýšení vývozu. Tento typ MSP je proto nazýván „Úspěšný vývozce“.
MSP typu 6 dosáhly zvýšení produktivity tam, kde nebyly žádné formální dohody ohledně správy IP či
tam kde nebyl IP vůbec vyvinut. 27,9 % MSP uvedlo, že dosáhly zvýšení produktivity. Tento typ MSP
je proto pracovně nazýván „Produktivně úspěšný“.

VVO typu 1 se zaměřily na publikaci odborných článků, odbornou expertízu výstupů projektu a
budování stávající či nové spolupráce. Tyto typy VVO se nejlépe profilují jako následníci inovačního
modelu otevřené vědy. Tyto VVO tedy nazýváme “Inovátoři otevřené vědy”.
VVO typu 2 se zaměřují na pozitivní CB analýzu účasti v EU projektech a veřejně financovaných
inovačních projektech. Tyto VVO nenásledují literárně popsané modely inovačního procesu a jeví se
tedy jako profesionální inovátoři s cílem zajištění finanční udržitelnosti. Tyto VVO pracovně nazýváme
“Profesionální inovátoři”.
Třetí typ VVO se zaměřuje na široké zveřejnění inovačních výstupů, vynálezů, doktorandských prací,
patentů, licenčních zisků a spin off společností. Tato skupina kombinuje inovační výstupy spojené
s modelem otevřené vědy (doktorandské práce a zveřejnění vědeckých výstupů) s interaktivními
(licenčními zisky) a spin off modely. Tyto VVO pracovně nazýváme „Inovátoři vývoje“, a to proto, že
fakticky se jejich aktivita jeví jako reflektující motivační potřeby akademiků a institucí, stejně tak jako
široká ekonomická obec např. spin off společnosti.
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6.13 Projekty identifikované jako ‚dobrá praxe‘
Hodnocení dobré inovační praxe bylo aplikováno na výstupové proměnné všech MSP, které
odevzdaly úplně vyplněný dotazník. Díky tomuto bylo, na základě definice úspěchu MSP,
identifikováno 24 projektů s nejlepší inovační praxí a ověřenými postupy (viz. tabulka 9 ilustrující
projekty dobré praxe (tzv. BP24)) a tyto modely byly dále analyzovány a diseminovány v rámci aktivit
projektu konsorcia USEandDIFFUSE a aktivit projektu zaměřených na širší odbornou veřejnost,
akademickou sféru a politické rozhodovatele.

Program

Priorita

Zdraví

Akronymy

BP24

Priorita

ICT

Akronymy

BP24

Celkem

(projekty)

projektů

(projekty)

projektů

projektů

Eureka

5

DUBIOP

3

MICRODEFROST

8

FP4

0

CARDITIS

0

IP-RACINE

0

FP5

0

DIAGNOSTICS

2

TRUST

2

FP6

4

10

OPTISTAMOD

14

Jiné

0

0

ILIPT

0

Celkem

9

15

ASG

24

COCANAL
CALIBRATE
EUROSTEMCELL
HEMATU
INFLATREAT
COMPUVAC
ERGOPEP

REACT
AVERT-IT
BIDSAVER
EURITRACT
U2010
UseRCams
UCREATE
MAJORCALL
FUSION

Tab. 9: Ilustruje projekty EU programů s nejlepší dobrou praxí (zdroj dat pracovní dokumenty konsorcia projektu USEandDIFFUSE), zpracování
autorka.
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6.14 Diskuze a dílčí závěry
Jaká jsou tedy vhodná měřítka úspěchu MSP zapojených do Evropských projektů? Na základě časově
omezeného studia literatury a robustní reakce na průzkum, které zahrnovaly návrhy opatření, byly
jako vhodná měřítka úspěchu MSP vyhodnoceny následující faktory: (i) zvýšení prodeje nových
podnikových služeb a produktů, (ii) zvýšení prodeje nových tržních produktů a služeb, (iii)
produktivita, interní dovednosti a know-how, (iv) zvýšení kvality produktů a služeb, (v) zvýšení
exportu, (vi) zvýšení počtu zaměstnanců na vysoce technologicky náročných postech, (vii) zvýšení
produkce či podílení se na patentech, ochranných známkách a autorských právech.
Navzdory snaze Evropské Komise zlepšit hospodářskou výkonnost a produktivitu pomocí inovací jako
jsou například spin offs, patenty, autorská práva atd., náš průzkum nasvědčuje tomu, že je v prostředí
EU jak nedostatek důrazných opatření na vnitrostátní úrovni, která by pocházela z praktického
hodnocení dobré praxe, tak zde není ani žádná přesvědčivá evidence, že MSP doopravdy profitují
díky účasti na projektech EU. Toto ovšem, jak dokládá literatura, může plynout z vlastní neochoty
MSP registrovat a realizovat patenty anebo také proto, že přístup k výstupům EU projektů nebyl a
není uznán jako důležitý pro podnikání. Dalším důvodem může být i skutečnost, že se těmto
projektům nepodařilo prosadit přímo na trhu.
MSP, které byly zapojeny do EU projektů, si povšimly i dalších významných pozitivních vlivů, od
zlepšení a zvýšení produktivity, dovedností, kvality nových firemních a tržních produktů a služeb či
nárůstu objemu vývozu. Další uváděné výhody zapojení do EU projektů jsou obšírnější a zahrnují: užší
spolupráci s partnery, prohloubení mezinárodních kontaktů, další nové know-how v oblasti designu
vlastních výrobků/ souborů budoucích patentů a správu větších projektů. Mezi často uváděné výhody
také patří rychlejší vývoj nových standardů, rozšíření stávajících trhů, získání dodatečného externího
financování prostřednictvím přijetí nových rolí v rámci projektu. Nicméně toto použité měřítko kvality
jako výkonnostního inovačního indikátoru se zatím stále ještě neprokázalo a proto doposud nebylo
robustně testováno.
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Výsledky šetření poukazují na výskyt významných nefinančních úspěchů účasti MSP v evropských
projektech, což by mohlo být považováno za důležitější než “tvrdá” inovační měřítka, tj. ta co přímo
souvisejí s příjmy. Pokud je politika Evropské Unie zaměřena na podporu MSP tak, aby tyto
dosahovaly “lukrativních výnosů” v oblasti rozhodujících trhů a prosazení rychlejšího šíření veřejně
financované práce ve stejnou dobu, lze si pak jen velmi obtížně představit, jak dosáhnout zapojení
MSP do EU projektů jinak než prostřednictvím budování kapacit v rámci samotných MSP.
Jak tedy determinovat doporučenou dobrou praxi v EU projektech? Za použití identifikačních měřítek
inovačních výstupů a na základě ratingového systému navrženého evropskými partnery projektu
USEandDIFFUSE bylo možné určit projekty s nejlepší dobrou praxí šíření a užití znalostí. Výzkumný
přístup je záměrně uživatelsky zaměřen tak, aby byl blízký jak akademikům, tak praktickým
uživatelům. Je nezbytné si uvědomit, že kategorie „ostatní“ přilákala pouze 3,3 % respondentů, což
naznačuje, že vybraná měřítka zahrnula a pokryla výstupy, které by MSP spojoval se svým zapojením
se do projektu. Návaznou činností partnerů konsorcia bylo mimo jiné úsilí hodnocení zdokonalovat a
zahrnout užití dobré praxe jakožto příkladu pro ty, kteří by se rádi zapojili do projektu mezi VVO a
MSP a získali finance z Evropských fondů.
Co je tedy v rámci úspěšných projektů považováno za faktory úspěchu a naopak za jeho překážky? Na
základě dotazníkového průzkumu aplikovaného mezi malými a středními podniky zapojenými
Evropských projektů a analýzy získaných výsledků byly identifikovány další překážky v úspěšnosti. Viz
tabulky 7 a 8. Další identifikovanou překážkou úspěchu MSP byla například zpožděná platba záloh
Evropské Komise, která posunula skutečné zahájení projektu a způsobila tržní problém např.
Fragmentaci úsilí, časové a tržní obtíže atd. Přítomnost obou těchto problémů zdůrazňuje potřebu
efektivní správy projektu a správného risk-managementu na počátku projektu. Ačkoliv je jasné, že ne
všechna rizika mohou být rozeznána a předpokládána včas, faktor překážek úspěchu poskytuje
budoucím projektovým manažerům určitý přehled známých rizik, s kterými je potřeba počítat a
vyhodnocovat již v průběhu projektového plánování. Předpoklady tedy poskytují projektovým
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manažerům jakési ukazatele vhodných aktivit, a to od projektového plánování až po běžný
každodenní management, tj. jazykové problémy, kulturní porozumění či dohoda o vlastnictví výstupů.
V této práci je na základě literatury popsán vývoj konceptuálního rámce, který poskytuje přehled
problematik úspěšných výstupů projektů podporovaných Evropskou unií. IDEO rámec je založen na
limitovaném průzkumu literatury pokrývajícím inovační indikátory na firemní úrovni, tento rámec
poskytuje prokazatelná měřítka inovačních výstupů v rámci firemní úrovně a byl otestován
praktickým užitím jak v projektech, tak i při jiných příležitostech. Komparativní analýza rozdílných
mezinárodních zkušeností byla docílena účastí 8 Evropských partnerů v projektu a využitím jejich sítí
k vývoji, procesování a vyhodnocení dotazníku. Vysoká návratnost vyplněných dotazníků svědčí o
robustním pokrytí dotazníku i o měřítku inovačních výstupů, které byly rozpoznány na firemní úrovni.
Druhotná evidence – tj. hodnocení užití dobré praxe – bylo zpracováno a je k dispozici v tištěné i
elektronické podobě, stejně tak i bylo užito v dalších dokumentech a publikacích Evropské Komise.
IDEO rámec a jeho hodnotící systém může být tudíž modifikován a užit s ohledem na identifikaci
dobré praxi a zahrnout tak pouze faktory, které k dobré praxi přispívají, a dále zúročit individuální
měřítka s přihlédnutím k jejich interpretaci na firemní úrovni. Vyprofilování různých typů VVO a MSP
umožnilo vytvořit určitý přehled pro účastníky projektů a bude sloužit rovněž k informování vlády, a
to prostřednictvím šíření informací na Evropské úrovni, rovněž budeme prostřednictvím přímé
diseminace informovat potenciální uživatele výstupů. MSP a organizace VVO, které by rády využily
možností financování z EU zdrojů k dosažení svých cílů, by měly zvážit vlastní postavení, v porovnání
s typy MSP a VVO vyprofilovanými v textu a snažit se o spolupráci s komplementárními partnery.
K dnešnímu dni jsou inovační úspěchy MSP zapojených do projektů EU spolupráce porovnávány,
popisovány či konsolidovány jen velmi vzácně. Tato práce proto diskutovala problematiku aplikované
makroekonomie na daná měřítka úspěchu srovnávaná v rámci inovačních výstupů na podnikové
úrovni a v tomto kontextu, kde se očekává určitá míra spolupráce, existuje společný cíl a veřejný
faktor diktuje řadu ukazatelů.
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7.

Studie inovačního chování českých akademických pracovišť

7.1

Specifičnost českého inovačního prostředí

Není zapotřebí zdůrazňovat, že transfer technologií v určité zemi obecně přispívá ke komerčnímu
využívání výsledků vědeckého výzkumu a k zavádění inovací v rámci ekonomiky340. Hlavním cílem je
přitom vždy zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky dané země341. Již na tomto místě můžeme
předeslat, že v České republice byla řada jednotlivých úspěšných technologických transferů
realizována v rámci spolupráce Technologického centra Akademie věd České republiky s různými
výzkumnými pracovišti, průmyslovými podniky a také s malými a středními inovačními firmami, což je
určité specifikum národního výzkumu, zřejmě determinované komunistickou minulostí země342.
V rámci úvodní diskuze je také nutné definovat pojem transfer technologií v prostředí České
republiky. Především je nutné zdůraznit, že samotný pojem transfer technologií je chápán různě ze
strany různých organizacemi nebo odborníků343 344. Ing. Jiří Janošec, PhD., zástupce vedoucí Skupiny
transferu technologií a podpory podnikání Technologického centra Akademie věd České republiky
v této souvislosti shrnuje, že „… někdo pod něj zahrnuje pouze prodej, respektive nákup licence.
Avšak často bývá transfer technologií definován volněji, a pak zahrnuje i podporu spolupráce mezi
univerzitami a podniky, zejména mezi těmi malými a středními.“345
Eva Kislingerová ve své práci cituje definici transferu znalostí a technologií, která pochází od
švýcarského Spolkového úřadu pro odborné vzdělávání a technologii. Tento transfer lze definovat
jako „… veškeré interakce, které slouží společné znalostní struktuře, předávání znalostí a uplatnění
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znalostí v inovacích.“346 Josef Malý pak k výše uvedenému upřesňuje, že „… v nejobecnější poloze
jsou předmětem transferu technologií výsledky vědy, výzkumu a vývoje, které jedna strana k dispozici
má a druhá strana nikoli a kdy je výhodnější je získat transferem než vlastním úsilím.“347
Ve výše uvedených souvislostech lze za transfer technologií považovat také společný výzkum a vývoj,
realizovaný např. univerzitou a konkrétní firmou, pokud ovšem směřuje k vývoji nové technologie348.
Často se v těchto případech můžeme setkat s takovými fenomény, jako jsou služby venture kapitálu,
spin off firmy či přenos poznatků neboli tzv. knowledge transfer349. Předmětem transferu technologií
je přitom obvykle přenos myšlenek, respektive specifických znalostí350. Tyto procesy se obvykle
odehrávají v rámci spolupráce vysokých škol – či obecně akademické sféry – a sféry komerční či
podnikové351. Cílem této části práce je analýza klíčových aktérů a faktorů, které hrají určitou roli
v úspěšném transferu technologií v České republiky. V kontextu této analýzy se pak pokusíme o
hodnocení národních výzkumných a inovačních strategií.

Význam transferu technologií pro ekonomiku České republiky
Z globálního hlediska lze Českou republiku charakterizovat jako malý stát, přičemž stejné adjektivum
přísluší i její ekonomice352. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu dosahoval v roce 2010 HDP
České republiky v paritě kupní síly celkové výše přibližně 262 miliard amerických dolarů, což České
republice zajistilo až 42. místo ve světovém žebříčku. Před ní se tak ve zmíněném žebříčku
Mezinárodního měnového fondu nacházelo nejen Řecko (37. místo s přibližně 319 miliardami), nýbrž
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i takové státy jako Vietnam (40. místo, 277 miliard) a Peru (41. místo, necelých 277 miliard). Těsně za
ČR se pak ocitnul Bangladéš (43. místo, 261 miliard) nebo Chile (44. místo, 259 miliard).353
Na základě reflexe dosavadního historického vývoje můžeme konstatovat, že technická vyspělost
v souvislosti s ekonomickou vyspělostí určitého státu představují dva nejvýznamnější zdroje nových
technologií. Josef Malý upřesňuje, „… že největší podíl na světové produkci technologií mají
nejrozvinutější ekonomiky. Země, které vytvářejí velké množství nadhodnoty, mohou (musí) část
svého bohatství investovat do rozvoje nových technologií, které jim zpětně umožňují vytvářet
nadhodnotu efektivněji.“354
Česká republika nemá žádné významnější zásoby nerostných surovin, kromě jistého množství
hnědého uhlí a snad uranu. Její spotřebitelský trh je malý, což vynikne již ve srovnání se sousedním
Polskem a pracovní sílu České republiky nelze označit jako levnou355. Stát tedy svou ekonomickou
budoucnost může stavět pouze na optimální kombinaci kvalifikované pracovní síly a výrobě produktů
s vyšší přidanou hodnotou356. Jako efektivní cesta k dosažení tohoto cíle se jeví investice do vzdělání,
vědeckého výzkumu a inovací357.
Aplikace konkrétních inovací do ekonomiky lze přitom realizovat několika způsoby358. Zásadní význam
má přitom iniciativa soukromého sektoru, která může být realizována buď vlastním přičiněním, nebo
v těsné spolupráci s dalšími subjekty359. Mezi nimi je třeba zmínit především univerzity, další vysoké
školy, výzkumné ústavy a další vědecká pracoviště. Aplikace inovací do ekonomiky ČR však může být
realizována také prostřednictvím nákupu určité technologie či výrobního postupu nebo navázáním
spolupráce se zahraničním subjektem360. Lze konstatovat, že v řadě případů je jednodušší a rychlejší,
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když si firma potřebnou technologii nebo její část koupí, než aby investovala do relativně
zdlouhavého a riskantního výzkumu.
Transfer technologií se pak stává efektivním prostředkem, pouze když díky němu může soukromý
subjekt rychle uspokojit své potřeby.361 V rámci této kapitoly je nutné zodpovědět otázku, zda se
komerčním subjektům v České republice daří v oblasti transferu technologií? Obecně lze konstatovat,
že ty firmy, které technologické inovace chápou jako nutnou podmínku svého dalšího rozvoje a
ekonomické expanze, o jejich transfer usilují nebo se o něj alespoň zajímají362. Ve stále náročnějším
konkurenčním prostředí mohou jednotlivé firmy uspět především prostřednictvím zlepšování
technických parametrů a růstem znalostí363. Situace se však jeví tak, že firem, které efektivně usilují o
inovace, je v České republice stále relativně málo. Většina exportérů z řad malých a středních
podniků v současné době stále spoléhá na zastaralé konkurenční výhody, jako je tradice a cena364.
Na základě výsledků empirického výzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků České
republiky, který byl realizován v roce 2010, pouhých 11 % tuzemských firem spatřuje svůj rozvojový
potenciál v inovacích a moderních technologiích365. Tento výsledek je nutné považovat za nepříliš
povzbudivý nebo neperspektivní. Musíme jej totiž konfrontovat se skutečností globalizovaných trhů,
na kterých se velmi mnoho producentů snaží prosadit především relativně nízkou cenou366.
Ing. Jiří Janošec, PhD., zástupce vedoucí Skupiny transferu technologií a podpory podnikání
Technologického centra Akademie věd České republiky k tomu dodává: „Někdy se tvrdí, že máme
dobrou geografickou polohu, nicméně z hlediska byznysu není problém vyrobit stejné zboží v některé
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z nedaleko ležících východoevropských zemí, jež jsou možná geograficky položeny hůř, nicméně
požadované komponenty vyrobí a dodají za poloviční cenu.“367

Klíčoví veřejní aktéři technologického transferu v ČR
V rámci České republiky se v oblasti transferu technologií kromě vlastních TT kanceláří VVO profiluje
relativně velká skupina ziskových i neziskových organizací, které si kladou za cíl podporovat inovace a
transfer technologií. Mezi tyto aktéry patří: Technologické centrum AVČR, Regionální kontaktní
organizace pro podporu TT a inovací, CzechInvest a regionální centra pro TT.
Centra transferu technologií představují základní organizační prvek systému komercializace výsledků
výzkumu a vývoje368. Tato centra přitom naplňují potřeby jedné nebo několika regionálních
výzkumných organizací369. V rámci institucionálního zakotvení Centra transferu technologií působí
typicky buď jako vnitřní útvar nějaké již existující výzkumné organizace, nebo jako specifický externí
subjekt, který je založený určitou výzkumnou organizací nebo společně skupinou několika
výzkumných organizací370. Role a zodpovědnosti Center transferu technologií vyplývají ze skutečnosti,
že se jedná o specifické výzkumné organizace a spočívají v následujících činnostech:371
1. vytvoření systému, který nastavuje, stabilizuje a dále rozvíjí pravidla transferu technologií
výzkumné organizace nebo skupiny výzkumných organizací směrem k aplikační sféře a zároveň
průběžné vyhodnocování a podpora využití komerčních příležitostí uvnitř výzkumné organizace;
2. vyhledávání a vyhodnocování komerčního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje, zajištění
formální ochrany práv k duševnímu vlastnictví spojeného s jeho výsledky;
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3. vyhledávání potenciálních partnerů pro komercializaci, a to jak potenciálních klientů tak i
facilitátorů dosažení komercializace, zajištění obchodních jednání a další činností vedoucí k
vlastnímu komercializačnímu kroku. Jedná se např. o postoupení licence, založení technologicky
orientované firmy atd.;
4. zajištění interní i externí komunikace spojené s transferem technologií, zajištění sběru a sdílení
informací významných či strategických pro transfer technologií, nebo pro strategii VVO;
5. komunikace a spolupráce s partnery regionálního systému pro komercializaci výsledků výzkumu
a vývoje, především pak s profesními asociacemi, technologickými platformami atd.

