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Úvodem… 
 
Dne 23. května 2006 uspořádala Vysoká škola finanční a správní ve spolupráci s Radou vlády 
pro výzkum a vývoj, pod záštitou místopředsedy vlády České republiky doc. Ing. Jiřího 
Havla, CSc., již druhé národní fórum o znalostní společnosti a znalostní ekonomice.1  
 
Všeobecné akceptování významu této tématiky se zejména v posledních dvou letech, i když 
více méně ojediněle, transformovalo do hledání cest k řešení reálných problémů spojených se 
základními předpoklady rozvoje znalostní společnosti. Jestliže před dvěma lety, na prvním 
Národním fóru, se do centra pozornosti dostávaly především otázky financování rozvoje 
vědy, výzkumu a vzdělávání, v tomto roce se hlavní pozornost již v rámci 
„předkonferenčních“ jednání soustředila především na problematiku zefektivnění organizace 
výzkumné a vzdělávací činnosti a na její řízení. 
 
„Národní fórum“ se konalo necelé dva měsíce po „Mezinárodním fóru“, jehož dominantou 
byla především znalostní ekonomika. Proto také v řadě referátů a vystoupení zazněly určité 
ohlasy či reakce na myšlenky a ideje, které byly prezentovány na této mezinárodní platformě. 
Jestliže na „mezinárodním fóru“ převažovala tématika více méně „vnějšího“ ovlivnění sféry 
výzkumu, vývoje a vzdělávání, na „národním fóru“ byla věnována pozornost i tomu, jakým 
způsobem tyto „vnější“ stimuly působí na „vnitřní“ změny v oblasti výzkumu, vědy a 
vzdělávání. 
 
Úspěšný rozvoj znalostní společnosti a v jejím rámci znalostní ekonomiky se opírá o tři 
základní oblasti: o sféru vědy, vědeckého poznání a výzkumu, další sférou je oblast 
vzdělávání a svým způsobem vyústění obou představuje problematika inovací a inovativního 
podnikání. Těmto třem základním obsahovým vlastnostem odpovídaly i jednotlivé tématické 
bloky konference. 
 
První blok byl věnován otázkám vědy a výzkumu a byl zaměřen na postižení základních 
souvislostí, které podstatným způsobem určují kvalitu a koneckonců i finální efekt výzkumné 
činnosti. Jednotlivá vystoupení byla věnována problematice jak základního, badatelského a 
„vyhledavatelského“ výzkumu, tak i směrům a trendům, které se zformovaly v oblasti 
aplikovaného výzkumu. 
 
Druhý blok byl zaměřen na problematiku úlohy vzdělávání ve znalostní společnosti. Velká 
většina vystoupení, i když se zabývala specifickou problematikou - ať již organizace 
vzdělávacího procesu či konkrétními problémy vzdělávacích aktivit, vycházela z akceptování 
pojetí vzdělávacího procesu jako diverzifikovaného, ale vnitřně konzistentního systému 
celoživotního vzdělávání, který je určujícím rámcem jak v obecně teoretické, tak i 
metodologické rovině a podstatně ovlivňuje kvalitu jednotlivých konkrétních etap a forem 
vzdělávacího procesu. 
 
Závěrečný blok jednání se zaměřil na problematiku rozvoje inovačního podnikání. Ve 
srovnání s předcházející konferencí, národním fórem, které se uskutečnilo v roce 2004, kdy 
převládala tématika financování inovačního podnikání, se nyní většina příspěvků soustředila 
na analýzu inovačního podnikání jako jednoho ze základních prostředků zvýšení 
konkurenceschopnosti nejen české, ale i evropské ekonomiky. 
 
                                                 
1  První národní fórum věnované této tématice se uskutečnilo 22. dubna 2004 pod záštitou tehdejšího předsedy 
vlády České republiky PhDr. Vladimíra Špidly. 
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Časový rámec konference pochopitelně neumožňoval, a nebylo to ani cílem organizátorů 
(přípravného výboru), postihnout problematiku znalostní společnosti v celé šíři. Dominantní 
postavení měly otázky a problémy, které mají podstatný a určující význam pro podstatně 
vyšší „zhodnocení“ jak výsledků výzkumu, tak i vzrůstající vzdělání populace, jak pro 
zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, tak i pro zvýšení „kvality života“ společnosti. 

 
 

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. 
prorektor pro vědu a výzkum VŠFS 

odborný garant konference 
 
 
Konferenci připravil výbor ve složení:  
RNDr. Petr Budinský, CSc., předseda, prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., odborný garant, 
členové: prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., doc. Ing. Milan Kašík, CSc., Ing. Pavel Holomek, 
PhDr. Lenka Ruppertová, Ing. Ivana Mentlíková, Anna Čečáková, Bc. Romana Lamačová. 
 
Konference mohla být uspořádána díky podpoře partnerů konference: hlavnímu partnerovi 
České spořitelně, a.s., a partnerům American Chamber of Commerce in the Czech Republic, 
IBM Česká republika spol. s r.o., CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic, 
CFO Club, Microsoft, s.r.o. a mediálnímu partnerovi časopisu Euro. 
 
Konferenci moderoval prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., a prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. 
 
Děkujeme kolegům z Vysoké školy finanční a správní a  Bankovní akademie za organizaci 
konference a pomoc při technickém zpracování sborníku. 

 
 

RNDr. Petr Budinský, CSc. 
prorektor pro obchod a vnější vztahy VŠFS 

předseda přípravného výboru 
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Úvodní vystoupení prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., rektora Vysoké školy finanční a 
správní 
 
Dobré ráno dámy a pánové, 
 
dovolím si vás přivítat a zahájit tímto druhý ročník mezinárodní konference Znalostní 
ekonomika, kterou pořádá Vysoká škola finanční a správní v Praze. Tato konference navazuje 
na světové Fórum o znalostní ekonomice, které se konalo ve dnech 28. - 30. března 2006 
v Praze a koná se díky mnoha silným partnerům, kteří se na organizaci této akce podíleli. 
V prvé řadě bych chtěl poděkovat místopředsedovi vlády doc. Havlovi za poskytnutí záštity 
nad touto akcí. Bohužel mu nemohu poděkovat osobně, protože musel odjet na zahraniční 
služební cestu, nicméně jej zde zastoupí pan doktor Blažka z Rady pro výzkum a vývoj, 
kterého představím za chvíli. Dále bych rád přivítal, a osobně mi udělal velkou radost svoji 
účastí, jeho Excelenci velvyslance Spojených států amerických v České republice, pana 
Williama Cabanisse. Velice si vážím jeho účasti na této akci a domnívám se, že je to výrazem 
velkého zájmu, který má vláda Spojených států amerických o šíření znalostí, šíření informací, 
podporu podnikání, a to tedy nejenom u nás, ale obecně ve světě, a s velkým zájmem budu 
čekat na jeho slova. Rád bych dále poděkoval hlavnímu partnerovi této konference a současně 
hlavnímu partnerovi Vysoké školy finanční a správní - České spořitelně, a.s., kterou zde 
zastupuje RNDr. Renata Rosendorfská, vedoucí marketingových výzkumů. Dále pak 
samozřejmě dalším partnerům konference a to Americké obchodní komoře v České republice, 
jejíž prezidentku Magdalenu Součkovou zde srdečně vítám, společnosti IBM Česká republika, 
kterou zde zastupuje Vladimíra Králíková, společnosti CzechInvest, Klubu finančních ředitelů 
a společnosti Microsoft Česká republika, dále potom mediálnímu partnerovi této akce, což je 
týdeník EURO. V neposlední řadě bych rád poděkoval spoluorganizátorům, což je Bankovní 
akademie, střední odborná a vyšší odborná škola a náš dnešní hostitel společnost 
PricewaterhouseCoopers. 
 
Dámy a pánové, úvodem bych rád, ještě než pozvu ostatní účastníky úvodního bloku k jejich 
vystoupení, se lehce zamyslel nad pojmem, co to je znalostní ekonomika, respektive znalostní 
společnost. Z těchto pojmů se stala určitá zaklínadla současnosti a já se domnívám, že stále 
více se četnost jejich užívání se stává nepřímo úměrnou četnosti jejich chápání. Posun od 
informační společnosti a ekonomiky ke znalostní společnosti a ekonomice by měl 
signalizovat jakýsi kvalitativní přechod od pouhého zpracování informací k práci se 
znalostmi, které tyto informace obsahují, ale které nemusí být vždy snadno a pro každého 
viditelné. Někdo chápe znalostní ekonomiku jako hospodářský rozvoj, postavený především 
na skvělém využívání znalostí, někdo jako systém, kdy se všichni budeme mít dobře jen díky 
prostému faktu, že naše vzdělanost stále poroste. A) je pravdou, ale k němu se musíme dobrat 
přes ono b). Ovšem vzdělanost sama o sobě a prosté pumpování peněz do vědy, výzkumu a 
vzdělávání samo o sobě nestačí. Podstatné jsou výsledky. Je třeba umět výsledky těchto 
aktivit, tedy duševní vlastnictví hospodářsky využít a to tak, aby přinášelo nejvíce původnímu 
tvůrci a původnímu vlastníkovi práv, ne zlodějům intelektuálního vlastnictví. Vláda, která to 
myslí se znalostní ekonomikou vážně, musí vytvořit příznivé podmínky pro ty, kdo na 
znalostní ekonomice vydělají. Moudřejší ekonomové, nežli jsem já, říkají, že 
z makroekonomického hlediska lze konstatovat, že znalostní ekonomika posouvá bod 
maximalizace daňových příjmů pro stát k výrazně nižším hodnotám daňových sazeb. Kromě 
toho znalostní ekonomice se může dařit jen ve znalostní společnosti a znalé společnosti, což 
ovšem je taková společnost, která si váží vzdělanosti, podporuje její nositele, odměňuje 
úspěšné a nevyhazuje peníze na nesmyslné projekty v podobě nových fotbalových stadionů. 
Znalostní ekonomika, podle mého názoru, neznamená a ani nesmí znamenat opuštění tržní 
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ekonomiky a to zdůrazňuji, tržní ekonomiky bez jakýchkoliv přívlastků. Jedním z projevů 
znalostní ekonomiky by tedy mohlo být to, že budeme přísně posuzovat všechny projekty 
vystrkující své hlavičky pod tímto vše objímajícím nadpisem, nedáme se ošálit lákavostí 
nových digitálních technologií v momentě, kdy zjistíme, že jejich použití je samoúčelné či 
dokonce ekonomicky neefektivní. Podobně musíme i posuzovat vydávání peněz na vytváření 
podmínek pro budování znalostních systémů a sítí, tedy na vysoké školství, vědecko-
výzkumné aktivity, mobilitu vědců a akademických pracovníků, granty atd. Jinými slovy 
cyklus věda, výzkum, vývoj, výroba, využití by měl obsahovat i kontrolní body, jako 
vyhodnocení návratnosti vynaložených prostředků a ochrana a zhodnocení duševního 
vlastnictví. Potom se nám, možná, podaří dosáhnout některých očekávání, která jsou se 
znalostní společností a znalostní ekonomikou spojena. Pro vlády zemí Evropské unie, českou 
nevyjímaje, se stala znalostní ekonomika jakýmsi svatým grálem, který umožní vyřešit 
problém nezaměstnanosti a vdechne nový růst ekonomikám starého kontinentu. Ovšem 
takový grál může fungovat teprve po té, až jej někdo najde. Já doufám, že dnešní akce 
přispěje, přiloží své polínko, abychom třeba ten grál našli anebo, když ne přímo grál jako 
takový, alespoň cestu jak se k němu dostat. 
 
 

 
Úvodní vystoupení RNDr. Marka Blažky, sekretáře Rady pro výzkum a vývoj a sekčního 
ředitele Úřadu vlády 
 
Dobré dopoledne dámy a pánové, 
 
v úvodu mám nepříjemnou povinnost omluvit pana místopředsedu vlády doc. Havla, bohužel 
je v Paříži a nemůže se, přestože je mu to velice líto, dnešního jednání účastnit. Dovolím si ho 
aspoň velmi stručně (bylo už řečeno, že budu mít ještě úvodní přednášku) zastoupit. 
 
Co říci v úvodním slově, řada věcí zazněla již z úst pana rektora i pana velvyslance a 
nepochybně tady na této konferenci zazní celá řada cenných příspěvků, které budou hodnotit 
znalostní ekonomiku, znalostní společnost z nejrůznějších pozitivních i těch méně pozitivních 
jevů. Na místě, které tady zastupuji, se zdá, že Česká republika udělala, a v řadě případů je to 
pravda, v posledních letech několik významných kroků k budování (takové ošklivé slovo) 
znalostní společnosti. Netýká se to jenom jedné oblasti, jenom namátkou, výdaje na výzkum a 
vývoj začaly po řadě let stagnace ve vztahu k HDP růst, rostou nejenom tyto veřejné výdaje, 
ale konečně po řadě let diskuzí byla zavedena a začala fungovat daňová úleva pro podniky, 
které investují do výzkumu a vývoje. Toto ovšem není jediná oblast. Už tady správně zaznělo, 
že celá řada věcí, které s výzkumem a vývojem souvisí a které významně ovlivňují celý efekt, 
celý přínos pro znalostní společnost - rostou rovněž výdaje do vysokých škol, do terciárního 
vzdělávání na té jedné straně a na druhé straně, o tom ostatně budu hovořit ve svém 
vystoupení, jsme konečně začali jako země něco dělat s problematikou inovací. Čili až posud 
je to zdánlivě vše v pořádku, ale zároveň dovolte, abych upozornil na to a navážu tím na 
úvodní vystoupení, že toto jsou sice kroky nebo krůčky správným směrem, ale jen ty první na 
cestě za oním grálem, na cestě za znalostní společností. Protože na této cestě nejsme sami a 
řada jiných zemí vykročila mnohem dříve, a ať se nám to líbí, nelíbí, tak půjde a jde o zdroje 
a zejména potom o trhy, o tom, kde by se ty výsledky celého tohoto nejednoduchého procesu 
měly projevovat. Čili bych své úvodní vystoupení zakončil tím, ano, konečně začala být i ze 
strany vlády i ze strany dalších orgánů a institucí znalostní společnost brána vážněji než 
doposud, bylo učiněno několik výrazných kroků. Ale to je teprve počátek celého cyklu, který 
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doufáme a přeji si to nejenom kvůli nám, kvůli Radě a dalším institucím, které se na tom 
výrazně podílely, ale zejména kvůli této zemi, doufám, že budou v budoucnu pokračovat. 
 
Děkuji a přeji této konferenci a Vám všem hodně úspěchu ve Vašem jednání. 
 

 

 

Úvodní vystoupení W. J. Cabanisse, velvyslance USA v ČR 
 
Good morning everyone, 
 
It’s a pleasure to be here. I had the opportunity to talk with Vladimir Smejkal before coming 
in and learning a lot more about the IFA, about the students that are involved in this academic 
enterprise and what his focus is with regards to the outcome of the students that do graduate 
from this institute of higher learning.  
But I want to welcome you to the second annual international conference of the national 
forum on a knowledge based economy. And Dr. Smejkal thank you for organising this 
important conference and thanks also to deputy prime minister Jiri Havel for lending his 
support. I’ve been on a number of conferences with Deputy Havel and he comes from the 
education arena but he understands also I think the application of the appropriate education 
avenues to the development of the economy of a country or a community. I’d also like to 
recognise the conference partners some of whom are IBM, Microsoft, CzechInvest, AmCham, 
Česká spořitelna and others for their valuable cooperation.  
 
When Dr. Smejkal talks about the knowledge economy and how moving away from not 
necessarily abandoning then IT economy or the market economy, but what does it mean? Let 
me share with you a couple of things that are happening in my country, USA. I heard George 
Atkinson who is the advisor to Condoleeza Rice, our secretary of state for science and 
technology and his comment about why USA has done so well in R&D and moving a lot of 
that R&D to the economic arena commercialisation and making a profit from these 
enterprises that come out of R&D - goes back fifty years when the government of USA 
decided to invest into R&D research into our university system and it has given a great 
impetus to the evolving of R&D scientific students who come through the process and who 
are leading researchers in the world today. But that’s not going to be good enough in the years 
ahead because one of the things that we’re concerned about in the USA is the quality of 
education given to not only our grammar school students but our higher school students. We 
still think that we have a very good higher education system. But the understanding of our 
students in high school with regards to maths and science is lacking when it comes to being 
competitive in the world with students from other countries.  
 
We are recognising that and there have been a number of commissions set up by our congress 
to study how to keep the USA more competitive in the world in R&D. Unfortunately our 
colleges of higher education are graduating more lawyers rather than engineers and scientists 
and that is a concern for us. We are lacking math and science teachers in our high schools. 
And that is a concern so we us a country are focusing on the future of where we are to go and 
where we today and this conference with regards to where you are in the CZ.  
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Where CZ stands with regards to its position in R&D activities in the central European area is 
part of the outcome of this conference. There is no question that the focus on education is 
obviously the key to the future of any country. I have spoken to a number of classes of not 
only gymnasium students but colleges of higher education and I’m just speaking from my 
observations I’m impressed by the quality of students, their interest not only in education but 
interest in world activities, their enthusiasm, their curiosity.  
 
And one thing that gives me great concern is the fact that our young people are growing up 
just like I have here this laptop and they are losing the ability to communicate personally with 
their peers with other people. It’s all getting so high-tec that they email their friends but do 
they communicate with them personally? Anyway that’s part of all of our challenge is to get 
our young people out and communicating with their peers and the people who they are going 
to be dealing with in the business communities and the research communities in the years 
ahead.  
 
But that’s what school is all about. And Dr. Smejkal I urge you to get your students out of that 
computer lab and into communication labs so they have the ability to challenge people 
personally, to look people in the eye because I don’t care how impersonal we get in this world 
through IT the real business at hand, the business of politics, the business of business, the 
business of R&D is gonna come down to how we communicate with our fellow man.  
 
One thing that the US Embassy and AmCham have embarked upon and I think it’s part of this 
conference also is to be a competitive country to be a competitive community in economic 
growth and affording our young people coming out of school to afford our people who are 
living in these communities quality jobs is to coordinate the education leadership of a 
community, the business leadership of a community, and the political leadership of a 
community. Government cannot in itself create jobs but I think you heard from Dr. Smejkal 
that government can set the environment, can create the environment where 
entrepreneurialism flourishes. And what we’re doing is going round the country and having 
business round tables but we’re also being the catalyst for bringing the business leadership of 
a community together with the political leadership of that community and the education 
leadership of the community. 
 
That to me are the three legs of a very important foundation for getting our act together. 
Because if schools are unaware or unconcerned about what they are teaching their young 
people and it has no relationship with what the business community needs in their future 
employees and the political leadership is more involved and more interested in getting 
reelected than it is in supporting the education and the business community then we flounder 
and we don’t make progress. But if you get those three leaders of education, political and 
business together then things happen and that’s what we are encouraging, that’s what’s 
happening in many places in CZ and we’re trying to be a catalyst to try and bring some of that 
together.  
 
It’s a pleasure for me to be here with you all today and thank you Dr. Smejkal for what your 
institute means to the future education of young people in this country and I look forward to 
further comments and question and answers. Thank you very much. 
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Úvodní vystoupení Magdaleny Souček, prezidentky American Chamber of Commerce in 
the Czech Republic 
 
Jen pár slov jménem Americké obchodní komory. 
Já myslím, že v dalším rozvoji České republiky asi nelze spoléhat na velký spotřebitelský trh 
nebo na bohaté přírodní zdroje. Takže víme, že asi největší zbraní této země je vzdělanost a 
kreativita jejích občanů. Já myslím, že žádná země nemá přirozenou konkurenční výhodu 
pokud jde o lidskou inteligenci. Přestože existují nejrůznější mýty v nejrůznějších zemích o 
chytrosti jejich národností nebo členů, pravda je, že být chytřejší znamená především se 
disciplinovaně soustředit na oblast vzdělávání a v této oblasti skutečně tvrdě a cíleně 
pracovat. K tomu je nezbytné, aby vláda podněcovala podnikatelskou sféru, koneckonců o 
tom tady hovořil i pan profesor ve svém úvodním projevu. Aby podněcovala podnikatelskou 
sféru a vzdělávací instituce a rodiny k ocenění a podpoře vzdělávání. Je také nezbytné, aby 
univerzity spolupracovaly s podnikatelskou sférou a správně chápaly svoji roli 
v ekonomickém životě společnosti. V tomto směru Americká obchodní komora v loňském 
roce spolupracovala se svými členy, vládou a univerzitami na vytvoření jakéhosi trojúhelníku, 
který je potřebný pro spolupráci, o tom tady hovořil i náš pan ambasador, kdy hovořil o 
pilířích, které jsou k tomu potřeba. Pracovali jsme tedy s Úřadem místopředsedy vlády 
(bývalého místopředsedy vlády Jahna) na změně podmínek pro investování do výzkumu a 
vývoje a také na návrhu ekonomické strategie, která by kladla větší důraz na intelektuální 
výkon a podporovala přesun od teoretického výzkumu k aplikovanému výzkumu v rámci 
vládních grantových programů. Mezi jinými jsme podporovali také projekt Mayo clinic 
v Brně a pořádali jsme sérii diskuzí s univerzitami o tom, jak zatraktivnit pro globální 
společnost tyto společné výzkumné projekty. Budeme tedy i nadále podporovat politické a 
univerzitní vedení Brna, z něhož se může stát jedno z nejdůležitějších technologických center 
v Evropě. Pokud by se nám podařilo trochu zlepšit infrastrukturu, doufám, že by mohl 
vzniknout takový technologický koridor  - silicon koridor, který by začínal na Ruzyni, pak by 
pokračoval dálnicí až k českému technologickému centru v Brně. Takže takové jsou naše sny 
a představy a doufám, že tato diskuze napomůže  pohybu směrem k úspěšné znalostní 
ekonomice. 
 
 
 
Úvodní vystoupení RNDr. Renaty Rosendorfské, vedoucí marketingových výzkumů 
České spořitelny, a.s. 
 
Dobrý den dámy a pánové, 
 
dovolte mi, abych Vás jménem České spořitelny přivítala na této konferenci. Česká spořitelna 
poskytuje, jak jistě víte, své služby více než pěti milionům klientů, ať již drobným 
střadatelům, malým, středním firmám, městům či obcím, ale i velkým korporacím. Česká 
spořitelna má dvanáct dceřiných společností, které plně pokrývají finanční potřeby všech 
těchto klientů. Čtrnáct hypotečních center pro komplexní servis v oblasti bydlení a patnáct 
komerčních center pro klientelu malých a středních firem. Většina z Vás, jak předpokládám, 
si pamatuje, jak Česká spořitelna vypadala v roce 2000, co to bylo za instituci, jak se chovala 
ke klientům atd. Jistě všichni uznáte, že za těch posledních pět až šest let Česká spořitelna 
udělala velký kus práce a udělala ho na základě toho, že používá při svém rozhodování nejen 
svoje vlastní interní znalosti o tom, že ví jací její klienti jsou, ale i výzkumu. Díky tomu 
Česká spořitelna stále může poskytovat své služby pěti milionům klientů. Protože kdyby to 
nedělala, tak se spousta lidí sebere a odejde. Ráda bych Vám ještě sdělila, že minulý rok 
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banka obhájila v soutěži MasterCard titul „Nejdůvěryhodnější banka roku“ a rovněž opětovně 
získala významné mezinárodní ocenění „Banka roku pro Českou republiku“ v soutěži The 
Banker Awards 2005 na základě hodnocení mezinárodní poroty. Jak také jistě všichni víte, 
Česká spořitelna se o svůj úspěch dělí, ať už podporou charitativních neziskových společností 
a organizací, nadací či nadačních fondů, ale kulturních událostí, sportovních a vzdělávacích 
projektů. Jedním z celé řady vzdělávacích projektů je i dlouhodobá spolupráce s Vysokou 
školou finanční a správní, proto jsme také hlavním partnerem této konference. V dopoledním 
bloku se Vám pak pokusím přiblížit úlohu výzkumu v České spořitelně. Děkuji Vám za 
pozornost a přeji Vám příjemný a hlavně přínosný den. 
 
 
 
Úvodní vystoupení Deana Brabce, prezidenta CFO Clubu 
 
Dobré dopoledne dámy a pánové, 
 
velmi mě těší, že jsem byl pozván na toto fórum a velmi rád se pokusím ve stručnosti 
představit Klub finančních ředitelů. Cílem této instituce je výměna informací v oblasti 
finančního řízení. My jsme chtěli vytvořit takovou platformu, kde se budou moci scházet 
finanční manažeři a budou moci diskutovat problémy, které je trápí. Ale nejen to, chtěli jsme 
také vytvořit znalostní databázi, a to nás právě propojuje se znalostní ekonomikou, která je na 
dnešní konferenci hlavním tématem. Finanční manažeři, pokud se stanou členy Klubu 
finančních ředitelů, mají možnost sdílet na webových stránkách nejlepší postupy, 
benchmarkingové informace apod. My jsme vznik klubu iniciovali v loňském roce a během 
tohoto roku se nám podařilo uspořádat dvě významné akce. První akcí byla výroční 
konference, kde jsme se zaměřili na výměnu klíčových informací v oblasti finančního řízení a 
také na nejnovější trendy. Hovořili jsme o řízení rizik, o měření a řízení výkonnosti a o 
využívání inovací v procesu finančního řízení. Podařilo se nám dát dohromady Radu Klubu 
finančních ředitelů, která důstojně reprezentuje a připravuje program pro další formální či 
neformální setkání členů klubu. Mezi členy Rady patří např. finanční ředitel skupiny PPF, 
Živnobanky, OZ Letohrad, společnosti RWE Transgas, České televize a mohl bych takto 
pokračovat dále. To znamená, že se snažíme vytvořit tým lidí napříč jednotlivými odvětvími, 
kteří budou připravovat program pro vzájemnou výměnu informací a další vzdělání. Mezi 
významné akce, které jsme také organizovali již v letošním roce, patřilo např. ocenění 
finančního ředitele roku 2005, kde jsme chtěli ohodnotit práci nejlepších manažerů v oblasti 
finančního řízení. Vítězem se stal pan František Lambert z České televize za finanční 
stabilizaci a zvýšení výkonnosti této instituce. Pro naše členy připravujeme nejen tyto 
formální akce jako odborné semináře, konference a školení, ale připravujeme i neformální 
akce, aby se manažeři více sblížili a mohli dále pokračovat v nastavené spolupráci. Já si 
myslím, že právě inovace a sdílení informaci je tou hybnou silou současné ekonomiky a 
věřím, že ty aktivity, které podnikáme my v oblasti finančního řízení k růstu ekonomiky dále 
pomohou. Pokud se chcete dozvědět více informací, stačí se podívat na webové stránky 
www.cfoclub.cz, kde naleznete mnohé zajímavé informace z oblasti finančního řízení, různé 
studie, zajímavé články, benchmarkingové informace a také nejlepší postupy. 
 
Děkuji Vám za pozornost. 
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Úvodní vystoupení Mgr. Tomáše Hrudy, generálního ředitele agentury CzechInvest 
 
Vážený pane velvyslanče, vážení hosté, 
 
všichni si pamatujeme dobu, kdy bylo hlavním posláním CzechInvestu lákat do České 
republiky zahraniční investice a přispívat tím ke  snižování nezaměstnanosti a posilování 
ekonomiky jako celku. Dnes je však poslání agentury mnohem komplexnější. Větší část naší 
práce spočívá v podpoře malých a středních podniků (MSP) ze zpracovatelského průmyslu a 
souvisejících služeb, kterým pomáháme jak formou zprostředkování dotací z evropských 
fondů a ze státního rozpočtu, tak v podobě poradenství a dalších nadstandardních služeb. 

 
Realizace velkých investičních projektů a rozvoj MSP jsou dva základní pilíře každé silné 
ekonomiky. Abychom však dlouhodobě udrželi její konkurenceschopnost, je potřeba cíleně 
podporovat technologický rozvoj. Hlavním smyslem je, aby investoři nevnímali Česko jako 
nízkonákladovou zemi, nýbrž jako místo, kde najdou kvalifikovanou pracovní sílu, 
rozvinutou podnikatelskou infrastrukturu a potenciál pro výrobu produktů s vysokou přidanou 
hodnotou.  
 
Díky členství v Evropské unii jsme dostali jedinečnou příležitost naše plány uskutečnit a 
máme na to i dostatečný objem prostředků. Konkrétní podoba nového Operačního programu 
Průmysl a Inovace na léta 2007 až 2013 se teprve připravuje, už teď je ale jasné, že větší část 
peněz půjde právě na rozvoj znalostní ekonomiky.  
 
Velké rezervy zatím máme v propojení vysokého školství a vědeckých pracovišť s komerční 
sférou. V novém programovacím období proto chceme ještě zintenzívnit spolupráci s 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a více se podílet na realizaci programů 
v jeho gesci. Příslibem do budoucna je také tendence firem neinvestovat jen do 
technologického vybavení, ale i do inovací a vzdělávání zaměstnanců.  
 
Věřím, že Česká republika má nyní reálnou šanci vytvořit si fungující portfolio nástrojů, jež 
usnadní firmám a vysokým školám vzájemnou efektivní spolupráci. A že to bude právě tato 
spolupráce, která pozvedne celkovou konkurenceschopnost ekonomiky i kvalitu našeho 
školství. 
 
 
 
Úvodní vystoupení Vladimíry Králíkové, IBM Česká republika spol. s r.o. 
Jak si udržet růst? Za vším hledejme inovace. 
 
K tomu, aby firma mohla růst a být konkurenceschopnou, potřebuje změnu – jinými slovy 
inovaci. Z nedávno uveřejněné studie IBM Global CEO Study 2006 založené na průzkumu 
mezi špičkovými světovými managery a osobnostmi byznysu vyplynulo, že většina z nich (65 
procent) plánuje provést kvůli rostoucím nárokům trhu a tlakům ze strany konkurence 
radikální změny v rámci svých společností během následujících dvou let. Vedle toho také 
očekávají nové formy inovací, které budou podporovat jejich růst. Jaký druh inovace by to 
měl být? Většina CEO globálních společností odpověděla, že by měla stát na spolupráci a 
partnerství klíčových zdrojů nových inovativních myšlenek. 
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Letošní studie navazuje na IBM Global CEO Study 2004, jež odhalila, že pro manažery už 
není hlavní prioritou snižování nákladů a místo toho se začali zaměřovat hlavně na podporu 
ziskového růstu. 
 
Když dnes generální ředitelé uvažují o této zásadní změně, pouze 20 % z nich konstatuje, že 
byli s takovými snahami v minulosti úspěšní. Studie zjistila, že při uskutečňování těchto změn 
generální ředitelé nepovažují nové produkty a služby za jediný prostředek růstu. Čím dál 
častěji se zaměřují na inovace modelů podnikání a provozu jako klíčový mechanismus 
uskutečňování změn. 
 
Generální ředitelé prohlásili, že zhruba dvě třetiny jejich práce je skutečně zaměřena na 
inovace modelů podnikání a provozu. Navíc celých 61 % manažerů, jejichž hlavní oblastí 
zájmu jsou inovace obchodního modelu, se obává, že změny obchodního modelu konkurenta 
by s největší pravděpodobností mohly mít za následek radikální změnu celé podoby jejich 
odvětví. 
 
Pokud jde o to, jak podporovat inovace, studie zjistila, že 76 % generálních ředitelů považuje 
spolupráci s obchodními partnery a zákazníky za hlavní zdroj nových nápadů. 
 
Pokud jde o rozvoj inovací, generální ředitelé považují interní překážky za závažnější než ty 
externí. Avšak pouze 35 % ředitelů si je troufne překonat tak, že z inovací udělají svou vlastní 
zodpovědnost. Studie odhalila ostré rozdíly mezi různými geografickými regiony z hlediska 
zodpovědnosti za inovace. Například v Japonsku, Číně, Koreji a východní Evropě se 47 % 
generálních ředitelů silně angažuje ve věcech, které souvisejí s inovacemi, zatímco v Indii a 
Spojených státech je to jen 20 % generálních ředitelů a řízení inovací je zde široce rozptýleno 
v celé organizaci i mezi externími obchodními partnery. Na nejvyspělejších trzích hrají zvlášť 
silnou roli v řízení inovací provozní ředitelé. 
 
CEO studie je rozsáhlejší, ale věřím, že vám tento stručný přehled poodhalil jaký význam je 
přikládán inovacím v rámci dalšího rozvoje firem. 
 
 
 
Úvodní vystoupení Ing. Poláka, prezidenta Sdružení pro informační společnost 
 
Dobré dopoledne dámy a pánové, 
 
děkuji za přivítání, jen bych malinko SPIS představil. Sdružení pro informační společnost 
vzniklo v České republice jako organizace firem působících v oblasti komunikací a 
informačních technologií před více než šesti lety a v podstatě každý rok se snaží mít nějakou 
nosnou akci. Na začátku to bylo zviditelnění kolem zákona o elektronickém podpisu, kdy 
představitelé SPISu jezdili po všech krajích a povídali se s představiteli všech politických 
stran o tom, jak je důležitá elektronizace a digitalizace. Dále se SPIS zasazoval o to, aby vláda 
měla svoji informační politiku. Tohoto cíle se nějakým způsobem podařilo dosáhnout. SPIS si 
potom asi spíše nepomohl, že byl u zrodu Ministerstva informatiky, jak víte dnes všechny 
politické strany mají více méně v programu jeho zrušení. Na druhou stranu SPIS si v této 
době dává za cíl to, aby informatika byla na vládní úrovni chápána nadrezortně, takže ten cíl 
jsme posunuli o kousek výš. Tolik asi k historii a krátce o SPISu z hlediska 
celospolečenských a informačních snah. 
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To, co nás váže k dnešní konferenci, je to, že SPIS si uvědomil, že všechno to, o čem tady 
hovořil pan velvyslanec, Magdalena Souček, vládní představitelé, že všechny inovace je třeba 
dělat s rozběhem. Myslím, že je to naše heslo pro nejbližší budoucnost, že potřebujeme v tom 
rozběhu ještě maličko přidat. Ten rozběh se projevil tím, že v roce 2004 SPIS vydal 
„Znalostní manifest“ neboli „Manifest znalostní společnosti“, je k dispozici u prezence, 
pokud by někoho zajímal. Myslím si, že je to materiál, který dává opravdu základ tomu, jak 
by znalostní společnost měla fungovat. Samozřejmě SPIS je připraven tyto myšlenky šířit, 
pořádat přednášky a další akce. SPIS má představu že tento „Manifest“ bude každý rok 
obnovovat. Jak jsem již říkal, první byl v roce 2004, v roce 2005 byl vydán nový „Manifest 
znalostní společnosti“, který se ale více zaměřuje na to, co je v tomto rozběhu důležité - a to 
je inovace a inovativní společnost. To znamená ty věci, které je třeba ve společnosti dělat pro 
inovace. Samozřejmě, že toto všechno spěje k tomu, o čem tady už také byla řeč, že základem 
všeho je kreativita, tvořivost lidí a především vzdělanost. Proto si myslím, že právě 
akademická sféra se o tyto věci stará, ale i to, že taková sdružení jako Klub finančních 
ředitelů, American Chamber of Commerce a Sdružení pro informační společnost se právě do 
této oblasti znalostní a inovativní společnosti vrhají, dává podle mě ten nejlepší základ tomu, 
že i firmy a podnikatelé v České republice berou tuto oblast vážně. 
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Výzkum a vývoj a jejich úloha v znalostní společnosti 
RNDr. Marek Blažka, Sekretář Rady pro VaV a sekční ředitel Úřadu vlády ČR 
 
Jaká je úloha VaV rozvoji znalostní společnosti, znalostní ekonomiky? 
Znalostní ekonomika spočívá v tvorbě přidané hodnoty na základě zúročení znalostí a roste v 
ní význam vzdělání a využití vědeckých poznatků z hlediska celkové konkurenceschopnosti 
země.  
 
Různé pohledy, zde přístup: 

SHR → NIP → OP VaVpI 
Strategie hospodářského růstu (SHR) - 2005 
Národní inovační politika ČR (NIP) – 2005 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) – 2006 
 
Strategie hospodářského růstu 
SHR = strategie politik, zastřešující dokument 
Cíl: Česká republika – znalostně technologické centrum Evropy s rostoucí životní úrovní a 
vysokou zaměstnaností 
Pět prioritních oblastí, pět pilířů SHR: 

1. Institucionálním prostředí pro podnikání 
2. Zdroje financování 
3. Infrastruktura 
4. Rozvoj lidských zdrojů 
5. Výzkum, vývoj a inovace 

Vazba na Lisabonskou strategii, na Národní rozvojový plán aj. dokumenty 
 
Národní inovační politika ČR (1) 
NIP = realizační dokument SHR v části Výzkum a vývoj pro inovace 
Červeně jsou opatření realizovaná částečně nebo zcela OP 
1. POSÍLIT VÝZKUM A VÝVOJ JAKO ZDROJ INOVACÍ 

• Zvyšovat každoročně veřejné výdaje na VaV a do roku 2010 dosáhnout úrovně 1 % 
HDP a zároveň změnit strukturu těchto výdajů ve prospěch účelově zaměřené podpory 

• Stanovit věcné priority VaV (formou dlouhodobých základních směrů výzkumu) 
• Pravidelně hodnotit výsledky výzkumu a vývoje, při hodnocení posílit váhu komerčně 

využitelných výsledků především u programových projektů a výzkumných záměrů a 
podle hodnocení rozdělovat prostředky na výzkum a vývoj 

• Zlepšit ochranu duševního vlastnictví výsledků VaV 
• Koordinovaně využít národní a evropské finanční zdroje na VaV a inovace 
• Připravit programy na podporu inovací v regionech 
• Usnadnit vznik organizací výzkumu a vývoje a organizací pro realizaci jejich 

výsledků 
• Zajistit daňové úlevy stimulující VaV v podnikatelském sektoru 
• Podpora komunikačních aktivit s veřejností v oblasti inovací 

 
Národní inovační politika ČR (2) 
2. VYTVOŘIT FUNKČNÍ SPOLUPRÁCI VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO 

SEKTORU 
• Zavést programy podporující mobilitu mezi akademickou a privátní sférou 
• Podpořit vytvoření funkčních technologických platforem 
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• Zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků podporou zavádění a využití 
informačních a komunikačních technologií 

• Zajistit podmínky pro nové firmy založené k využití výsledků výzkumu a vývoje 
3. ZAJISTIT LIDSKÉ ZDROJE PRO INOVACE 

• Změna ukazatelů a kritérií podpory veřejných vysokých škol ve vzdělávání a výzkumu 
• Motivace pro absolvování přírodovědných a technických studijních programů na 

vysokých školách 
• Zavést vzdělávací programy zaměřené na výzkumné a vývojové pracovníky a na 

manažery 
4. ZEFEKTIVNIT VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY VE VÝZKUMU, VÝVOJI A 

INOVACÍCH 
• Zjednodušit systém podpory výzkumu a vývoje 
• Stanovit odpovědnost státní správy v oblasti inovací 
• Rozšířit úkoly Rady pro výzkum a vývoj (RVV) o oblast inovací 
• Zřízení informačního systému pro inovace 

 
Strukturální fondy EU 2007 - 2013 
Cíl Konvergence (883 mld. Kč celkem = 85 % EU + 15 % ČR): 
OP Podnikání a inovace  Regionální operační programy 
OP Výzkum a vývoj pro inovace Střední Čechy 
OP Životní prostředí   Jihozápad 
OP Doprava    Severozápad 
Integrovaný operační program Jihovýchod 
OP Technická pomoc   Severovýchod 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost Moravskoslezsko 
OP Vzdělávání a konkurencesch. Střední Morava 
 
Cíl Konkurenceschopnost (14,3 mld. Kč = 85 % EU + 15 % ČR) 
Praha – Konkurenceschopnost 
Praha – Adaptabilita 
 
Vazby tří OP – VaVpI, VK, a PI k 12.5.2006 (1) 
• Připravují se tři vzájemně provázané operační programy na roky 2007-13: 

– OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (s částí RLZ pro VaV = cca 1 mld. 
Kč/r), zdroj: ESF, řídící orgán = MŠMT 

– OP Výzkum a vývoj pro inovace (cca 10,0 mld. Kč/r) zdroj: ERDF, řídící orgán 
= MŠMT 

– OP Podnikání a inovace (s částí průmyslového VaV = cca 1,9 mld. Kč/r) zdroj: 
ERDF, řídící orgán = MPO 
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Vazby tří OP – VaVpI, VK, a PI k 12. 5. 2006 (2) 
 

 
 
 
 
 

 

1) Např. nanotechnologie, genové technologie aj. (viz DZSV)

OP VaVpI: P1 Rozvoj 
kapacit výzkumu a vývoje 

zájem mladých 
o studium 

popularizace VaV 

inovující 
nové MSP 

info o zavádění 
inovací, poradenství

výrobky z tech. 
platformy 

klastry, póly 
excelence 

výzkumně vyřešený 
cíl tech. platformy 

manažersky a jinak 
vzdělaní pracovníci 

nárůst počtu absolventů pro 
VaV, inovace a podnikání 

zavádění nových postupů 
atd. ve zdravotnictví, 

zemědělství, ŽP, security 
apod.

horizontální mobilita 

založení výzkumného 
týmu, podpora mladých 

zapojení do EVP, 
mezinárodní spolupráce

zvýšení kvality VaV 

info o výsledcích VaV 
vhodných pro podniky, 

poradenství

OP VaVpI: P2 Rozvoj 
spolupráce veřejného 

sektoru se soukromým 

OP VK: P2 Modernizace 
terciárního vzdělávání a 

výzkumu a vývoje 

založení tech. platformy 

OP VaVpI:P 3 Posilování 
kapacit vysokých škol 

v terciárním vzdělávání 

inovace 
výrobků  

VaV infrastrukt. 
v podnicích 

funkční spin-off 
aj. MSP 

OP PI: P1 
Podnikání a 

inovace 

OP PI: P2 
Prostředí pro 
podnikání a 

inovace 

OP PI: P3 Služby 
pro rozvoj 
podnikání 

postupy a technologie 
využitelné pro více 

podniků1 

podpora až do vzniku 
firmy, duševní ochrana 

Výstupy OP VaVpI
Priority OP VaVpI Priority OP VK 

Výstupy OP VK Výstupy OP PI
Priority OP PI

Cíle OP VaVpI 

Globální cíl 
Posilování výzkumného, 
vývojového a inovačního 
potenciálu ČR 
zajišťujícího růst, 
konkurenceschopnost a 
vytváření pracovních míst 
v regionech (tak, aby se 
ČR stala evropsky 
významným místem 
koncentrace těchto aktivit) 
prostřednictvím vysokých 
škol, výzkumných 
institucí a dalších 
relevantních subjektů. 

Specifický cíl 1 
Posílení kapacit ve VaV v 
regionech a zajištění jejich 

rychlého a efektivního 
využití na regionální, národní 

i evropské úrovni. 