Jako další významné aktéry transferu technologií v České republice je nutné zmínit podnikatelské
inkubátory a vědecké parky372, které náleží mezi již osvědčené a fungující institucionální nástroje373.
Je možné zobecnit, že podnikatelské inkubátory a vědecké parky se v České republice významným
způsobem podílejí na podpoře inovací, kreativity, rozvoje podnikatelského prostředí v jednotlivých
regionech a transferu know how z mateřských institucí374.
Na základě zahraničních zkušeností lze konstatovat, že podnikatelské inkubátory a vědecké parky
svým komplexem služeb a selektivní politikou dokážou výrazným způsobem zvýšit pravděpodobnost
úspěchu začínajících firem při jejich vstupu na trh a překonání tzv. údolí smrti, což je z ekonomického
hlediska období záporného kumulovaného cash-flow375. Firem, které zkrachují po prvních pěti letech
existence po využití služeb inkubátoru, je pouze okolo 10 až 20 %, což je mnohem méně než u firem,
které tyto služby nevyužijí.376 Josef Šavel a Irena Štěpařová v této kategorii aktérů transferu
technologií v České republice rozlišují vědecko-technické parky, vědecké parky, technologické parky a
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podnikatelská a inovační centra377. Je však zřejmé, že všechny tyto aktéry lze zahrnout do širší
kategorie, kterou jsme výše označili jako podnikatelské inkubátory a vědecké parky378. Např.
k technologickým parkům zmínění autoři uvádějí, že „… působí v praxi zejména v těchto formách:
technologická centra, techno-parky apod. Jejich hlavním posláním je podpora technologického
transferu a rozvoje high tech … především v oblastech mikroelektroniky, komunikační techniky,
biotechnologie, ekotechnologie, nových materiálů apod.“379

Důležitou součástí podnikatelských

inkubátorů je poskytování portfolia služeb, které zahrnuje zejména:380 381 382 383
1. zvýhodněný pronájem kancelářských prostor;
2. možnost využití kontaktů (tzv. networking, vazba na vývojové a výzkumné instituce atd.);
3. poradenství, tzv. koučing a popřípadě i vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí pro byznys;
4. asistence se zpracováním a naplňováním milníků byznys konceptu a tzv. byznys plánu.
Technologické centrum Akademie věd ČR je instituci, která se zabývá problematikou transferu
technologií. Tímto způsobem se podílí na komerčním využívání výsledků vědeckého výzkumu a na
následném zavádění jednotlivých technologických inovací v praxi. Technologické centrum Akademie
věd ČR v této souvislosti jako hlavní cíl sleduje zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu,
přičemž současně akceptuje uplatňování principů udržitelného rozvoje.
Technologické centrum Akademie věd ČR se obecně zaměřuje na spolupráci s výzkumnými pracovišti
a průmyslovými podniky, a to především s malými a středními inovačními firmami. Dále však nabízí
řadu specializovaných služeb, jako je zejména přístup k mezinárodním databázím nových technologií
nabízených ke komerčnímu využití, mezinárodní komercializace výsledků výzkumu, vyhledávání

377

Bureš,
J.
Podpora
podnikání
MSP
v
oblasti
inovací.
2012.
Dostupné
online
na:
http://is.muni.cz/th/134807/pravf_m/Diplomova_prace_Bures_komplet_k_odevzdani__tisk_.pdf. Citováno dne 27.9.2013.
378
Klímová, V., Žítek, V. Role podnikatelských inkubátorů při vzniku a rozvoji inovačních firem. Podmínky podnikatelské
úspěsnosti inovace. Praha: Soukromá vysoká škole ekonomických studií, 2006, s. 45-52.
379
Šavel, J., Štěpařová, I. Elektrotechnologie v praxi. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 25. ISBN 978-80-247-292-99.
380
Sova, J. Podpora inovací, transferu znalostí a technologií. EC. Consulting. 2012. Dostupné online na:
http://www.ecconsulting.cz/podpora-inovaci-transferu-znalosti-a-technologii.html. Citováno dne 14. 12. 2012.
381
Sarfraz, M. A. Assessing and managing the university technology business incubator: an integrative framework. Journal of
business venturing, 1997, 12.4: 251-285.
382
Bollingtoft, A., Ulhoi, J. P. The networked business incubator—leveraging entrepreneurial agency? Journal of business
venturing, 2005, 20.2: 265-290.
383
Sarfraz, M. A. The university business incubator: a strategy for developing new research/technology-based firms. The
Journal of High Technology Management Research, 1996, 7.2: 191-208.

98 / 202

licenčních a strategických partnerů, konzultace k ochraně duševního vlastnictví, agenda licenčních
smluv, vyhledání partnerů pro výrobní spolupráci, informace o programech EU na podporu cíleného
výzkumu a vývoje a pomoc při přípravě projektů pro tyto programy, vyhledání odborníků pro cílený
výzkum na zakázku, vyhledání partnerů pro společný výzkum a vývoj a vzdělávací aktivity.384
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7.2

Volba modelových univerzit pro případové studie

S ohledem na dříve identifikované ’měkké‘ faktory úspěšných inovací jsme tyto aplikovali také při
volbě tří zástupců veřejných vysokých škol pro popis v rámci případových studií. Do primárního
screeningu byly zařazeny všechny veřejné vysoké školy, které jsou registrovanými producenty
výzkumných výsledků, které pravidelně uvádějí do národního Registru informací výzkumu a vývoje a
které jsou na seznamu veřejných vysokých škol.
Jako klíčové sledované faktory ‚úspěšných‘ univerzit byly sledovány tyto parametry registrovaných
výsledků výzkumu za posledních pět let (2007 – 2011): počet patentů, užitných vzorů a metodik;
počet projektů kolaborativního charakteru. Každému jednotlivému typu výsledku byla přiřazena míra
významnosti daného kritéria, která byla použita pro výpočet výsledného bodového ohodnocení
inovačního potenciálu konkrétní univerzity.
Pro účely výběru tří nejúspěšnějších inovačních univerzit nebyly hodnoceny tzv. RIV body, ale počty
registrovaných výsledků, proto abychom do sledování zahrnuli maximální spektrum inovačních
aktivit. Na základě výsledků studie USEandDIFFUSE jsme významnost jednotlivých sledovaných
inovačních faktorů oškálovali takto: (i) počet patentů mezinárodních 100%, národních 60%, užitných
vzorů a metodik 50%; počet projektů kolaborativního charakteru 80% a každý získaný záznam daného
charakteru registrovaný pro jednotlivé subjekty v RIV byl násoben hodnotou 1 – 0,5 pro zohlednění
relativní bodové váhy daného kritéria.
Výsledek za každou jednotlivou organizaci byl pak vztažen na počet zaměstnanců, abychom byli
schopni porovnat skutečnou míru inovačního zaměření dané univerzity, vztaženou na srovnatelnou
míru (tj. počet akademických zaměstnanců ve FTE v roce 2011, na základě výročních zpráv,
zveřejňovaných jednotlivými veřejnými vysokými školami).
Do vstupní analýzy byly zařazeny všechny veřejné vysoké školy, registrované v současnosti v ČR:
Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Česká zemědělská
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univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Janáčkova akademie múzických umění
v Brně, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova
univerzita v Brně, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita
v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita
Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká
škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze,
Vysoké učení technické v Brně, Západočeská univerzita v Plzni a Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Vzhledem k charakteru a nastavení disertační práce hned v úvodu z analýzy byly vyřazeny humanitně
a umělecky orientované veřejné vysoké školy, které v oblasti sledovaných monitorovacích indikátorů
vykazují minimální hodnoty. V rámci hodnocení se také jasně ukázalo problematické nastavení
fungování větších univerzit, zejména takových, které pokrývají široké spektrum oborů od technických
přes humanitní a filosofické směry. Vztažením výsledného výsledku na jednotku ‚FTE zaměstnaného
akademického pracovníka‘ byla eliminována relativní výhoda velkých organizací, které jsou díky své
velikosti často schopny kumulovat větší kritické množství zdrojů a v kratším časovém horizontu.
Jako jednoznačně nejvhodnější organizační strategie, se tedy v rámci analýzy zaměřené na výběr tří
nejúspěšnějších modelů inovačního chování univerzit, jeví regionální, úzce technologicky orientovaná
veřejná vysoká škola, která je schopna udržovat velké množství regionálních a nadregionálních
spoluprací na špičkové technologické úrovni.
Z hlediska výše uvedených kritérií tedy byly nejlépe hodnoceny tyto tři organizace: Univerzita Karlova
v Praze, České vysoké učení technické v Praze, a Technická univerzita v Liberci. Tyto tři veřejné vysoké
školy tedy byly v rámci výzkumného projektu podrobeny návazné analýze formou případových studií,
které jsou prezentovány v další části sedmé kapitoly této práce, teoreticko-metodologický přístup ke
zpracování případových studií je diskutován v následující podkapitole.
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7.3

Metodologie zpracování případových studií

Metodologie případových studií patří mezi ustálené směry kvalitativního výzkumu a lze dokonce říci,
že od šedesátých let dvacátého století zažívá jakousi renesanci a dochází k rozvoji metodických
přístupů k případovým studiím, jejich větší přijatelnosti akademickou komunitou a v neposlední řadě i
k tvorbě více rigorózních postupů k tvorbě a prezentaci výzkumných případových studií. Postup při
rigorózním výzkumu pomocí případových studií lze strukturovaně představit pomocí tabulky.
Postupové kroky

Odpovídá na otázky

Hodnocení vhodnosti metodologie

Je výzkumná případová studie adekvátním nástrojem k
řešení daného výzkumného problému?

Výběr metody sběru dat

Které údaje a jak se budou k dané případové studii sbírat?
Jaká záznamová média je nezbytné použít s ohledem na
zkoumaný problém?

Stanovení výzkumného vzorku

Které výzkumné subjekty budou osloveny? Jaká metoda
výběru výzkumného vzorku bude uplatněna? Jaký bude
počet případů?

Vytvoření protokolu případové studie

Jaké jsou základní údaje o výzkumném projektu? Které
procedury budou prováděny během výzkumné návštěvy?
Jaké budou kladeny otázky a projednávána témata? Jaké
budou použity analytické procedury? S čím je nutno
účastníka výzkumu seznámit?

Návštěva výzkumného subjektu

Byly před návštěvou dostupné všechny sekundární údaje
o subjektu? Byly získány informace o výzkumném
problému? Je evidence dostatečná?

Zpracování získané evidence

Jsou všechny údaje transkribovány? Neztratila se žádná
evidence? Kontrolovalo se, že transkript se shoduje s
nahrávkami?

Analýza v rámci případové studie

Lze v evidenci vypozorovat kauzální vazby? Odpovídají
tyto vazby teoretickým poznatkům nebo jim odporují?

Analýza mezi případovými studiemi

Objevují se obdobná témata a obdobné kauzální vztahy
ve více případových studiích? Jsou nějaké případy
výjimečné a proč?

Napsání případových studií

Poskytuje výzkumná zpráva dostatek informací pro
nezaujatého čtenáře? Demonstrují dostatečně vybrané
úryvky z evidence popisované vztahy, vazby a témata?

Vyvození výzkumných závěrů

Lze zobecnit závěry analýz? Jsou v souladu nebo v rozporu
se současným stavem poznání?

Tab. 10: Ilustruje metodiku upravenou dle: ŠTRACH, Pavel. Tvorba výukových a výzkumných případových studií. Acta Oeconomica Pragensia,
2007, 15.3: 22-36
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Podmínky indikující, že výzkumná případová studie je nejvhodnějším metodologickým nástrojem pro
provedení hloubkové kontextové analýzy specifického jevu nebo situace, které jsou buď ojedinělé,
nebo se vyskytují jen v malém počtu385, složitost zkoumaných jevů ústící v nutnost analyzovat případy
celistvě386 a využití logické indukce k rozšíření úhlu pohledu na daný zkoumaný problém387. I jeden
jediný zkoumaný případ je považován za vhodný, pokud vede k odhalení nových teoretických vazeb a
relativizaci vazeb v daném čase ustálených388. Odkrývání nových teoretických pohledů, spíše než
potvrzování či ověřování existujících teorií, by mělo vést k zapojení kvalitativních výzkumných
metod389. Případové studie se hodí k průzkumnému, popisnému a vysvětlujícímu typu výzkumů390 a
zejména ke konstrukci teoretických perspektiv391. Sběr dat v oblasti případových studií může být
prováděn pomocí interview, návštěv, prostřednictvím pozorování, sběrem sekundárních údajů či
etnografickým zapojením výzkumníka do zkoumané reality392

393

. Techniky sběru dat pak musí

odpovídat zvolenému výzkumnému paradigmatu394.
Jak již bylo uvedeno, někteří autoři (např. Dyer – Wilkins, 1991) považují i jeden výjimečný případ za
dostatečný, avšak otázky výzkumného vzorku patří v metodologii případových studií vůbec k
nejpalčivějším a nejdiskutovanějším. Eisenhardt (1991) navrhuje, že případových studií by mělo být
právě tolik, aby byl zkoumaný problém „teoreticky saturován“ a uvádí jako vhodný počet tři až deset
případových studií395 - pro účely této výzkumné práce byla zvolena minimalistická varianta zpracování
tří případových studií jako dostačující.
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7.4

Analýza prostředí pro transfer technologií na českých univerzitách

Klíčovým programovým dokumentem, který povinně zpracovávají vysoké školy je tzv. Dlouhodobý
záměr, vypracovávaný dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (zákon o VŠ), ve znění
pozdějších předpisů. Konkrétně v § 21 odst. 1 písm. b) 29 tento zákon stanovuje těmto subjektům
povinnost zpracovat a zveřejnit dlouhodobý záměr ve formátu a časovém rámci, který stanoví ministr
školství mládeže a tělovýchovy. V obecné rovině by Dlouhodobý záměr měl stanovovat cíle VŠ v
oblasti vzdělávání, VaV a spolupráce s aplikační sférou a také jasné strategie pro jejich dosažení. Pro
analýzu prostředí transferu technologií na českých veřejných vysokých školách tedy byla primárně
věnována detailní pozornost primárně těmto dokumentům, a teprve později bylo realizováno terénní
šetření vedené až na úroveň jednotlivých fakult.

Obsahová analýza Dlouhodobých záměrů vybraných vysokých škol
S cílem vyhodnocení strategií transferu technologií a komercializace bylo analyzováno celkem 22
Dlouhodobých záměrů (tj. 22 individuálních univerzit) platných pro období 2011-2015. Je ovšem
třeba konstatovat, že oblast spolupráce s aplikační sférou a transferu technologií je ve většině
analyzovaných Dlouhodobých záměrů poměrně sporadicky rozpracována. Části záměrů, někdy i celé
odstavce jsou téměř doslovně převzaté z obdobných dokumentů Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT). Na základě výše uvedeného zjištění je tedy možné konstatovat, že u velké
většiny vysokých škol byla tato problematika do Dlouhodobého záměru zařazena jen z toho důvodu,
že se jednalo o mandatorní požadavek MŠMT, nikoliv z toho důvodu, že by spolupráce s aplikační
sférou a transfer technologií byl těmito organizacemi vnímán jako důležitý zdroj příjmů a příležitostí,
které mohou sloužit pro definování orientace a dalšího směřování vlastních výzkumných aktivit, nebo
ke zkvalitnění studijních oborů díky jejich návaznosti na praxi. Zkreslené chápání spolupráce se
soukromým sektorem jako relativně málo klíčového také potvrzuje skutečnost, že pouze 6
zkoumaných vysokých škol mělo tuto problematiku diskutováno přímo ve svém Dlouhodobém
záměru.
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Druhým významným zjištěním byla skutečnost, že velká většina analyzovaných Dlouhodobých záměrů
neobsahovala k deklarovaným cílům komercializace žádné nástroje pro realizaci těchto cílů. V praxi
analyzovaných dokumentů se pak v drtivé většině případů jednalo o uvedení odkazu na příslušná
opatření Operačních programů a výstupy projektu EF-TRANS, podpořeného ze zdrojů Evropského
sociálního fondu. Z diskutovaných formulací respondentů výzkumu lze konstatovat, že navíc výstupy
realizace projektu EF-TRANS očekávají vysoké školy nekriticky a neodůvodněně velmi pozitivně, jako
jakousi perfektní metodiku, kterou ‚pouze‘ převezmou, čímž dosáhnou realizace efektivního transferu
technologií a komercializace výsledků jejich výzkumných aktivit.
Mezi nejčastěji vyzdvihovanými formami spolupráce respondentů se soukromým sektorem je
jednoznačně zapojení odborníků z praxe do výukových aktivit, dále se objevovalo zajištění odborných
stáží v komerčním sektoru pro magisterské a doktorské studenty a inovace/ úprava nabízených
studijních oborů dle požadavků praxe - všechny tyto tři formy spolupráce s aplikačním sektorem
patřily mezi nejčastější (shodně je označilo 20 dotazovaných univerzit, což je cca 90,9% respondentů).
Popis těchto forem spolupráce je obvykle doslova převzat z původního dokumentu publikovaného
MŠMT, a je proto otázkou, do jaké míry jsou VŠ skutečně připraveny tyto priority realizovat. Další
neopominutelnou skutečností je také fakt, že tyto typy spolupráce, ač jsou pro vzdělávací aspekt
vysokých škol vysoce žádoucí, nepředstavují ovšem významný zdroj finančních prostředků pro
fungování školy. Ačkoli tyto formy spolupráce představují významný přínos k nárůstu kvality
vysokoškolské výuky, jelikož se jedná o přenos poznatků a informací z firem do akademické sféry,
nelze je vnímat jako efektivní pro přenos výsledků VaV druhým směrem - tedy z akademické sféry do
aplikační praxe. Takováto forma spolupráce s aplikačním sektorem je neoddiskutovatelně přínosná
pro VŠ v oblasti nárůstu uplatnitelnosti vysokoškolských absolventů v praxi a pro rozšíření
kompetencí a zkušeností studentů a absolventů s běžným pracovním prostředím, a to zejména v
oblasti firemní kultury, nebo procesního řízení komplexních komerčních projektů a zakázek.
Další, často uváděný formát spolupráce s aplikačním sektorem, je zapojení excelentních odborníků z
praxe do mentoringu a supervize studentských prací a také vypisování individuálních témat těchto
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prací striktně dle propozic partnerů z aplikačního sektoru. Takováto strategie je sice
neoddiskutovatelně přínosná jak z hlediska připravenosti absolventů, tak pro aplikační sektor, ale
analyzované Dlouhodobé záměry tedy de facto vůbec neřeší problematiku transferu technologií,
ochrany duševního vlastnictví a obchodního tajemství, které jsou pro případ spolupráce
akademického a soukromého sektoru naprosto esenciální.
Problematika transferu technologií a znalostí generovaných na vysokých školách z veřejných zdrojů
(především ze strukturálních fondů EU) do soukromého sektoru je již relativně dlouhou dobu řešena,
a to zejména díky podpoře těchto organizací ze Strukturálních fondů. Přestože se rozhodně nejedná o
problematiku novou, většina univerzitních respondentů potvrdila (59,1 %, tj. 13 univerzit), že plánuje
svá pracoviště pro transfer technologií dále rozvíjet a etablovat jejich služby v průběhu nejbližších let.
Je s podivem, že tyto odpovědi jsme získali i od respondentů, kteří již pracoviště pro transfer
technologií mají již několik let v provozu (např. České vysoké učení technické v Praze, Univerzita
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) - z odpovědí tohoto typu lze usuzovat, že
stávající pracoviště doposud nefungují tak, jak jejich klienti očekávají.
Rovných 50,0 % (tj. 11 respondentů) univerzit chce primárně využít prostředky poskytované ze
Strukturálních fondů za účelem vybudování kompetencí a infrastruktury pro přenos poznatků a
technologií do aplikační praxe. U těch organizací, kde již obdobná pracoviště byla vytvořena, pak lze
předpokládat, že prostředky Strukturálních fondů budou využity k rozvoji a rozšiřování služeb
poskytovaných těmito centry stejně tak jako jejich vzdělávacích aktivit, případně pak pro zajištění
udržitelnosti jejich fungování.
Na základě podrobné obsahové analýzy Dlouhodobých záměrů diskutovaných univerzit je možné
usuzovat, že některá pracoviště pro podporu komercializace, nebo podnikatelské inkubátory často
nefungují dle původního záměru, je problém s měřením výstupů a efektivity pracoviště a neposlední
řadě chybí i ekonomické rationale pro jejich fungování v období, kdy skončí masivní dotace těchto
činností z prostředků Strukturálních fondů. Z oslovených respondentů pouze 4 univerzity odpověděly,
že průběžně vyhodnocují efektivitu fungování svého centra transferu technologií a předpokládají jeho
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dlouhodobou udržitelnost, dalších 8 univerzit (tj. cca 36,4 % respondentů) zvažuje svou účast na
vědecko-technických parcích, v podnikatelských inkubátorech a pracovištích pro transfer technologií
a know how, které nebyly primárně vytvořeny univerzitou a jejími zaměstnanci. Žádný z uvedených
respondentů ale nebyl schopen jednoznačně definovat, co od takového vstupu do externí
infrastruktury pro transfer technologií vlastně očekává.
Z analýzy Dlouhodobých záměrů mimo jiné vyplynulo, že pouze jen 2 univerzity plánují založení
samostatného fondu pro komercializaci, který by organizaci umožňoval mobilizovat finanční zdroje za
tímto účelem a to nezávisle na dostupnosti účelových dotačních prostředků. Z Dlouhodobých záměrů
také plyne, že pouze čtyři univerzity mají podporu zakládání spin-off firem jako jednu z tematických
priorit komercializace, nicméně vzhledem k existenci institucionálních bariér jejich zakládání je
vysoce diskutabilní, zda se jedná realizovatelnou prioritu strategického rozvoje vysoké školy, nebo jen
deklaratorní prohlášení převzaté z původního strategického dokumentu MŠMT.
Dlouhodobé záměry také ukázaly, že pouze 4 univerzity deklarují zájem o rozvoj dlouhodobé
spolupráce s podniky, přičemž z údajů uvedených v Dlouhodobém záměru není možné posoudit, o
jakou konkrétní formu spolupráce se typicky jedná. Realizaci smluvního výzkumu pak řeší
Dlouhodobé záměry pouze 5ti univerzit, mezi které patří jak menší regionální univerzity, tak hráči
mezinárodního významu - vzhledem k tomu, že většina univerzit v současné době již nějakou formu
smluvního výzkumu již realizuje, lze usuzovat, že neuvedení smluvního výzkumu je ve většině
Dlouhodobých záměrů spíše administrativní chybou, než skutečností, že by dotčená VŠ nerealizovala
smluvní výzkum. Některé (4) univerzity plánují strategicky využívat pracovní pozice svých absolventů,
zaměstnaných v soukromých podnicích, a to pro získávání výzkumných a odborných zakázek od
takových podniků a samozřejmě také k posílení institucionální spolupráce.
Relativně silný zájem vykazují zkoumané univerzity v oblasti podpory projektů společných s partnery
z aplikačního sektoru, které jsou obvykle financovány z národních veřejných programů a dotačních
titulů - tyto formy spolupráce s aplikačním sektorem deklaruje cíleně podporovat 9 univerzit.
Z Dlouhodobých záměrů VŠ také vyplynula obecná tendence maximalizovat zisk z počtu