Specifický cíl 2 
Rychlý a efektivní 
transfer výsledků 
výzkumu a vývoje 

Specifický cíl 3 
Posílení vzdělávacích 
kapacit na vysokých 

školách 

Priorita 1 
Rozvoj kapacit 

výzkumu a vývoje 

Priorita 2 
Rozvoj spolupráce 

veřejného sektoru se 
soukromým ve 

výzkumu a vývoji pro 
inovace 

Priorita 3 
Posilování kapacit 

vysokých škol v 
terciárním vzdělávání 

pro inovace 

Priorita 4 
Technická  

i t
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Finanční struktura OP VaVpI k 12. 5. 2006 

č. Název priority / opatření Podíl mil. Kč 

1 Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 47 % 33 111 

1.1. 
Posílení kapacit výzkumu a vývoje v regionech s méně 
rozvinutým výzkumem a vývojem 6 % 3 971 

1.2. Rozvoj center excelence pro zapojení do EVP 19 % 13 231 

1.3. 
Rozvoj kapacit cíleného VaV pro inovace v neprůmyslových 
odvětvích a regionech 22 % 15 909 

2 
Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve 
VaV pro inovace 27 % 18 809 

2.1. 
Podpora vzniku kapacit pro technol. spolupráci a výzkumná 
podpora technologických platforem 15 % 10 611 

2.2. 
Podpora vzniku spin-off firem a dalších forem
komercionalizace výsledků VaV na vysokých školách 10 % 6 639 

2.3. 
Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro 
inovace 2 % 1 556 

3 Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání 24 % 17 308 

3.1. Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání 24 % 17 308 
4 Technická asistence 2 % 1 412 

Celkem 100 % 70 641 
 
 
Priority a opatření OP VaVpI 12. 5. 2006 (1) 
Priorita 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje (47 %): 
Oblasti intervence (Opatření): 

1. Posílení kapacit výzkumu a vývoje v regionech s méně rozvinutým výzkumem a 
vývojem (cca 6 %) = „transfer know-how“  

2. Rozvoj center excelence pro zapojení do EVP (cca 19 %) = „cca 3 – 4 špičková 
centra (velké projekty)“  

3. Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje pro inovace v neprůmyslových 
odvětvích v regionech (cca 22 %) = „neprůmyslový výzkum vč. resortního“ 

 
Priority a opatření OP VaVpI k 12. 5. 2006 (2) 
Priorita 2: Rozvoj spolupráce veřejného sektoru se soukromým ve VaV pro inovace (cca 
27 %): 

1. Podpora vzniku kapacit pro technologickou spolupráci a výzkumná podpora 
technologických platforem (cca 15 %) = „technický výzkum“ 

2. Podpora vzniku spin-off firem a dalších forem komercializace výsledků VaV (cca 
10 %) = „vklad“ 

3. Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho výsledcích pro inovace (cca 2 %) = 
„centrálně (CI)“ 

Priorita 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání (cca 24 %) = 
„kampusy aj.“ 
Priorita 4: Technická pomoc (2 %) 
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Implementace OP VaVpI z hlediska příjemců 
• Z hlediska budoucích příjemců je hlavní: 

– Zálohové financování z rozp. kapitoly MŠMT 
– Implementační agentury: Priority 1 a 3 = Dům zahraničních služeb, Priorita 2 = 

CzechInvest 
– Jde o ERDF prostředky (= „investice“), jen do 10 % soft (ESF), není na 

výzkumnou činnost (v evr. fondech je v RP EU) 
– Platí základní pravidlo n+3 („do tří let hotovo“) 
– Příjemcem je právnická osoba (vč. konsorcií atd.), která nese plnou odpovědnost 

(riziko vrácení peněz) 
– 100 % úhrada nákladů projektu z veřejných zdrojů, ale podle „Rámec 

Společenství pro veřejnou podporu pro výzkum, vývoj a inovace“ (ne 
průmyslový VaV a inovace → OP PI) 

– Realizace mimo hl.m.Prahu 
– Vazba na DZSV (priority VaV) – síla vazby dle jednání s EK 

 
Screening OP VaVpI – květen 2006 (1) 
• Proč: 

– Nový operační program (absorpční schopnosti) 
– Nastavení proporcí, indikátorů, podmínek OP 
– Není to proto „aby se o návrhu vědělo“ (bez údajů na nic) 

• Hlavní upozornění ke screeningu: 
– Uzávěrka = 25. května 2006 

Implementační struktura OP VaVpI 

Vrácení 
prostředků 

Platby 

Pokyny k úhradě 
atd. 

Metodika, koordinace, 
kontrola vzorků operací, 
prohlášení při ukončení 
pomoci atd.. 

Typ operace – 
viz str.71 
Metodiky OP: 

Konečný 
příjemce 
(poskytovatel): 

Vymezení 
působností viz 
návrh OP VaVpI 

Hodnotí využití všech 
prostředků, dohlíží nad 
implementací atd. 

Řídící orgán - MŠMT 
odbor pro záležitosti Evropské 

unie 

Monitorovací 
výbor

Priorita č. 1 Priorita č. 
3

Priorita č. 2 Priorita č. 4 - TP

Konečný uživatel – žadatel o 
podporu

MŠMT, 
IA 

Odbor 
kontroly MF

Odbor kontroly 
MŠMT

Kontrola vzorků operací 
atd.

Platební orgán 
Národní fond 

MF 

Platební jednotka 
Ekonomická sekce 

MŠMT 
Spojení prostředků EU a 

SR 

Finanční úřad 

IP IP 1x 
IP

Op. 
2 3

CzechInvest

Opatření 2.1-
2.2: 

Zprostředkující 
subjekt: CI

Ilustrativní schéma implementace 

IP

Op. 
1 2

Opatření 1.1-1.3: 
Zprostředkující 
subjekt: DZS 

VP 

Dům zahr. služeb
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– Pro všechny velikosti projektů („malé“, „střední“, velké) 
– Nutné i pro ty, kdo již dávali návrhy v 1.-3. kole! 
– Vyplnit vše (třeba kvalifikovanými odhady) 
– Nutné přečíst si alespoň Informaci (2 str.), příslušnou část kap. 3 návrhu OP 

VaVpI z 12.5. (cca 1 str./intervenci) a Nápovědu – pokyny pro vyplnění web 
aplikace (2 str.) = celkem 5 stran 

 
Screening OP VaVpI – květen 2006 (2) 

 
 
www.vyzkum.cz (Aktuality) nebo www.msmt.cz (Evropská unie a programy EU – 
Dokumenty k operačnímu programu VaVpI– Screening návrhu projektů do OP VaVpI) 
 
 
 
Mezinárodní fórum o znalostní ekonomice - KEF V.  
Ing. Lenka Mikovcová, tajemnice rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů 
 
Obsah prezentace 
1. základní informace o KEF V. 
2. hlavní téma – „Znalostní ekonomika“ 
3. studie Světové banky – „Veřejná podpora inovací v podnikatelské sféře“, 2005 
4. příklad ze zahraničí 
5. závěr 
 
1. Knowledge Economy Forum on „Innovation and Technology Absorption”  
 Knowledge Economy Forum on “Innovation and Technology Absorption”  
 hlavní téma: inovace a jejich využití pro ekonomický rozvoj v zemích střední a východní 

Evropy a centrální Asie (ECA).  
 Světová banka ve spolupráci s ministerstvem financí a místopředsedou vlády pro 

ekonomiku 
 celkem téměř 200 delegátů ze 27 zemí světa, z toho 70 účastníků z České republiky  
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 celkem 40 přednášejících z toho 11 z České republiky 
 
KEF V. - cíle 
Podnítit diskusi o přijímání a využívání inovací, které vedou k hospodářskému růstu – 
výměna zkušeností.  
Specifické cíle: 
 diskuse, jak by měly vlády zemí východní Evropy a centrální Asie (ECA) navrhnout a 

implementovat politiky ke zlepšení systému inovací a vytvářet politiky na podporu 
lepšího využití znalostí firmami 

 stimulace dialogu a výměna zkušeností v této oblasti mezi jednotlivými zeměmi 
 podpora dialogu mezi státními institucemi, výzkumnými organizacemi a privátní sférou 
 posílení dialogu mezi představiteli zemí ECA a nadnárodními institucemi jako je Světová 

banka, Evropská unie aj. a podpořit koordinaci politik těchto institucí zaměřených na 
posílení ekonomického růstu založeného na inovacích. 

 
2. znalostní ekonomika - pojem 
 hospodářský růst založený na znalostech 
 tvorba přidané hodnoty na základě zúročení znalostí, nejen pouze díky manuální výrobě 
 růst významu vzdělání a využití vědeckých poznatků z hlediska celkové 

konkurenceschopnosti země 
zdroj: Strategie hospodářského růstu, 2005 
 
KEF V.  - hlavní témata 
 úloha vlády při podpoře inovací a technologické absorbce 
 reforma vysokého školství s ohledem na inovace  
 zkušenosti z Číny a Indie, zemí ECA  
 výzkum a vývoj pro inovaci  
 pomoc komunitám, které jsou v oblasti znalostí znevýhodněny, při sdílení přínosů 

informační společnosti a znalostní ekonomiky  
 udržení talentů v zemi tzv. brain drain, brain gain  
 práva k duševnímu vlastnictví a obchodování s technologiemi 

 
 
Česká republika na KEF V. - přednášející 
 Andrášová Jindra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
 Bérová Dana, ministryně informatiky  
 Doležal Jaroslav, Honeywell, člen Rady pro výzkum a vývoj   
 Havel Jiří, místopředseda vlády pro ekonomiku, předseda RVV a RV RLZ 
 Jahn Martin, Škoda Auto, a.s. člen představenstva, člen RVV a RV RLZ 
 Janeček Miroslav, Asociace výzkumných organizací, člen RVV 
 Klusáček Karel, předseda Technologického centra AV ČR   
 Kolář Petr, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, člen RVV a RV RLZ 
 Pačes Václav, předseda Akademie věd ČR 
 Sajda Čestmír, náměstek ministra práce a sociálních věcí  
 Sobotka Bohuslav, 1. vicepremiér a ministr financí 

 
 
3. KEF V. a studie Světové banky 
Světová banka při příležitosti KEF V. zveřejnila zprávu s názvem „Veřejná podpora inovací 
v podnikatelské sféře“ viz. http://www.worldbank.org/eca/kestudy.  
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Zpráva analyzuje různé finanční nástroje, které mají evropské a středoasijské země k dispozici 
pro podporu inovací, a doporučuje soubor reforem nezbytných pro jejich účinné uplatnění. 
Studie dále hodnotí státy střední a východní Evropy a středoasijské státy podle jejich 
schopnosti účinně investovat do inovací. 
 
Analýza WB – výběr  
„Je prokázáno, že dobře si vedou země, které rozvíjejí lidské zdroje a starají se o komerční 
uplatnění inovací“ 
Problémy podpory výzkumu, vývoje a inovací:  
 nízká úroveň výdajů na výzkum a vývoj, jež nedosahuje ani procenta HDP. Země jako 

Japonsko či USA vydávají na výzkum a vývoj 3 % HDP ročně. ČR cíl: 1 % veřejných 
výdajů na výzkum a vývoj v roce 2010. 

 poměr veřejných a soukromých výdajů - převažují veřejné 2:1. 
 spolupráce univerzit, výzkumných ústavů se soukromými firmami 
 strukturální reformy: přístup k Internetu, dodržování zákonů, boj s korupcí, ochrana práv 

duševního vlastnictví, ... 
 
zdroje: Shigeo Katsu, viceprezident Světové banky pro Evropu a Střední Asii, HN 27. března 
2006, usnesení vlády č. 502 ze dne 10. května 2006 
 
Analýza WB – výběr 
Dle Indexu úrovně znalostní ekonomiky (KEI) Institutu Světové banky zaujímá Česká 
republika mezi 25 zeměmi ECA páté místo za Maďarskem, Litvou, Slovinskem a Estonskem. 
Počet patentů registrovaných každoročně v USA, rok 2004: 

 
zdroje: Analýza stavu výzkumu a vývoje v ČR, 2005, Shigeo Katsu, viceprezident Světové 
banky pro Evropu a Střední Asii, HN 27. března 2006 
 
4. TEKES, Finsko – inspirace pro ČR 
 TEKES - národní technologická agentura, www.tekes.fi, agentura na podporu 

aplikovaného výzkumu a inovací na univerzitách, polytechnikách a veřejných 
výzkumných institucích. Aktivity směřující k růstu jejich příležitostí pro podnikání, ale i 
na přímou podporu VaV aktivit SME’s firem. Založena 1983. 

 TEKES a firma přebírají podstatnou část rizika financování společných projektů 
 TEKES podpora – granty nebo půjčky, v roce 2005 180 mil EUR    
 několikaleté technologické programy (3-5 let), v současně době téměř 30 
 oblasti podpory např.: nanotechnologie, mobile solutions, vertical software solutions, ICT 

industry 
 
Zdroje: Profesor Ossi V. Lindqvist, předseda finské Rady pro hodnocení vysokého školství, 
Universita v Kuopio, KEF V. - 29. března 2006, www.tekes.fi 
 
5. Závěr 

z e m ě
p o č e t  re g is t ro v a n ý c h  

p a te n tů
p a te n ty  n a  m il 

o b y v a te l
P o ls k o 1 9 0 ,5
Č e s k á  re p u b l ik a 3 2 3 ,9  (S lo v e n s k o :  0 ,9 )
J a p o n s k o 3 7  0 0 0 2 9 6 ,9
N ě m e c k o 1 1  4 0 0 1 4 0 ,9
F in s k o 9 5 0 1 9 2 ,7
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 KEF V. - navazující konference:  „Znalostní ekonomika“, květen 2006, Praha, VŠFS  
 KEF V. - navazující konference: „Jak dál ve financování výzkumu a vývoje v ČR“, březen 

2006, Praha, ISEA, Americké informační centrum, Konrad Adenauer Stiftung a eStat.cz   
 
KEF V. – další informace 
http://www.worldbank.org/eca/ke  
 
 
 

Význam vyhledávajícího výzkumu pro ekonomický růst 
Václav Pačes, Akademie věd ČR 
 
Základní výzkum (vyhledávací, curiosity driven, investigator initiated): 
 Dělá svět a společnost čitelnější a lépe definované 
 Je součástí lidské kultury 
 Tvoří základ, na němž jsou stavěny inovace a aplikace 
 Snižuje neznalost a obavy vyplývající z neznalosti 

 
Nejvýznamnější aplikace nejsou plánovány, ale jsou výsledkem pokroku v základním výzkumu 
 Biotechnologie - struktura DNA  
 Laser 
 Internet 
 Mikrovlny 
       . 
       . 
       . 

 
Význam výchovy k tvořivé práci 
 Stimulace intelektuální „zvědavosti“ 
 Schopnost rozeznat chybné vývody 
 Příprava k racionální diskusi (dialog vs. prosazování vlastních myšlenek) 
 Ochrana proti fanatismu a netoleranci 
 Stálá aktualizace výuky 

 
Obtíže základního výzkumu 
 Krátkozraké vidění cílů politiky a manažery 
 Špatné vnímání vědy veřejností (občasné podvody, některé negativní vlivy – např. chemie 

na životní prostředí) 
 Nedostatečný zájem studentů (malá prestiž, nízké platy) 

 
Co je třeba: 
 Lépe informovat veřejnost (srozumitelně a pravdivě) 
 Lépe komunikovat s politickou sférou 
 Vytvářet podmínky pro snadnější transfer výsledků vědy do praxe (duševní vlastnictví, 

usnadnění mezinárodních patentů, vědeckotechnologické parky, daňové úlevy...) 
 Výchova k tvořivé činnosti od prvního stupně školy až po rekvalifikační kurzy 
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Znalostní společnost a její dimenze 
prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., prorektor pro vědu a výzkum Vysoké školy finanční a 
správní, o.p.s. 
 
Ústředním tématem dnešní konference je problematika znalostní ekonomiky a znalostní 
společnosti. Oba pojmy se často používají, a někdy i v odborných souvislostech v ne příliš 
výrazně odlišeném významu. (Někdy dochází k jejich zaměňování.) Z pragmatických důvodů 
budeme termín znalostní ekonomika užívat, zpravidla pokud půjde především o využití 
poznatků vědy a výzkumu v rozvoji výrobního procesu, při materiálových, technických, 
technologických i výrobkových inovacích s výrazným ekonomickým dopadem. Pod pojem 
znalostní společnosti lze však zahrnout daleko širší problémové spektrum, v němž má 
významné místo nejen využívání znalostí, nýbrž zejména způsob jejich produkce a vše, co 
s ním souvisí. 
 
V tomto smyslu se „znalostní společnost opírá o několik základních principů, mezi nimiž 
kromě zmíněného zhodnocení výsledků vědy a výzkumu v technických a technologických 
procesech, právě produkce znalostí, předávání znalostí a poznatků prostřednictvím 
vzdělávacích procesů a šíření vědění pomocí informačních technologií zaujímají klíčové 
postavení.2 V souladu s touto charakteristikou je i naše dnešní jednání zaměřeno na tři 
principiální, nosné tématické okruhy, které lze sice považovat za podstatné, ale nelze na ně 
celé široké spektrum problémů znalostní ekonomiky redukovat. 
 
Tím prvním tématických okruhem je problematika vědy a výzkumu a jejich úlohy ve 
vytváření znalostní společnosti. Těmto otázkám bude věnován první tématický blok našeho 
jednání. Dovolte mi proto jen několik stručných poznámek k této problematice. V posledních 
letech se velmi často diskutuje otázka efektivity výzkumu i efektivity produkce výzkumných 
poznatků. V této oblasti v posledních letech došlo (a konce konců neustále dochází) 
k výrazným posunům jak v oblasti strukturálního uspořádání tak, v některých případech, i 
v oblasti tématické orientace. Je však otázkou, zda všechny změny, k nimž v posledním 
období došlo, či dochází, byly vždy racionální a adekvátní reakcí na vývojové trendy 
ekonomiky a společnosti. 
 
Dlouhodobě zakořeněný mýtus o striktním oddělení „aplikovaného“ výzkumu jako 
bezprostředně směřujícího k realizaci technologických, technických a konečně i výrobkových 
inovací na straně jedné a „základního“ či teoretického výzkumu jako více méně samostatné, 
do jisté míry imanentní sféře vědeckých aktivit, zřejmě i dnes ovlivňuje poněkud 
zjednodušený přístup k posuzování a současnému hodnocení jejich vzájemného vztahu. Jistě 
se se všeobecným souhlasem setká výrazné kladení důrazu na „aplikovaný“ výzkum a 
technicko-realizační využití jeho výsledků. Ve srovnání s ním bývá „základní“ výzkum 
zpravidla považován za oblast přinášející výsledky přinejmenším „neadresného“, nepřímého a 
dlouhodobého možného zhodnocení. Zde je snad vhodné upozornit na téměř samozřejmou 
skutečnost, že výzkumné a vědecké poznatky je nutno nejprve „získat“ (a to je hlavním cílem 
základního výzkumu), a teprve po té je možno se zaměřit na jejich reálné „zhodnocení“. Je 
nutno vzít v úvahu, že základními vstupy pro aplikovaných výzkum, bez nichž v zásadě 
nemůže (dlouhodobě a úspěšně) existovat, jsou právě výstupy ze základního - především 
badatelského výzkumu. Jestliže požadavky reálné ekonomické, podnikatelské, technické, 
technologické praxe mohou a pokud jsou dostatečně transparentně formulovány, také 
v mnohém určují orientaci aplikovaného výzkumu, pak výsledky základního, badatelského 
                                                 
2  K tomu viz blíže Kolář P.: Transformace českých univerzit, in.: Znalostní ekonomika, Sborník z Národního 
fóra, Bankovní akademie, Praha 2004, str. 20. 
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výzkumu velmi podstatně ovlivňují kvalitu a „originalitu“, tj. novátorství, či „inovační sílu“ 
aplikovaného výzkumu. Na druhé straně je nutné vzít v úvahu, že přesně a jasné formulované 
„teoretické“ a „metodologické“ potřeby aplikovaného výzkumu mohou, a lze říci, že 
z hlediska celkového zefektivnění výzkumu by, i v daleko větší míře měly, ovlivnit zaměření 
podstatných směrů základního výzkumu.  
 
Pokud se hovoří o využívání výzkumných výsledků v reálné praxi, je pozornost soustředěna 
zejména na technické a přírodní vědy. Společenským vědám bývá věnována (snad s výjimkou 
ekonomických věd) jen „sekundární“ pozornost. Přitom právě kvalita a účinný způsob 
ovlivňování společenských procesů (v němž své nezastupitelné místo má např. i racionální a 
funkční státní správa) velmi často rozhodují o konečném „přínosu“ a finálním zhodnocení 
výsledků výzkumu a vývoje a v mnohém ovlivňují i vyústění inovačních záměrů.  
 
Velmi závažný okruh problémů představuje i personální zajištění oblasti vědy a výzkumu. 
Lidé, jako základní zdroje kreativity, nositelé talentu, jsou přinejmenším pro úspěšný rozvoj 
výzkumných aktivit a jejich přínosu stejně důležití, ne-li důležitější, jako technické a 
přístrojové vybavení. Tuto otázku nelze redukovat jen na problém počtu výzkumných 
pracovišť a výzkumných pracovníků, i když v této oblasti, jak ukazují dokumenty zpracované 
Radou vlády pro výzkum a vývoj, má Česká republika značné rezervy3. Druhou stránkou této 
otázky je charakter a eventuální kvalita přípravy nových výzkumných pracovníků. V současné 
době se ukazuje (potvrzují to i analýzy témat v současnosti řešených doktorských prací), že 
oprávněný důraz na aplikovaný výzkum a vývoj, spojený s využitím výsledků výzkumu 
v technické a technologické praxi, ovlivňuje podstatně, a v mnohém pozitivně, i přípravu 
mladých adeptů vědecké a výzkumné práce. Domníváme se však, že právě ve vědecké 
přípravě nových výzkumných pracovníků je nutno posílit teoreticko-metodologické základy 
vědecko-výzkumné činnosti a schopnost orientovat se v problematice badatelského výzkumu, 
aniž by však byla oslabena orientace na „aplikační“ aspekt výzkumných aktivit. 
 
Specifickou oblast představuje sféra financování vědy a výzkumu. Zde lze očekávat určité 
zlepšení situace od nové legislativní úpravy (tj. od novelizace zákona 130/2002 Sb. - Zákon o 
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků). V této souvislosti je vhodné posoudit do 
jaké míry je efektivní skutečnost, že v současnosti je věda a výzkum financovaná z přibližně 
dvaceti různých zdrojů. Nabízí se otázka, zda by nebylo vhodné zvážit možnost aspoň 
termínové koordinace různých způsobů a typů financování výzkumu. 
 