107 / 202

registrovaných RIV bodů, které jednak vypovídají o produktivitě organizace a jednak jsou přímým
důsledkem zejména publikační aktivity akademických pracovníků. Z této tendence pak lze usuzovat
spíše na strategie VŠ zaměřené na získání prakticky jakýchkoliv dostupných veřejných zdrojů účelově
určených na výzkum a vývoj, a pokud je podmínkou jejich udělení také zapojení průmyslového, pak
jsou akademické výzkumné týmy takovéto podmínky formálně akceptovat. Formální akceptace
spolupráce ovšem nemá vazbu na její skutečnou efektivitu a lze tak i nadále očekávat realizaci
některých projektů pouze z důvodů dostupnosti veřejných zdrojů - toto je v současnosti do velké míry
autorčina spekulace postavená na výsledku studie USEandDIFFUSE, kterou nelze plně výzkumně
ověřit, a to z důvodu doposud neexistujícího hodnocení ukončených dotačních programů.
Z dalších typů spolupráce se v Dlouhodobých záměrech objevuje zejména rozvoj poradenské činnosti
pro regionální aktéry (zejména podniky), tuto formu nabídky expertních služeb deklarují podporovat
a dále rozvíjet celkem 4 univerzity. Kromě poskytování expertních služeb další 3 univerzity ve svém
záměru deklarují zájem o pořádání technologických workshopů pro firmy, které by jim umožnily
propagovat potenciál nově vyvíjených technologií mezi potenciálními odběrateli z aplikačního
sektoru. Detailní popis formátu těchto workshopů a jejich výstupů ale obvykle chybí.
Dlouhodobé záměry také ukazují relativně nízký zájem o rozvoj propagace univerzit směrem
k aplikačnímu sektoru (jakousi formu propagace plánuje pouze 7 univerzit), lze proto konstatovat že
univerzity zjevně podceňují marketing jako nástroj pro efektivní nabídku vlastních poznatků a služeb.
Je poněkud překvapivé, že ač se o nízkých platech akademických pracovníků poměrně široce
diskutuje, tak v Dlouhodobých záměrech prakticky úplně chybí rozvoj motivačního systému pro
výzkumníky a akademické pracovníky, který by je motivoval pro silnější formy spolupráce s podniky z analýzy Dlouhodobých záměrů plyne, že pouze 3 univerzity reálně uvažují o zavedení
meritokratického motivačního systému pro své zaměstnance, tak aby tito vytvářeli aplikovatelné
poznatky a usilovali o jejich převedení do praxe. V tomto směru u většiny Dlouhodobých záměrů
jednoznačně převládá motivace založená na maximalizaci počtu bodů pro hodnocení organizací
Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
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Obsahová analýza Dlouhodobých záměrů vysokých škol ukázala, že tato problematika je řešena
pouze povrchně a návazné rozhovory vedené přímo s akademickými pracovníky ukázaly poměrně
heterogenní praxi v oblasti transferu technologií, zejména co se týká stanovení nedotované ceny
výzkumu, nebo reálných finančních příjmů z realizované kolaborativní spolupráce. Dlouhodobé
záměry nejčastěji obsahují pouze obecnou proklamaci o otevřenosti a zájmu organizace ke spolupráci
s aplikačním sektorem, nicméně bez uvedení konkrétních cílů a jakékoliv identifikace možných
nástrojů, díky kterým by bylo možné rozvoj spolupráce s aplikační sférou realizovat. Jako jediný
takový konkrétní nástroj lze uvést využití prostředků Strukturálních fondů, který univerzity ve svých
Dlouhodobých záměrech často předpokládají. Jeho praktickou nevýhodou je ale udržitelnost takto
vybudované infrastruktury pro transfer technologií v době následující po štědré dostupnosti
veřejných dotací, protože často součástí tohoto plánu není proaktivní přístup k vyhledávání možností
nových forem komerční spolupráce. V žádném z analyzovaných dokumentů pak nebyla identifikována
opravdu jasná vize rozvoje konkrétní oblasti spolupráce v určitém časovém horizontu, ani nebyly
jasně popsány hlavní faktory a nástroje pro úspěšnou realizaci přenosu poznatků do praxe, ani nebyl
naznačen systém evaluace efektivity spolupráce se subjekty z komerční sféry. Vzhledem k tomu, že
obsahová analýza Dlouhodobých záměrů veřejných vysokých škol neposkytla pro účely této práce
dostatečná kvalitativní data o prostředí pro transfer technologií na VŠ, bylo návazně realizováno
detailní dotazníkové šetření (dotazník je uveden v příloze této disertační práce).

Zpracování a výsledky dotazníkového šetření
Abychom pro účely studie získali maximální možný zásah mezi potenciálními respondenty, bylo
rozesláno více než 100 strukturovaných dotazníků na jednotlivé fakulty univerzit, jejichž Dlouhodobý
záměr byl podroben obsahové analýze v prvním kroku. Na tuto žádost o spolupráci a poskytnutí
informací jsme získali celkem 67 úplně vypracovaných odpovědí, které byly díky otevřenému formátu
konstrukce dotazníku, značně heterogenní a ne vždy se přímo vztahovaly k položenému dotazu.
V případě takovýchto dotazníků pak byl veden návazný strukturovaný rozhovor, který umožnil lepší
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vytěžení a pochopení kvalitativních informací. Zejména dotazy směřované do vnitro-organizačních
záležitostí univerzit se ukázaly jako citlivé a často jsme proto dostali odpověď, že interními předpisy
ohledně transferu technologií organizace sice disponuje, ale není ochotna je na požádání poskytnout
k další analýze. Prezentovaná analýza odpovědí na realizované dotazníkové šetření je tedy ve výše
uvedeném smyslu zatížena nutnou mírou generalizace získaných informací.
Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že více než polovina (53,7 % respondentů) uvedla, že jejich
organizace v současné době nedisponuje vůbec žádným interním předpisem zaměřeným specificky
na oblast spolupráce s aplikačním sektorem, nebo na oblast transferu technologií. Při pátrání po
důvodech neexistence takových dokumentů jsme byli konfrontováni s těmito argumenty:
•

organizace se primárně zabývají základním výzkumem, proto je počet aplikovatelných
výsledků nízký a akademičtí pracovníci se tak převážně věnují získávání institucionálních
prostředků na výzkum a vývoj,

•

celkem 9 respondentů uvedlo, že se primárně nezabývají technickým výzkumem (umělecky a
humanitně zaměřené fakulty),

•

pět individuálních respondentů uvedlo, že strategie pro spolupráci s aplikační sférou pro
jejich organizační jednotku je zbytečná, protože tato strategie je uvedena v dlouhodobém
záměru celé organizace a jeho každoročních aktualizacích,

•

někteří respondenti konstatovali, že existující spolupráce s aplikační sférou běží na vysoké
úrovni již v současné době, není proto třeba ji dále upřesňovat vnitřními směrnicemi,

•

materiály tohoto charakteru běžně připravuje vedení univerzity a neprobíhá tedy vůbec na
fakultní úrovni,

•

interní směrnice a metodiky se v současné době připravují, předpokládá se jejich příprava
v rámci projektu podpořeného ze zdrojů Strukturálních fondů,

•

existuje institucionální spolupráce s externím centrem pro transfer technologií, které činnosti
pro fakultu zajišťuje na základě smlouvy; případně si výzkumníci TT zajišťují individuálně přes
externí subjekt.
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Jen přibližně 18% respondentů konstatovalo, že organizace disponuje jedním, nebo více interních
metodických materiálů a vnitřních předpisů. Odpovědi těchto respondentů byly značně heterogenní,
nicméně v zásadě je shrnují následující konstatování:
1. relevantní vnitřní směrnice a metodické postupy jsou součástí jiného strategického/
metodického dokumentu (např. Dlouhodobý záměr univerzity),
2. transfer technologií v zásadě upravuje interní směrnice o tzv. ‚doplňkové činnosti‘ což je
administrativně jistě užitečný dokument, nicméně nezabývá se strategickými otázkami
transferu technologií (např. otázka práv duševního vlastnictví, strategie prodeje licencí)
3. osobní motivace výzkumníků je obvykle řešena systémově v rámci kariérního řádu fakulty a/
nebo formou jednorázově udílených odměn za výsledky VaV, jejichž výše často není
systematizována formou interní směrnice, ale je řešena na ad hoc bázi.
Celkem 17,5% respondentů uvedlo, že pro management spolupráce s aplikační sférou, transfer
technologií, komercializaci a formu motivace výzkumných pracovníků používá platný předpis vydaný
na administrativní úrovni rektorátu univerzity, nebo se jedná vnitřní pracovní postupy a metodické
materiály centra pro přenos technologií a poznatků. Ty fakulty, které prokázaly existenci vnitřních
směrnic a metodických postupů pro TT, ty pak také vykazovaly jednak vyšší míru příjmů ze soukromé
sféry a jednak také následující charakteristické parametry:
•

v rámci organizace existuje centrum, které aktivity v oblasti komercializace výsledků VaV
interně pro výzkumné pracovníky zajišťuje,

•

fungování a další rozvoj nabídky služeb centra pro přenos poznatků a technologií je vázáno na
dostupnost externích dotačních prostředků (nejčastěji Strukturální fondy, OP VaVpI), o
interním způsobu financování organizace v současné chvíli ale obvykle neuvažuje,

•

za klíčový faktor motivace výzkumníků pro spolupráci s aplikační sférou je zpravidla
považován interní mzdový předpis, který v souladu se směrnicí o rozdělení zisků plynoucích
ze spolupráce s aplikačním sektorem, je dle názoru většiny respondentů dostačující.
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Co se týká skutečného využití interních směrnic, nebo strategií spojených s transferem technologií,
neposkytlo šetření mezi respondenty významnou zpětnou vazbu. Pokud totiž takové dokumenty
v nějakém formátu jsou dostupné, pak v drtivé většině případů vznikly relativně v nedávné době, a
proto do současnosti nebylo provedeno interní hodnocení efektivity takovýchto směrnic.
Na základě odpovědí získaných od respondentů lze konstatovat, že strategie a interní směrnice přímo
upravující formát spolupráce se soukromým sektorem a navazující činnosti často nejsou součástí
koncepcí a strategických plánů jednotlivých vysokých škol. Absence může mít zřejmě několik důvodů:
Vlastní spolupráce se soukromým sektorem probíhá v neregulovaném prostředí již několik let na bázi
dodavatel - odběratel a je tak relativně běžnou činností akademických pracovníků technicky a
přírodovědně orientovaných fakult. Z tohoto pohledu je vytváření interních administrativních
směrnic a dalších pokusů o regulaci spolupráce, de facto nežádoucím jevem, protože ochrana práv
duševního vlastnictví v současné době není vysokými školami vnímána jako významný zdroj příjmů a
formálně je existence těchto dokumentů zřizovatelem požadována relativně krátce. Zcela zjevným
rizikem tohoto formátu fungování některých fakult je pak možnost porušování pravidel pro veřejnou
podporu, ustanoveného v dotačních titulech veřejných poskytovatelů, z jejichž zdrojů respondenti
převážně čerpají. Pokud fakulta získá díky dotačnímu titulu výzkumnou infrastrukturu a není schopna
komerčnímu uživateli vyčíslit skutečný náklad spojený s realizací zakázkového výzkumu, pak často
v praxi může docházet k tzv. sekundární poskytnutí veřejné podpory - tj. komerční subjekt je
zvýhodněn díky tomu, že má možnost realizovat smluvní výzkum za cenu, která nedopovídá jeho
reálným nákladům a tím dochází k porušení podmínek udělené veřejné dotace.
Samostatnou kapitolu v problematice neregulovaného transferu technologií pak tvoří skutečnost, že
v případě nekoordinovaně a neprofesionálně prováděného transferu technologií dochází také
k finančním škodám v rozpočtech univerzit, kterým by profesionálně spravované licenční portfolio
umožnilo získat robustní zdroj financování, ve velké míře nezávislého na veřejném rozpočtu.
Výstupy provedeného šetření také ukázaly, že propracovanost a vlastní existence se na jednotlivých
školách diametrálně liší na úrovni jednotlivých fakult, s výraznou dominancí technicky a přírodovědně
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orientovaných fakult, kde existence a propracovanost takovýchto interních směrnic výrazně
dominovala. Poměrně překvapivým výstupem provedeného dotazníkového šetření byla relativně
častá neexistence strategických dokumentů a interních směrnic na téměř jedné třetině dotázaných
organizací, přičemž existuje pozitivní korelace mezi humanitním zaměřením fakulty a absencí
interních dokumentů regulujících TT. V těchto organizacích se pak nejčastěji vyskytoval odkaz na
obecný dokument, obsahující spíše globální vizi organizace než faktické upřesnění záměru a procesů
TT, často je také v praxi zaměňována existence dílčích předpisů (např. personálních předpisů o
odměňování), za strategii spolupráce s aplikačním sektorem.
Na základě provedeného šetření lze konstatovat, fungování transferu technologií není ve více než
70% případů institucionálně robustně zajištěno. Často se v doplňujících komentářích objevovala
relativní marginalizace významu smluvního výzkumu jako finančního zdroje pro fungování organizace.
Z vlastního obsahového hodnocení získaných podkladů od samotných respondentů je možné
sledovat, že nebyly iniciovány vnitřní potřebou organizace, ale spíše externím požadavkem (v tomto
případě zřizovatele - MŠMT), čemuž bohužel často odpovídá obsah i praktická použitelnost
takovýchto dokumentů.
Naopak, za pozitivní zjištění, je možno uvést výskyt fakult aktivních v oblasti transferu technologií,
které v některých případech prakticky demonstrují, že komercializaci v univerzitním prostředí není
třeba dotovat a naopak je-li provozována profesionálně, pak nejen že pokryje náklady na své vlastní
fungování, ale je schopna fakultě přinášet naopak efektivní příjmy. Vzhledem k tomu, že i tito
respondenti zároveň potvrdili jako primární motivaci pro vznik centra transferu technologií, nikoliv
interní potřebu/strategii organizace, ale existenci externích dotačních zdrojů s tímto zaměřením, lze
konstatovat, že oblast transferu technologií je univerzitami vnímána jako spíše nevýhodná ve smyslu
‚cost-benefit‘ ratio.
Co se týká formálně-administrativního nastavení fungování center pro transfer technologií,
provedené terénní šetření ukázalo tři funkční formáty: (i) existence centra pro transfer technologií
jako samostatné administrativně-účetní jednotky v rámci univerzity; (ii) existence pověřené
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administrativní jednotky/ oddělení rektorátu univerzity; (iii) řešení realizovaná formou spolupráce
s externí organizací zajišťující transfer technologií na smluvní bázi. Jednoznačnou výhodou první verze
fungování je jednak existence vlastního rozpočtu a tím i možnost sledování efektivní finanční
výkonnosti jednotky, ve druhém případě pak zakotvení týmu pro transfer technologií v rámci
rektorátu umožňuje efektivnější sdílení informací a usnadňuje spolupráci na přípravě či úpravě
vnitřních směrnic školy. Třetí formát spolupráce se díky svému komerčnímu založení jeví na první
pohled atraktivně, nicméně může znamenat praktické problémy v případech je nutný zásah do
vnitřních směrnic školy, nebo dojde k odchodu klíčového personálu na straně externího dodavatele
služeb transferu technologií.
V rámci následujících podkapitol jsou deskriptivně představeny hlavní principy fungování tří typových
center transferu technologií, jejichž výstupy v oblasti komercializace, lze do určité míry prezentovat
jako modelové studie praxe spolupráce akademického sektoru s aplikační praxí: (i) jedná se o
univerzitu se širokým spektrem oborů (jak humanitně, tak přírodovědně orientované směry), jenž
disponuje komplexně pojatým systémem interních směrnic a postupů pro komercializaci VaV; (ii) jde
o technicky zaměřenou veřejnou vysokou školu, jež se silně orientuje na podporu a posilování
podnikavosti akademických pracovníků a studentů a (iii) jde o univerzitu, která se komercializaci
systémově rozhodla řešit spoluprací s externím subjektem, nicméně tento subjekt je konzistentně
včleněn do organizační struktury vysoké školy. Výhody a nevýhody jednotlivých typových formátů
spolupráce jsou diskutovány dále v textu.
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7.4.1

Případová studie I - Multioborová vysoká škola

Univerzita Karlova v Praze, může posloužit za příklad komplexního pojetí komercializace VaV a
transferu jeho výsledků do praxe. Výstupem činnosti Centra pro přenos poznatků a technologií je celá
řada komerčních aktivit, kdy například v roce 2011 vstoupila univerzita do spolupráce s více než 150
českými a zahraničními podniky. Organizace zveřejnila už v roce 2009 svou první strategii
komercializace, rozpracovanou v návaznosti na Strategický záměr Univerzity Karlovy v Praze.
Jako součást dlouhodobých strategických cílů univerzity figuruje mimo jiné také vazba školy na širší
společnost (primárně rozvoj vzdělanosti, ale jde také o interakci s podniky a veřejným sektorem),
dalším velkým tématem strategie je posílení kapacity organizace pro transfer technologií, a příprava
integrovaného univerzitního inovačního systému, který se obsahuje všechny dílčí kroky výzkumu,
navazující vzdělávání, v případě finanční efektivity také ochranu práv duševního vlastnictví, podporu
spolupráce s podniky, vznik nových firem a provoz vědeckotechnického parku.
Právě zmiňované vytvoření integrovaného systému inovací, který se opakovaně objevil jako klíčové
slovo interní strategie komercializace a který umožní efektivní komercializaci výsledků VaV a transfer
technologií do komerční praxe.
Aktivity související s procesy transferu technologií a procesy komercializace VaV jsou formálně i
fakticky v náplni Centra pro přenos poznatků a technologií (CPPT) fungujícího v rámci rektorátu
univerzity. K fakticky naplňovaným činnostem patří monitoring výzkumu realizovaného fakultami,
provazba doktorských a magisterských programů s aplikační praxí. V rámci své činnosti se CPPT
zaměřuje na poskytování poradenských a dalších souvisejících služeb akademickým zaměstnancům,
partnerům ze soukromé sféry a dalším zájemcům z řad průmyslu. CPPT se také zabývá vytvářením
interních směrnic univerzity zaměřených na oblast externě financovaného VaV, správu externích
smluv s aplikačním sektorem, správu patentového a licenčního portfolia.
Díky aktivitám CPPT bylo v nedávné době s podporou veřejných zdrojů vytvořeno několik spin off
univerzitních společností, které se specializují na aktivity transferu technologií v technologicky
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významných oblastech, jedná se o veřejné společnosti v majetku univerzity a kontrolované radami
nezávislých expertů.
První takto fungující společnost se zaměřuje na poskytování služeb zákazníkům v oblasti biomedicíny
a biotechnologií (primárním trhem je oblast výzkumu a vývoje, protože univerzita disponuje kvalitní
výzkumnou infrastrukturou). Společnost jednak zprostředkuje přístup k požadovaným univerzitním
zdrojům, technologiím a prostředkům, které mohou umožňovat implementaci inovativních
terapeutických postupů, jednak napomáhá prvním fázím komercializace biomedicínského výzkumu
(např. organizace a zajištění klinických studií) a transferu poznatků do aplikační sféry. Přestože
společnost nedisponuje prakticky žádným hmotným majetkem, je zároveň autorizovaným
poskytovatelem tzv. technologických služeb, což ji opravňuje nabízet koncovým zákazníkům
výzkumné služby a kapacity univerzity na tržní bázi. Kromě posilování atraktivity univerzity společnost
také zajišťuje dohled nad dodržením pravidel veřejné podpory.
Další univerzitní start up poskytuje obdobné služby pro oblast biotechnologií, jako jsou kalibrace,
poskytování referenčních materiálů, know-how apod. Tento univerzitní start up také pomáhá vytvořit
a připravit národní standardy vybraných fyzikálních veličin. Kromě nabídky vlastních výzkumných
služeb tento start up také spravuje univerzitní portfolio výzkumné infrastruktury pro meteorologický
výzkum a zajišťuje maximální kapacitní vytíženost výzkumné infrastruktury. Vzhledem k oborovému
zaměření je provoz tohoto subjektu částečně financován také z dotačních prostředků.
Další z univerzitních start up společností se specializuje transfer technologií a výsledků do praxe
v oblasti testování, laboratorních analýz a chemických zkoušek. Specificky se tato spin off firma
zaměřuje na oblast imunologie (tj. výroba a testování vakcín a sér). Kromě uvedené hlavní činnosti
nabízí tato firma svou expertizu také ve formátu odborného poradenství v oblasti oceňování rizik a
pořádá odborné kurzy vážící se k danému tématu.
Významný je i nedávný start up dceřiné společnosti, která se specializuje na podporu začínajících
firem v dalších fázích procesu komercializace, tedy ve fázi kdy je zapotřebí sehnat větší objem
investičního kapitálu pro další rozvoj podnikání, nebo tržně významnou výrobu produktu. Univerzitní
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start up napomáhá zajištěním financování pro nové společnosti a inovativní nápady a to až do výše 2
mil. Kč (částka je poskytována z dotačních zdrojů podporujících vznik rizikového kapitálu na
univerzitách) a investuje typicky do vlastního jmění začínajících společností. Aktivity této společnosti
umožňují akumulaci a průběžné financování fondu rizikového kapitálu, který v rámci univerzity
umožňuje investovat do inovativních, high tech firem založených na úspěchu výzkumných a
vývojových činností akademických zaměstnanců. Strategický tým, který fond spravuje, tvoří finanční
analytici a manažeři s dlouhodobými profesními zkušenostmi v oblasti managementu, strategického
rozvoje začínajících společností, technologického marketingu, financí a práva a dalších
komplementárních kompetencí.
V neposlední řadě je zajímavým a úspěšným univerzitním spin off také společnost CleverTech, která
byla založena společně Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a 1. Lékařskou fakultou
UK v Praze. Potenciál firmy se orientuje na projekty spojující oblast techniky, medicíny a zdravotních
a sociálních služeb, zejména se firma soustředí na vývoj a realizaci mobilních dohledových a
asistenčních řešení pro seniory a zdravotně postižené. Již od roku 2005 tak tato inovativní firma
přináší řadu různých aplikací vlastního unikátního modulárního systému, v převážné míře se jedná o
produkty mobilních systémů sloužících ke snímání, přenosu a zpracování biologických dat z člověka,
jejich napojení na dohledovou asistenci a podporu realizace zpětné vazby.
CPPT samotné, stejně tak jako s jeho podporu vzniklé dceřiné společnosti univerzity, je pod plnou
kontrolou nejvyššího vedení univerzity, podléhá každoročnímu hodnocení efektivity své činnosti a
v neposlední řadě také internímu auditu činností. Finanční rámec jeho fungování je pak podmíněn
statutem univerzity, jakožto veřejné vzdělávací a výzkumné organizace fungující dle pravidel Rámce
ES pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v EU396.

396

Rámec ES pro podporu výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. Dostupný online: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ramecspolecenstvi-pro-statni-podporu-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci. Citováno dne 25.10.2013.
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7.4.2

Případová studie II - Technicky zaměřená vysoká škola

Druhým typovým příkladem popsaným v rámci této doktorské práce je technicky orientovaná
univerzita, která pokrývá relativně široké spektrum přírodovědných oborů a technických vědních
disciplín a pro tyto účely vytvořila účinný systém pro transfer technologií a komercializaci výsledků
VaV. V rámci univerzity proto byla vytvořena samostatná administrativní jednotka, sdružující dříve
samostatná fakultní pracoviště pro transfer technologií. Globálním cílem této administrativně-správní
jednotky je vytvářet a podporovat užší vazby a spolupráci univerzity s širší veřejností.
Vlastní aktivity spojené s přenosem poznatků do praxe a procesy komercializace VaV jsou centrálně
zajišťovány sdílenou jednotkou, které je dále organizačně členěno dle zajišťovaných servisních
činností - typickým příkladem této formy fungování je Inovacentrum Českého vysokého učení
technického v Praze. Toto sdílené pracoviště zajišťuje především tyto agendy: (i) podporu výměny
znalostí a zkušeností (cílem této agendy je posílit uplatnění univerzity ve společnosti); (ii) budování
výzkumných a kompetenčních sítí spolupráce s aplikačním sektorem (cílem agendy je posílit
průmyslové investice do akademického výzkumu a vývoje); (iii) centrum také reprezentuje univerzitu
v rámci různých nadnárodních odborných sítí, zaměřených na podporu transferu technologií
v akademickém prostředí a podporujících výměnu informací a sdílení dobré praxe; a (iv) v neposlední
řadě centrum podporuje získávání externích dotačních zdrojů, účelově určených na projekty
komercializace a transferu technologií a zaměstnanci centra také poskytují poradenství akademickým
pracovníkům při řízení a administraci jejich mezinárodních inovačních projektů.
Inovacentrum ČVUT, které de facto řídí komercializaci VaV prováděného akademickými pracovníky
na univerzitě, působí jako jakýsi převodník mezi výzkumnými pracovníky a aplikační sférou. Interní
směrnice zaměřená na podporu podnikání akademických pracovníků a studentů univerzity kodifikuje
klíčové strategické přístupy ke komercializaci a pro technologický transfer, což umožňuje kultivovat a
rozvíjet podnikatelskou kulturu na univerzitě, a to jako integrální součásti všech jejích aktivit jak na
regionální, tak národní i nadnárodní úrovni.
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Vznik Inovacentra ČVUT se datuje do roku 2010, kdy došlo ke sloučení Centra pro spolupráci s
průmyslem Fakulty elektrotechnické a Technologického a inovačního centra ČVUT a oficiálně bylo
ustanoveno jako centrum pro spolupráci s průmyslem v České republice i v zahraničí. Inovacentrum
ČVUT nabízí služby všem potenciálním zájemcům, kteří usilují o zvýšení své konkurenceschopnosti,
nebo o inovaci výroby, nebo mají zájem využít služeb expertů nejprestižnější technické univerzity v
ČR. Centrum má v současnosti 37 FTE zaměstnanců.
Klíčovými prvky mise Inovacentra jsou: (i) pomoc akademikům úspěšně přenášet výsledky jejich
výzkumné práce do aplikační praxe, (ii) aktivní vyhledávání akademických partnerů v rámci ČVUT pro
realizaci zakázek smluvního výzkumu, (iii) podpora při zpracování strategií ochrany práv duševního
vlastnictví a pomoc při jejich faktickém naplňování, (iv) nabídka služeb dalšího vzdělávání pro
akademické pracovníky v oblasti transferu technologií a ochrany práv duševního vlastnictví, (v)
podpora mezinárodního networkingu v oblasti transferu technologií a podpora výměny zkušeností,
(iv) provoz a poradenství začínajícím podnikatelům v rámci školního inkubátoru s název InovaJET
Inovacentrum má jednoduchou organizační strukturu tvořenou celkem sedmi odděleními a vedenou
jejím ředitelem. Úkolem obchodního oddělení je aktivní rozvoj kontaktů univerzity s aktéry z aplikační
sféry a aktivní vyhledávání příležitostí pro realizaci kolaborativního a nebo smluvního výzkumu.
Úkolem oddělení transferu technologií je vytvářet znalostní a kompetenční základnu ČVUT pro oblast
transferu technologií, sledovat změny v právní i administrativní oblasti a o těchto změnách
strukturovaně informovat koncové uživatele služeb Inovacentra. Samostatným oddělením je také
skupina grantového servisu, jejímž klíčovým úkolem je udržování informovanosti o oborově
specifických dotačních příležitostech, se zaměřením na proces transferu technologií, a také podávání
vlastních grantových žádostí, díky nimž je financováno fungování Inovacentra. Projektové oddělení se
zaměřuje na správu a monitoring dotačních projektů, které umožňují financování činnosti
Inovacentra a částečně se podílí na zpracování vlastních projektových žádostí. Kromě správy grantů
se projektové oddělení podílí i na řízení komerčních výzkumných projektů a naplňování externích
zakázek. Oddělení marketingu a PR se primárně soustředí na profilování nabídky služeb Inovacentra
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dovnitř do ČVUT, ale samozřejmě také na jeho vnější profilování, jako spolehlivého partnera pro
realizaci zakázek průmyslového výzkumu a vývoje. Oddělení lidských zdrojů se zaměřuje na
kvalitativní posilování lidských zdrojů organizace a jejich kompetencí pro transfer technologií.
Zaměstnanci tohoto oddělení se zaměřují na organizaci odborných seminářů a workshopů
zaměřených na problematiku spolupráce se soukromým sektorem. Jako samostatné oddělení působí
také infrastruktura podnikatelského inkubátoru InovaJET, jehož služby a servisní zázemí je
diskutováno v následujícím odstavci.
Podnikatelský inkubátor InovaJET se nachází v Dejvickém areálu ČVUT a nabízí své služby všem
studentům a akademickým vědeckým pracovníkům, kteří mají zájem začít podnikat na základě
nějakého svého technicky inovativního nápadu. Cílem InovaJET je umožnit vznik takovýchto malých a
středních podniků, čímž inkubátor přispívá k rozvoji udržitelného inovativního podnikání v ČR.
V rámci inkubátoru mohou začínající firmy fungovat až 18 měsíců za zvýhodněné nájemné, ale
zejména mají přístup k profesionálnímu podnikatelskému poradenství, službám koučů a právních
expertů, kteří jsou schopni provést začínající podnikatele úskalími daňových a právních předpisů.
Mezi základní služby, které podnikatelský inkubátor ČVUT nabízí, patří: (i) komplexní podpora pro
začínající inovativní firmy; (ii) doplňkové vzdělávací aktivity zaměřené na komercializaci, oblast
transferu technologií a podnikatelské dovednosti (semináře, konference, mentoring...), (iii)
začínajícím inovativním firmám nabízí poskytnutí kancelářských prostor až na 18 měsíců za
zvýhodněné nájemné, (iv) zaměstnanci inkubátoru také často vytváření nové příležitosti pro
setkávání a diskuzi začínajících a již úspěšných podnikatelů, čímž dochází k efektivní výměně
praktických zkušeností, a (v) obecné technické poradenství v oblasti HR, účetnictví, práva.
Nad rámec spektra běžně nabízených služeb podnikatelský inkubátor InovaJET bonusově nabízí
následující doplňkové a komplementární služby pro akademickou podnikavost: (i) informování o
legislativních změnách dle odvětví, (ii) pomoc při hledání seed money, (iii) grantový servis se
zaměřením na programy na podporu malých a středních firem, (iv) IT podpora, (v) benchmarking, a
(vi) poskytnutí sídla firmy.
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7.4.3

Případová studie III - Externí zajištění služeb komercializace

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace byl založen v roce 2009 jako organizace
zcela vlastněná Technickou univerzitou v Liberci. Ústav je kromě výzkumu v oblasti nanomateriálů
odpovědný za konzultační služby, služby transferu technologií a za Seed fondy a podnikatelské služby.
Vztahy mezi ústavem a univerzitou se řídí memorandem (Memorandum of Understanding), které
bylo uzavřeno mezi oběma stranami.
V současné době má Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace více než 40
zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že se jedná o administrativně samostatnou entitu, je vytvořen
nezávislý vrcholný orgán (řídící rada). Tato rada se zodpovídá universitě prostřednictvím finančního
výboru univerzity. Vrchní výkonný pracovník ústavu se také zodpovídá výboru pro výzkumnou
politiku univerzity. Členové Rady ředitelů společnosti byli ustanoveni do funkce univerzitou. V této
Radě jsou tři pracovníci univerzity, tři externisté a tři vrcholoví pracovníci ústavu. Kvestor univerzity
je zástupcem podílníků v radě a pozorovatelem. Tajemník univerzity je sekretářem Ústavu pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.
Model činnosti Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace lze popsat ve třech
základních krocích - tři části poskytující jednotlivé úseky služeb (Konzultační služby, Služby transferu
technologií a Seed fondy a podnikatelské služby) jsou podpořeny společným administrativním a
řídícím útvarem. Role jednotlivých útvarů jsou pak následující.
Oddělení Konzultační služby zajišťuje:
•

podporu pro vědecké pracovníky (výzkumné skupiny), kteří jsou ochotni zajistit expertní
služby, poskytnout specializovaná a unikátně vybavená pracoviště pro zájemce z ČR i
zahraničí;

•

vyjednávání kontraktů, pomoc při hodnocení sjednané práce,

•

formální dohody pro využívání zařízení instituce;

•

účtovaní, fakturování, výběr fakturovaných částek a rozdělování příjmů.
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Oddělení Služby transferu technologií zajišťuje:
•

dohody o dodržení obchodního tajemství;

•

zkoumání patentové databáze;

•

strategie pro podání žádosti o patent a vlastní patentový proces;

•

financování procesu zajištění komercializace;

•

licence duševního vlastnictví a management licenčních smluv.

Oddělení Seed fondy a podnikatelské služby zajišťuje:
•

mentorování, poradenské mítinky, sítě lokálních expertů;

•

ověřování technické proveditelnosti;

•

přístup k základnímu kapitálu a expertům z oblasti rizikového

•

kapitálu prostřednictvím panelu expertů a investičních skupin,

•

business andělů a soukromých investorů;

•

management portfolia investic;

•

marketing objevů a inovací.

Úkolem oddělení Řízení činnosti, finance a marketing, kromě správy a řízení celé organizace, je:
•

osvětová aktivita, kde jsou podávány informace o ochraně duševního vlastnictví a
komercializaci;

•

správa sítě „šampiónů inovací“ (viz dále) na univerzitách, fakultách a výzkumných ústavech;

•

poukazovat na ekonomický a společenský dopad výzkumné činnosti, předávat informace
vědeckým pracovníků a poskytovatelům finančních prostředků pro technologický transfer;

•

správa informačního systému, který umožňuje identifikovat původní zdroj objevu či VaV a
jeho následné financování za účelem trvalého monitorování inovačních procesů a jejich
komercializace.
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Velmi důležitým článkem ochrany, správy a transferu technologií jsou tzv. Šampióni inovací, což jsou
neplacení dobrovolníci, kteří jsou neoficiálními zástupci CTT na ostatních fakultách a ústavech
univerzity. Šampióni inovací jsou pracovníky z daných pracovišť, kteří rozumí problematice transferu
technologií a kteří jsou svým okolím vnímáni jako lidé s praktickými zkušenosti v této oblasti. Jejich
úkolem je zvyšovat povědomí o příležitostech pro transfer technologií, spolupráci s aplikovanou
sférou a ochraně duševního vlastnictví. Jsou také prvním kontaktním místem, na které se výzkumník
může obrátit s dotazem nebo s případným problémem.
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7.5

Diskuze a dílčí závěry

Hlavním cílem této dílčí studie bylo zhodnotit praktické fungování transferu znalostí a technologií a
fungování motivačních systémů pro spolupráci s aplikačním sektorem. Velká část respondentů v
šetření uváděla, že jejich pracoviště nemá zpracovánu směrnici pro transfer znalostí, a to někdy i v
případech kdy se později ukázalo, že tato existuje (např. její dostupnost online). Strategii, která je
skutečně využívána, má dle odpovědí respondentů jen pouze 8 z více než 60ti oslovených organizací.
Pouze u některých se ovšem jedná o skutečně dlouhodobou strategii s identifikovanými
dlouhodobými cíli pro směřování pracoviště, u valné většiny se jedná o administrativní směrnici
pouze upravující proces transferu znalostí z hlediska odměny výzkumného pracovníka.
Existence strategie pro TT a navazujících směrnic v tomto případě odráží i globální přístup
konkrétního pracoviště k přenosu poznatků do praxe a spolupráci s aplikační sférou. Celkem jedna
šestina oslovených organizací sebekriticky uvedla, že má zpracovánu v nějaké formě strategii či
směrnici pro transfer znalostí, její zpracování je ale jen formální a nemá skutečné uplatnění v praxi
(taková směrnice nejčastěji vznikla díky požadavku některého z veřejných poskytovatelů podpory).
S ohledem na hodnocení spolupráce s aplikačním sektorem je třeba uvažovat ještě jednu rovinu, a to
rovinu finanční - prakticky všechny analyzované organizace jsou primárně zaměřeny na výuku a
základní výzkum. Většina disponibilních zdrojů je proto vázána na dotační aktivity a jen pouze
menšina respondentů uváděla transfer technologií nebo spolupráci s aplikačním sektorem, jako
významný zdroj příjmů. V rámci šetření proběhlo také zkoumání interních faktorů motivace v rámci
organizací, přičemž jako hlavní důvod neexistence takovýchto motivačních prvků, byl zdůvodňován
především nezájmem vedení organizace.
Prakticky všichni respondenti shodně uvedli, že nezbytným předpokladem efektivního transferu
technologií je kvalitní základní a teoretický výzkum. V případě specifické motivace respondentů pro
spolupráci s aplikačním sektorem, se nejčastěji objevovaly prvky osobní motivace (vytvořit něco
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užitečného pro ostatní). Jen v relativně málo případech je však taková osobní motivace doprovázena
podporou ze strany výzkumné organizace, nebo je bonifikována ze strany inovačního systému.
Z druhé strany spektra odpovědí je ale spravedlivé uvádět také respondenty, kteří uvedli, že je
aplikovatelnost jejich výzkumu nezajímá a není motivací (odpovědělo celkem 7 respondentů). I když
se těchto odpovědí objevilo na technicky orientovaných vysokých školách méně, významné je, že v
naprosté většině se zároveň na těchto technických školách jednalo o akademické pracovníky, kteří
možné aplikační přesahy oboru vnímají a znají, dokázali je relativně jasně a výstižně v rámci
dotazníkového šetření popsat. Tento stav lze označit za problém, který ovšem lze v rámci výzkumné
organizace odstranit tak, že se výzkumníkovi nabídne tým lidí, schopných technologii komercializovat
s minimálním zapojením výzkumníka do administrativního procesu. Výzkumníci, jejichž hlavní
motivací je základní výzkum, budou zřejmě existovat vždy, proto je třeba vytvářet podmínky pro
maximalizaci zisku založeného na jejich kreativitě. Kromě pěstování elit základního výzkumu je proto
nezbytné, aby univerzity vždy hledaly také uplatnění realizovaného výzkumu, což může probíhat i
nepřímo, formou navazujících výzkumných týmů, které mají blíž k aplikační sféře. Alternativou je pak
poskytnutí kvalitního a efektivního servisu (př. fungování centra pro transfer poznatků a technologií),
který pro výsledky výzkumu bude hledat další uplatnění v aplikačním sektoru.
Kvalitativní studie institucionální motivace akademických pracovníků k přenosu jejich výzkumu do
praxe ukázala variabilní spektrum motivačních prvků, založených na individuálním i skupinovém
ocenění výsledků a relativně malou informovanost cílové skupiny o jejich existenci. Typově se jednalo
následující formáty odměn:
• pracovník, který získá komerční projekty, dostává finance jako odměna navíc, není nijak
ovlivňováno, jaké mzdy si tým nastaví, což často vede k problému s veřejnou podporou
• pracovník získává dodatečné odměny za konkrétní aplikační výstupy, což je obvykle dále děleno na
jednorázové bonusy za komercializované technologické výsledky (př. podíl na příjmech z prodeje
licencí) a bonusy za výjimečně kvalitní výzkumné výsledky (př. impaktované publikace), a slouží tedy
jako významná motivace k mezinárodně konkurenceschopným vědeckým výsledkům a výstupům
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• nepřímá podpora ze strany univerzity díky poskytnutí kvalitních služeb TT, kdy výzkumník vnímá
jako přidanou hodnotu samotnou zkušenost s přenosem jeho poznatku do praxe a sekundární z této
zkušenosti profituje také finančně
• v hodnocených organizacích také probíhá vnitřní audit činnosti akademických pracovníků a dochází
k zohlednění jeho výsledků v tzv. „klouzavé“ části mzdy (osobní příplatek, odměna), což je primárně
zaměřeno na produkci kvalitních výzkumných výsledků, ale organizace často zohledňují i další
součásti činnosti akademického pracovníka, jako je výuka, nebo jiné aktivity spojené s provozem
vědeckého pracoviště (získávání grantů) a u úzkého spektra pracovišť i transfer výsledků do praxe

Kromě interních incentiv vlastní organizace označovali respondenti za velmi významnou úlohu pro
motivaci i v roli státu, jehož úloha je v současné době hodnocena silně nepříznivě většinou
respondentů. Více než třicet procent respondentů spontánně (v rámci možnosti slovního doplnění
předem definované možnosti) uvedlo nízkou úroveň a špatné aktuální nastavení systému financování
výzkumných a inovačních aktivit v České republice jako existující významnou institucionální bariéru
spolupráce s aplikačním sektorem. Z nastavení institucionálního financování veřejných vysokých škol
lze jasně pozorovat trend směrem k upřednostnění výsledků základního výzkumu, který se jen
nepatrně daří posouvat směrem k podpoře inovací. Takovéto institucionální nastavení systému se
výsledně promítá také do strategií na úrovni organizace a ve svém důsledku vede k tomu, že
management těchto organizací akcentuje význam výsledků základního výzkumu v rámci interních
směrnic a strategií. To pak v praxi vede k tomu, že naopak aplikačně zaměřené výzkumné týmy
nejsou tak silně podporovány, a to jak finančně, tak z hlediska dostupné servisní kapacity organizace.
Někteří z respondentů hodnotili pozitivně posílené bodové hodnocení patentů, nicméně celkově je
hodnocení aktuálního řazení patentů mezi hodnocené výsledky ambivalentní mezi respondenty. Dle
počtu odpovědí jsou respondenti vyrovnaní: (i) je ceněn posun hodnocení RVV pro dělení
institucionálního financování směrem k aplikačním výsledkům, (ii) aktuální hodnocení VaVaI je
označováno za formální a nevhodné, protože jeho výsledkem jsou „papírové aplikační výstupy“.
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8.