Samostatný okruh problémů představují otázky řízení vědy a výzkumu, eventuálně nalezení 
optimální organizace vědecko-výzkumné základny a efektivních metod ovlivňování 
tématického zaměření jak základního, badatelského, tak i aplikovaného výzkumu. Aktuální 
otázkou je i systém současného vykazování a evidence vědecko-výzkumných aktivit. 
Administrativní náročnost, velmi často spojená s nízkým stupněm transparentnosti, výrazně 
„zatěžuje“ vlastní výzkumnou činnost. V určitých souvislostech může působit dojmem, že 
konceptuální aparát spojený s administrativou a výkaznictvím, je v oblasti výzkumu 
„nadřazen“ vlastnímu teoreticko-konceptuálnímu aparátu výzkumné činnosti (vlastním 
výzkumným aktivitám a jejich realizačním postupům). 
 

                                                 
3 Viz Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace (návrh k 31. 3. 2006), str. 15: „Relativní počet 
výzkumných pracovníků připadajících na tisíc pracovních sil je v ČR ve srovnání s průměrem EU - 15 poloviční 
a ČR výrazně zaostává i za průměrem EU - 25. Ze všech nových členských států z regionu střední a východní 
Evropy ČR vykazuje nejnižší počet výzkumných pracovníků.“ 
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Zhodnocení výsledků vědy a výzkumu, zejména v souvislosti s jejich transferem a využitím 
ve výrobně ekonomické činnosti a v rozvoji technických a technologických inovačních 
aktivit, je podmíněno celkovou  vzdělanostní úrovní společnosti. Proto dalším závažným 
okruhem  dnešního jednání je i otázka vzdělání a jeho funkcí ve znalostní společnosti. 
Z ekonomického hlediska, z hlediska znalostní ekonomiky, je vzdělání často redukováno na 
„profesní přípravu“. Ta zaujímá sice mimořádně významné místo v systému přípravy 
pracovní síly, ale samotné vzdělání je nejen pojmem, nýbrž i procesem výrazně širším, než 
profesní příprava či studium zaměřené na získání příslušné odborné (pracovní) kvalifikace. 
Do procesu vzdělávání je nutno zahrnout kromě odborné profesní přípravy, kromě získávání a 
schopnosti využívání odborných, všeobecně zaměřených znalostí, i aktivity směřující 
k rozvoji klíčových kompetencí, sdílení hodnotových orientací a aktivit přispívajících 
k integritě osobnosti. Člověk - pracovník, potenciální zaměstnanec ve znalostní společnosti 
nenabízí na trhu práce pouze své odborné (profesní) znalosti a dovednosti, nýbrž i své fyzické 
a psychické dispozice, nejen schopnost své odborné, pracovní a profesní znalosti i uplatnit, 
ale především schopnost svůj „profesně dovednostní a znalostní fond“ celoživotně doplňovat 
a rozvíjet, v případě potřeby jej principiálně „restruktulizovat“ či fundamentálně změnit. 
 
Jestliže donedávna převládal názor, se kterým se setkáváme v řadě případů i dnes, že čím je 
profesní příprava zaměřena speciálněji (úžeji), čím se více orientuje na „výcvik“ potřebných 
dovedností, tím je účelnější a z hlediska budoucího uplatnění na trhu práce i efektivnější. 
Tento názor vychází z hypotetického předpokladu, že nástupem absolventa školy, zejména 
vysoké školy, získá jeho budoucí pracoviště nejen „vzdělaného“, nýbrž i odpovídajícím 
způsobem „profesně“ připraveného a částečně „zacvičeného“ pracovníka. Hodnota vzdělání, 
které pracovník získal, je v tomto případě posuzována podle toho, kolik je ještě nutno do jeho 
další „přípravy“ (zácviku) na konkrétní pracovní pozici, investovat. Specializace a úzce pojatá 
profesní zaměřenost jsou v rámci tohoto přístupu, na rozdíl od dostatečně rozvinuté znalostní 
báze metodologických kompetencí a odborné flexibility, pokládány za základní atributy 
kvality hodnoty vzdělávání. 
 
V ekonomicky, zejména v technicky a technologicky rozvinutých společnostech, se stále více 
formuje výrazně odlišný názor na profesní přípravu, v němž dominantní úlohu sehrává 
orientace na rozvoj schopností a kvalitu „profesního myšlení“. Jestliže ještě před několika lety 
byla za jednu z klíčových schopností v oblasti profesní přípravy považována schopnost 
„získat“ odbornou (profesní) informaci, dnes je to považováno za více méně běžnou 
samozřejmost. „Profesní myšlení“ jako nosný aspekt profesní přípravy je charakterizován 
spíše schopností „vytěžení“ získaných informací, schopností jejich komparací či analýzou 
vytěžit i to, co v nich, pokud jsou chápány izolovaně, není explicitně řečeno. Pro tento přístup 
k hodnocení profesního vzdělání je charakteristické dosažení vyváženého souladu mezi 
flexibilitou a specializací. Jestliže předpokladem pro flexibilitu jsou šířeji pojaté odborné 
základy umožňující přizpůsobit zmíněnou „specializaci“ měnícím se podmínkám, speciálně 
zaměřená průprava je, mimo jiné, reálným zvládnutím toho, jak na dané odborné bázi je 
pracovník schopen (jakoukoliv další, právě potřebnou) specializaci rozvinout. Vzdělávací 
proces a odborná příprava společně s dostatečně širokým a hluboce osvojeným 
metodologickým základem mohou vytvořit dostatečnou znalostní a dovednostní bázi 
k budoucí, celoživotní flexibilitě a trvalému zhodnocení kapitálu, který vzdělání poskytuje. 
 
Progresivní změny, k nimž dnes v systému vzdělávání dochází, se v rozhodující míře týkají 
populace, která v současné době prochází různými stupni „formálního vzdělávání“, 
eventuálně vstupuje, či v posledních letech vstoupila na pracovní trh. Pro Českou republiku, 
stejně jako pro další země střední a východní Evropy, představuje však výrazný problém 
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zejména část populace ve věkovém intervalu třicet až padesát let. Své „formální vzdělání“ 
tato část populace absolvovala přibližně před patnácti a více lety, tj. v případě odborného 
vzdělání, se velmi často připravovala na profese, které v dnešní době buď zcela vymizely 
nebo se jejich obsah, včetně požadavků na znalosti a dovednosti, výrazně změnil. Zvážíme-li, 
že tato část populace má před sebou v průměru ještě dvacet až třicet pět let ekonomické 
aktivity a současně, vezmeme-li v úvahu, že představuje téměř 60 % ekonomicky aktivního 
obyvatelstva, je zřejmé, že bude nutno této skupině věnovat, z hlediska udržení jejího 
uplatnění na trhu práce, v podmínkách znalostní společnosti zvláštní pozornost.  
 
Kvalita vzdělání populace se netýká jen oblasti vysokoškolského či terciárního vzdělání. 
Znalostní společnost vyžaduje změnu charakteru vzdělávacího procesu již od samých základů. 
Určitým přínosem v tomto směru jsou podmínky vytvořené novým školským zákonem. Je 
otázkou, zda a do jaké míry (vzhledem k relativně krátké době jeho platnosti), lze přistoupit 
k hodnocení dosavadních zkušeností se změnami, které zmíněný zákon umožnil. 
 
Smyslem a konečným účelem i sférou finálního zhodnocení výsledků vědy a výzkumu je 
rozvoj inovativního podnikání. Této problematice je věnován závěrečný blok našeho jednání. 
Velmi významnou úlohu v tomto směru sehrála „národní inovační strategie“ projednaná a 
schválená vládou ČR v roce 2004. Jejím základním cílem je co nejúčelnější využití a 
zhodnocení inovačního potenciálu České republiky - českých podniků. Nezbytným 
předpokladem k zefektivnění rozvoje inovativního podnikání a optimalizace využití 
výzkumných poznatků v inovačních procesech, je schopnost průmyslové a podnikatelské 
sféry komunikovat s oblastí vědy a výzkumu, nejen v termínech podnikatelsko-průmyslové 
praxe, nýbrž i v pojmových strukturách charakteristických pro výzkumné aktivity. 
Komunikace je vždy procesem přinejmenším dvoustranným. Z jedné strany je nutností, aby 
pracovníci výzkumné sféry měli nejen odpovídající představu o potřebách podnikatelské, 
průmyslové, technické  a technologické praxe, ale i o jejich reálných možnostech zhodnotit 
konkrétní výsledky výzkumné činnosti. Na druhé straně je potřeba, aby především vývojoví 
pracovníci a inovačně orientovaný management podniků měl dostatek informací a reálnou 
představu o poznatkové bázi, směrech výzkumu i metodologických a realizačních postupech, 
kterými výzkumná pracoviště, zejména v oblasti aplikovaného výzkumu disponují. Výraznou 
bariérou v tomto směru je přežívající představa, že pro odborníka, specialistu působícího ve 
výrobním, průmyslovém procesu, je nejvhodnějším způsobem prohlubování jeho další 
kvalifikace, získávání poznatků a vědomostí bezprostředně zhodnotitelných v podmínkách 
soudobých (v jeho podniku, či analogických konkurenčních podnicích) technických postupů a 
technologií. (Tímto směrem je dosud orientovaná i určitá část podpory celoživotního 
vzdělávání těchto pracovníků.) Skutečné inovace spočívají však především v implementaci 
poznatků, které současné technické a technologické postupy překonávají. Z hlediska realizace 
podnikatelských záměrů  je „hodnota“ inovací, mimo jiné, měřitelná i získáním tržní 
konkurenční výhody4 a ta je přímo úměrná novosti a originalitě dané inovace. Reálná inovace 
je organickým spojením výsledků výzkumu a vývoje s podnikatelskou invencí.  
 
Podstatná část pozornosti soustředěná na problematiku inovací je věnována jak využití 
výsledků výzkumu, tak i zefektivnění společenské podpory rozvoje inovačních procesů. 
Realizace „inovací“ však s sebou přináší nejen změny v výrobně technických a ekonomických 
procesech. Má své sociální souvislosti a důsledky. Rozvoje inovačního podnikání klade velmi 
vysoké nároky na profesní „šíři“ vzdělání a kvalitu „vzdělanostní báze“. Zvyšování 
produktivity práce, které je důsledkem technických a technologických inovací vede 

                                                 
4  To vyplývá již ze Schumpeterovy charakteristiky „inovace“. 
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k uvolňování části pracovní síly a pak nabízí možnosti jejího uplatnění v profesně i územně 
rozdílných oblastech. To je jen jeden z personálně-sociálních aspektů inovačních procesů. 
Jejich spektrum je však daleko širší. Právě těmto aspektům inovačních procesů je dosud 
věnována, z hlediska výzkumných aktivit (sociologických) relativně malá pozornost. Je tedy 
zřejmé, že inovační proces a inovační podnikání je nejen nejvýznamnější oblastí 
„zhodnocující“ poznatky vědeckého výzkumu, nýbrž se z poněkud jiného zorného úhlu stává 
samo předmětem výzkumných aktivit. Proto tento tématický okruh představuje, svým 
způsobem, uzavření a obsahové vyústění naší dnešní konference. 
  
 

 

Investovat do mozkových center 
prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, člen Akademické rady VŠFS 
 
Po léta se stupňuje úsilí získat větší „investice do lidí“, zejména „do vzdělanosti a znalostí“. 
Evropské příklady, kdy státy spoléhají, že „konkurenční schopnost se začíná ve školní lavici“ 
a pak záleží na dalších prostředcích na vzdělání a znalostní rozvoj, povzbudily i u nás 
k otevření štědřejší ruky veřejných financí. 
 
Ale je jisté, že když se zvětšují prostředky na vzdělání a znalost, dostanou se přednostně na 
místa, kde se rozhoduje o budoucnosti? Je třeba, aby akademická centra, ústavy a školy, vedly 
náročné diskuse o tom, kam se mají prostředky přednostně zaměřit. To je inteligentní služba, 
kterou mámě právo od nich požadovat. 
 
V poslední době se objevuje nový jev snižující váhu i předních podniků: není dost odvahy 
věnovat se dlouhodobým investicím a ještě novější je poznání, že některé velké a dobře řízené 
podniky zanikají jakoby po úrazu. K tomu bych rád vyslovil pár názorů.   
    
Růst kapitálu, základ ekonomického růstu 
Kapitalismus záhy rozpoznal klíčový význam velikosti. Už v 19. století vznikaly velké důlní, 
hutní, těžkostrojírenské a textilní podniky, zaměstnávající tisícovky lidí.  
 
Prvním americkým „miliardářem“ se stala U. S. Steel (1905). Na konci 20. století dodají 
největší americké korporace více než za $ 250 miliard za rok.  
 
Ke svému poslání potřebuje kapitalismus růst kapitálu a jeho koncentraci. V historii se kapitál 
zvětšoval nejen postupně, ale přecházel do vyšších úrovní - zatím do tří - zvýšené 
koncentrace.  
 
Poprvé to bylo v 19. století, když se bývalá lichva definitivně převlékla do ctihodného roucha 
bankovnictví. Začal obchod s kapitálem a ve velkém měřítku se rozmohl úvěr, tj. kapitál, 
který si vypůjčujeme s vyhlídkou na příští výhodnou návratnost.  

 
Podruhé se tak stalo při vzniku korporace jako velkopodnikové organizační formy. Podařilo 
se formulovat „práva a odpovědnost (jen) do výše vkladu“. Koncem století se korporace stala 
nejperspektivnější formou velkého podniku, ze stovky největších je 96 korporací.  
 
Jsme svědky, jak se rodí další pozoruhodná forma mobilizace kapitálu, založená na spojování 
veřejných a soukromých zdrojů kapitálu (PPP, public-private-partnership).  
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Velký podnik – triumf moderního kapitalismu 
V nejčtenější vysokoškolské učebnici ekonomie na světě, popisoval A. P. Samuelson, jak 
rostou velké podniky, „jsou větší a větší, konec je nedohlednu“. 
 
Na prvních deseti místech amerického podnikání byly v roce 1955 podniky s obratem $ 2-10 
mld., v roce 1965 $ 3-17 mld., 1975$ 11-47 mld., 1985 $ 27-91 mld., 1995 $ 54-155 mld., 
2005 $ 97-288 mld. Kdyby se srovnaly samostatné ekonomické jednotky podle velikosti, už 
více než třetinu by tvořily soukromé podniky a méně než dvě třetiny státy. (Když se má určit 
vývoj společnosti, jsou k tomu potřebí volby, u podniku stačí desítka ředitelů za zavřenými 
dveřmi.) 
 
Velké podniky ovládly ekonomiku. Bezprostředně po průmyslové revoluci se začalo 
hromadné „uvolňování práce“. Výkon ekonomiky nezávisel už bezprostředně na množství 
zaměstnaných. Práce mohla být nahrazena fixním kapitálem. V sedmdesátých letech 20. 
století se objevilo něco nového a zcela pozoruhodného. Velké podniky se dokázaly rozvíjet i 
při uvolňování kapitálu. (Dokonce více než před tím.) 
 
Při uvolňování práce, na její místo vstupoval fixní kapitál (zejména stroj). Co nastupuje na 
místo uvolňovaného fixního kapitálu? Opět kapitál, ale v nehmotné podobě, kapitál v podobě 
znalosti, vážící se jak na fixní kapitál (jako sofistikované zařízení), tak na práci (jako 
sofistikovaná práce).  
 
K tomu dospěla společenská ekonomika v době, kdy se z jedné strany zvedla vzdělanost, a 
z druhé se zvýšilo soustředění na výkon, konkurenčnost, tržní postavení. 
 
Pokrok podnikání a řízení se odvíjí od velkého podniku, protože má kapitál, používá 
pokročilých technických prostředků, zaměstnává inteligenci, má hlubokou dělbu práce, 
působí na náročném trhu a otužuje se v zápasech s předními tržními rivaly. 

 
Od průmyslové ekonomiky ke znalostní 
Už nějakých dvacet let probíhá přechod od „průmyslové ekonomiky“ ke „znalostní 
ekonomice“. Charakteristika, že země je „průmyslová“, což by ji mělo kvalifikovat jako 
pokrokovou, platí stále méně. Průmyslový způsob se udrží, nadále budou jeho podstatnou 
součástí stroje, ale budou to jiné stroje, s mnohem větším přídavkem rozumu, inteligentní 
stroje; zjednodušeně řečeno to budou strojní kombajny (strojní centra), automaty (s vnějším 
ovládáním nebo sebeseřizující), roboty, stroje s „umělou inteligencí“, stroje propojené 
s lidskými smysly a rozumem atp.  
 
Je už konec takovým znakům industrialismu, jako byly vysoké komínky, velká vrata, 
mnohopatrové skelety. Výsledným znakem pokročilé industrie bude vysoký výkon na 
čtvereční a krychlový metr za krátký čas (nejvyšší výkon na nejmenší časoprostorovou míru). 
Snad to dostatečně charakterizuje, že jde o jiný průmysl, o znalostní řešení, o přínos intelektu. 
V řadě případů růst postupuje po násobcích. 
 
Ústředním motivem této historické přeměny je „znalost“ (knowledge). Jejím rezervoárem je 
„zdravý rozum“, občas šťastný nápad, zobecněná zkušenost, výzkum a vývoj, 
experimentování, testování, vědecké bádání. Kdo podniká, je vlastně vyzván, aby do 
podnikání přispíval nápady, vzděláním, odborností až vědeckostí. Není to výlučná úloha 
vzdělance, každý má být strůjcem změny, a podle vyspělosti a zkušenosti se očekává menší 
nebo větší změna.  
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Znalost je jediná produktivní síla, která se užíváním nespotřebovává, neslábne, nezaniká… 
Naopak na sebe nabaluje další znalosti a urychluje přetváření produktivního procesu. Ustoupí 
až vyšší, pokročilejší znalosti. 
Znalost je podnikové „aktivum“, potenciál, který může umocnit podnikovou snahu o vyšší 
postavení na trhu. Podnik ji musí získávat, koncentrovat. Hlavně produktivně využívat. 
Obnovovat ji a modernizovat, ale i odepisovat a vyřazovat. 
Roku 1970 vydal Peter Senge knihu o „učící se organizaci“. Kdo chce kupředu, musí se učit, 
musí absorbovat znalost. Znalostní podnik je něco jiného, jeho posláním je tvořit znalost a 
uplatňovat ji v konkurenci. Počíná si jakoby „výzkumná organizace“, která – zkoumajíc sama 
sebe – uskutečňuje tvorbu nových znalostí. 
 
Nová choroba: potíže komercializovat velké inovace 
Řada velkých podniků klopýtá. Americké automobilky, kdysi sám symbol průmyslové 
Ameriky, si nějak nevědí rady, jsou nadále dost velké, ale zdaleka nikoli všeobecně vedoucí. 
Už před třiceti lety mohly velké automobilky jezdit na chemicko-energetické články; 
odkládají to nadále, dokud se nevrátí dosavadní investice nebo k tomu nebudou nuceny.  
 
Kupodivu obrat zájmu vyvolal prodej železniční dráhy „maglev“ do Číny. Ukázalo se, že 
s pomocí magnetické levitace se v Německu pokusně jezdilo skoro dvacet let. Ale nákladnost 
projektu zdržovala ruce, jež měly poskytnout investiční kapitál.  
 
Tato skutečnost přivolala řadu podobných úvah: není to výjimka, že kapitál a trh se ukazují 
jako „krátkozraké“ (myopic). Signalizují, že by bylo třeba počítat s delší dobou návratnosti, 
ale ti, kdo by mohli kapitál poskytnout, jej nevydají, protože očekávají návratnost za kratší 
dobu. 

 
Co mohou velké podniky dělat, aby se uschopnily k dlouhodobě pojatým inovacím? Kde lze 
zapojit silné „fondy odvážného podnikání“, může se toho ujmout rizikový kapitál. Jeho chuť 
lze podpořit úlevami nebo plným odpuštěním daní a státními nebo veřejnými zárukami. 
Rovněž smlouvami mezi státem a podniky, podle nichž se ocení a odmění i dosažení určitého 
pokroku, na němž mohou pokračovat další. Stát pak redukuje svou účast anebo se přímo 
stáhne. 

 
Jiné velké firmy z toho unikají dovedně tak, že založí menší podniky, převedou do nich 
potřebné zkušené vedení a tvůrčí odborníky i kapitál s úkolem vytvořit nové výrobky nebo 
služby s dlouhodobou efektivitou; a nemají nic jiného na starosti. Snáze překonávají ztuhlé, 
strnulé vztahy a přizpůsobují se novým potřebám. 
 
„Krátkozrakost“ kapitálu a trhu zvyšuje posun podnikatelského zájmu: ne dělat, nýbrž 
vydělávat. Podniky se řídí podle formálních „klíčových ukazatelů“ (key indicators), jejich 
cena se kotuje na burze. Na vedlejší kolej se odsouvá dřívější zájem na souvislosti podniku a 
společnosti, na výrobku a jeho společenské službě, na formování lidí, na získávání důvěry atd. 
 
Jinou negativní zábranou je přežilá organizace podniků. Již se ukázala výhoda „síťové 
organizace“, kdy podnik je uvolněný, rozvíjí se nikoli vertikálně, nýbrž horizontálně; 
v některých případech i v různých vlastnických formách (třebas jako „a.s“. a „s.r.o.“ anebo 
jako kombinace reálných a virtuálních složek). Avšak osvojování takové organizace 
postupuje pomalu a strnulé dělení na staré divize nebo sektory přežívá. 
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Někdy tkví problém i v měřítku, v ukazateli, jakého se užívá k vyjádření výkonu. Například 
hrubý domácí produkt (HDP) roste i když podnik pracuje záporně, například při vadné 
produkci, při růstu nákladů, při selhávání kooperace…nadměrné výdaje na energii a 
materiál…výdaje na vojnu a bezpečnost…5 

 
Nejnovější choroba: zdravé podniky minou hlavní proud 
Rozvoj znalostní ekonomiky však vyvolal zcela nový problém. Znalosti napadají 
podnikatelský proces (business process) a vyvolávají „tvořivou destrukci“ (creative 
destruction). Umožňují silně inovovat kapitál, práci, výsledný produkt. 
 