Analýza národní politiky pro podporu výzkumu, vývoje a inovací

8.1

Veřejně-politické nástroje pro podporu výzkumu a inovací v ČR

Přehled veřejně-politických nástrojů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v České republice
nabízejí základní strategické dokumenty. Pro období od vstupu České republiky do Evropské unie se
jednalo o Národní inovační politiku České republiky na léta 2005 – 2010. V současné době je již
přijatý aktuálnější dokument, a to Národní inovační strategie České republiky, která bude
analyzována níže. Nejdříve zaměříme pozornost na první ze zmíněných dokumentů397.
Národní inovační politika České republiky na léta 2005 – 2010 si kladla několik základních
cílů:398
-

Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací399;

-

Vytvořit funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru400;

-

Zajistit lidské zdroje pro inovace401;

-

Zefektivnit výkon státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích402.
Každý z výše uvedených cílů přitom byl specifikován prostřednictvím několika úkolů, přičemž

u každého z nich byl upřesněn jeden či více nástrojů.
Cíl posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací je specifikován úkolem zvyšovat každoročně
veřejné výdaje na vědu a výzkum, přičemž do roku 2010 měly dosáhnout úrovně 1 % HDP403. Nárůst
měl být zaměřen především na průmyslový výzkum. Tento cíl byl realizován zejména prostřednictvím
nárůstu objemu a změny struktury veřejných výdajů na vědu a výzkum, dále stanovením věcných
priorit vědy a výzkumu, tedy dlouhodobých základních směrů výzkumu a konečně rozdělováním
397

Ptáček, P. Inovační politika České republiky. In IX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2006, s.
31-35.
398
Národní inovační politika ČR na léta 2005-2010. Dostupné online na: www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=14459.
Citováno dne 15. 12. 2011
399
Blažek, J. Regionální inovační systémy a globální produkční sítě–dvojí optika na zdroje konkurenceschopnosti v současném
světě. Geografie, 2012, 117: 209-233.
400
Skokan, K. Systémy inovací v regionálním rozvoji. 2005, s. 12-25.
401
Matějů, P., Straková, J. Vyšší vzdělání jen pro elitu. Rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České
republice. Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003.
402
Ježek, F., Münich, D., Slovák, J., Straková, J., Václavík, D., Weidnerová, S., Zrzavý, J. Bílá kniha terciárního vzdělávání.
Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2009.
403
Klusáček, K. a kol. Zelená kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Praha: Technologické centrum AV ČR, 2008.
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veřejných prostředků na vědu a výzkum podle dosahovaných výsledků. Pro splnění úkolu zajistit
ochranu duševního vlastnictví výsledků vědy a výzkumu byla zvolena efektivní podpora ochrany
duševního vlastnictví z veřejných výdajů na vědu a výzkum a samozřejmě také využívání právních
předpisů ochrany duševního vlastnictví404. V případě úkolu označeného „Koordinovaně využít národní
a evropské finanční zdroje na vědu, výzkum a inovace“ se můžeme setkat s následujícími nástroji:405
-

Využití změn v pravidlech Evropské unie pro poskytování prostředků ze strukturálních fondů a
fondu kohezního406;

-

Změny v pravidlech Evropské unie pro poskytování podpory vědy a výzkumu407;

-

Věcná koordinace využití zdrojů v rámci České republiky408;

-

Založení Technologické agentury České republiky409;

-

Specifické programy na podporu inovací v regionech410.
Úkol usnadnit vznik organizací výzkumu a vývoje a organizací pro realizaci jejich výsledků

vyžaduje zjednodušení postupu při vzniku nových organizací vědy a výzkumu a jejich následné
podpoře411. Další úkol, tedy zajištění nepřímé podpory inovačně orientované vědy a výzkumu zase
vyžaduje daňové úlevy stimulující vědu a výzkum v podnikatelském sektoru. A konečně úkol účinně
komunikovat s veřejností o úspěšných inovacích založených na výsledcích výzkumu a vývoje bylo
nutné zajistit podporou komunikačních aktivit s veřejností v oblasti inovací412.
V případě cíle vytvořit funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru je prvořadým
úkolem založit skutečnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru na společných programech a
404
Gould, D. M., Gruben, W. C. The role of intellectual property rights in economic growth. Journal of development economics,
1996, 48.2: 323-350.
405
Národní inovační politika České republiky na léta 2005-2010. Dostupné online na
www.download.mpo.cz/get/44911/50470/582602/priloha002.pdf. Citováno dne 20. 12. 2011.
406
Boháčková, I., Hrabánková, M. Strukturální politika EU. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009.
407
Chvojková, A., Květoň, V. Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013. IREAS, Institut pro strukturální
politiku, 2007.
408
Damborský, M., Wokoun, R. Lokalizační faktory malého a středního podnikání v podmínkách ekonomiky ČR. E+ M
Economics and Management, 2010, 13: 32-43.
409
Kolín, V. Hospodárný, efektivní a udržitelný rozvoj vojenských schopností ČR: zbožné přání nebo politická nutnost? Obrana
a strategie, 2010, 2: 121-131.
410
Skokan, K. Klastry v transformaci regionů-pět let poté. 2007, s. 149-166.
411
Chvojková, A., Květoň, V. Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013. IREAS, Institut pro strukturální
politiku, 2007.
412
Čechová, T. Výzkum komunikace vybraných slovenských vysokých škol s cílovými skupinami. 2011. Dostupné online na:
http://hdl.handle.net/10563/19442. Citováno dne 19.10. 2013.
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projektech413. Jako nástroje byly v této souvislosti vybrány programy podporující mobilitu mezi
akademickou a privátní sférou, dále programy podporující vytvoření funkčních technologických
platforem a konečně fond pro financování společných projektů veřejného a soukromého sektoru414.
Dále je konkretizován úkol zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků
podporou zavádění a využití informačních a komunikačních technologií a úkol zajistit podmínky pro
nové firmy založené k využití výsledků výzkumu a vývoje. Ten byl realizován podporou vzniku nových
technologických firem založených pro využití výsledků výzkumu a podporou transferu technologií.
Cíl zajistit lidské zdroje pro inovace je v prvé řadě specifikován úkolem zajistit lidské zdroje
pro inovační procesy v potřebné struktuře a na všech úrovních415. Nástroje v tomto případě jsou
popsány následujícím způsobem: „Změna ukazatelů a kritérií podpory veřejných vysokých škol ve
vzdělávání a výzkumu, motivace pro absolvování přírodovědných a technických studijních programů
na vysokých školách, vzdělávací programy zaměřené na výzkumné a vývojové pracovníky a na
manažery, odstranění překážek tzv. mezisektorové tuzemské a mezinárodní mobility lidských zdrojů
pro inovační procesy.“416
Následující cíl, tedy zefektivnění výkonu státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích, byl
v rámci Národní inovační politiky České republiky na léta 2005 – 2010 cílem posledním417. Prvořadým
úkolem v této souvislosti bylo snížení počtu tehdejších 22 rozpočtových kapitol neboli resortů, ze
kterých byl podporován výzkum a vývoj418. Jako specifický nástroj realizaci tohoto cíle sloužila
novelizace kompetenčního zákona, jednalo se o zákon č. 2/1969 Sb., a dalších souvisejících zákonů
s úmyslem zjednodušit systém podpory výzkumu a vývoje.
Úkol stanovit odpovědnost státní správy v oblasti inovací byl realizován prostřednictvím
novelizace kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb., s cílem stanovit ústřední správní orgán pro
413

Skokan, K. Systémy inovací v regionálním rozvoji. 2005, s. 12-25.
Procházka, L. Nové modely spolupráce při inovačních aktivitách firem. Ekonomika a management, 2010: 60-73.
415
Veselý, A. Společnost vědění jako teoretický koncept/The Knowledge Society as a Theoretical Concept. Sociologický
časopis/Czech Sociological Review, 2004: 433-446.
416
Národní inovační politika České republiky na léta 2005-2010. Dostupné online na:
www.download.mpo.cz/get/44911/50470/582602/priloha002.pdf. Citováno dne 20. 12. 2011.
417
Lelek, T. Dynamický model nové ekonomiky. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics
and Administration, 2009, 14.14: 142-147.
418
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inovace419. Další úkol, a to zajišťování zpětné vazby mezi opatřeními státu a potřebami podniků a
ostatních účastníků inovačního procesu, byl realizován formou rozšíření úkolů Rady pro výzkum a
vývoj o oblast inovací a zřízením speciálního informačního systému pro inovace420. Dále pak bylo
nutné zajistit kontinuální a provázaný proces přípravy strategie a politik a jeho vazby na realizační
programy, a to prostřednictvím vzájemné harmonizace a efektivní koordinace jednotlivých státních
a regionálních politik a programů v souladu se strategií udržitelného hospodářského růstu v České
republice421.
Z hlediska analýzy veřejně-politických nástrojů pro podporu inovací, výzkumu a transferu
technologií v České republice má zcela zásadní význam Národní inovační strategie České
republiky422. Tento dokument vznikl na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna
2011, kterým vláda uložila ministru průmyslu a obchodu a ministru školství, mládeže a tělovýchovy
zpracovat jako součást strategie mezinárodní konkurenceschopnosti inovační strategii České
republiky. Soudě dle data usnesení se jedná o dokument výrazně aktuálnější.
Národní inovační strategie tedy představuje společný dokument obou zmíněných
ministerstev a je nutné upřesnit, že navazuje na starší dokument nazvaný Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti423. Národní inovační strategie také vychází z analýzy inovačního prostředí
České republiky, kterou zpracovalo Technologické centrum Akademie věd ČR424. Dále byly využity
rovněž statistické podklady OECD, Českého statistického úřadu, Světového ekonomického fóra,
podklady NERV a dokument Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 – 2015 a další425.
Aktuální Národní inovační strategie ČR také reaguje na evropský vývoj, protože vychází z
doporučení evropského strategického dokumentu Unie inovací426. Tento dokument deklaruje snahu
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Evropské unie podpořit v rámci jednotlivých členských států inovační aktivity založené na znalostech,
efektivním vědeckém výzkumu, kvalitním vzdělávání a výchově odborníků a na inovačních aktivitách
realizovaných ze strany komerčních subjektů427. Strategie se skládá ze čtyř základních částí, které se
v tomto pořadí zabývají tzv. excelentním výzkumem, spoluprací mezi podnikovým a výzkumným
sektorem při transferu znalostí, podporou inovačního podnikání a lidmi jakožto nositeli nových
nápadů a iniciátory změn428. Globálním cílem Národní inovační strategie České republiky je posílení
významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti České
republiky a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních
pracovních míst a pro rozvoj kvality života občanů. Uvedeného globálního cíle je nutné dosahovat:429
-

zvýšením počtu a podílu firem, které aktivně usilují o růst svého významu na trzích a zakládají
svoji konkurenční výhodu na vlastních inovacích430;

-

zlepšováním externího prostředí pro inovace, které usnadňuje a podporuje podnikavou
společnost a produkuje excelentní výsledky vědy a výzkumu jako významný zdroj inovací, pro
které je důležité špičkové vzdělávání na všech úrovních jako jeden ze zdrojů podnikavosti a které
podporuje a stimuluje inovační aktivity firem, včetně vzniku nových firem431;

-

zlepšováním podmínek, které ovlivňují způsoby, jimiž firmy zdroje externího prostředí využívají,
včetně zvyšování vlastní poptávky firem po inovacích432;

-

synergickým působením soukromých a veřejných finančních prostředků v souladu s pravidly
hospodářské soutěže433.

Globální cíl je v rámci Národní inovační strategie dále specifikován prostřednictvím několika
strategických cílů. Výchozí návrh strategických cílů je následující:434
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1. Zvyšovat motivaci a rozvíjet kompetence firem vedoucí k jejich posunu na trzích směrem k
inovačním lídrům435;
2. Dosáhnout nebo udržet excelenci ve vybraných oblastech výzkumu a soustavně zvyšovat
kvalitu výzkumu v ostatních oblastech436;
3. Zlepšit kvalitu vzdělávání a vzdělávacího systému437;
4. Zvýšit kvalitu a rozsah služeb poskytovaných zprostředkujícími a podpůrnými institucemi438;
5. Zlepšit klíčové vazby (nejen spolupráci) mezi jednotlivými prvky inovačního systému439.

V následujícím textu budou jednotlivé strategické cíle podrobněji analyzovány, a to v tom
pořadí, v jakém byly uvedeny. První ze strategických cílů, tedy zvyšování motivace a rozvíjení
kompetence firem vedoucí k jejich posunu na trzích směrem k inovačním lídrům, lze realizovat
prostřednictvím nástrojů, které jsou diskutovány dále v textu této kapitoly.
Inovační poptávka, tedy vůle a schopnost určité společnosti tvořit a využívat inovace, je pro
posun na globalizovaných trzích, a tedy také pro posun vzhůru v hodnotových řetězcích, naprosto
klíčovým východiskem440. Jako naprosto základní předpoklad však musíme označit vlastní ambice
vlastnicko-manažerských elit. Na základě reflexe historického vývoje lze zobecnit, že tyto ambice lze
sice stimulovat, avšak v žádném případě ji nelze nahradit. „V současnosti přitom v domácím
podnikovém sektoru příliš převažují reaktivní (pasivní) strategie firem nad expanzivními strategiemi,
které jsou založeny na aktivní práci s trhy a s budoucností podniku (jakkoliv ta je vždy mlhavá a
obtížně předvídatelná).“441
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Je nutné upozornit, že i když je efektivní naplnění výše uvedeného cíle mimořádně náročné,
bez zlepšení situace v této oblasti nebudou intervence v dalších oblastech inovační strategie přinášet
potřebný efekt442. K problematice dosažení a zároveň udržení excelence ve vybraných oblastech
výzkumu a soustavného zvyšování kvality výzkumu v ostatních oblastech lze uvést, že tzv. excelence
výzkumu ve všech oblastech, které k tomu mají předpoklad, a zvýšení kvality výzkumu v oblastech
ostatních, představuje nezbytný předpoklad pro inovačně založenou konkurenceschopnost národní
ekonomiky v dlouhodobé perspektivě. Pro dosažení excelence je nutné, aby hodnocení vědeckých a
výzkumných institucí, jejich programů a souvisejících projektů kladlo velký důraz na kvalitu. Dále je
třeba, aby se požadavky vysoké kvality výzkumu promítly do rozdělování veřejných prostředků.
Dále je možné upřesnit, že „… součástí podpory excelence vědy a výzkumu je stanovení
globálních priorit veřejného výzkumu a vědy (problémově vymezené priority a nikoliv oborové),
přičemž proces stanovení a poté aktualizace by měl více zohlednit socioekonomické i technologické
trendy ve světě spolu s možnostmi a potřebami České republiky. Iniciace a rozvoj kvalitního
aplikovaného výzkumu jsou rovněž součástí tohoto strategického cíle.“443
Dalším strategickým cílem je zlepšení kvality vzdělávání a vzdělávacího systému. Vzdělávání
totiž představuje klíčový prvek celého inovačního systému České republiky444. Je nepochybné, že
kvalitní výzkum je nezbytným předpokladem kvalitního vysokoškolského vzdělávání, protože mimo
jiné umožňuje kvalitní přípravu personálu pro výzkum a pro inovační aktivity v jednotlivých
firmách445. Vzdělávací systém tedy v této souvislosti považujeme za jeden z klíčových faktorů446.
Dosažení efektivního fungování obecně pro-inovačního prostředí v České republice však
vyžaduje také zásadní posun v oblasti kvalitě a zacílení primárního a sekundárního vzdělávání447. Za
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jeden z klíčových cílů změn v této oblasti pak považujeme výchovu k podnikavosti neboli tzv.
‚Entrepreneurial society‘448.
Co se týče zvýšení kvality a rozsahu služeb poskytovaných zprostředkujícími a podpůrnými
institucemi, je nutné upřesnit, že smyslem tohoto cíle je vytvoření sítě kvalitních zprostředkujících a
podpůrných služeb pro inovační podnikání449, jako jsou především podnikatelské inkubátory, centra
pro transfer technologií atd.
Strategie vlády ČR konkrétně uvádí: „Vytvoření sítě služeb bude založeno na stávající síti
infrastruktury pro podporu inovačního podnikání, realizované v posledních letech: kvalita a rozsah
služeb vázaných na tuto infrastrukturu se bude muset změnit tak, aby skutečně podporovala rozvoj
inovačních firem, zprostředkovávala kontakty mezi nimi a institucemi vědy a výzkumu, a disponovala
nástroji podporujícími využití výsledků vědy a výzkumu ve firmách. Součástí podnikatelských služeb
musí být i zprostředkování a usnadnění přístupu firem k aplikovanému výzkumu.“450
Co se týče zlepšování klíčových vazeb, tedy nejen spolupráce, mezi jednotlivými prvky
inovačního systému451, je možné upřesnit, že tento cíl nelze obecně a zjednodušeně chápat ve smyslu
zlepšení všech vazeb a rozvoje vzájemné spolupráce všech se všemi. Naopak, tento cíl je ve svém
záměru velmi selektivní a vztahuje se zejména na následující vazby a spolupráci:452
-

Podniky x trhy: zahrnuje tzv. technology foresight, podporu exportu atd.453;

-

Podnik x podniky: jedná se o horizontální klastry na ryze oborové bázi a spolupráci v hraničních
oborech s nezbytnými přesahy do sousedních oborů454;

-

Podnik x podnik: v tomto případě jde o tzv. vertikální klastry, přičemž základní bází je hodnotový
řetězec455;
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-

Vědecké a výzkumné instituce x podniky: zahrnuje manažerské řízení vědeckých a výzkumných
institucí, rozvoj příslušných služeb atd.456

Specifickým problémem se ve výše uvedených souvislostech ukázala problematika efektivního
nastavení vhodného institucionálního rámce, v němž jsou jasně definovány role a přiděleny potřebné
kompetence457. Jako nezbytnou součást takového rámce Národní inovační strategie České republiky
předpokládá pevnou roli „jakéhosi arbitra, který koordinuje, tedy nikoli diktuje či vynucuje, příslušné
rozvojové aktivity napříč celým inovačním systémem458.
Jako konkrétní nástroj veřejné politiky pro podporu nárůstu transferu technologií a inovací tak lze
analyzovat Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, administrovaný Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy459. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) představuje
čtvrtý největší operační program, které v České republice byl nebo doposud je realizován v období let
2007 až 2013, operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost je pak sedmým největším460.
Celková finanční částka, která je pro OP VaVpI vyčleněna z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
činí 2,436 miliardy EUR. OP VaVpI je adresován především pro české vysoké školy a další akademická
pracoviště, ale také pro veřejné výzkumné instituce a další organizace, jejichž předmětem činnosti je
výzkum a jsou schopny naplnit podmínky fungování výzkumné organizace dle definice EK.
Cílem tohoto programu je navýšení a zefektivnění investic směřujících do vědeckého výzkumu a
souvisejícího technologického rozvoje. S tím pak souvisí další cíl, který představuje usnadnění inovací
a podpora podnikání tyto inovace aplikujícího. OP Výzkum a vývoj pro inovace společně s dalšími
operačními programy (OP Podnikání a inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
představuje vzájemně propojený systém cílených intervencí, který byl vytvořený s cílem zajistit
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dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost ekonomiky České republiky461. S tímto ohledem tedy
také byly definovány inovační výstupy projektů, které přímo odrážení indikátory užívané Radou vlády
pro VaV, pro měření inovační efektivity národního výzkumného a akademického prostředí462.
Na závěr této pasáže nelze nezdůraznit, že úspěch Národní inovační strategie ČR463 silně závisí na
celkovém institucionálním prostředí (např. míra korupce, vymahatelnost práva, rozsah byrokracie
ad.), což v podmínkách ČR znamená, že Národní inovační strategie může být pouze jedním z pilířů
celkové strategie rozvoje konkurenceschopnosti464. ČR totiž má zásadní problémy v základních
podmínkách, na nichž inovačně založená konkurenční výhoda stojí.465 Zmíněné faktory, tedy míra
korupce, vymahatelnost práva, rozsah byrokracie, jsou v ČR rozšířené spíše v negativním slova smyslu
a mohou tudíž působit proti efektivní realizaci Národní inovační strategie466. S tímto konstatováním
koresponduje také jeden ze závěrů Analýzy konkurenceschopnosti ČR, kterou zpracovalo
Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zde se uvádí, že „… rozvoj české ekonomiky zpomalují neefektivní
státní úřady, pomalé soudy nebo nedostatečná infrastruktura. Silnou stránkou je naopak kvalitní
věda a výzkum a dále stabilní hospodářské prostředí nebo schopnost přilákat zahraniční investice.“467

461
Ferry, M., McMaster, I. Implementing structural funds in Polish and Czech regions: convergence, variation, empowerment?
Regional and Federal Studies, 2005, 15.1: 19-39.
462
Niosi, J. National systems of innovations are “x-efficient”(and x-effective): Why some are slow learners. Research policy,
2002, 31.2: 291-302.
463
Národní inovační strategie ČR, 2011. Dostupné online na: www.download.mpo.cz/get/44911/50470/582602/priloha002.pdf,
citováno dne 20. 12. 2011
464
Carneiro, A. How does knowledge management influence innovation and competitiveness? Journal of knowledge
management, 2000, 4.2: 87-98.
465
Viturka, M. a kol. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České
republiky. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-363-89.
466
Morgan, G., Whitley, R., Moen, E. Changing capitalisms?: internationalization, institutional change, and systems of economic
organization. Oxford University Press, 2006.
467
Žiška, M. Vliv klastrů na konkurenceschopnost podniků v České republice. Ekonomický časopis, 2008, 01: 39-52.