Některé technologické inovace se vžívají snadno, zvláště přinášejí-li snadné vylepšení tržního 
postavení, práce, financí atp. Jiné však způsobují přetržku ve vývoji podniků (disruptive 
technologies) a podniky je nemusejí zachytit včas.  
 
Podnik, který je jinak dobře řízený, každý vykonává odborně svou práci, pojednou nevystačí 
s tím, co umí, zakolísá a nejednou spěje k zániku. Tak se například „ztratil“ z konkurenční 
arény jeden ze známých dodavatelů Sears & Roebuck, dlouho považovaný za příkladně 
vedený podnik. Velké ztráty utrpěl známý podnik AT&T, o němž jeho ředitel prohlásil, že má 
na všechno tak dobře zpracované postupy, až by jej „uřídila cvičená opice“.6 
 
Jeden ze šéfů podniku Intel, vedoucího světovou výrobu mikroprocesorů, vydal knihu 
s provokativním názvem „jen paranoici přežijí“. Bylo to po strašidelné příhodě, kdy neznámý 
vědecký pracovník zjistil, že v jednom případu může nastat zkreslení výpočtu. Ukázalo se, že 
pravděpodobnost je jednou za 224 let, ale podnik se nevymluvil, musel za úžasných nákladů 
(za $ 8 mld.) repasovat své výrobky. Od té doby podnik vybírá ihned skupinu zkušených 
inženýrů, aby kriticky prověřovali nové výrobky a sledovali, jaké nové možnosti se naskýtají. 
 
Co dělají dobré podniky, aby jim nové příležitosti neunikly? Především si ujasňují, že „dobře 
řídit“ dnes už neznamená jen plnit úkoly, dodržovat popisy práce, naplňovat organizační 
předpisy. V času ostrého technologického náporu to znamená sledovat pozorně nové pohyby 
technologie, vyhodnocovat je a chápat se jich, jakmile slibují nový technologický režim.  
 
Za ideál se dříve považoval podnik s pevnými vazbami a rytmicky pracující. Dnes se za ideál 
má podnik, jemuž neuniknou nové příležitosti. Přeměna je hluboká: jiné, systémové (ale 
nikoli pouze systematické) myšlení, jiné umění (mnohem komplexnější) řídit, jiný 
(všestranný) rozhled… Zkrátka jiný podnik. 
 
Stále větší část technologického rozvoje naší doby nabývá „disruptivní“ povahy, zvláště je to 
patrné v oboru energetiky, vody, logistiky, informačních technologií, internetu a WWW, 
mobilní komunikace, optiky, biologie, genetiky, medicíny a nemocnic, ekologie, hospodaření 
s odpadem a výmětem, „pasivních“ a (pokud možno zároveň) „inteligentních“ domů, tisku a 
reprografie, rychlých plateb, okamžité identifikace. Už z toho výčtu, který není konečný, je 
patrné, jak zásadně se změnil vliv soudobé technologie na společnost.  

                                                 
5 Bývalý státní činitel Robert Kennedy: „Měří všechno s výjimkou toho, co činí život hodnotným“. 
6 Nedávno podlehla Tesla Seznam v Rožnově pod Radhoštěm, úspěšný výrobce mikroprocesorů; ředitel byl 
proto povýšen do úrovně vicepresidenta Motoroly. Technologie procesorů přešla k větším, výkonnějším 
jednotkám, ale to vyžadovalo, aby se předělaly i všechny čipy (zmenšily se). Tesla na to neměla konstruktéry. 
Mateřská Motorola přenesla výrobu do Malajsie (v Asii se také montují celá zařízení s výkonnými 
mikroprocesory). Moravský výrobce se zmenšil, téměř vymizel. Vicepresident odešel do penze. 
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Mnoho podniků se spojuje s tvůrčími skupinami, zakládá své menší, pružné podniky, zve si 
poradce, aby jim převrat v technologii neunikl. Vzniká nová podniková sestava prací, kdy 
velké podniky zřizují  hbité a pružné menší tvůrčí „úderné týmy“. 
 
 
 
Technologické platformy – nový přístup k efektivnosti výzkumu 
Ing. Rudolf Fryček, Technologické centrum AV ČR 
 
 
Evropa stále zaostává v plnění Lisabonské strategie vyhlášené v r. 2000, jejímž prostřednictvím 
se chce stát do r. 2020 stát kontinentem s nejvyšší konkurenceschopností v globální znalostní 
společnosti. Dnes už je téměř jisté, že ani nedosáhne barcelonského cíle, který si uložila v r. 
2002, totiž aby v r. 2010 investovala alespoň 3 % HDP do výzkumu a vývoje. Evropská komise 
proto přichází s řadou zásadních iniciativ, jejichž cílem je vnést patřičnou dynamiku do 
evropského výzkumu a vývoje. Jedním z nových nástrojů navrhovaných Evropskou komisí pro 
období příštího plánovací období (2006-2013) jsou Evropské technologické platformy (ETP) a s 
tím spojené společné technologické iniciativy (JTI - Joint Technology Iniciatives). 

 
Připomeňme, že ETP sdružují všechny zainteresované „hráče“, jako jsou průmyslové 
podniky, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, uživatele a 
spotřebitele, podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné 
technologické oblasti. V současné době existuje 29 ETP v různém stadiu vývoje a jejich 
seznam a nejnovější informace lze nalézt na: http://www.cordis.lu/technology-platforms/. 

 
Cílem takového uskupení je vytvořit střednědobou až dlouhodobou vizi budoucího 
technologického rozvoje, která zahrnuje významné otázky týkající se růstu, 
konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje v Evropě, a současně mobilizovat finanční 
zdroje pro její uskutečnění. Půjde nejen o synergii zdrojů, jimiž disponují národní podpory 
výzkumu, rámcové programy EU a další evropské programy (EUREKA) a ovšem, 
v neposlední řadě i strukturální fondy. K dosažení stanovených cílů má nově přispívat  
i Evropská investiční banka. 

 
Evropská komise u výzkumných projektů technologických platforem přistupuje na jiný 
způsob poskytování veřejné podpory výzkumu. Předložený projekt není hodnocen vzhledem  
k obsahové náplni pracovních dokumentů jednotlivých tématických priorit, ale je otevřen 
úplně novým cílům a aktivitám, které vzniknou „ze zdola“, v připravovaných dokumentech 
ETP. 

 
Evropská komise chce v omezeném počtu důležitých případů stimulovat součinnost veřejného 
a soukromého sektoru jak při stanovování cílů, tak i při mobilizaci zdrojů prostřednictvím 
společných technologických iniciativ - JTI. Ty by měly fungovat pro společné dlouhodobé 
VaV projekty (podobně jako satelitní síť GALILEO) a je pro ně vyčleněna podstatná část 
rozpočtu 7. RP. V současné době je vybráno 6 témat, která vyhovují tomuto nástroji. Jsou to: 
Vodík a palivové články (H/FC), Nanoelektronika (ENIAC), Inovativní léčiva, Vnořené 
systémy (ARTEMIS), Rada pro letecký výzkum (ACARE) a Globální sledování životního 
prostředí a bezpečnosti (GMES). Tento seznam není konečný a je pouze návrhem. 
 
JTI mají být identifikovány na základě těchto kritérií. Musí být prokázána jejich potřebnost na 
evropské úrovni, jasně definovány jejich cíle, prokázána připravenost průmyslu uvolnit 
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patřičné finanční zdroje, jasně formulován jejich dopad na zlepšení konkurenceschopnosti 
průmyslu a jeho růstu, mobilizace národních podpor a jejich multiplikativní efekt pro 
současné a budoucí financování příslušného průmyslového sektoru a v neposlední řadě i 
nemožnost dosáhnout všech těchto efektů jinými prostředky. 
 
Předpokládá se, že další společný výzkum bude podpořen v tradičních nástrojích rámcových 
programů.  
Je jasné, že špičkové průmyslové podniky a výzkumné instituce jsou v těchto uskupeních 
zainteresované tak, aby se aktivně podíleli na plánování a uskutečňování výzkumu a vývoje a 
následně i na dosažených výsledcích, ale i jako pozorovatelé sledující nejnovější trendy v 
jejich průmyslovém oboru. Samostatnou kapitolou je zlepšení legislativního prostředí jak na 
úrovni států tak i celé Evropy. Kromě výše uvedených aktivit jsou velice přínosná i osobní 
setkání důležitá pro budoucí výzkumné projekty a proto lze účast na setkání platformy velice 
doporučit. 
 
Českých zástupců je v ETP bohužel stále velmi málo, i přesto, že platformy jsou otevřeným 
uskupením a vstup je většinou pouze otázkou projevené iniciativy.  

 
Seznam vzniklých ETP:  
Hydrogen and Fuel Cells (H/FC), Nanoelectronics (ENIAC), Nanomedicine, Plant Genomics 
And Biotechnology, Water Supply And Sanitation, Photovoltaics, Sustainable Chemistry, 
Forest Based Sector Technology Platform, European Technology Platform for Global Animal 
Health, Road Transport (ERTRAC), Rail Transport (ERRAC), Watterborne (supported by 
ACMARE), Mobile And Wireless Communications, Innovative Medicines For Europe, 
Embedded Systems (ARTEMIS), Advisory Council For Aeronatics Research in Europe 
(ACARE), European Space Technology Platform (ESTP), ESTEP - The European Steel 
Technology Platform , Textiles And Clothing (ETP-FTC), Manufacturing Technologies 
(ManuFuture), The European Construction Technology Platform (ECTP), European 
Technology platform for Advanced Engineering and materials (EuMaT), The European 
Technology platform on industrial safety, The NEM Initiative – european initiative on 
networked and electronic media, Food For Life, Networked European Software and Services 
Initiative (NESSI), EUROP - the European Robotics Platform, Photonics21 - The Photonics 
Technology Platform, The Integral Satcom Initiative (ISI). 
 
Konkurence 
Mnoho lidí neskrývá svůj strach ze sdílení svých budoucích plánů, a tak nemá chuť účastnit 
se diskuzí a připomínkování strategických dokumentů. Takový přístup je ale v průmyslovém 
měřítku mylný z několika hledisek. Za prvé projednávané problémy se vzhledem k 
nezadržitelné globalizaci stávají rovněž globálnější a jejich řešení vyžaduje spojení úsilí všech 
zainteresovaných. Toto chápou zástupci takových podniků jako jsou Shell, Bosch, Ericsson, 
Nokia, Thales, Bayer, BASF nebo výzkumné instituce CNRS, Fraunhofer, Max Planck apod. 
Za druhé se jedná o střednědobé až dlouhodobé plány, které jsou často měněny v závislostech 
na současné situaci podniku, trhu, politiky a nejsou bezprostřední konkurenční výhodou. 
Naopak účast v ETP může být velkou výhodou při získávání veřejné nebo soukromé podpory 
na výzkum, vývoj a inovace.  
 
Konkrétním případem společných témat výzkumu může být snižování emisí automobilového 
nebo leteckého průmyslu, nižší spotřeba surovin a energie při chemické výrobě, nebo vliv 
geneticky modifikovaných potravin a mnoho a mnoho dalších. 
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Vzniklou vizi ETP je možno propracovat až do podoby návrhů jednotlivých výzkumných 
projektů, které bude možno předložit v připravovaném 7. rámcovém programu. Již teď 
existují vize které sloužily jako informace pro změnu současných pracovních programů 6. RP. 
 
Financování 
Každý si řekne: „Nová iniciativa, to znamená spoustu veřejných prostředků na vznik a 
realizaci dalších, „drahých“, evropských projektů. Nikoliv. Na financování provozu platforem 
se podílejí samy velké firmy, ať už v podobě své oborové asociace nebo jako jednotlivé 
subjekty. Je žádoucí, aby některé důležité podpůrné akce (expertní studie, roadmaps, forsight) 
rámcového programu uskutečňovaly právě ETP. Činnost jejich aktivit je tak v některých 
případech financována z rámcového programu EU. 

 
Všechna pozitiva společného výzkumu jsou umocněna financováním v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru (PPP - Public Private Partnership). PPP přispěje k okamžité 
použitelnosti výzkumných poznatků, k efektivnějšímu rozdělování finanční podpory, ke 
stimulování soukromých prostředků do výzkumu, k účinné kontrole vytváření závazků 
veřejným sektorem a k posílení možnosti čerpání fondů Evropské unie (viz. www.mfcr.cz, 
Politika vlády v oblasti PPP). 
 
Velmi náročný problém představuje řešení duševního vlastnictví v rámci PPP. 
 
Národní Technologické Platformy (NTP)  
Řada evropských zemí si klade velmi podobné cíle v oblasti konkurenceschopnosti ve  
znalostní ekonomice  a tak v současnosti vzniká mnoho Národních technologických platforem 
(NTP). 

 
Hlavní cíle NTP jsou: 
- utvářet vztahy regionálních a oblastních „klíčových hráčů“ (průmysl, MSP, VaV instituce, 

university) 
- zvyšovat účast MSP (MSP jako hybná síla inovací) 
- definovat seznam výzkumných potřeb 
- implementovat vhodnou školící a výukovou strategii 
- poskytovat zpětnou vazbu na ETP 
- identifikovat a utvářet národní/regionální program výzkumu 
- identifikovat rozdíly mezi národní a EU politikou a legislativou 
- identifikovat možnou národní finanční podporu 
- provádět společný výzkum a vývoj 

 
Je jasné, že země si kladou tyto cíle, aby překonaly mnohé nedostatky národní podpory ale i 
celého aplikovaného a průmyslového výzkumu. Proto jsou Národní technologické platformy 
začleněny i v Národní inovační politice 2005-2010 České republiky. 

 
Platformy ve Finsku a Polsku 
Propracovaný systém NTP funguje již několik let ve Finsku. Tamní technologická agentura 
TEKES, která přiděluje státní podporu na výzkum a vývoj, iniciuje při vzniku každého 
nového programu zároveň vznik skupiny expertů, kteří projekt sledují, hodnotí a zároveň 
definují dlouhodobou vizi. Tato vize je pak pravidelně aktualizována a používána při 
směrování dalšího výzkumu. 
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V Polsku je nyní velice aktuální tvorba vlastního rámcového programu výzkumu a vývoje. Při 
přípravě tématického zaměření také spolupracují expertní skupiny složené ze zástupců 
průmyslu a výzkumné sféry. Představitel NTP pak prosazuje postoj polského průmyslového 
odvětví i na evropském poli. Předpokládá se, že dojde hlavně k tolik žádanému propojení 
průmyslových a výzkumných institucí a k takovýmto iniciativám Evropská Investiční Banka 
poskytne půjčku 250 mil. €. 

 
NTP versus Klastry 
V současné době lze v ČR získat finanční podporu z Operačního programu podpory 
podnikání (www.czechinvest.org) při zakládání oborových klastrů. Nástroj je rovněž 
připraven především pro ekonomický růst a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. 
Zatímco NTP vznikají kvůli propojování celého průmyslového odvětví v klastrech se 
předpokládá převážně zapojení MSP z jednoho regionu. Technologické platformy proto 
slouží mj. k pospojování klastrů a vyjadřování jednotného postupu. Nebo ještě jinak. NTP 
jsou národní klastry zaměřené na výzkum a vývoj. 

 
Závěrem 
V České republice může takové dobrovolné uskupení okamžitě začít fungovat a některé NTP 
jsou již v počátečním stádiu své činnosti. Jde jen o to, nalézt schopného koordinátora, který 
dokáže aktivovat tzv. kritické množství „klíčových hráčů“ a vést pravidelná setkání nad 
problémy daného průmyslu (v ČR zatím například: Potravinářská komora ČR, Svaz 
chemického průmyslu ČR, Stavební fakulta ČVUT). Tím se okamžitě otevírá větší možnost 
prosadit společný názor u správních a řídících orgánů. Vždyť přístupy vedoucích pracovníků 
podniků a výzkumných institucí jsou v podstatě podobné a jde o to, aby jejich obor rostl a měl 
silnější hlas v Evropě, ale i mimo ni. Otázkou zůstává, jak budou aktivity národních platforem 
podporovány ze strany státu. Zda institucionální podporou řídícího subjektu či účelovou 
podporou výzkumu velkých společných projektů v rámci PPP, případně jejich kombinací. 
Pokud jde o podporu z evropských zdrojů, vše naznačuje, že ji získají ti připravení, neboť 
návaznost a koordinace s příslušnými národními iniciativami bude důležitým parametrem pro 
její udělení.    
 
 
 
Úloha výzkumu v profitabilních společnostech 
Renata Rosendorfská, vedoucí marketingových výzkumů České spořitelny, a.s. 
 
 
Úvod 
Před samotným vytvořením prezentace pro VŠFS jsem si položila otázku, co to vlastně 
znamená ZNALOSTNÍ EKONOMIKA. Jako terminus technicus jsem slyšela poprvé, tak 
jsme si poměrně logicky kladla otázku, co to vlastně znamená. Je to čistě a jednoduše o tom, 
že než učiním nějaké rozhodnutí, zjistím si co na to trh? Nebo je v tom něco hlubšího? Berte 
to prosím tak, že já pracuji pro profitabilní společnost, která přináší hodně i do společného 
státního měšce. Profitabilní společnosti se zaměřují jak na krátkodobé, tak dlouhodobé cíle, 
průzkum trhu ve všech jeho směrech je tedy pro ně skutečně důležitý.   

 
Rozhodla jsme se tedy si položit základní otázku, je co je to vlastně znalost? Hledala jsem 
odpověď na tuto otázku na internetu a našla různé definice:  
- osvojená zásoba poznatků o světě (okolí, prostředí), které jsou důležité pro výkon určité 

činnosti jednotlivce;  
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- rozsáhlejší soustava poznaných pojmů, kategorií, definic a vztahů, která je spolu 
s vědomostmi součástí procesu utváření schopností a dovedností. 

 
Ze znalosti je možné se dostat k jistému poznání, opět definicí je velké množství:  
- proces odrazu a duchovní reprodukce skutečnosti v lidském vědomí směřující od nevědění 

k vědění. Je podmíněn zákony společenského vývoje a organicky spojen s praxí.  
- poznání si za svůj cíl klade dosažení objektivní pravdy, poznání podstaty věci. V procesu 

poznání získávají lidé poznatky, pojmy reálných jevů o světě, který je obklopuje, 
poznávají i sebe samé.  

- poznatků pak využívají k praktickému přetváření světa. Poznání se tak stává nutným 
momentem praktické činnosti společnosti. 

 
K porozumění je ovšem ještě třeba definovat chápání:  
- forma poznávání objektivní reality;  
- součást psychických (myšlenkových) procesů, jejichž základem je vjemový průzkum 

situace, využití minulé zkušenosti a začlenění poznávaného jevu do nových souvislostí 
 
Pokud se ovšem společnost dostane do stavu, kdy má dojem, že zná své zákazníky, že poznala 
celý trh a že vše kolem svých zákazníků chápe, dostává se do velkých problémů, které lze 
pracovně nazvat PROVOZNÍ SLEPOTA. Tímto termínem lze označit stav věcí, který 
evokuje všeobecnou znalost o problému uvnitř společnosti. Pokud touto nemocí společnost 
trpět nechce používá proti ní nástrojů marketingového výzkumu.  

 
Oblasti zaměření marketingových výzkumů 
Pro VÝVOJ PRODUKTŮ, které mají na trhu uspět a oslovit zákazníka potřebujeme odpovědi 
na následující otázky:  
- Které koncepty našich nových produktů jsou nejslibnější?  
- Jak zákazníci hodnotí naše produkty?  
- Co bychom měli zlepšit?     
 
Na tyto získáme odpovědi pomocí jak kvalitativních, tak kvantitativních technik, případně 
použitím tzv. conjoint analýzy, které sleduje cenovou elasticitu.  
 
Např. TEST NÁVRHŮ NA NOVÝ PRODUKT, KOMPLEXNÍ TEST HOTOVÝCH PRODUKTŮ, 
TEST VLASTNOSTÍ REÁLNÉHO PRODUKTU, VČETNĚ CENOVÉ ELASTICITY, VÝBĚR 
NÁZVU LOGA PRODUKTU 
 
S uvedením nových produktů na trh, samozřejmě souvisí VÝZKUM CHOVÁNÍ 
ZÁKAZNÍKŮ, na základě něhož víme: 
-  Kdo jsou naši zákazníci?  
- Co má vliv na jejich nákupní rozhodování? 
 
Např. ANALÝZA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ PŘI NÁKUPNÍM CHOVÁNÍ, 
UŽIVATELSKÝCH ZVYKLOSTÍ ZÁKAZNÍKŮ A POSTOJŮ K PRODUKTU  
 
Kromě chování zákazníků nás samozřejmě zajímá jejich spokojenost s daným produktem či 
službou, SATISFAKČNÍ STUDIE:  
- Jak jsou naši zákazníci spokojeni s našimi produkty ve srovnání s konkurencí?  
- Jak hodnotí naše obchodní zástupce, poprodejní servis, řešení stížností?  
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Např. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ, IDENTIFIKACE HLAVNÍCH OBLASTÍ, KDE JE NUTNÉ 
SE ZLEPŠIT A INDIKACE OBLASTÍ, KDE JE MOŽNÉ UŠETŘIT, SPOKOJENOST 
ZAMĚSTNANCŮ. 
 
Dalším z nástrojů je ANALÝZA KVALITY SLUŽEB A PRODEJE, která měří zachovávání 
nastavených standardů prodeje a služeb:  
- Jak se naši zaměstnanci chovají k zákazníkům?  
- Jaká je úroveň jejich produktových znalostí a prodejních schopností?  
- Dodržují dané standardy prodeje a služeb?  
      
Např. MYSTERY SHOPPING, MYSTERY CALLS, MYSTERY EMAILS 
 
V neposlední řadě je velmi důležitý VÝZKUM KOMUNIKACE A IMAGE, přestože většina 
obyvatelstva bude deklarovat svoji neovlivnitelnost reklamou, je zřejmé na prodejních datech 
vliv reklamy zřejmý. Potřebujeme například zjistit odpovědi na otázky:  
- Jaká je znalost naší reklamy mezi cílovou skupinou?  
- Je srozumitelná?  
- Zvyšuje nákupní úmysly spotřebitelů?  
 