136 / 202

8.2

Aktuálně užívané monitorovací indikátory národních politik VaVaI
Na fenomén spolupráce akademického a soukromého sektoru v České republice přímo

reagují tři Operační programy468: Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) a Průmysl a inovace (OP PI) v letech 2007 – 2013. Problematiku
aktuálně využívaných monitorovacích indikátorů (ukazatelů) proto budeme zkoumat především
v jejich souvislosti. Pro účely programování, monitorování a evaluace v rámci Operačních programů
lze pak pojem indikátor definovat jako způsob měření daného cíle, mobilizovaných zdrojů,
dosaženého efektu, kvality programu nebo projektu a specifických kontextových proměnných.“
Monitorovací indikátory na úrovni programu přitom vždy mají přímý vztah k poskytování
pomoci a dalším souvisejícím efektům. Mezi tyto efekty patří především:469
-

Indikátory výstupů: tyto indikátory tzv. kvantifikují výstupy jednotlivých činností a aktivit
jednotlivých projektů. Zjišťují tedy, co konkrétní projekt vytvořil. Obvykle jsou vyjadřovány
v měřitelných nebo přímo finančních jednotkách. V rámci jednotlivých prioritních os Operačního
programu jsou sledovány takové aspekty, jako je např. existence přístrojového, laboratorního
a technického

vybavení,

počet

podpořených

projektů

výzkumu

a

vývoje,

plocha

zrekonstruovaných či vybudovaných kapacit atd.;
-

Indikátory výsledků: tyto indikátory se vyznačují velmi těsnou vazbou na přímé a okamžité
přínosy jednotlivých projektů. Vystihují tedy okamžité pozitivní efekty podpory. Indikátory
výsledků tedy v sobě zahrnují hledisko úspěšnosti. I v tomto případě jde rovněž o přesně
měřitelné ukazatele fyzického či finančního charakteru. V rámci jednotlivých prioritních os
Operačního programu jsou sledovány takové indikátory, jako je např. počet úspěšných
absolventů magisterských a doktorských studijních programů, objem smluvního výzkumu, atd.

468
Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020.
Dostupné online na: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145; citováno dne 20. 10. 2013.
469
Příručka pro žadatele Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007-2013. Prioritní osa 3. Dostupné online na:
www.opvk.eu/LinkClick.aspx?fileticket=aXM4fDcOgl0%3D&tabid=1699&mid=2743&language=cs-CZ, citováno dne 14.12.2012.
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Přehled monitorovacích indikátorů OP VK - Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
V prioritní ose 2, která je relevantní pro oblast zkoumání, jsou formulovány čtyři oblasti podpory: (i)
2.1 Vyšší odborné vzdělávání, (ii) 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, (iii) 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a
vývoji, (iv) 2.4 Partnerství a sítě, přičemž pro oblast spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve
výzkumu je relevantní oblast 2.4. v rámci které jsou sledovány následující indikátory470:
1. Počet podpořených projektů OP VK prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj = Celkový
počet podpořených projektů za program OP VK.
2. Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb = Počet osob poskytujících služby nebo
podporující poskytování služeb, které obdržely jednu či více podpor v rámci přijatých projektů.
3. Počet podpořených osob = Celkový počet osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu
podpory bez ohledu na počet poskytnutých podpor.
4. Počet úspěšně podpořených osob = Celkový počet úspěšně podpořených osob, které obdržely
jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů, a které ukončily kurz/program/obor.
5. Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání = Počet účastníků dalšího
vzdělávání, kteří úspěšně předepsaným způsobem ukončili vzdělávací program s podporou OP VK
6. Počet úspěšně podpořených pracovníků ve VaV v dalším vzděl. - celkem = Počet osob, které
obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů a které ukončily kurz/program/obor
7. Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů = Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, a metodách zvýšily jejich kvalitu
8. Počet zapojených partnerů = Celkový počet zapojených partnerů do projektů (partner = ten, kdo s
žadatelem uzavře smlouvu o partnerství).
9. Udržitelnost vytvořených partnerství = Podíl vytvořených a fungujících partnerství po šesti
měsících od ukončení podpory.
470

Prováděcí dokument k Operačnímu program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost; Verze k 13. 6. 2013. Dostupné online
na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/provadeci-dokument-op-vk, citováno dne 20.10.2013.
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Přehled monitorovacích indikátorů OP VaVpI - Prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV
V průběhu přípravy disertace došlo ke zrušení prováděcího dokumentu OP VaVpI, pro účely této
práce tedy vycházím z poslední schválené verze dokumentu ze dne 14. 05. 2009 dostupné na webu
MŠMT. Pro oblast transferu technologií je relevantní zejména prioritní osa 3, která si klade za cíl
posílení kapacit této oblasti. Osa se dělí na dvě oblasti, které jsou obě předmětem další analýzy471:
1. Počet podpořených projektů a mechanismů pro komercializaci = Projektem a mechanismem na
komercializaci se rozumí buď zřízení centra pro transfer technologií, nebo vytvoření mechanismu
za zajištění takových služeb z externích zdrojů
2. Počet projektů návštěvnických center a science learnig centres pro popularizaci VaV = Počet
podpořených projektů návštěvnických center a science learning centres pro popularizaci VaV,
která budou přístupná pro veřejnost s cílem propagovat a popularizovat výsledky VaV
3. Počet podpořených projektů informačních center a středisek na zpřístupnění informací pro VaV =
Počet podpořených projektů informačních center (např. oborových nebo regionálních), která
budou přístupna jak uživatelům z řad příjemce, tak i externím uživatelům
4. Počet subjektů využívajících služeb na podporu komercializace - Subjektem využívajícím služby se
rozumí firmy, nebo fyzické osoby, které vstoupí v kontakt s centrem transferu technologií
5. Počet návštěvníků v podpořených návštěvnických centrech a science learning centrech = Počet
návštěvníků v návštěvnických centrech a science learning centrech, přičemž evidence návštěvníků
se předpokládá na základě výkazů od příjemce (např. prodané vstupenky, prezenční listiny z akcí)
6. Počet zprostředkovaných informačních zdrojů (vč. databází a metazdrojů pro VaV) = Počty
skutečně zrealizovaných uživatelských přístupů ke zdroji ve vztahu k celkové kapacitě přístupů.
7. Míra využití zprostředkovaných informačních zdrojů pro VaV = Míra se stanoví jako podíl z celkové
kapacity využití zprostředkovaných informačních zdrojů VaV.
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Prováděcí dokument k Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace. Platnost od 14. 05. 2009. Dostupné online na:
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139 / 202

Přehled monitorovacích indikátorů OP PI - Prioritní osa 5 - Komercializace a popularizace VaV
Prioritní osa 5. OPPI, která obsahuje tři oblasti podpory, je zaměřena na vytváření potřebné
infrastruktury pro začínající podnikatele (zejména v případech inovačně orientovaných projektů)
v podobě podnikatelských inkubátorů, na rozšíření a zkvalitnění spolupráce mezi podnikatelskou
sférou a vzdělávacími institucemi a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje s cílem podpořit a urychlit
inovační procesy v podnicích. V rámci prioritní osy je primárně zajímavá oblast 5.1472:
1. Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání = Projekty zaměřené na
rozvoj podnikatelské infrastruktury s regionálním a nadregionálním dopadem, projekty
poskytování dalších informací a školících kompetencí pro podnikatelský sektor.
2. Počet projektů podpory vzniku a rozvoje kooperace podniků a výzkumných institucí = Projekty
podporující realizaci společných projektů, realizovaných výzkumníky ve spolupráci s partnery ze
soukromého sektoru. Jedná se o projekty kolaborativního charakteru.
3. Počet nově vzniklých center pro transfer technologií a vědeckotechnických parků = Započítávají se
taková centra, u kterých se ukáže jejich provozní udržitelnost i v období do pěti let po ukončení
realizace vlastního dotačního projektu
4. Investičně připravené podnikatelské plochy a objekty = Počet metrů čtverečních podnikatelských
infrastruktur, připravených poskytovat infrastrukturní a servisní zázemí nově vznikajícím
společnostem a start up firmám
5. Přírůstek kapacit pro vzdělávací aktivity = Objem nově vytvořených kapacit pro vzdělávání, ať už
vnitrofiremní, anebo další vzdělávání ve spolupráci s regionálním vysokoškolským partnerem
(např. formou stáží nebo dalším poskytováním odborného zaškolení).
6. Počet nově vzniklých inkubátorů = Počet nově fungujících regionálních technologických a
podnikatelských inkubátorů, které efektivně fungují pět let po ukončení realizace předmětného
dotačního projektu OP PI.
472
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Aktualizovaná národní politika VaVaI pro roky 2009-2015, s výhledem do roku 2020
Pokrok v naplňování cílů aktualizované NP VaVaI je průběžně sledován s využitím kontextových
indikátorů. Souhrnné vyhodnocení aktualizované NP VaVaI bude provedeno až v roce 2015. Bude
vytvořena metrika pro hodnocení realizace NP VaVaI a budou stanoveny cílové hodnoty sledovaných
kontextových indikátorů. Pro stanovení hodnot těchto indikátorů bude využito vzorku vybraných
evropských zemí, které jsou srovnatelné s ČR. Pro naši oblast výzkumu je relevantní osa 3 - Efektivní
šíření znalostí a jejich využívání v inovacích a její monitorovací indikátory473:
1. Podíl licencovaných patentů VO na celkovém počtu patentů VO = Kontextový indikátor skutečné
užitnosti registrovaných patentů výzkumných organizací (VO).
2. Podíl licencovaných patentů, odrůd a plemen z VO z ČR na celkovém počtu patentů, odrůd a
plemen nakoupených podniky z ČR = Kontextový indikátor bilance ČR v dovozu a vývozu znalostí.
3. Podíl prostředků ve veřejném výzkumu získaných ze soukromých (domácích i zahraničních) zdrojů
= Kontextový indikátor mezinárodní a aplikační konkurenceschopnosti VO.
4. Počet pracovišť veřejného VaV, které získávají část prostředků ze soukromých zdrojů = Doplňkový
indikátor fyzického počtu specializovaných VO.
5. Objem prostředků VO získaných z licencí = Doplňkový indikátor pro sledování skutečného objemu
prostředků získaných VO z prodeje licencí komerčním subjektům.
6. Počet spin-off založených VO = Nový indikátor pro sledování, poskytuje informační kontext o
podnikatelském prostřední akademického sektoru v ČR.
7. Počet spin-off založených VO vykazujících činnost pět let = Nový indikátor pro sledování, poskytuje
informační kontext o životaschopnosti společností zakládaných v akademickém prostředí.
8. Obrat spin-off firem založených VO = Nový indikátor pro sledování, poskytuje doplňkovou
informaci o komerční úspěšnosti spin off firem zakládaných v akademickém prostředí
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Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020.
Dostupné online na: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145, citováno dne 20. 10. 2013.
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Dále je pak relevantní osa 4 aktualizované národní politiky VaVaI - Inovující podniky, a její kontextové
indikátory pro monitorování úspešnosti474:
1. Podíl inovujících MSP = Podle aktualizované metodiky Eurostatu z roku 2010 se za
inovační/inovující/ podniky považují ty podniky, které v uvedeném období buď zavedly
produktovou inovaci nebo procesní inovaci nebo měly probíhající nebo přerušené inovační
aktivity (technické či technologické inovace), anebo zavedly marketingovou nebo organizační
inovaci (netechnické či netechnologické inovace.) s technickými inovacemi.
2. Tržby z prodeje inovovaných produktů (nové pro trh / nové pro firmu) = Efektivní přírůstek tržeb
firmy z prodeje nových nebo inovovaných produktů, které byly vytvořeny na základě získané
podpory některého z finančních nástrojů veřejné podpory výzkumu a vývoje. Jedná se o tržby před
odečtením výrobních a provozních nákladů.
3. Investice rizikového kapitálu do začínajících podniků (start-up kapitál) = Jedná se o veřejné i
neveřejné zdroje a investice realizované formou podpory rizikových podnikatelských projektů (tzv.
start up kapitál, nebo seed money). Indikátor nezahrnuje hodnocení návratnosti takto vložených
finančních prostředků, pouze sleduje disponibilitu a využití takovýchto prostředků.
4. Podíl inovujících malých a středních podniků, spolupracujících na inovacích s ostatními podniky =
Kontextový indikátor hodnocení navázaných spoluprací pro realizaci inovace. Indikátor primárně
zahrnuje jak propojení s komerčními subjekty, tak i propojení s veřejnými výzkumnými
organizacemi, vysokými školami a ostatními odbornými partnery, kteří splňují parametry veřejné
výzkumné instituce a kteří se na kolaborativní spolupráci podílejí.
5. Podíl rychle rostoucích malých a středních podniků = Nový indikátor pro sledování, umožňuje
sledovat strukturální kontext inovací a jeho dynamiku v čase. Jako rychle rostoucí podnik je
definována taková organizace, jejíž obrat se oproti předchozímu kalendářnímu roku zvýšil
minimálně o 50% v absolutní částce.
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8.3

Srovnání výstupů studie USEandDIFFUSE v ČR s aktuálně užitými

metrikami pro hodnocení úspěšnosti

Priority inovačních výstupů MSP v rámci

Monitorovací indikátory

kolaborativních projektů (studie UaD)

užité programem OP VK

Zvýšení know-how/interních znalostí

Počet podpořených projektů OP VK prioritní osa 2
Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Zvýšení kvality produktů a služeb

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb

Zvýšení prodeje nových tržních produktů a služeb

Počet podpořených osob

Zvýšení prodeje nových firemních produktů a služeb

Počet úspěšně podpořených osob
Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v

Zvýšená produktivita
dalším vzdělávání
Zvýšení počtu zaměstnanců na vysoce kvalifikovaných

Počet úspěšně podpořených pracovníků ve VaV

postech

v dalším vzdělávání

Zvýšení vývozu

Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů

Zvýšený přístup k patentům a patentovací schopnost

Počet zapojených partnerů

Zvýšený přístup k ochranným známkám

Udržitelnost vytvořených partnerství

Zvýšená dostupnost autorských práv

Tab. 11: Parametrické srovnání výstupů studie USEandDIFFUSE a monitorovacích indikátorů OP VK. Tabulka ukazuje srovnání priorit inovačních
výstupů MSP a indikátorů relevantní prioritní osy programu OP VK. Plnými šipkami je vyznačena přímá komplementarita, přerušovanou čarou je
uvedena nepřímá komplementarita a kurzívou jsou pak v levém sloupci vyznačeny ty inovační výstupy klíčové pro MSP, které programem nejsou
pokryty vůbec. Zpracování autorka.
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Priority inovačních výstupů MSP v rámci

Monitorovací indikátory

kolaborativních projektů (studie UaD)

užité programem OP VaVpI

Zvýšení know-how/interních znalostí

Počet podpořených projektů a mechanismů pro
komercializaci

Zvýšení kvality produktů a služeb

Počet projektů návštěvnických center a science
learnig centres pro popularizaci VaV

Zvýšení prodeje nových tržních produktů a služeb

Počet podpořených projektů informačních center a
středisek na zpřístupnění informací pro VaV
Počet subjektů využívajících služeb na podporu

Zvýšení prodeje nových firemních produktů a služeb
komercializace
Zvýšená produktivita

Počet návštěvníků v podpořených návštěvnických
centrech a science learning centrech

Zvýšení počtu zaměstnanců na vysoce kvalifikovaných

Počet zprostředkovaných informačních zdrojů

postech

(vč. databází a meta-zdrojů pro VaVaI)

Zvýšení vývozu

Míra využití zprostředkovaných informačních zdrojů
pro VaVaI

Zvýšený přístup k patentům a patentovací schopnost
Zvýšený přístup k ochranným známkám
Zvýšená dostupnost autorských práv

Tab. 12: Parametrické srovnání výstupů studie USEandDIFFUSE a monitorovacích indikátorů OP VaVpI. Tabulka ukazuje srovnání priorit
inovačních výstupů MSP a indikátorů relevantní prioritní osy programu OP VaVpI. Plnými šipkami je vyznačena přímá komplementarita,
přerušovanou čarou je uvedena nepřímá komplementarita a kurzívou jsou pak v levém sloupci vyznačeny ty inovační výstupy klíčové pro MSP,
které programem nejsou pokryty vůbec. Zpracování autorka.
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Priority inovačních výstupů MSP v rámci

Monitorovací indikátory

kolaborativních projektů (studie UaD)

užité programem OP PI

Zvýšení know-how/interních znalostí

Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury
pro podnikání

Zvýšení kvality produktů a služeb

Počet projektů podpory vzniku a rozvoje kooperace
podniků a výzkumných institucí

Zvýšení prodeje nových tržních produktů a služeb

Počet nově vzniklých center pro transfer technologií a
vědeckotechnických parků

Zvýšení prodeje nových firemních produktů a služeb

Investičně připravené podnikatelské plochy a objekty

Zvýšená produktivita

Přírůstek kapacit pro vzdělávací aktivity

Zvýšení počtu zaměstnanců na vysoce kvalifikovaných
Počet nově vzniklých inkubátorů
postech
Zvýšení vývozu
Zvýšený přístup k patentům a patentovací schopnost
Zvýšený přístup k ochranným známkám
Zvýšená dostupnost autorských práv

Tab. 13: Parametrické srovnání výstupů studie USEandDIFFUSE a monitorovacích indikátorů OP PI. Tabulka ukazuje srovnání priorit inovačních
výstupů MSP a indikátorů relevantní prioritní osy programu OP PI. Plnými šipkami je vyznačena přímá komplementarita, přerušovanou čarou je
uvedena nepřímá komplementarita a kurzívou jsou pak v levém sloupci vyznačeny ty inovační výstupy klíčové pro MSP, které programem nejsou
pokryty vůbec. Zpracování autorka.
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Priority inovačních výstupů MSP v rámci

Monitorovací indikátory užité

kolaborativních projektů (studie UaD)

Aktualizovanou národní strategií VaVaI

Zvýšení know-how/interních znalostí

Podíl licencovaných patentů VO na celkovém počtu
patentů VO

Zvýšení kvality produktů a služeb

Podíl licencovaných patentů, odrůd a plemen VO z ČR
na jejich celkovém počtu nakoupených podniky z ČR

Zvýšení prodeje nových tržních produktů a služeb

Podíl prostředků ve veřejném výzkumu získaných ze
soukromých (domácích i zahraničních) zdrojů
Počet pracovišť veřejného VaV, které získávají část

Zvýšení prodeje nových firemních produktů a služeb
prostředků ze soukromých zdrojů
Zvýšená produktivita

Objem prostředků VO získaných z licencí

Zvýšení počtu zaměstnanců na vysoce kvalifikovaných
Počet spin-off založených VO
postech
Zvýšení vývozu

Počet spin-off založených VO fungujících za pět let

Zvýšený přístup k patentům a patentovací schopnost

Obrat spin-off firem založených VO

Zvýšený přístup k ochranným známkám

Podíl inovujících MSP

Zvýšená dostupnost autorských práv

Tržby z prodeje inovovaných produktů (nové pro trh /
nové pro firmu)
Investice rizikového kapitálu do začínajících podniků
(start-up kapitál)
Podíl inovujících malých a středních podniků,
spolupracujících na inovacích s ostatními podniky
Podíl rychle rostoucích malých a středních podniků

Tab. 14: Parametrické srovnání výstupů studie USEandDIFFUSE a monitorovacích indikátorů Aktualizované národní strategie pro VaVaI. Tabulka
ukazuje srovnání priorit inovačních výstupů MSP a indikátorů relevantní prioritní osy Aktualizované národní strategie pro VaVpI. Plnými šipkami
je vyznačena přímá komplementarita, přerušovanou čarou je uvedena nepřímá komplementarita a kurzívou jsou pak v levém sloupci vyznačeny
ty inovační výstupy klíčové pro MSP, které programem nejsou pokryty vůbec. Zpracování autorka.
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8.4

Závěry srovnávací studie a návazná doporučení pro efektivnější

implementaci politik zaměřených na podporu výzkumu a inovací v ČR
Parametrické srovnání inovačních výstupů identifikovaných jako prioritní na straně intenzivně
inovujících malých a středních podniků a inovačních výstupů identifikovaných v rámci národních
výzkumných programů a priorit ukázalo zejména nedostatky v oblasti hodnocení tzv. měkkých
inovačních výstupů, jejichž kvantifikace je reálně možná až několik let po ukončení realizace projektu.
Sem typicky patří: zvýšení prodeje nových firemních produktů a služeb, zvýšení produktivity, zvýšení
počtu zaměstnanců na vysoce kvalifikovaných pozicích a zvýšení vývozu.
Z hlediska orientace požadavků poskytovatelů veřejné podpory inovací by tak měl být kladen důraz
na zpracování marketingových a inovačních studií, které by lépe umožnily posoudit tržní potenciál
navrhovaných projektů. Druhým krokem pak může být požadavek na ex-post hodnocení přímých
inovačních výstupů, jejich predikce v projektové fázi a pozdější skutečný vývoj. S ohledem na
administrativní fázi příjmu projektových žádostí, lze doporučit postup realizovaný v minulosti
některými evropskými poskytovateli, a tím je dvoustupňové hodnocení projektových záměrů. To
v praxi umožňuje jednak snížit administrativní náročnost přípravy projektových žádostí pro první kolo
hodnocení, zároveň ale ve druhém kole (kdy je předkládána rozpracovaná verze projektové žádosti)
umožňuje detailně posoudit kvalitu a realizační připravenost projektového záměru, dříve než dojde
k jeho podpoře z veřejných zdrojů. Proti dvoustupňovému hodnocení aplikačních projektů lze
argumentovat zvýšenou náročností přípravy projektových žádostí, ta ale může být na straně
finančního mechanizmu kompenzována jednak výší udělené dotace a jednak také více servisním
přístupem úředníků, kteří zastupují stranu veřejného finančního mechanizmu.
V rámci práce byly z pohledu efektivního transferu technologií a poznatků jednoznačně
identifikovány následující signifikantní překážky, které vytváří institucionální prostředí (Národní
inovační systém), ve kterém se univerzitní aktéři pohybují:

(i) fungování aktuálního formátu

oficiálního hodnocení výzkumných organizací, které do velké míry ovlivňuje akademické prostředí a
které doposud bonifikuje výzkumné výsledky základního výzkumu na úkor jejich uplatnění v praxi (př.
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Registrované, ale neuplatněné patenty), (ii) často se objevoval postoj, že základní a aplikačně
orientovaný výzkum nelze efektivně propojovat v rámci jedné organizace, (iii) vysoká míra
heterogenity a nejasností veřejných vysokých škol týkající se výkladu existujících legislativních
předpisů a míry jejich závaznosti. Na základě těchto tří identifikovaných klíčových bariér, pak lze
formulovat následující praktická doporučení a opatření:
Jednoznačný a stálý výklad legislativních předpisů a zákonů: Veřejné vysoké školy a jejich
zaměstnanci se stále častěji potýkají s institucionálními podmínkami pro realizaci jejich výzkumných
projektů, zejména pak s aktivitami spojenými s transferem technologií a poznatků jejich výzkumu do
každodenní praxe. S ohledem na mizivou zkušenost zkoumaných organizací s praktickým transferem
technologií, požadují samy tyto organizace na svém zřizovateli poskytnutí metodiky (viz. očekávání
výstupů projektu EF-TRANS). Lze tedy doporučit posílení výkladové kompetence ze strany
odpovědných subjektů. Nejčastější respondenti poukazovali na nejasnosti v pojmech ochrany práv
duševního vlastnictví v případě společných projektů s aplikační sférou a také na možnosti převodu
znalostí do praxe prostřednictvím univerzitou přímo založené společnosti, která by umožnila výsledky
výzkumu lépe kapitalizovat. Provedené šetření ukázalo, že prakticky pro všechny myslitelné případy v
ČR existují úspěšné příklady transferu technologií, tedy situace, kdy si vysoké školy dokázaly nějakým
způsobem administrativně poradit. Sdílením takových zkušeností pak lze propagovat možné cesty
akademického přenosu poznatků do praxe a tím přispět ke snížení nebo úplnému odstranění této
prakticky existující bariéry. Navíc v případě, že budou takové příklady dobré praxe jasně
prezentovány, dojde tak zároveň k odstranění části důvodů, kvůli kterým některé organizace raději
uvádějí neaktivitu v oblasti transferu technologií a poznatků. Další možnou formou podpory je
existující jednotné doporučení ze strany zodpovědných subjektů (př. RVVI nebo MŠMT) pro
poskytovatele dotačních programů například zavést již do fáze podání formální přihlášky projektu do
veřejné soutěže ve VaV povinnost předložit platnou smlouvu o spolupráci či partnerství, v rámci které
bude jednoznačně definováno podílnictví na případných výnosech a právech plynoucích z nově
vytvořeného duševního vlastnictví nebo jiné formy komercializovatelného poznatku.
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Podpora informovanosti o příkladech dobré praxe transferu technologií: další často uváděnou
bariérou

efektivního

přenosu

poznatků

ze

strany

akademických

subjektů

je

vnímání

nerealizovatelnosti propojení kvalitního oborového základního výzkumu s jasně formulovanou
snahou o efektivní uplatnění výzkumných poznatků v aplikačním sektoru. Lze hypotézovat, že bariéra
je částečně výsledkem konstatovaného nedostatku strategických dokumentů, interních směrnic a
postupů pro efektivní spolupráci s aplikačním sektorem. Tato bariéra je zřejmě také předefinována
určitou charakteristickou rigiditou akademického institucionálního prostředí, které je ochotno měnit
se jen velmi pomalu a dbá na osvědčenou praxi. Právě tento neuralgický bod pak postihuje
doporučení, týkající se sdílení postupů dobré praxe v rámci veřejných vysokých škol, protože právě
propagace úspěšných příkladů posílí odhodlání váhajících výzkumníků, kteří mají nápad potenciálně
zajímavý pro aplikační sektor, ovšem od spolupráce tímto směrem je odrazuje nejasnost
institucionálního zajištění. Kromě rizik vyplývajících z kombinace veřejných a soukromých finančních
zdrojů je nezbytné poukazovat zejména na ta pracoviště, jež jsou z příjmu svých technologických
výstupů a prodeje jejich licencí, schopna financovat svůj další rozvoj. Ve druhém kroku je pak
nezbytné pracovat také na zlepšování „image“ vzájemně prospěšné spolupráce akademického a
aplikačního sektoru, a to jednak ve smyslu vnímání kvality výzkumné kariéry a jednak také ve smyslu
transferability lidských zdrojů mezi oběma sektory.
Změna nastavení systému financování VaVaI: jak vyplynulo z realizovaného dotazníkového šetření i
z tzv. „desk research“ analýzy veřejně politických dokumentů diskutovaných v předchozích kapitolách
práce, samotný formát institucionálního financování VaVaI v ČR de facto nepředstavuje zásadní
překážku pro rozvoj spolupráce mezi akademickým a aplikačním sektorem. Podstatně větší problém
ovšem v této sféře představuje právní nestabilita a netransparentnost stávajícího institucionálního
prostředí. Primárním doporučením tedy jednoznačně je zajistit kontinuitu a dlouhodobou
provázanost financování veřejných vysokých škol tak, aby tyto byly schopny dlouhodobě plánovat
svou výzkumnou a vzdělávací orientaci, klást důraz na posílení a rozvoj špičkových vědeckých týmů,
tvořených odborníky z ČR i ze zahraničí.
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I když parametrickou úpravu rozdělování institucionálního financování a to ve prospěch růstu hladiny
významnosti aplikačních výstupů bohužel není možné vnímat jako klíčový krok k posílení motivace
veřejných vysokých škol pro spolupráci s aplikačním sektorem, naopak kladení vyššího důrazu na
tento aspekt v případě účelově určeného financování (granty) pak tento efekt má. To potvrzují jednak
výsledky programu TIP administrovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, ale především se jedná
o výsledky programu TAČR - Alfa které ukazují, že pokud dojde k jasnému a účelnému nastavení
motivačního systému pro podávání projektů realizovaných odborníky jak z akademické tak a aplikační
sféry mohou tyto programy sloužit jako účinný nástroj pro podporu spolupráce mezi oběma sektory.
Tuto hypotézu potvrzují i vyjádření výzkumníků, kteří mají motivaci pro spolupráci se soukromým
sektorem, nicméně zároveň ale také kriticky vnímají nastavení podmínek, které v podstatě
zprostředkuje jen formální, ryze účelovou spolupráci vedenou jediným cílem, což je naplnění
formálních administrativních podmínek programu. V této souvislosti lze doporučit častější
zvýhodnění společných projektů akademického a aplikačního sektoru (př. podobnou formou jako je
nyní v projektech operačních programů plošně bonifikován soulad realizace projektu s tzv.
Integrovaným plánem rozvoje města) a to samozřejmě primárně u takových veřejných dotačních
programů, které jsou primárně orientovány na podporu inovací. Navržené zvýhodnění takového
partnerství ale musí být nastaveno tak, aby docházelo k podpoře skutečně funkční spolupráce a
nikoliv jen k formátu spolupráce formálně naplňující podmínky dotačního titulu. Toto lze primárně
zajistit již ve fázi hodnocení projektových žádostí, kdy ve druhém kole hodnocení budou projektová
konsorcia povinna předložit jakousi formou konsorciální smlouvy, která bude kromě postupů při
řízení projektu formalizovat také postupy a dělení práv k nově vytvářenému duševnímu vlastnictví a
vyplývajících povinností.
Jako poslední z významnějších bariér byla respondenty označována existující mezera v dostupnosti
financování pro některé typy aktivit – typicky se jedná o nedostatečné financování přechodu mezi
výstupy výzkumu a vlastním zavedením inovace, tj. fáze převedení výsledků směrem k marketingově
atraktivním výstupům (v literatuře označovaným jako pre-seed aktivity nebo proof of concept).
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Zaměření programů na podporu TT a podporu center pro transfer poznatků: aktuálně realizované
programy podpory se primárně zaměřily na budování výzkumné infrastruktury ve fyzickém slova
smyslu, ale bez další navazující znalostní a kompetenční podpory (jednak nepřímo prostřednictvím
zamření podpory u národních programů VaVaI, ale i přímo a to na straně vlastních vysokých škol),
která by usilovala o zkvalitňování nabízených služeb transferu technologií, ale i byť jen facilitaci aktivit
jednoduchého smluvního výzkumu. Zároveň se také v aktuálním formátu nastavení veřejné podpory
odráží relativně velmi úzké pochopení procesů transferu technologií a poznatků, který je dle
aktuálního pohledu poskytovatelů vázán dominantně na transfer poznatků uskutečňovaný v podobě
zavádění nových technologií a produktů (tedy proces nejčastěji spojovaný s patenty a licencemi).
Zahraniční zkušenosti v této oblasti ale ukázaly, že spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou
má mnoho různých dimenzí a pro zachování úspěšnosti a také intenzity takové spolupráce, je
nezbytné podporovat také tuto její diverzitu. Příklady z praxe ukázaly, že zejména prostřednictvím
těchto méně institucionalizovaných forem spolupráce mezi oběma sektory, dochází k posilování
vzájemné důvěry a intelektuální provazby mezi oběma sférami, což jsou dva klíčové faktory
produktivní a dlouhodobé spolupráce. Následující formulovaná doporučení proto cílí tímto směrem:
•

Podpora heterogenity spolupráce a vazeb akademická vs. aplikační sféra

Aktuální forma podpory spolupráce výzkumné a aplikační sféry míří zejména na posilování a podporu
projektů společného výzkumu a také na podporu transferu věšteckých výsledků do praktické aplikace
a to ve formě podpory vzniku center transferu znalostí na akademických organizacích. Jak ale často
ukazuje zejména zahraniční praxe, tato institucionalizovaná forma spolupráce mezi akademickým a
aplikačním sektorem není ani zdaleka tou nejobvyklejší formou. Na základě znalosti zahraničních
dobrých praxí lze konstatovat, že tyto zahraniční organizace daleko častěji a intenzivně spolupracují
při přípravě svých absolventů s partnery z aplikační praxe, a to jednak formou zapojování studentů do
různých typů partnerských sítí, také zde poměrně často dochází k výměně pracovníků mezi oběma
sektory formou odborných stáží anebo dochází poskytnutí konzultačních služeb akademickou sférou.
Vzhledem k tomu, že všechny výše uvedené formy spolupráce jsou klíčové pro budování ovzduší
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vzájemné důvěry a produktivní spolupráce a zvyšují počet kontaktů (tím i přidanou hodnotu
partnerství) a proto je nezbytné každou takovou spolupráci maximálně institucionálně podpořit.
Vyplývajícím doporučením tedy je jednoznačné uznání heterogenity formátů spolupráce mezi
akademickým a aplikačním sektorem a tím i návazné rozšíření forem a formátů podpory této
spolupráce. Jednak se jedná o podporu zvýšení prostupnosti akademické a aplikační profesní dráhy a
mezisektorové mobility a jednak se týká posílení výměny poznatků mezi univerzitami a aplikačním
sektorem (také subjekty státní správy), a to ve všech třech prvcích Lisabonského trojúhelníku znalostí.
•

Podpora kvality poskytovaných služeb a kompetencí center pro transfer znalostí

Terénní šetření ukázalo jako jednu z významných bariér intenzivnějšího transferu znalostí do praxe
také stávající nedostatek kvalitních a kompetentních služeb center transferu technologií, což je
zarážející vzhledem k masivní dosavadní podpoře jejich budování. Problematické bylo ovšem
zaměření podpory, které se primárně zaměřilo na vybudování infrastruktury, ale podstatně méně již
na budování kvalitního servisního zázemí nebo posilování kompetencí dostupných lidských zdrojů.
Z úhlu pohledu budoucích programů podpory, které se zaměří na subjekty a organizace které
poskytují právě asistenční služby pro transfer technologií a podporu spolupráce s aplikačním
sektorem, je třeba zaměřit se jak dovnitř veřejných výzkumných a vzdělávacích institucí, tak na
aktivaci jejich okolí pro spolupráci a v neposlední řadě je nezbytné se zaměřit na rozvoj kompetencí
nejen pracovníků center transferu technologií a podobných organizací, ale také na rozvoj těchto
kompetencí také u akademických pracovníků a studentů technicky orientovaných univerzit.
Efektivita a kvalitativní úroveň spolupráce akademického a aplikačního sektoru je do velké míry
závislá na znalosti fungování druhého typu prostředí. Lze proto konstatovat, že projekty úspěšného
přenosu poznatků jsou tak často odvislé od přítomnosti jedné konkrétní osoby, která podrobně zná
požadavky a pracovní kulturu obou dvou sektorů. Zároveň také spolupráce na kolaborativním
projektu s aplikačním sektorem vyžaduje od akademického pracovníka také znalost expertních
dovedností procesu komercializace (př. ochrana práv duševního vlastnictví, znalost legislativních
norem a související problematiky, schopnost konstruktivního vyjednávání o licenčních podmínkách).
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Podpora vzniku takto specifikovaných oborových příležitostí vyžaduje kvalifikovaného a
motivovaného zaměstnance, který za svou práci musí být odpovídajícím způsobem ohodnocen, což je
ale často mimo rámec tarifních mezd veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných organizací.
Také v této oblasti lze sledovat posun institucionálního prostředí, kdy bylo podpořeno několik
systémových projektů, nicméně jejich výsledky zatím nelze hodnotit vzhledem k nedostatečnému
časovému odstupu od jejich implementace. Co však lze těmto systémovým projektům vytknout již
v současnosti, je převažující velmi úzké pojetí transferu technologií, dále pak zaměření na zbytečně
technické a detailní znalosti z oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a v neposlední řadě také
široce tematicky pojaté vzdělávací kurzy. V budoucnu formulované výzvy veřejných výdajových
programů VaVaI by z tohoto důvodu měly obsahovat: (i) důraz na kontrolu kvality výzkumných
výsledků a sledování skutečného společenského přínosu podpořených projektových záměrů a dále
pak je nezbytné (ii) podporovat takové vzdělávací projekty, které se specificky zaměřují na posilování
dovedností akademických pracovníků v některé z následujících oblastí: ochrana práv a správa
duševního vlastnictví, technické/ odborné znalosti, manažerské/ podnikatelské dovednosti,
marketingové dovednosti a budování kompetencí pro mezinárodní spolupráci.
•

Systémový způsob financování center pro transfer technologií a poznatků

Je nezbytné zajistit nezávislost fungování center transferu technologií na dostupnosti externích
dotačních zdrojů. Jejich činnost může být efektivně financována přímo z příjmů z komercializace,
případně pak lze diskutovat o různých formátech institucionálního zajištění. Za tímto účelem je ale
nezbytné jasně nastavit systém vzájemných odpovědností a závazků mezi centrem pro transfer
technologií a veřejnou vysokou školou a tento pak zakotvit do interních strategií a směrnic konkrétní
organizace. Takový systém by měl umožňovat hodnocení kompetenční přínosnosti fungování centra
pro transfer technologií a zejména pak umožňovat stanovit skutečný finanční přínos
komercializovaných výsledků. Při zpracování ‚business plánu‘ centra je třeba mít na paměti,
návratnost transferu technologií je v závislosti na sektoru relativně dlouhá. Než tedy lze očekávat
finanční zisky z komercializace, je třeba zajistit vhodnou startovací financování těchto aktivit.
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9.

Syntetické závěry práce

9.1

Shrnutí dosažených výsledků a praktická doporučení pro efektivní

implementaci inovačních politik a nástrojů podpory transferu technologií
Přes veškerou dosavadní snahu EK o podporu růstu hospodářské výkonnosti členských států EU
formou spin off, patenty, autorskými právy atd., přesto terénní šetření ukázalo, že v praxi spíše chybí
důrazná opatření na vnitrostátní a organizační úrovni, která budou jednoznačně vycházet
z uskutečněného hodnocení dobré praxe. Zástupci hodnocených MSP, kteří byli respondenty
provedené studie, konstatovali i další významné pozitivní dopady jejich spolupráce s akademickým
sektorem v rámci mezinárodních projektů (př. zvýšení produktivity, dovedností, kvality nových
firemních či nárůstu objemu vývozu). Kvalitativní analýza výsledků provedeného šetření ukázala
existenci důležitých, primárně nefinančních benefitů MSP, získaných díky jejich spolupráci
s akademickým sektorem, což z pohledu inovací proto lze považovat za významnější než tzv. “tvrdá”
měřítka inovací (související s příjmy organizace). V rámci práce byl proto na základě dostupné
literatury nově vytvořen konceptuální rámec, který umožňuje postihnut problematiku hodnocení
úspěšných projektů a jejich výstupů podporovaných Evropskou unií z veřejných zdrojů. IDEO rámec je
primárně postaven na rozsáhlé rešerši odborné literatury zaměřené jinak na inovační indikátory
firemní úrovně, a jednak také IDEO rámec nabízí kvantifikovatelné indikátory inovačních výstupů.
Díky robustnosti jeho testování v rámci organizací v osmi evropských zemích , lze IDEO rámec a jeho
hodnocení modifikovat a použít, a to jak s ohledem na podporu přenosu dobré praxe zahrnout jen
takové faktory, které k ní přispívají, a také dále používat individuální měřítka úspěšnosti inovační
praxe s ohledem na jejich výklad v rámci firemní úrovně. Až do současnosti jsou inovační úspěchy
MSP zapojených do spolupráce s akademickým sektorem analyzovány a konsolidovány jen výjimečně,
dále formulovaná doporučení jsou proto výslednicí diskuze problematiky aplikované makroekonomie
vs. anotované parametry úspěchu inovačních výstupů MSP, a to v relativně unikátním kontextu
výzkumného projektu, v rámci kterého se mezi partnery předpokládá relativně velká míra spolupráce,
existuje jasně definovaný cíl a existence veřejných prostředků delimituje řadu výstupů a procesů.
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Provedení národní studie inovačního chování univerzit ukázalo, že kromě interních bonusů ze strany
organizace zaměstnavatele, je významná úloha státu, jehož fungování je aktuálně hodnoceno velmi
nepříznivě jasnou většinou účastníků terénního šetření (více než 90% odpovědí, navíc více než 30%
účastníků šetření spontánně konstatovalo špatnou úroveň a nedostatečně fungující nastavení
organizace pro financování aktivit komercializace, jako dlouhodobě existující klíčovou institucionální
bariéru efektivně zamezující transferu technologií a spolupráci s partery z aplikačního sektoru. Z úhlu
pohledu fungování a budoucího způsobu institucionálního rámce financování v.v.š. lze jednoznačně
vysledovat pozvolný posun směrem k preferenci efektivního uplatnění realizovaných výsledků
základního výzkumu, tak aby se je postupnými kroky dařilo posunout směrem k transferu technologií
a podpoře zavádění inovací do praxe. Lze také konstatovat, že institucionální nastavení systému
veřejného financování se jednoznačně promítá do střednědobých strategií organizací a proto v
důsledku vede k akcentování významu výsledků transferu technologií v rámci interních směrnic a
strategií a také management těchto organizací akcentuje jejich význam z hlediska dlouhodobého
rozvoje aktivit. Takováto praxe vede k tomu, že aplikačně zaměřené výzkumné týmy jsou silně
podporovány, a to jak finančně, tak z hlediska dostupné servisní kapacity organizace a ve
střednědobém výhledu také produkují finanční prostředky díky prodeji práv k duševnímu vlastnictví.
Obecný posun směrem k aplikovaným výsledkům, v rámci rozdělování institucionálního financování
formou RIV bodů, je respondenty hodnoceno ambivalentně, což podporuje původní hypotézu o
sledování dlouhodobých výsledků veřejně podpořených projektů, formou tzv. ‚měkkých indikátorů‘.
Následné porovnání inovačních výstupů, které intenzivně inovující malé a střední podniky označily za
klíčové a závazných inovačních výstupů specifikovaných v rámci národních veřejných programů a
priorit VaVaI, poukázalo na deficity týkající se monitoringu a vyhodnocení tzv. měkkých výstupů
inovací. Jako hlavní problém v této oblasti byl identifikován zejména dlouhodobý monitoring
výsledků z hlediska veřejných poskytovatelů (př. nárůst prodeje nových firemních produktů, nárůst
produktivity, nárůst počtu zaměstnanců na vysoce kvalifikovaných postech a nárůst exportu
v důsledku realizace kolaborativního projektu - vše hodnoceno v minimálním horizontu 5ti let).
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Z hlediska formulace budoucích požadavků veřejných poskytovatelů dotační podpory by tak mělo být
posíleno kladení důrazu na přípravu kvalitních marketingových studií ze strany žadatelů, které by
podstatně komplexněji umožňovaly posuzovat skutečný tržní potenciál předkládaných projektových
záměrů. Návazným procesem pak může být vývoj monitoringu měkkých inovačních výstupů.
Terénní šetření provedené mezi národními univerzitami poukázalo na tyto klíčové překážky
efektivního fungování transferu technologií v akademickém prostředí ČR: (i) existence současné
formy institucionálního hodnocení, jenž silně ovlivňuje fungování akademického prostředí a které
doposud bonifikuje registrované výsledky výzkumu na úkor jejich praktického uplatnění, (ii) existující
vžitá představa managementu organizací, že aplikovaný a základní výzkum není možné skloubit
v rámci fungování jediné organizace, (iii) obecně velká míra různorodosti právní problematiky a
nejednotnosti organizací ohledně výkladu stávající legislativy a povinností z ní vyplývajících. Díky
takto identifikovaným bariérám, pak bylo možné formulovat následující veřejně-politická doporučení:
1. Zajistit jednoznačný a stálý výklad legislativních předpisů a zákonů v oblasti TT
2. Šíření informovanosti o příkladech dobré praxe komercializace výsledků a TT
3. Úprava nastavení monitoringu a hodnocení systému financování VaVaI
4. Cílování veřejných dotačních programů na podporu TT a podporu center pro TT
Zejména zahraniční příklady dobré praxe ukazují, že spolupráce akademické a aplikační sféry má
nesčetně mnoho různých forem, formátů a dimenzí. Tuto diverzitu kolaborativních formátů je třeba
podporovat a kultivovat pro zachování její úspěšnosti a zejména pak intenzity takové spolupráce. Jak
zahraniční tak národní příklady z praxe demonstrovaly, že primárně díky těmto méně
institucionalizovaným formám spolupráce které často probíhají samovolně mezi oběma sektory,
roste vzájemná důvěra a intelektuální kompatibilita obou sfér, což jsou obecně akceptované faktory
stabilní a efektivní spolupráce. Dále jsou formulovány možné další okruhy dotačních titulů VaVaI:
•