Např. PRE A POST TEST REKLAMY, MĚŘENÍ ZNALOSTI ZNAČEK NA TRHU, HODNOCENÍ 
EFEKTIVITY KOMUNIKACE, VÝZKUM IMAGE ZNAČKY 
 
Všechny výše zmíněné typy výzkumů lze realizovat buď formou kvantitativního výzkumu:  
- Telefonické dotazování – CATI 
- Internetový výzkum CAWI 
- Osobní rozhovory – CAPI, P&P,… 
 
Případně kvalitativního výzkumu:  
- Skupinové rozhovory - Focus Groups Discussions 
- Hloubkové individuální rozhovory - In Depth Interviews 
 
Někde na pomezí mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem lze definovat:  
- Mystery shopping, mystery calls, mystery emails 
 
Tolik v krátkosti o výzkumech v profitabilních společnostech, je zřejmé, že profitabilní 
společnosti potřebují výsledky poměrně rychle, aby si udržely svůj podíl na trhu a byly 
schopné rychle reagovat na jeho potřeby.  
 
 
 
„Znalostní ekonomika“ a „ekonomické znalosti“ – případ zavedení eura 7 
doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. 
 
Tematickým rámcem dnešní konference je podmíněnost hospodářského rozvoje znalostmi, 
věděním. Součástí těchto znalostí jsou i znalosti o fungování samotné ekonomiky, tedy 
ekonomické znalosti. Jde o znalosti manažerů v podnikové sféře (a také o znalosti řízených 
subjektů v míře potřebné pro plnění požadovaných výkonů) a o znalosti národohospodářských 
odborníků v centrálních ekonomických institucích.  
 
                                                 
7 Tento příspěvek byl vytvořen s podporou grantu GA ČR 402/06/1370. 
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Kromě těchto bezprostředních „výrobních“ souvislostí by ekonomické znalosti měly mít i 
širší záběr, měly by být součástí všeobecného rozhledu, kulturnosti (ve smyslu vzdělanosti) 
obyvatelstva, pokud souvisí se zásadními problémy, které mají dopad do života prakticky 
každého jednotlivce. 

 
Mezi těmito problémy jsou v současné ČR nejnaléhavější zřejmě vysoká nezaměstnanost, 
daňová reforma, reforma zdravotnického a penzijního systému, reforma vzdělávací soustavy. 
Málo pozornosti je doposud věnováno problému stejně naléhavému, možná i významnějšímu, 
a to zániku dosavadní národní měny a jejímu nahrazení eurem. 

 
V tomto příspěvku mi nejde o věcný rozbor problémů spojených s převzetím eura 
(připravenost, přínosy, rizika). Rád bych poukázal na jiné dva problémy: 
1. Jaká je informovanost veřejnosti o okolnostech zavedení eura, konkrétně o skutečnosti, že 

vstupem do EU přešla na ČR automaticky také povinnost dříve nebo později převzít euro? 
2. Pokud je tato informovanost o přijetí eura (a tím spíše o dalších aspektech jeho fungování) 

nedostatečná, je potřebné usilovat o zlepšení této informovanosti? 
 

K posouzení prvního problému použijeme srovnání názorů veřejnosti o přijetí eura a o 
vstupu do EU, a to jednak z průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického 
ústavu AV ČR (březen 2003), jednak z výsledku referenda o vstupu do UE, které proběhlo 
v ČR 13. – 14. 6. 2003. 

 
Tab. 1 

Stanovisko veřejnosti k euru a EU (%) 
 

přijetí eura vstup do EU stanovisko 
(průzkum CVVM) průzkum CVVM referendum o vstupu 

Pro 52 59 77,3 
Proti 32 22 22,7 
Neví 16 19 - 

 
Pramen: CVVM 2003, s. 2. 
 
Z tohoto srovnání vyplývá, že část respondentů průzkumu CVVM (7 %) souhlasí s členstvím 
v EU, nikoliv však s nahrazením koruny eurem. V případě, že bychom souhlas se vstupem do 
vyjádřili výsledkem z referenda a srovnali ho s příznivci eura, pak jde dokonce o 25 % 
odpovědí. Zde se projevuje neznalost výchozí (základní) okolnosti převzetí eura, tj. povinnost 
jeho převzetí spojené s členstvím v EU. 
 
V předchozím rozboru jde záměrně o období před vstupem do EU. Otázka o přijetí eura, 
kladená CVVM po vstupu do EU (tedy po 1. 5. 2004), totiž nabývá jiné kvality. Záporná 
odpověď může totiž být ze strany respondentů interpretována dvěma způsoby: 
- jako celkový nesouhlas s členstvím v EU, tedy i s přijetím eura (čemuž se ovšem, 

z důvodu již existujícího členství, nedá zabránit), 
- jako vážně uvažovaná volba (rozhodování) o přijetí nebo nepřijetí eura. Pak by ovšem 

šlo o neznalost respondentů – tato volba prostě neexistuje. 8 

                                                 
8 Nechme stranou problém vhodnosti této otázky (tedy správnost její konstrukce). Její logika je totiž stejná, jako 
bychom kladli otázku „Souhlasíte s tím, abychom odváděli příspěvky do společného rozpočtu EU?“ Tato otázka 
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Z formulace otázky „Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby bylo za měnu ČR přijato euro?“ 
(CVVM, 2006) nelze bohužel vyvodit, ke které z výše uvedených dvou skupin „záporní“ 
respondenti patří. Připusťme, že i v současnosti existuje zhruba stejný podíl stoupenců a 
odpůrců členství v EU, jako při referendu z června 2003, tedy zhruba jedna čtvrtina odpůrců. 9 
Následující tabulka informuje o současném stavu „pro“ a „proti“ postojů zavedení eura (pro 
zajímavost je doplněn i předchozí vývoj). 

 
Tab. 2 

Postoje občanů k přijetí eura v ČR (%) 
 

stanovisko XI/2001 X/2002 III/2003 XI/2003 V/2004 V/2005 IV/2006 
Pro 52 53 52 58 56 52 45 
Proti 23 24 32 31 35 37 43 
Neví 25 23 16 11 9 11 12 
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 
 
Pramen: CVVM, 2006, s. 2. 
 
Z rozdílu odpůrců eura (43 %) v dubnu 2006 a odpůrců EU (cca 23 % – aproximace z r. 2003) 
vyplývá, že zhruba 20 % respondentů se vyslovuje pro členství v EU a zároveň proti přijetí 
eura. Jde tedy o výrazný a (zřejmě) rostoucí 10 podíl obyvatelstva, kteří se neorientují 
v základech problematiky přijetí společné měny. 

Následuje posouzení druhého problému, tj. otázky, zda je důležité usilovat o zlepšení 
informovanosti veřejnosti, a to nejen o okolnostech přijetí eura, ale i o širších aspektech jeho 
fungování (přínosy, náklady).  
 
Probíhá snad nějaká zvláštní informační kampaň o nástrojích a nákladech v rámci politiky 
snižování nezaměstnanosti nebo třeba o daňové výtěžnosti a daňové spravedlnosti v rámci 
daňové reformy? Zůstaneme-li u uvedených příkladů, pak je možno daný cíl dosáhnout i bez 
„všeobecného rozhledu“ obyvatelstva v ekonomických otázkách. Je tomu stejně i v případě 
převzetí eura? 

Domnívám se, že převzetí eura by mělo být doprovázeno rozšířeným přesvědčením o jeho 
přínosech, založeném na informovanosti obyvatelstva. 11 Pak lze totiž lépe zabránit 
pozdějšímu zneužití společné měny jako „argumentu“ pro domácí hospodářské problémy, 
místo hledání jejich skutečných příčin (ať už půjde o příčiny v domácí hospodářské politice, 
v zahraničních vlivech nebo jinde). Příkladem je současná Itálie. Je proto potěšitelné, že tuto 
okolnost vnímá i současná Česká národní banka, alespoň podle vyjádření jejího viceguvernéra 
M. Singera: „[…] největším průšvihem není vstoupit o rok později než soused […] největším 
průšvihem je, když země tři, čtyři roky, pět let poté, co se stane součástí eurozóny, začne 

                                                                                                                                                         
se (doufejme) ve výzkumu CVVM nevyskytuje (alespoň zatím jsem na ni nenarazil), neboť je zcela zbytečná. 
Vstupem do EU jsme rozhodli tyto příspěvky odvádět. Stejně tak tomu ovšem je i s převzetím eura. 
9 Tuto úvahu podložíme tím, že 24 % respondentů z výzkumu CVVM v dubnu 2006 (viz CVVM, 2006) „vůbec 
nevěří“ tomu, že rozhodnutí EU budou v jejich zájmu, zároveň podle 19 % respondentů se „v souvislosti se 
vstupem do EU“ snížila jejich životní úroveň. 
10 K posouzení trendu (růstu)  by bylo potřeba přesněji znát údaj z intervalu 7 % - 25 % (z r. 2003). 
11 Ve Slovinsku, které jako první země z nových deseti členských zemí převezme euro (v r. 2007), podporuje 
jeho zavedení 58 % obyvatelstva (Bankovnictví 3/2006, s. 7). 
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debatovat, jestli by neměla nakonec vystoupit. To je hrozba pro prestiž země, pro její 
důvěryhodnost.“12 
 
Svým příspěvkem jsem chtěl poukázat na potřebu šíření ekonomických znalostí, jako 
podmínky rozvoje znalostní ekonomiky. Ve směru, na který jsem se zaměřil, tj. převzetí eura, 
se toho v ČR prozatím moc neděje. Doufejme, že pouze prozatím.  
 
Literatura: 
 
CVVM: Účast v referendu o vstupu ČR do EU, hlasy pro a proti. Chceme euro? Tisková 
zpráva 2. 4. 2003 (www.cvvm.cz). 
CVVM: Vztah ČR a EU. Tisková zpráva 10. 5. 2006. (www.cvvm.cz). 
Hrstková, J.: S eurem na věčné časy. Ekonom 48/2005, s. 76. 
Přípravy na euro ve Slovinsku. Bankovnictví 3/2006, s. 7. 
 

 

 

                                                 
12  In: Hrstková, J., 2005. 



 40 

Vzdělanostní ekonomika a bariéry jejího zrodu 13 
doc. Radim Valenčík, CSc., PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc., Ing. Mgr. Petr Wawrosz, 
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 
 
Současnost je poznamenána dvěma významnými fenomény: Zostřující se globální konkurencí 
a prvními projevy konstituování znalostní, resp. vzdělanostní ekonomiky.14 Pokud bychom 
neviděli, že je to právě postup vpřed směrem ke vzniku vzdělanostní ekonomiky, který nabízí 
cestu řešení problémů souvisejících s globální konkurencí, mohli bychom vidět budoucnost 
spíše v tmavých barvách. Pochopení toho, jak se již dnes - a to i zde a nyní - rodí vzdělanostní 
ekonomika a z ní vyrůstající vzdělanostní společnost, umožňuje vidět i světlé stránky dalšího 
vývoje a nahlédnout do budoucnosti s větší měrou optimismu.15 
 
Žijeme v době, kterou lze nazvat jako počátek přechodu ke vzdělanostní ekonomice a 
vzdělanostní společnosti, tj. společnosti, ve které se stává dominantním ekonomickým 
sektorem sektor produkce lidských schopností (lidského kapitálu a sociálního kapitálu). 
Dominantním se stává z následujících důvodů/smyslů: 
- V tom smyslu, že produkuje rozhodující množství statků (vzdělanostních služeb 

sloužících k uspokojování schopnostních potřeb). 
- V tom smyslu, že nejvíce ovlivňuje uspokojování potřeb a utváření jejich struktury (tj. 

nejvýznamnějšími potřebami člověka se stávají schopnostní potřeby, potřeby 
uspokojované rozvojem a realizací jeho schopnostní). 

- V tom smyslu, že v tomto sektoru nejintenzivněji probíhají inovační procesy. 
- V tom smyslu, že se do tohoto sektoru přesouvá těžiště ekonomické akumulace (tj. v 

tomto sektoru se nejvíce hromadí fixní kapitál, který má podobu lidských schopností a 
lidských vztahů). 

- V tom smyslu, že v tomto sektoru vzniká nejvíce čistého přebytku, který se stává zdrojem 
akumulace fixního kapitálu působícího v tomto sektoru. 

 
Proces konstituování vzdělanostní společnosti má řadu obdobných rysů jako proces vzniku 
průmyslové společnosti, resp. průběh průmyslové revoluce. 
 
Jedním z důležitých aspektů konstituování společnosti založené na vzdělanostní ekonomice, 
tažené i popoháněné vzdělanostní ekonomikou je rozvinutí všech přechodů a mezičlánků 
mezi produkcí poznání a jeho šíření formu vzdělávacích procesů na jedné straně, na straně 
druhé pak jejich aplikací v ekonomické oblasti. Nejde jen o kdysi deklarované „věda se stává 
bezprostřední materiální silou“. Jde i o to, že nakolik pokročí proces konstituování společnosti 
                                                 
13 Tento příspěvek vznikl při řešení projektu GA ČR Investice do sociálního kapitálu a efektivnost (402/06/137) 
řešený od roku 2006, který navázal na projekt GA ČR Efektivnost investic do lidského kapitálu řešený v letech 
2003-2005. Při řešení prvního z projektů se ukázalo, že podmínkou využití investic do lidského kapitálu je 
sociální kapitál v podobě začlenění nositele lidského kapitálu do sociálních sítí. Problém redistribuce uvnitř 
organizací a mezi organizacemi pak vyplynul jako jeden z významných aspektů, od kterého se odvíjí role 
sociálních sítí. 
14 Domníváme se, že nejvýznamnějším atributem toho typu společnosti, který se rodí, je nikoli produkce 
znalostí, ale lidských schopností formou vzdělání. Podobně jako v období průmyslové revoluce nešlo jen o vznik 
nových technologií, ale především a jejich intenzívní produkci v nově vzniklém sektoru průmyslu. Proto dáváme 
přednost označení „vzdělanostní“ před „znalostní“. 
15 Je otázkou, proč tak často a s takovou převahou se dnes hovoří jen o „horizontální dimenzi“, kterou 
představuje globální konkurence, zatímco se zcela přehlíží doložitelný fakt existenci i „vertikální dimenze“ 
současnosti spojený s probíhajícím přechodem ke vzdělanostní ekonomice a vzdělanostní společnosti. Dává se 
tak přednost chmurným představám o budoucnosti, mj. velmi obdobným způsobem, jako tomu bylo v období, 
kdy na dynamice nabíral průběh průmyslové revoluce. V našem příspěvku se k odpovědi na tuto otázku ještě 
vrátíme. 
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založení na vzdělanostní ekonomice, natolik se budou vznikat přímé komerční efekty z 
produkce poznání, jeho šíření formou vzdělávacích procesů a uplatněním výsledků obojího v 
celém komplexu ekonomických procesů. Nebo ještě jinak řečeno - nutným a neoddělitelným 
atributem procesu směřujícího ke vzniku společnosti založené na vzdělanostní ekonomice je 
to, že bude možné stále bezprostředněji, plněji a všestranněji tržně ocenit to, co přináší věda, 
poznání, vzdělání. 
 
Nejedná se přitom o to, co se - s oprávněným despektem - nazývá „komercionalizací“ a co 
znamená zneužití lidských i technických vědeckých kapacit k tomu, co se dá lehce zpeněžit. 
Co sice může mít značný komerční úspěch, ale vědeckou hodnotu odměňovanou spíše 
„bludnými balvany“. V případě, který máme na mysli, nejde o fragmentizaci vědeckých 
kapacit, ale naopak o jejich propojení tak, aby na vědecké bázi bylo řešeno vše nezbytné, co 
vede k dosažení reálných ekonomických efektů, které jsou v logice věci koneckonců 
oceňovány i působením tržního mechanismu.  
 
Lze si i vytvořit konkrétnější představu o tom, jaké jsou podstatné mezičlánky a přechody 
spojující vědu a její šířením formou vzdělání s praktickým uplatněním obojího v 
ekonomickém vývoje. Je to zejména: 
1. Růst role absolventských sítí vysokých škol na bázi celoživotního informačního servisu 

založeného na nejnovějších poznatcích z oboru uplatnění absolventů, který je jim 
poskytován, a samozřejmě vypěstování během studia schopnosti využívat tento 
informační servis. Schopnost využívat takový informační servis je tak jedním  
z nejvýznamnějších atributů profilu absolventa. Absolvent se stává jak trvalým uživatelem 
nových poznatků, tak i jejich realizátorem. Uplatnitelnost absolventa (ve smyslu jeho 
příjmového a společenského vzestupu) se pak mnohonásobně zvyšuje v důsledku 
následujícího: 
- Nachází první uplatnění za pomoci dosavadních absolventů. 
- Má nejnovější poznatky o tom, co se děje v oboru jeho uplatnění, a je těmito poznatky 

průběžně a nadále vybavován. 
- Je schopen pro zaměstnavatele získat další kvalitní profesně zdatné odborníky z řady  
- čerstvých absolventů své „mateřské“ vysoké školy, některé přímo na základě vlastních 

zkušeností z týmové práce s nimi. 
2. Vytváření komplementárních týmů schopných komplexně řešit problematiku realizace  

v případě těch projektů, které v návaznosti na vědeckovýzkumnou činnost vznikají. Týmů, 
kde kromě odborníků ze specializovaných vědeckých disciplin působí též technici, ale i 
např. ekonomové a právníci, příp. třeba i odborníci na PR. Takovéto týmy (navázané na 
celoživotní informační servis a s ním spjaté absolventské sítě) mohou vznikat tehdy, když 
vysoká škola: 
- Realizuje špičkový výzkum v některé z oblastí praktického uplatnění absolventů. 
- Tento výzkum je založen na dostatečně výrazné inovaci v rozvoji oboru, která 

poskytuje dlouhodobou perspektivu dosahování špičkových odborných výsledků. 
- Tento výzkum má týmový charakter, je zajištěna jeho dlouhodobá kontinuita mj.  

i přípravou vlastních odborníků. 
- Do výzkumu jsou zapojeni studenti již během studia (pěstují si návyky týmové práce a 

současně se vzájemně poznávají, a to i v rámci odborných meziročníkových kontaktů). 
3. Zaměření základního výzkumu (rozvoje teorie) „na sebe sama“ z hlediska realizační 

problematiky, tj. zahrnutí do předmětu poznání rozvoje vědy zkoumání cesty od inovace 
vyššího řádu v oblasti vědy až k jejím aplikacím a koneckonců i realizacím s příslušnými 
ekonomickými efekty. Takovýto směr rozvoje teorie: 
- Výrazně zvyšuje uplatnitelnost vědy v praxi. 
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- Přináší výrazné impulsy pro rozvoj nejhlubších základů samotné vědy.16 
- Má zásadní význam při řešení koncepčních otázek týkajících se šíření vědeckého 

poznání formou vzdělání, tj. při organizaci vzdělávacích procesů (zejména na 
vysokých školách). 

 
Perspektivy a konkrétní formy takového propojování tvorby a šíření poznatků formou vědy a 
vzdělání si mnohdy neuvědomujeme, alespoň ne tak, jak by bylo potřeba. Neuvědomujeme si 
její význam jako kritéria charakterizujícího pokrok v uvedeném směru či naopak zaostávání v 
uvedeném směru. Neuvědomujeme si, že se jedná o směřování vývoje. Neuvědomujeme si, že 
se jedná o oblast, ve které bychom měli podporovat kroky zvyšující uplatnitelnost výsledků 
vědy, poznání a vzdělání v ekonomických procesech, současně s tím umožnit, aby se 
projevily tržní efekty tohoto uplatnění a docházelo k jejich alokaci podle toho, kdo a jak se na 
dosažených efektech podílel. Neuvědomujeme si, že nutným důsledkem bude prorůstání trhu 
do oblasti vědy, poznání a vzdělání, že se tato oblast bude stále více stávat organickou 
součástí smíšené ekonomiky a sama bude mít podobu smíšené ekonomiky.  
To, že si to skutečně neuvědomujeme (a z důvodů, o nichž ještě bude řeč, mnohdy ani 
nechceme uvědomovat), lze doložit mj. následujícím: 
1. Většinou se jednostranně hovoří o tom, „kolik prostředků dáváme (musíme dávat či měli 

bychom dávat“ do oblasti vědy a vzdělání, ale mnohem méně hovoříme o tom, jak 
dosáhnout toho, aby se oblast vědy a vzdělání mohla podílet na tržně oceněných efektech 
toho, co přinesla. 

2. Většinou říkáme, že „bychom měli na oblast vědy a vzdělání dávat více“, ale velmi 
opomíjíme (a někdy ani nechceme vidět) otázku alokační efektivnosti. 

3. Většinou říkáme jen to, že druzí, ti úspěšnější, dávají více, ale jaksi si nevšímáme, jak a 
proč mohou dávat více. 

4. Nenajdeme vědecké či odborné práce (až na vzácné výjimky), které by se systematicky 
zabývaly tím, jak probíhá proces uplatnění výsledků vědy a jejího šíření formou vzdělání  
v oblasti komerční ekonomiky, jaká je cesta k tomuto uplatnění, jak by bylo možné 
uplatnitelnost zvýšit; problematika samotného procesu uplatnění teorie v praxi se doposud 
nestala předmětem teorie jako takové, což ovšem znamená i naprosté tápání v praxi 
zajišťování vztahu mezi teorií a praxí. 

5. Neexistuje u nás praxe vytváření týmů tak, aby v nich byli zastoupeni všichni ti, co jsou 
nezbytní k dotažení výsledků vědy až do oblasti praktické aplikace, dokonce se ani 
nechápe klíčový význam napojení na odbornou sféru právní, finanční, správní a mediální; 
nejsou vytvořeny institucionální podmínky, aby takovéto týmy mohly fungovat. 

6. Kritéria, která stanovujeme pro vyhodnocení výsledků vědy či terciárního vzdělání velmi 
málo souvisejí (či spíše nesouvisejí) s využitelností vědy a výsledků terciárního vzdělání  
v ekonomických procesech, ale spíše naopak, odkloňují vědu a vzdělání od tohoto 
vyústění, narušují cesty přirozeného uplatnění výsledků v ekonomických procesech, 
koneckonců tak vytvářejí bariéry tohoto uplatnění.  