Podpora heterogenity spolupráce akademická vs. aplikační sféra

•

Podpora kvality poskytovaných služeb a kompetencí center pro TT

•

Systémový způsob financování center pro TT v rámci veřejných vysokých škol
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9.2

Přínosy disertační práce

V rámci disertační práce byla provedena analýza tzv. měkkých indikátorů úspěšnosti výzkumu, vývoje
a inovací z hlediska malých a středních podniků, které pak byly použity jako základ pro návazné
terénní šetření, provedené mezi českými veřejnými vysokými školami. Výsledky studie
USEandDIFFUSE pak byly srovnány s monitorovacími indikátory národních veřejných politik a
programů zaměřených na podporu výzkumu, vývoje a inovací (tj. ve vazbě na aktuální implementaci
operačních programů Strukturálních fondů, a v neposlední řadě i národní inovační praxi).
Na základě postupné syntézy výsledků z obou předchozích terénních šetření pak byly připraveny a
dále rozpracovány možné nové teoretické přístupy pro tvorbu národních veřejných politik
zaměřených na výzkum, vývoj a inovace s přímou vazbou zejména na malé a střední podniky a
aplikační sféru obecně. Jako klíčový informační zdroj pro formulovaná veřejně-politická doporučení
pak posloužilo zejména druhé provedené terénní šetření. V rámci realizace výzkumných šetření byly
postupně získány odpovědi na základní výzkumné otázky definované v kapitole 4:
1. Co je podstatou úspěšných inovačních projektů financovaných ze zdrojů EU a co jsou
naopak překážkové faktory v kontextu zapojení do těchto projektů?
Výzkumná otázka byla zohledněna jak ve studii USEandDIFFUSE, tak v rámci návazného terénního
šetření provedeného na národní úrovni mezi zástupci univerzit, akademické sféry a malých a
středních podniků. Mezi klíčovými aspekty úspěchu byl identifikován lidský faktor, naopak zřetelně
identifikovatelnou bariérou úspěchu pak je nastavení fungování institucionálního rámce
analyzovaných organizací. Institucionální rámec byl také identifikován jako jedna z důležitých bariér
pro efektivní transfer technologií a komercializaci poznatků.
2. Jaká jsou subjektivní kritéria úspěšnosti spolupráce univerzit a malých/středních podniků
zapojených do EU projektů, vnímaná na úrovni klíčových aktérů?
Druhá otázka byla zohledněna také v rámci terénního sběru dat ve studii USEandDIFFUSE, tak v rámci
návazného národního šetření provedeného na národní úrovni mezi zástupci univerzit a akademické
sféry. Provedené dotazníkové šetření ukázalo, že mezi klíčová kritéria úspěšné spolupráce z hlediska
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cílových respondentů patří: navázání nové spolupráce, přístup k novému know-how, změna
intelektuální dynamiky v týmu a spolupráce na velmi aktuálním odborném tématu. Naopak tradiční
kritéria inovací byla respondenty, vnímána jako méně podstatná až nepodstatná.
3. Jak probíhá transfer technologií v praktických podmínkách národních akademických a
ostatních veřejných výzkumných pracovišť?
V rámci provedeného národního šetření byly identifkovány tři modelové případy inovačního chování
veřejných výzkumných organizací a tyto modely pak byly detailně popsány v rámci zpracování
jednotlivých případových studií. Lze konstatovat, že identifikované modely inovačního chování
národních VVO korespondují s obdobnými modely chování akademických organizací v rámci Evropské
unie. Typově byly identifikovány tyto tři formy existence podpory transferu technologií: (i) existence
oddělení v organiazci, které je za aktivity institucionálně zodpovědné; (ii) existence samostatné
administrativně hospodářské jednotky v rámci organiazce, která funguje jako forma tzv. ‚in house
konzultanta‘ od kterého si ostatní součásti objednávají služby a (iii) institucionální spolupráce
s nezávislým externím subjektem, který má v popisu práce provádění aktivit transferu technologií.
4. Jaký je stávající dopad veřejných výdajových programů zaměřených na podporu aktivit
transferu technologií a převodu inovací do praxe?
Klíčové se z hlediska zájmu o účast malých a středních podniků jeví institucionální nastavení
veřejných dotačních programů zaměřených na podporu transferu technologií a zavádění inovací do
praxr. Jako preferované byly respondenty hodnoceny takové spolupráce a programy, kde je
minimalizována celková administrativní náročnost kolaborativní spolupráce a veřejný poskytovatel se
orientuje na kontrolu kvality dosahovaných výsledků (např. projekty European Research Council),
naopak negativní konotaci mají takové programy, kde je vyžadováno detailní výkaznictví (např.
Strukturální fondy a administrativa spojená s realizací veřejných zakázek nad rámec zákona). V rámci
výzkumného šetření se navíc ukázalo, že v České republice je historická tradice veřejné podpory
aktivit transferu technologií relativně nízká a proto nebylo možné na tuto výzkumnou otázku v rámci
předkládané disertační práce úplně a dostatečně uspokojivě odpovědět.
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5. Jsou aktuálně používané monitorovací indikátory veřejných výdajových programů VaVaI
skutečně vhodnými ukazateli podpory transferu technologií a zavádění inovací do praxe?
Komparativně analytická část disertační práce se zaměřila na srovnání veřejně známých a běžně
užívaných indikátorů pro monitoring výsledků veřejných výdajových programů zaměřených na
podporu výzkumu, vývoje a inovací a výsledků obou provedených terénních šetření. Jejich
komparativní analýzou se pak povedlo vytipovat některé tzv. měkké (nebo neformální) aspekty
transferu technologií, které by v budoucnosti bylo vhodné implementovat do hodnocení výstupů a
monitoringu národních politik zaměřených na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Navíc také
odpovědi poskytnuté respondenty v rámci obou terénních šetření jasně poukázaly na nezbytnost
snížení byrokratické zátěže příjemců dotačních programů zaměřených na podporu inovací, aby se tak
veřejné programy staly pro soukromý sektor vítaným partnerem pro spolufinancování vysoce
rizikových inovačních projektů s potenciálem pro tržní uplatnění.
6. Pokud stávající monitorovací indikátory nejsou optimální, pak jaké existují alternativy pro
hodnocení efektivity veřejných výdajových programů zaměřených na podporu VaVaI?
Mezinárodní studie USEandDIFFUSE umožnila poukázat na některé neformální aspekty měřitelných
spilloverů transferu technologií, jako je proces učení se a vzájemné sdílení know-how, ale také rozvoj
dlouhodobé spolupráce na navazujících kolaborativních projektech, nebo další rozvoj kompetenčních
kapacit odborných zaměstnanců partnerských organizací díky jejich zapojení do projektu. Z hlediska
potenciální významnosti některých indikátorů pro rozvoj udržitelné společnosti založené na
znalostech lze pro sledování efektivity veřejných investic v tomto sektoru doporučit zejména
sledování počtů odborných pracovníků VaV přímo zapojených do realizace projektu a také indikátor
týkající se přístupu k novému know-how, které je buď nově vytvořeno v rámci realizace projektu, ale
neméně často je účastníkům projektů nové know-how zdostupněno jinými partnerskými
organizacemi v konsorciu, a to z důvodů práce na společném výzkumném úkolu, jehož zvládnutí by
bez nezbytného přístupu ke stávajícím znalostem nebylo možné.
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Mezi klíčové přínosy předkládané disertační práce pro posilování teoreticko-metodologických
základů vědní disciplíny veřejná politika patří následující výstupy a výzkumná zjištění:
(i) Realizovaný výzkum se zaměřil na rozpracování teoreticko-metodologických východisek
v oblasti monitoringu efektivity transferu technologií a soustředil se na jejich testování v praxi
českého výzkumně-vývojového prostředí.
(ii) Práce se dále zaměřila na rozpracování dílčích implementačních postupů pro efektivní
monitoring

a

evaluaci

indikátorů

účinnosti

veřejných

politik

implementovaných

prostřednictvím účelově určených dotačních programů, a to s primárním zaměřením na
oblast transferu technologií, inovací. Vzhledem k holistickému přístupu zpracování
výzkumného projektu byli logicky do analytického šetření zahrnuti také akademičtí aktéři.
(iii) Díky získaným datům z terénního šetření, ale také na základě analýzy aktuální veřejněpolitických dokumentů bylo možné v rámci práce navrhnout teoretické, ale praktické,
postupy pro hodnocení efektivity podpory transferu technologií z veřejných výdajových
programů (v rámci ČR byly zkoumány jak účelově určené dotační prostředky, tak využití
institucionálního financování pro podporu strategií efektivního transferu technologií.
(iv) V neposlední řadě lze konstatovat, že práce, na základě realizovaného výzkumu, umožnila
navrhnout nové, doposud neužívané indikátory efektivního transferu technologií. V rámci
těchto indikátorů byly identifikovány zejména ty indikátory, které jsou pozitivními spillovery
transferu technologií pro akademické i soukromé subjekty. O takovýchto indikátorech lze
tedy do budoucna uvažovat pro lepší podchycení informace o účinnosti a skutečném výkonu
investovaných veřejných zdrojů, určených na podporu přenosu poznatků do praxe.
Kromě praktických analytických výstupů a zhodnocení efektivity stávajících politik, tak lze
konstatovat, že disertační práce přispěla k obohacení teoreticko-metodologických základů oboru
veřejná politika a oborů s veřejnou politikou úzce souvisejících.
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10.

Přílohy

10.1 Dotazník užitý v rámci terénního šetření USEandDIFFUSE
1. V jakém programu EU byl financován projekt, do kterého byla Vaše organizace zapojena? Pokud
je to možné, prosím uveďte také konkrétní identifikátor výzvy.
2. Jaké byla primární očekávání vaší organizace od zapojení se do projektu? Ukázala se tato
očekávání vaší organizace jako realistická a došlo k jejich naplnění?
3. Jak velké % příjmu vaší organizace tvoří veřejné dotační zdroje (prosím uveďte průměr za
poslední 3 roky dle finančních výkazů)?
4. Kolik zaměstnanců bylo ve vaší organizaci zapojeno do projektu?
5. Kolik % z celkového počtu zaměstnanců klasifikovaných jako vědci či odborní projektoví
manažeři zahajovalo projekt?
6. Jaké bylo % zaměstnanců žen zapojených do projektu?
7. Jaká byla primární role vaší organizace v projektu?
8. Které z následujících okolností nejlépe popisují, jak partneři zvládli IPR vytvořený v průběhu
procesu? Ohodnoťte 1 (zvládli výborně) - 5 (nezvládli vůbec)
9. Kdo byl v rámci realizace vašeho projektu zodpovědný za přípravou ochrany práv
k intelektuálnímu vlastnictví? Pokud nebyla určena konkrétní osoba/ organizace, prosím uveďte.
10. Jaká byla strategie vaší organizace pro ochranu práv k intelektuálnímu vlastnictví před vlastním
vstupem do projektu?
11. Pokud bylo vstupní anebo know how ve společném vlastnictví projektových partnerů, jak byla
ošetřena vlastnická práva?
12. Jestliže partneři k ochraně vlastnických práv a aplikaci inovačního procesu, ať už již vlastněného
či vytvořeného v průběhu projektu, užívali formální dohodu, které z aspektů dané dohody byly
pro vaši společnost nejdůležitější?
13. Jak projekt ovlivnil standardní chod a výstupy společnosti? Tyto byly: zredukovány x zůstaly
nezměněny x vzrostly (?)
14. Proběhly ve společnosti nějaké zásadní změny, například v jejím průmyslovém statutu, které by
přímo souvisely s prací na projektu?
15. Které z následujících zveřejňovacích prostředků a způsobů byly použity v projektu? Konference,
publikace, patent, užitný vzor, jiná forma zveřejnění, technologický workshop.
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16. Které z výše uvedených diseminačních způsobů byly nejúspěšnější? Konference, publikace,
patent, užitný vzor, jiná forma zveřejnění, technologický workshop.
17. Jaké se domníváte, že byly hlavní překážky úspěšné účasti vaší organizace v mezinárodním
projektu? Prosím buďte v uvedení důvodů co nejkonkrétnější.
18. Co pomohlo projektu dosáhnout vytyčeného cíle (pokud tento byl dosažen) a jak s odstupem
hodnotíte jeho celkovou úspěšnost?
19. Objevovala se ve vašem konkrétním projektu problematika ochrany dat a osobních údajů?
Pokud ano, jak byla tato problematika řešena?
20. Byla v souvislosti s ochranou dat vytvářena v rámci projektu nová IT infrastruktura sdílená mezi
partnery? Byl tento přístup omezen jen pro některé partnery?
21. Souhlasíte se zveřejněním vašich odpovědí týkajících se projektové účasti v manuálu
připravovaném projektem USEandDIFFUSE?
22. Souhlasíte se zveřejněním jména vaší organizace a vaší současné pozice v organizaci v manuálu
připravovaném projektem USEandDIFFUSE?
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10.2 Dotazník užitý v rámci terénního šetření inovačního chování českých
akademických subjektů
1. Má organizace aktuální Dlouhodobý záměr, vypracovávaný dle zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách? Pokud ano, prosím vložte odkaz, nebo zašlete spolu s dotazníkem.
2. Má fakulta/ organizační jednotka samostatný a aktuální Dlouhodobý záměr fungování/
dlouhodobou strategii nebo vizi? Pokud ano, prosím vložte odkaz, nebo zašlete s dotazníkem.
3. Existuje v rámci vaší organizace samostatná směrnice pro transfer technologií? Pokud uvedený
typ směrnice neexistuje, prosím uveďte důvody.
4. Jakým způsobem probíhá ve vaší organizaci spolupráce s aplikačním sektorem?
5. Je

spolupráce

s aplikačním

sektorem

nějakým

způsobem

formalizována,

nebo

institucionalizována? Pokud ano, prosím popište jak na konkrétním příkladu.
6. Probíhá v rámci vašeho pracoviště intersektorální mobilita (např. formou stáží studentů u
partnerů z aplikačního sektoru)?
7. Popište, jakým způsobem probíhá v rámci organizace obvykle transfer technologií?
8. Existuje v rámci organizace specializovaná infrastruktura pro podporu transferu technologií?
Pokud ano, pak na jaké úrovni organizace tato infrastruktura operuje?
9. Plánujete fungování servisní infrastruktury pro transfer technologií (TT) dále podporovat a
rozvíjet?
10. Pokud jste spokojeni se stávající kapacitou infrastruktury pro TT, zajímalo by vás rozšíření jejích
služeb? Pokud ano, tak prosím specifikujte o jaký typ/ formu služeb se jedná?
11. Kdy (MM/RR) byla infrastruktura pro TT v rámci vaší organizace založena a co bylo primární
motivací pro její založení?
12. Jaké prostředky a organizační zdroje vaše organizace mobilizuje pro provoz infrastruktury pro TT
a jak tyto zdroje organizace generuje?
13. Jakým způsobem pobíhá hodnocení efektivity fungování centra pro TT v rámci organizace? Je
toto hodnocení pravidelné, a pokud ano, tak v jakém intervalu?
14. Zvažujete pro oblast TT možnost spolupráce s externím zprostředkovatelem typu inkubátor,
podnikatelský park atp.? Pokud již spolupráce tohoto typu probíhá, prosím popište ji.
15. Pokud zvažujete možnost spolupráce s externím subjektem pro oblast TT, jaká jsou vaše měřítka
úspěchu takové spolupráce?
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16. Disponuje organizace fondem na podporu rizikového kapitálu? Pokud ano, jak jsou do něj
v rámci organizace generovány zdroje?
17. Jak významná je pro vaši organizaci spolupráce s aplikačním sektorem? Hodnoťte 1 (málo
významná) - 5 (strategická)
18. Jakým způsobem organizace strategicky posiluje spolupráci s partnery z aplikačního sektoru?
19. Existuje v rámci vaší organizace motivační finanční schéma pro spolupráci s aplikačním sektorem
a pro produkci výsledků výzkumu generujícího práva k duševnímu vlastnictví?
20. Jakým způsobem je v rámci vaší organizace stanovena cena provedení smluvního výzkumu?
Existuje obecně platná a závazná metodika, zohledňující skutečný náklad výzkumu?
21. Je vaše organizace schopna vyčíslit skutečný náklad spojený s realizací zakázky smluvního
výzkumu? Pokud ano, existuje platná metodika pro interní stanovení nákladů?
22. Jaké prostředky vaše organizace využívá nejčastěji pro realizaci projektů s partnery z aplikačního
sektoru? Prosím uveďte konkrétní dotační programy.
23. Je dle Vašeho názoru motivace organizace pro spolupráci se soukromým sektorem dostačující?
Pokud ne, prosím uveďte možnosti pro zlepšení.
24. Domníváte se, že vnitřní směrnice vaší organizace zaměřené na TT jsou dostatečně efektivní?
25. Jakým způsobem je v rámci vaší organizace zajištěna kontrola dodržování pravidel pro
poskytování veřejné podpory?
26. Vytváří vaše organizace tzv. licenční portfolio? Pokud ano, jak je toto licenční portfolio
spravováno?
27. Přináší fungování centra pro TT v rámci vaší organizace efektivně příjmy? Pokud ano, jsou tyto
příjmy dostatečné na to, aby pokryly náklad na fungování této infrastruktury pro TT?
28. Existují v rámci vaší organizace nastavené parametry pro hodnocení efektivity fungování centra
pro TT? Pokud ano, prosím uveďte klíčové parametry.
29. Jaké jsou dle Vašeho názoru klíčové prvky motivace organizace pro spolupráci s aplikačním
sektorem?
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10.3 Seznam zkratek používaných v disertační práci

AVČR

Akademie věd České republiky

BP24

24 příkladů dobré praxe (best-practices)

CPPT

Centrum pro přenos poznatků a technologií

CTT

Centrum transferu technologií

ČR

Česká republika

EK

Evropská komise

EPO

Evropský patentový úřad (European Patent Office)

ERA

Evropský výzkumný prostor

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

FP7

7. Rámcový program Evropské unie

FTE

ekvivalent práce jednoho zaměstnance na plný úvazek (full-time equivalent)

HDP

Hrubý domácí produkt

ICT

informační a komunikační technologie

IDEO

hodnotící rámec

IPR

Práva k duševnímu vlastnictví (Intellectual Property Rights)

ITT

instituce pro transfer technologií (Technology Transfer Interfaces)

MSP

malý a střední podnik

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

NERV

Národní ekonomická rada vlády

NIS

Národní inovační systém

NP VaVaI

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky

OECD

Organizace pro ekonomickou a kulturní spolupráci

OP

Operační program

OP VaVpI

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

OP VK

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost
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OP PI

Operační program Průmysl a inovace

PPP

Public-Private Partnership

OSN

Organizace spojených národů

RIV

Rejstřík informací o výsledcích

RIS

Regionální inovační systém

ROCE

návratnost investovaného kapitálu (Return on Capital Employed)

RVVI

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace

SWOT

Analýza silných (S), slabých (W) stránek projektu a příležitostí (O), či hrozeb (T) které
jsou spojené s jeho realizací

TAČR

Technologická agentura České republiky

TIP

Program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na podporu inovací

TT

transfer technologií

USPTO

Patentovým a známkovým úřadem Spojených států (United States Patent and
Trademark Office)

VaV

výzkum a vývoj

VaVaI

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

VO, VVO

veřejná výzkumná organizace

VŠ, v.v.š.

vysoká škola, veřejná vysoká škola

WEF

Světové ekonomické fórum

WHO

World Health Organization
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10.5 Souhlas partnerů studie USEandDIFFUSE s užitím projektových dat
Součástí disertační práce je také užití dat a poznatků získaných v rámci mezinárodní výzkumné studie
USEandDIFFUSE, financované Evropskou komisí ze zdrojů 7. Rámcového programu. Možnost dalšího
využití dat získaných v rámci projektu vyplývá ze znění Grantové dohody a navazující Konsorciální
smlouvy uzavřené mezi organizacemi, které se na řešení této studie podílely. Kromě uvedených smluv
byl pro účely této práce získán dodatečně také explicitní souhlas s užitím dat pro účely této disertační
práce, a to od všech partnerů, kteří se efektivně na realizaci této studie podíleli.

194 / 202

195 / 202

196 / 202

197 / 202

198 / 202

199 / 202

200 / 202

201 / 202

202 / 202