7. Velmi často se výstražně zvedá prst brojící proti komercionalizaci či trhu (a to většinou, 
když jsou nárokovány prostředky), aniž by se (alespoň rovnoměrně) poukazovalo na 
nebezpečí draze placené neplodnosti výzkumu, jeho nevyužitelnosti atd. 

 
                                                 
16 Bylo by velkým omylem domnívat se, že tento směr rozvoje je něčím „podřadným“. Právě naopak. S 
významem vlastní sebereflexe (použití vědecké discipliny ke zkoumání sebe sama) má dostatek zkušenosti vývoj 
matematiky (zejména v souvislosti s pracemi B. Russella a K. Gödela), fyziky (uplatnění antropického principu) 
apod. V případě interdisciplinárního výzkumu zaměřeného na sebereflexi vědy z hlediska jejího uplatnění se 
jedná  o otevření nejobecnějších otázek týkajících se smyslu pravdivosti vědeckých teorií a významu teorie 
samotné. 
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Vzniká tak otázka - proč tomu tak je? Nemůžeme se přece spokojit s konstatováním, že 
procesy spojené s výrazně vyšší mírou uplatňování výsledků vědeckého poznání v praxi (jak 
formou realizace projektů, tak formou šíření poznatků prostřednictvím vzdělání s následným 
uplatněním absolventů) včetně vzniku komerčních efektů u nás neprobíhají, a proto není 
aktuální se jimi zabývat. To bychom postupovali jako onen nezkušený novinář, kterého 
vyslali, aby napsal krátkou zprávu ze svatby dcery miliardáře, a který se vrátil s tím, že nic 
psát nebude.17 Nic se prý nestalo - ženich nepřišel a svatba nebyla. Nebo - chceme-li mít 
příklad z oblasti vědy - bychom se zachovali, jako kdybychom interpretovali výsledky 
slavného Michelsonova pokusu takto: Žádný posun spektra v důsledku pohybu Země oproti 
absolutnímu etheru jsme nezaznamenali, pokus se tedy nepodařil. V našem případě: Žádný 
proces spojený s vytvářením všech podstatných mezičlánků a přechodů spojujících rozvíjející 
se vědu a jejím šířením formou vzdělání s praktickým uplatněním obojího v ekonomickém 
vývoji) v podmínkách České republiky neprobíhá a tudíž se nejedná o aktuální téma. 
Právě naopak. Je si třeba klást otázku, proč se v podmínkách, kdy jsou v různé míře v různých 
zemích nastartovány procesy spojené s konstituováním vzdělanostní ekonomiky, kdy lze 
zřetelně rozeznat perspektivy, neděje to, co by se mohlo a mělo dít. V prvním přiblížení by 
snad bylo možné jednoduše odpovědět takto - nic se neděje patrně proto, že stávající stav 
většině těch, kterých se to bezprostředně týká, vyhovuje. To je patrně pravda, ale vysvětluje to 
problém jen velmi povrchně.  
 
Spatřit podstatu toho, oč tu běží, umožnila teorie redistribučních systémů, kterou se zabýváme 
na naší katedře v kontextu s jinou problematikou.18 Ukázalo se, že i v námi nyní sledované 
oblasti má silné interpretace. Teorie redistribučních systémů se zabývá systémy, v nichž 
dochází k určité redistribuci prostředků oproti příspěvku každého z účastníků ke společnému 
výkonu. K analýze situací, které v redistribučních systémech vznikají, je využit aparát teorie 
her, resp. obecnou teorii redistribučních systémů lze rozvíjet jako součást teorie her. Lze ji 
využít jak k analýze organizací, tak i sociálních sítí. V dalším budeme uvažovat jen 
organizace nejrůznějšího typu - firmy, instituce, sportovní družstva, strany, státy apod. 
Společné pro všechny tyto organizace je, že mají nějakou cílovou funkci, od jejíhož plnění se 
odvíjí možnost odměňovat členy organizace. V nejjednodušším příkladě přepokládáme, že 
přínos každého člena a tudíž i výši odměny lze zjistit (každý z účastníků ví, kolik by on a 
každý jiný dostal, pokud by v systému neexistovala redistribuce).  
Nejproduktivnější závěry dává teorie her, pokud je rozvíjena a aplikována na úrovni „střední 
obecnosti“19. Dobře rozvinutý matematický aparát teorie her, který mj. umožňuje, aby popis 
reality přesáhl úroveň „sbírky příkladů“, je spojen zejména se zkoumáním her v tzv. 
normálním tvaru. Hra v normálním tvaru má formální zápis: 
 

                                                 
17 Zde je namístě citovat poučnou pasáž ze známé povídky „Paštika z husích jater“ Isaaca Asimova: „Čte se to 
docela dobře a spořádaně, nic šokujícího v hlášení není, ne? Ale přesto jsem nikdy neviděl člověka tak blízko 
mrtvici, jako vypadal Billings, když se dozvěděl o našich pokusech s radioaktivním zlatem. Říkal jsem vám o nich 
už dříve - vzhledem k tomu, že jsme u Husy nezjistili žádnou radioaktivitu, zahodili jsme výsledky jako bezcenné. 
Znovu a znovu kroutil hlavou nad tím, jak jsme mohli považovat za nedůležité to, že se nám ztratila veškerá 
radioaktivita. „Jste jako redakční elév, kterého pošlou na svatbu do nejlepší společnosti a on se vrátí s tím, že 
není o čem psát, protože ženich se nedostavil,“ křičel na nás. „Nakrmíte Husu radioaktivním zlatem a ono se 
vám ztratí. Navíc se vám nepodaří u Husy zjistit žádnou radioaktivitu! Žádný uhlík 14, žádný draslík 40. A vy 
jednoduše řeknete, že pokus selhal.“ 
18 Viz Valenčík-Bedretdinov-Wawrosz (2006). Text rozšířený o poznámky je přístupný v elektronické podobě na 
http://www.vsfs.cz/veda_a_vyzkum/seminar/ jako podklad k semináři Obecná teorie redistribučních systémů  (O 
jedné z původních a perspektivních aplikací teorie her) 2. 5. 2006. 
19  Srov. Maňas (1991), s. 15. 
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{Q; X1, X2, …, XN; M1(x), M2(x), …, MN(x)}, kde 
 
Q je množina hráčů, např.{1, 2,...N}, 
Xi je množina strategií, kterou disponuje i-tý hráč, 
x je uspořádaná N-tice strategií zvolených jednotlivými hráči, 
Mi(x) je výplatní funkce i-tého hráče, která mu při daných zvolených strategiích přiřazuje 
určitou výplatu. 
 
Pokud chceme aplikovat aparát teorie her, je vhodné představit problém v uvedeném 
normálním tvaru. V případě redistribučních systémů se však ukazuje, že již tento první krok 
činí určité potíže. Dejme tomu, že máme nejjednodušší systém (typu organizace), ve kterém 
mohou vznikat koalice, tj. systém, který se sestává ze tří hráčů: Hráč A (s výkonností 6), B (s 
výkonností 4), C (s výkonností 2). Pokud by v uvedeném systému nedocházelo k redistribuci, 
resp. každý z hráčů by byl odměňován podle odvedeného výkonu, byly by výplaty rozděleny 
následujícím způsobem: (6:4:2). 
 
V důsledku redistribuce však může vzniknout i řada dalších herních situací, které jsme 
schopni identifikovat, rozlišit, kvantifikovat a pojmenovat. Uveďme si nejdříve příklady 
některých z nich. Budeme přitom předpokládat, že nedobrovolná redistribuce snižuje 
efektivnost systému. „Jemnějším“ předpokladem pak je, že jakákoli redistribuce snižuje 
efektivnost systému, přitom nedobrovolná redistribuce snižuje efektivnost systému více než 
dobrovolná.  
V nejjednodušším modelu lze rozlišit (a očíslovat) např. následující situace, které si můžeme 
očíslovat: 
(6 :4 :2)  původní distribuce podle výkonnosti   0* 
(3,5 :3,5 :3,5) rovnostářská nedobrovolná redistribuce  1.1 
(3,9 :3,9 :3,9) dobrovolná redistribuce    1.2* 
(3 :5 :3) rovnostářsky orientovaná redistribuce s vůdcem  2.1* 
(2 :5 :3,5) trestání odporu, odměňování loajality vůdcem 2.2 
(4,2 :4,2 :3,2) redistribuce s vůdcem a částečnou zásluhovostí 2.3 
(z očíslování je zřejmé, že lze vyjádřit i blízkost jednotlivých herních situací a jim 
odpovídajících strategií, nejtypičtější jsou označeny hvězdičkou). 
 
Řadu zajímavých výsledků jsme schopni získat i v případě, že pracujeme s vyjádřením hry 
v nikoli-normálním tvaru. Můžeme např. sestavit typologii herních situací, hledat jejich 
interpretace, možné přechody mezi nimi apod. Přesto však stojí zato se zabývat otázkou, kdy 
lze převést tyto hry do normálního tvaru a jak je převést do normálního tvaru. 
Vhodným zjednodušením je, že za strategii budeme považovat orientaci hráče (včetně jím 
vyvíjených aktivit nerůznějšího druhu) na dosažení určité jemu známé a jím identifikované 
herní situace. Nazvěme přístup založený na tomto zjednodušení principem duality herních 
situací a herních strategií.   
 
Nemusíme analyzovat všechny kombinace strategií uplatněných jednotlivými hráči. Aby totiž 
některá z herních situací reálně nastala, musí ji svoji vahou prosadit alespoň dva hráči (kteří 
takto vytvoří koalici)20, současně pak (v našem modelu) platí, že stačí jen dva hráči, aby 
příslušnou herní situaci prosadili. Podíváme-li se na výše uvedenou tabulku, můžeme položit 
otázky, na které lze již hledat odpovědi pomocí matematického aparátu:  
- Která z herních situací se prosadí? 

                                                 
20 Matematický popis chování koalic a rozdělení výplat uvnitř nich je velmi podrobně popsáno v Sekerka (2002). 
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- Jaká je nejvhodnější strategie jednotlivých hráčů. 
Na zjednodušeném příkladu si ukážeme postup, kterým hledáme odpověď. Vezměme jen 
nejtypičtější případy strategií, kterým odpovídají čísla 0, 1.2, 2.1. Máme následující případy 
možné shody dvou hráčů: 
A B   B C   C A 
0 0   0 0   0 0 
1.2 1.2   1.2 1.2   1.2 1.2 
2.1 2.1   2.1 2.1   2.1 2.1 
 
Podtrženy jsou ty strategie, které preferují příslušní hráči (A preferuje 0, protože v tom 
případě má největší odměnu 6; B preferuje 2.1, protože v tom případě má největší odměnu 5; 
C preferuje 1.2, protože v tom případě má největší odměnu 3,9). 
Vyškrtnuty jsou ty strategie, které jsou dominovány jinými, tj. ty, které by v příslušné koalici 
nevybral žádný z hráčů.  
 
Vidíme, že v daném případě vzniká zajímavé herní dilema. Pokud by schopnost hráčů 
prosadit určitou strategii byla stejná, nelze ze zadání určit, která z herních situací by nastala. 
Dále vidíme, že pokud bychom dosadili a uvažovali i ostatní strategie (1.1, 2.2, 2.3), nic se na 
věci nemění, protože všechny tyto strategie budou dominovány již výše uvažovanými. To mj. 
nastoluje otázku, zda a jaká strategie by musela vstoupit do hry, aby nebyla dominována. 
O výsledku hry tak bude rozhodovat buď prvek nahodilosti (v případě, že všichni hráči budou 
stejně neústupní), nebo to, zda se někdo z nich nerozhodne jednat podle zásady „lepší vrabec 
v hrsti, nežli holub na střeše“, příp. zda některý z hráčů neusoudí, že jiný hráč bude podle této 
zásady postupovat a sám jej proto nepředejde. V realitě vždy k něčemu takovému dojde, 
protože život vždy přináší určité odlišnosti, které vedou k porušení plné symetrie. 
Podívejme se na dva zajímavé případy: 
- C nedůvěřuje, že by mohlo vzniknout plné solidární rovnostářství. Proto nebude usilovat o 

strategii (3,9:3,9:3,9)/1.2 a dá přednost vytvoření koalice s B formou shody na strategii 
(3:5:3)/2.1. 

- A si je výše uvedené možnosti vývoje velmi dobře vědom, nejvíce se obává toho, že dojde 
prosazení herní situace vedoucí k rozložení výplat (3:5:3). Proto se vzdává uplatnění 
strategie (6:4:2)/1, které vede k jím preferovanému rozdělení výplat, ale uplatní strategii 
(3,9:3,9:3,9)/1.2. 

 
Každý hráč zvažuje, jaké alternativy mohou nastat a s jakou pravděpodobností. Podle toho se 
orientuje na dosažení Nashovy rovnováhy. Je-li volba dané (i smíšené) strategie situací 
rovnováhy (Nashova rovnováha), pak kdyby hráč i změnil svoji (smíšenou) strategii a ostatní 
hráči by své (smíšené) strategie nechali beze změny, pak se tento hráč dostává do méně 
výhodné situace, než měl v původní situaci. 
Od výše popsaného nejjednoduššího případu můžeme odvíjet mnoha směry různá zobecnění a 
hledat vhodné interpretace - např. uvažovat jiné případy rozložen výkonnosti, více členů 
organizace, hierarchické organizace, neúplnou informovanost hráčů o možných strategiích a 
mnoho dalších případů. Jako zvlášť významné modifikace se ukazují možnost 
meziorganizační migrace (přestupu člena z organizace do organizace) a možnost využití 
výsledků hry při hře v dalším kole (reinvestování získaných prostředků). 
 
Uplatnění teorie redistribučních systémů v oblasti organizací zabývajících se produkcí 
znalostí a šířením znalostí (působících v oblasti výzkumu a školství) se nabízí právě v 
souvislosti s otázkou příčin nedostatečné výkonnosti. Přínosné je již samotné zařazení a 
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vymezení (klasifikace) problematiky organizací uvedeného typu oproti základnímu typu, 
který jsme popsali výše. Jedná se o systémy: 
- s hierarchickou redistribucí (uvnitř organizací a mezi organizacemi), 
- s kritérii odměňování, která nejsou zcela přesná (a to ve dvojím smyslu, viz poznámka 

pod čarou)21, 
- s možností meziorganizační migrace (nejsou žádná formalizovaná omezení 

meziorganizační migrace), 
- s vlastním vývojem, tj. dochází k opakovanému odměňování a odměny lze reinvestovat ke 

zvýšení výkonu organizace, 
- s více kritérii výkonnosti uvnitř organizací (např. schopnost produkovat poznatky a 

schopnost podílet se na řízení organizace). 
 
Z poznatků získaných na úrovni rozvíjení obecné teorie redistribučních systémů vyplývá, že 
všude tam, kde není zásadním způsobem omezena možnost meziorganizační migrace, tam 
nemohou existovat v čisté podobě organizace typu „rovnostářsky orientovaná redistribuce 
s vůdcem“ (případně doplněné „trestáním neposlušnosti a odměňováním loajality“). Reakcí 
na takový vývoj v organizacích je totiž meziorganizační migrace, která vede ke shlukování 
výkonných a ztrátě výkonnosti organizací výše uvedeného typu. 
 
V námi uvažované v oblasti organizací zabývajících se produkcí znalostí a šířením znalostí 
(působících v oblasti výzkumu a školství) stojíme před další záhadou. Žádnou výraznější 
meziorganizační migraci, žádné shlukování výkonných nepozorujeme, žádná „viditelná“ či 
formální omezení meziorganizační migrace neexistují, přitom však nepozorujeme ani žádné 
tendence odpovídající trendům konstituování společnosti založené na vzdělanostní 
ekonomice, které by signalizovaly alespoň určitou míru orientace na výkonnost. Jedná se o 
tedy o fenomén „ženicha, který se nedostavil na svatbu“.  
 

Důvodů, proč tomu tak je, může být celá řada. Meziorganizační výměna může být pro ty, 
kteří ji chtějí uskutečnit, nákladná a riziková – může hrozit nebezpečí, že v nové organizaci si 
nepolepším. Náklady dále mohou souviset s nutností přestěhovat se, dojíždět apod. 
Významným faktorem, který meziorganizační úmluvu ztěžuje, je ale právě samotná absence 
hodnotících kritérií, respektive jejich omezená vypovídací schopnost. Pokud dosavadní 
používaná hodnotící kritéria nedokáží říci, kdo je schopný a kdo nikoliv, tak každá 
organizace, do které někdo migruje/odchází, stojí před nebezpečím, že dotyčná osoba nebude 
schopná, ale naopak. Přijímající organizace zkrátka nebude mít dostatek informací/kritérií, 
aby posoudila schopnosti migrující osoby. Může se pak oprávněně domnívat, že migruje spíše 
ten nejméně neschopný, třeba proto, že se prosadila nějaká herní situace, jež nejméně 
schopného nejvíce poškozuje. 

 
Podívejme se, jak by se vyvíjela situace, pokud by kritéria používaná k hodnocení výkonnosti 
uvnitř jednotlivých organizací zabývajících se produkcí znalostí a šířením znalostí (od nichž 
se odvíjí rozdělování odměn), měla alespoň částečnou vypovídací schopnost (v intervalu mezi 

                                                 
21 Není zcela jasné, jak hodnotit přínos každého člena organizace a ani jak hodnotit výsledky určité organizace 
oproti ostatním organizacím. Významným aspektem, který by si zasloužil samostatný rozbor, je i to, že existuje 
značný rozdíl mezi tím, jak každý z členů organizace hodnotí „sám sebe před sebou samotným“ (kdy má 
tendenci podstatným způsobem nadhodnocovat svoji výkonnost) a jak ji hodnotí podvědomě, když rozhoduje o 
volbě herních strategií, které vedou ke zvýšení či naopak snížení míry redistribuce, tj. uplatnění prvku 
zásluhovosti (kde se naopak může v některých případech projevit tendence k podhodnocován vlastní 
výkonnosti). Tato dualita sebehodnocení má pak výrazné dopady na výběr herních strategií. 
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0 a 1). Je zřejmé, že čím více by se vypovídací schopnost kritérií hodnocení organizací, na 
základě kterých jsou rozdělování prostředky, blížila 1, tím více by docházelo  
k meziorganizační migraci výkonných členů směrem od organizací, v nichž není výkonnost 
jednotlivých členů dostatečně oceňována, do organizací, kde by oceňována byla. V případě, 
že jde o hry, kdy dosaženou odměnu může organizace (alespoň částečně) reinvestovat ve 
prospěch zvýšení produktivity v dalším období, bude docházet k intenzivní meziorganizační 
migraci i v případě, že vypovídací schopnost kritérií bude jen o málo větší než 0. Podobnou 
meziorganizační migraci by vyvolala i (alespoň velmi malá) vypovídací schopnost kritérií 
používaných uvnitř organizaci k hodnocení výkonů jejích členů. 
 
Závěr, který z výše uvedeného vyplývá (a který lze podložit modelem, kde jsou jednotlivé 
veličiny kvantifikovány), předčí patrně očekávání většiny veřejnosti, včetně odborné. Nelze 
jej totiž formulovat jinak než jako tvrzení, že vypovídací schopnost kritérií používaných u nás 
k hodnocení a následnému rozdělování prostředků v případě organizací zabývajících se 
produkcí znalostí a organizací zabývajících se šířením znalostí je prakticky nulová. (Nutno 
zdůraznit - nikoli nedostatečná nebo malá, ale žádná!) Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme 
proti tomu protestovat, ale to je to jediné, co s tím můžeme za daných podmínek dělat. 
 
Další závěr, který z toho v logice teorie redistribučních systémů vyplývá, je, že ti, kterým 
daný stav vyhovuje a budou uplatňovat herní strategii na jeho uchování, budou (ať již si to 
uvědomují či ne, ať již si to připouštějí či nikoli) usilovat o to, aby vypovídací schopnost 
těchto kritérií zůstala nulová. Přitom to pro ně bude záležitost zcela zásadního významu.  
 
Bohužel to není ještě všechno, co z této analýzy vyplývá. Představme si, že existuje ještě jiná 
možnost získávání finančních prostředků příslušným typem organizací, která není odvozena 
od kritérií, na základě nichž jsou jim přidělování prostředky „shora“, tj. formou redistribuce, 
ale podle tržně oceněného výkonu. Představme si dále, že tyto prostředky mohou být uvnitř 
organizací též rozdělovány podle výkonnosti a že tyto prostředky lze reinvestovat s cílem 
zvýšit produktivitu organizace. Pak - jak si snadno představíme a můžeme doložit 
jednoduchým modelem - by se rovněž poměrně záhy objevily organizace, u nichž by se 
prosadila vyšší výkonnost (byť třeba začínaly s horšími startovními podmínkami, pokud se 
týká přidělování prostředků shora na základě původních kritérií), přitom by do nich směřovala 
meziorganizační migrace výkonných členů organizací, v nichž by výkonnost nebyla 
adekvátně odměňována. Nezabránilo by tomu ani větší přerozdělování prostředků „shora“ 
podle nefungujících kritérií v neprospěch výkonných a ve prospěch nevýkonných organizací. 
Herní strategií těch, co chtějí uchovat současný stav, pak není jen prosazování zvyšování 
masy prostředků sloužících k odměňování podle kritérií s nulovou vypovídací schopností, 
pokud se týká výkonnosti (to umožňuje odolat tlakům na zvýšení výkonnosti jen v krátkém 
období), ale a zejména co největší omezení možnosti získávat prostředky formou tržně 
oceňovaných výkonů.22 
 
V konkrétní podobě se může tato strategie uplatňovat třeba tak, že sice formálně je umožněna 
existence soukromých vysokých škol, v praxi jsou ale přijímány kroky, které destimulují 
studenty ke studium na těchto školách a zvýhodňují studium na veřejných školách. Typickým 
příkladem je, že školné si nelze dát do nákladů u daně z příjmů. 

 
                                                 
22 V současné terminologii bychom mohli říci, že strategie těch, co chtějí uchovat současný stav financování, je 
na jedné straně deklarovat význam tzv. „vícezdrojového financování“, na druhé straně však všemožně bránit 
tomu, aby se vytvořily podmínky pro uplatnění některých výkonů v oblasti, kde působí tržní ocenění. 
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Vraťme se nyní k tomu, co jsme si říkali na začátku: Nutným a neoddělitelným atributem 
procesu směřujícího ke vzniku společnosti založené na vzdělanostní ekonomice je to, že bude 
možné stále bezprostředněji, plněji a všestranněji tržně ocenit to, co přináší věda, poznání, 
vzdělání. Z hlediska toho, co jsme si právě řekli, stávající způsob veřejného financování 
organizací v oblasti produkce znalostí (formou výzkumu) a v oblasti šíření znalostí (formou 
vzdělávání) působí přímo proti přirozeným tendencím spojeným s konstituováním společnosti 
založené na vzdělanostní ekonomie. Čím více prostředků je stávajícím způsobem přidělováno, 
tím větší bariéry vzniku této společnosti budou vytvářeny.23 
 
Někdy k tomu, aby začal proces nápravy, stačí říci bez zábran, o co jde, a hledání řešení 
začne. Vždyť vývoj nelze zastavit a každý sám za sebe rozhoduje, do jaké míry se „historicky 
znemožní“, nebo naopak udělá něco pro změnu k lepšímu. Každopádně kolem problému, na 
který jsme narazili a který lze popsat zcela přesně i s využitím příslušného matematického 
modelu, nelze chodit jako kolem horké kaše a nelze jej zamést pod koberec.24 
 
Literatura: 
Maňas, M.: Teorie her a její aplikace, Praha, SNTL 1991. 
Maňas, M.: Teorie her a konflikty zájmů, Praha, VŠE 2002. 
Sekerka, B.: Mikroekonomie, Praha, Profess Consulting 2002. 
Valenčík R., Bedretdinov R., Wawrosz P.: Obecná teorie redistribučních systémů. In: sb. 
Determinanty sociálneho rozvoja, sociálne podnikanie IV. Banská Bystrica. UMB 2006 
(v tisku). 
www.gametheory.net 
http://www.vsfs.cz/veda_a_vyzkum/seminar/  
 
 
 

Variety znalostní ekonomiky 
Hab. docent, Ing. Max Fischel, CSc., Český komitét pro vědecké řízení, Etické fórum ČR 
 
Vaše magnificence pane rektore, spectabilis pane prorektore, vážené dámy, vážení pánové,  
 
dovolte mi přednést několik poznámek k problematice „znalostní ekonomiky“. Termíny 
„znalostní ekonomika“ jsou rozšířením pojmů „znalostní společnost“, či jsou jedním ze 
stavebních kamenů „znalostní společnosti“. „Znalostní společnost“ asociuje „znalost 
společnosti“, „znalou společnost“, tedy také proces růstu znalostí ve společnosti – znalostí 
vůbec a znalostí z oblasti ekonomické zvlášť. A to v době, kdy i ve vyspělých zemích roste 
neznalost, negramotnost, kdy se znásobily – díky médiím a době elektroniky – procesy 
negativní manipulace lidmi. (Přesně popsala tuto skutečnost Denisa Kerová ve stati „Od zoo 
bez klecí k vile z reality show“, LN, 8. dubna 2006). 

 
                                                 
23 Vzhledem k tomu, že obdobný systém financování má většina zemí EU, je patrně právě zde jedna z hlavních 
příčin selhávání Lisabonského procesu, resp. Lisabonská strategie je ve skutečnosti strategií uchování stavu. 
Deklarované "dohnat a předehnat" má nejen vnější podobu s realitou plnění závěrů XXII. sjezdu KSSS, který v 
roce 1961 vytýčil strategii "dohnat a předehnat během deseti let nejvyspělejší země". Tehdy bylo také za přednost 
vydáváno centrální přerozdělování zdrojů, které se nikoli náhodou ukázalo být živnou půdou pro pěstování 
neschopnosti. Tam, kde není efektivní alokace zdrojů, tam vždy dříve či později dojde k oslabení motivací a 
zvítězí ti, co na redistribučním systému parazitují. A dovedou jej také horlivě obhajovat. 
24 I když Bernard (v Jistě pan premiére) by nepochybně poznamenal, že horkou kaši nelze zamést pod koberec. 
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V úvodu bych chtěl zdůraznit, že pojmy typu „znalostní společnost“ a „znalostní ekonomika“ 
byly přijaty před časem bez jakékoli kritiky. Zůstaneme-li pouze u formálního vyjádření, pak 
tyto pojmy jsou nesprávné, neboť se nevztahují pouze k naší době, ale vztahují se i k celým 
dějinám duchovní kultury a jejich odrazu v hmotné civilizaci. Vždyť každá doba vycházela 
z určitých znalostí, dosahovala určitého stupně znalostí a také znalostí pohybů v hospodářském 
životě společnosti i prvků této společnosti, třeba v manufakturách. Tedy každá doba byla – 
v různých regionech světa na různém stupni - znalostní společností a měla (nějakou) znalostní 
ekonomiku. Konečně dějiny společností a hospodářství, jakož i mnoha příběhů, kterým říkáme 
vědy, nauky a umění, jsou toho důkazem. Ovšem při hlubším zkoumání, nikoli tedy 
formálním, je naše doba charakterizována: 
1. velkým, nesrovnatelně bohatším informačním bohatstvím, bohatstvím vědění a znalostí – 

v porovnání s minulými staletími, a  
2. nezvládnutým duchovním bohatstvím – díky odstranění monopolu jedněch či jen několika 

znalostí, vědění, nauk a umění. Vždyť dnes je možné dokonce opakovat poznatky minulosti 
pod názvem, že jde o nové poznatky – postačí prolistovat barnumské názvy a reklamy 
některých publikací! Dokonce se vyučují staré poznatky a vydávají se za nové. 

 
Zmíněná nezvládnutelnost informací o čemkoli – počínaje klamavou reklamou a konče třeba 
„objevy“ přenosu základních myšlenek z managementu do „nového“ předmětu „znalostního 
managementu“ či „znalostního podniku“ – umožňuje opakování středověkého stavu, kdy ještě 
nedávno lidé, aspoň v Evropě a v Číně, za Hitlera, Stalina či Maocetunga, hltali dogmata a 
dokonce se jimi řídili! Kritické posuzování děl a dílek z oblasti nauk je minimální, důvody jsou 
všem zřejmé a nikoli složité, jen lidské! I konference na odborná témata se stávají spíše 
přehlídkou úspěchů firem a jejich schopných vedoucích, tedy prezentacemi firem, než 
soustředěnou diskusí na odborná témata. Výjimkou je tato konference a konference pořádané 
CESES. 
 
Dovolte mi, abych přešel k poznámkám k tématům naší konference. 
 
Poznámka první: Varieta „znalostní ekonomiky“ 
 
Týká se samotné problematiky tzv. „znalostní ekonomiky“, pojímané – velmi stručně 
vyjádřeno - jako oblastí výzkumu, vývoje, inovací, podnikání, transferu informací, rozvoj a 
využívání lidských schopností a dovedností a vzdělávání. Omezenost finančních prostředků je 
zmiňována vždy a všude. Desítky autorek a autorů na mnoha stranách pojednávají o těchto 
otázkách a také naše úřady se danými otázkami zabývají. 
 
Termín „varieta“ jsem si vypůjčil od W. R. Ashbyho, z jeho významné práce „Kybernetika“25. 
Vyjadřuje nezbytnost „volnosti“ (možné trajektorie pohybu) i nutného omezení každého 
programu, každého procesu, a tedy také každé znalosti. Ashby nás poučil o zákonech 
„nezbytné“ a „omezené“ variety. Tyto zákony lze uplatnit ve všech oborech poznávání 
objektivní reality, jakož i ve všech praktických konání, jakými jsou nejen výroba, doprava, ale 
i řízení, vč. pokusů o regulaci ekonomických procesů. 
 
V oblasti poznávání procesů, kterým říkáme ekonomické či hospodářské, se postupně 
formulovalo mnoho tzv. škol. Připomenu nyní pouze merkantilizmus, který přispěl m.j. i 
 poznatkem, že bohatství vzniká z obchodování, nemluvě o požadavku silné vlády a zásahů 
vlád do hospodářství. Kritikem merkantilizmu byl Adama Smith. Všimněme si však, jak i dnes 

                                                 
25 Kybernetika, MME, Orbis 1961 
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platí merkatilistické myšlenky a móresy. I dnes platí, že nejlepší obchod je s hloupostí lidí, 
vulgárně tedy – s odpuštěním – s blbostí. Důkazem jsou všechny klamavé reklamy, na které 
lidé „naletí“. Příkladem jsou argumenty pomocí „průměru“ (např. tzv. průměrného výdělku), 
ignorující významné odchylky od průměru. Další příklady se týkají tzv. výprodejních akcí 
nebo televizních pořadů typu „reality show“, spojených s výše zmíněnými zoologickými 
zahradami, ovšem při vší úctě ke zvířatům. 
 
Nejen že došlo ve světě a u nás k renesanci merkantilizmu, ale nadále trvají spory  
neomodernějších ekonomických škol. Při velkém zjednodušení lze sledovat liberální 
ekonomické školy, ne-liberální školy, školy „střední cesty“ a školu marxistickou či 
socialistickou, či v jiném názvosloví keynesiánství, monetarismus, ordoliberalismus, či ještě 
v jiném členění a z jiných hledisek posuzován, o poznatky zvýrazňující vztah politiky a 
hospodářských teorií - „teorie veřejné volby“, neoinstitucionalismus, ekonomii blahobytu, 
pluralismus, korporativismus. Nelze vynechat i další členění a to členění na teoretická 
východiska hospodářské politiky v podobě struktury liberální hospodářské politiky – učení 
fyziokratů, klasického libearalismu, neoklasické teorie, monetarismu, v podobě struktury 
intervencionistické hospodářské politiky – učení merkantilistů (monetárního a 
manufakturního), klasické školy Adama Smitha, T. R. Malthuse, D. Ricarda, J. B. Saye, J. S. 
Milla, neoklasické školy, keynesiánství, institucionalismu, teorie plánování atd., atp.. Můžeme 
sledovat také hlavní spor mezi teoriemi hospodářských politik: teorie a praxe sociálního státu a 
„ne-sociálního“ státu. Lze vysledovat dočasnost vlády jednotlivých teorií, jednotlivých dočasně 
panujících hospodářských politik, příklad konce švédského modelu, doběhu německého 
modelu a řadu jiných příkladů ze světa vývoje ekonomik, vč. příkladů ekonomických tygrů 
dávných i dnešních. V literatuře se velmi živě střetává John Gray (jeho „Marné iluze čili 
falešné představy globálního kapitalizmu“) třeba s pojetím liberála Murray-e Rothbarda (jeho 
„Zásad politické ekonomie“) nebo tzv. „nové civilizace“. A tvůrčími kritiky, tj. těch, kteří 
nenadávají, ale dávají otázky a přemýšlejí o různých koncepcích, kteří nejsou ve „virtuální 
realitě“, ale ve styku s praxí a v praxi, je málo. Naše doba je také nazvána Zygmundem 
Baumanem „tekutá modernita“ či Noamem Chomským obdobím „hegemonie nebo přežití“. 
Lze samozřejmě najít mnoho dalších význačných děl a myšlenek uplatněných v praxi: jak 
dlouho slavily úspěch myšlenky a činy marxizmu – a to jen díky násilí? Jen 72 let. Jak dlouho 
vyhrávalo učení Keynese? Asi deset let. Jak dlouho vydržela koncepce hospodářské politiky 
přípravy a vedení války nacistů? Díky hrůznému teroru 12 let. „New Deal“? Jen několik málo 
let. Myšlenky a praxe liberálů a ordoliberálů se drží v moderních dějinách mnoho let26. 
 
Mnoho myšlenek, a zejména pak myšlenek vítězů voleb do zákonodárných sborů, vymezuje 
variety rozvoje ekonomiky i „požadavky“ na pojetí „znalostní společnost“ a tedy i „znalostní 
ekonomiku“. Také mocní z nadnárodních korporací se připojují! Proti nim stojí myšlenky 
opozice. Nelze ovšem ignorovat myšlenky těch, kteří se volebních her neúčastní a neusilují o 
posty, peníze, moc, funkce, přízeň mocných aj. – tedy nemluvě i ryzích moudrých bláznech, bez 
nichž bychom ještě dnes svítili loučemi.27 

 

                                                 
26 Z práce doc. Němcové a M. Žáka cituji tuto tabulku: 
Střety myšlenek a praxe popsali doc. Němcová  a Ing. Žák v práci „Hospodářská politika“ (GRADA 1997) a šířeji 
pak doc. Kliková a Ing. Kotlán v knize „Hospodářská politika“ (Sokrates, 2003). Jiná či podobná členění uvádějí 
např. práce „Veřejná politika“ (Martina Potůčka a kol., SLON, 2005), Lubomír Mlčoch (v knize „Institucionální 
ekonomie“, Karolinum, 2005), kde m.j.  rozlišuje tzv. „hlavní proud“ ekonomické teorie a ostatní (kam řadí také 
„institucionální ekonomii“). 
27 viz MF - „Hloupost očima moudrých bláznů – šašků“ (LUXPRESS, 2005) 
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Nejde o to předvádět na této významné konferenci znalost literatury a praxe hospodářské 
politiky, jde o to zvýraznit to, co většina účastníků této konference zná, tedy upozornit na 
mnoho různých stupňů znalostí ekonomického pohybu společnosti, společnosti, která je také 
různě pojímána, různě strukturována v mnoha rozdílných učeních. Nelze ignorovat společnosti 
(etnika, národy, atp.), které mají různé představy o morálce, v níž se uplatňují určité morální 
zásady, kde panují nejen trvalé etické hodnoty, ale také přechodné, dočasné morální zásady.  
 
Tyto skutečnosti vedou k otázkám determinantů tvorby variet „znalostní ekonomiky“ a tedy i 
variet hospodářské politiky. Tvorbu determinují znalosti, zkušenosti a komunikační dovednosti 
nositelů moci a jejich odborných spolupracovníků, vč, poradců, kteří nemají ovšem faktickou 
odpovědnost. Znalosti vycházejí obvykle z analýzy a syntézy: jsou předurčeny hledisky, tedy 
kriterii, kterými se analytici řídí. Totéž se děje se syntézami. Kriteria jsou neodlučitelně 
spojena s cíli, mezi nimiž ekonomické cíle a politické cíle vládnou. Bývají obvykle vyjádřeny 
ve volebních programech: je zřejmé, že „znalostní ekonomika“ je neodlučitelná od politických 
zájmů a cílů těch, kteří ji zkoumají a případně i propagují.  
 
   atributy„nezbytné variety“     28     atributy „omezené variety“ 

 
 Keynesiántví Monetarismus Ordoliberalismus 
Důvod vzniku               světová hosp.krize       vládní selhání               kolaps řízen. Hosp. 
Teoret.závěry                omezen.agreg.popt.     význ.měn.rovnov.        řád ekon. Soutěže 
Role státu                      prvořadá                      co nejmenší                  význ. v legislat. 
Časový horizont           krátkodobý                   dlouhodobý                  spíše dlouhodobý 
Cíle hosp.polit.             plná zaměst.,růst          měnová stalibita           soutěž.,konsensus 
Nástroje HP                  fiskální                         monetární                     systémotvorné 
 

                                                 
28 Etickou, morální resp. mravní dimenzi (v rámci éthosu společinost v daném čase a prostoru) neuvádím zvlášť, 
neboť pro stupuje všemi atributy – při pojetí etiky, morálky a mravnosti jako hodnotové základny – vztahů lidí a 
člověka ke Vesmíru, Zemi, přírodě, lidem a k sobě navzájem! 
Jen několik málo ekonomů se odklonilo od základního pojetí „ekonomie“ jako „mravní disciplíny“ a tedy pojalo 
„ekonomii“ jako disciplínu, která „by se“ hodnotami (lidí) neměla zabývat či se dokonce nezabývá. Kromě 
klasické, neoklasické, liberální, neoliberální, marxistické a neo-marxistické ekonomie byla formulována také tzv. 
„sociální ekonomika“ a to prof. Josefem Mackem, oponentem prof. Karla Engliše. J. Macek zdůraznil „ideály 
mravní, politické a sociální“, které formují hospodářství, nikoli tedy výlučně technika (dle učení technokratů) či 
výrobní síly (dle marxismu). Prof. Josef Macek zdůraznil mravní hledisko ekonomické „mravní“ teorie Adama 
Smitha s tím, že „vědomé uspokojování potřeb“ nazývá „hospodaření“ (Viz také pětidílné dílo „Sociální 
„Ekonomika“, jakož i „Mravní názory Adama Smitha“ z r. 1915, a mnoho dalších prací. Stručně také v „Český 
liberalismus“ – texty a osobnosti, TORST 1995). 
Prof. Karel Engliš ovšem se v mnohém shoduje se svým oponentem (viz jeho „Věčné ideály lidstva“). Ekonomie 
je morální vědou – tvrdí klasická škola. Ekonomii rozumí „slovník ekonomie“ studium „organizačních forem 
jejichž prostřednictvím lidstvo řeší fundamentální problém vzácnosti (lidské potřeby přesahují možnosti 
disponobilních zdrojů – výrobních faktorů). Např. Lionel Robbins píše: „Ekonomie je věda, která studuje lidské 
chování ve vztahu mezi cíli a vzácnými zdroji, jež mají alternativní užití“. Oproti tomu např. K. Marx a 
marxističtí ekonomové vymezují ekonomii jako vztahy mezi lidmi resp. příslušností lidí k třídám, determinované 
vlastnictvím  výrobních prostředků. 
Co můžeme rozumět etikou, morálkou, mravností, éthosem v souvislostech s myšlením ekonomů? Etika je (jak 
jsem již uvedl) hodnotová báze – vztahů k Vesmíru, Zemi, lidem atd. v rozlišení hodnot statků-materie a hodnot 
lidských vztahů – s tím, že hodnoty nelze redukovat na hodnoty ekonomické, jak se často děje!. Součástí otázky je 
vztah ekonomie a politiky, jakož i vztah ekonomie a etiky. 
Také v oblasti „znalostní ekonomiky“ však platí, že „nelze popsat objekt bez účasti pozorovatele“ (tedy bez 
hodnotového přístupu, tedy také volby kritérií hodnocení se strany pozorovatele, analytika – deklarované či ne-
klarované). Viz např. R. Pollack: Chybějící okamžik (Mladá fronta, 2003). Problém „kriterií“ není ovšem 
objevem J. Gray, ale byl diskutován dávno před jeho pojetím! 
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Jaká jsou „nezbytná“ a „omezená“ varieta „znalostní ekonomiky“? Jak by bylo možné zákony 
variety uplatnit při studiu teorií „znalostní ekonomiky“ a praxe provádění „znalostní 
ekonomiky“? Počátky29 tohoto přístupu se pokouším vyjádřit v následujícím přehledu (pro 
„znalostní společnost“ a její podmnožinu „znalostní ekonomiku“): 
 

                      svoboda (v celé bohaté                         přírodní, instituce30, 

                      struktuře31)                                     společensko-sociální, 

                      znalosti, vědění,                                    ekonomické, 

                      moudrost jako pochopení                   technicko-technologické, 

                      proměn existence                                    politické, 

                     „omezené variety“                        „lidské“ atd.atd.prostředí 

                                           a jejich proměny 

                         a významná proměnnost vztahů nezbytné a omezené 

                                  variety v průběhu času a prostoru! 

 

Dějiny ekonomických teorií, které vyjadřují „znalostní ekonomiku“ dané doby a daného 
regionu (říší, států, regionů), jsou dostatečným argumentem pro existenci platnosti zákonů 
variety, jak je formuloval W. R. Ashby. Kvalita pochopení vztahů mezi „nezbytnou“ a 
„omezenou“ varietou, determinují hospodářskou politiku, jakož i proměny, změny, vývoj 
hospodářské politiky mocných (vládců, vlád). Jsou formulovány v různých teoriích–příbězích32 
(politických, ekonomických, sociálních, filosofických aj.) s tím, že nová pojetí jsou kritikou 
minulých, starých – tak jak to procesech poznání, ve vědách, naukách a v umění probíhá. 
„Nové“ je však vždy nositelem také „starých příběhů“, i když mnozí „vynálezci“ (z všech 
možných oblastí myšlenek, konání, atd.), tuto skutečnost neakceptují resp. – z ohledem na 
stupeň vzdělání – si ji neuvědomují (viz „nic nového pod sluncem“!). 
/Kacířské provokace: Z uvedeného může také vyplývat, že „modernost“ či dokonce „módnost“ vyzvedávání 
„znalostní ekonomiky“ (a zcela analogicky „znalostní společnosti“) je jen určitým zvýrazněním dnešní reklamy 
publikování různých „příběhů“ (reklamy klamavé nebo i dobré!). 

Jaké variety „znalostní ekonomiky“ (analogicky „znalostní společnosti“ – mající „CO? a JAK mnoho?“ 
společného s úrovní znalostí ve společnosti – zvolí mocní světa (a jednotlivých regionů) – je otázkou spíše  
otázkou politické moci (či bezmocnosti)!/. 

 

                                                 
29 Jsme opravdu na „Počátku“!  Tento pojem jsem si vypůjčil od Andrzeje Szcypiorski-ho („Počátek“, Mladá 
fronta, 1993). Několik podnětných poznatků z této knihy zdůrazňuji, protože se týkají svobody, jako atributu 
„nezbytné variety“ (viz dále): „Velké totality samy provozují banditismus ve jménu práva“ … a bandita, tento 
řemeslník-profesionál, nemá“ alternativy,… „a buď jak buď právě alternativa byla kdysi filosofických základem 
banditismu“. Heslem bylo „peníze nebo život“! „Totality olupovaly o čest, svobodu, jmění i život, aniž by daly na 
vybranou nejen obětem, ale i banditům“ (str.71). … „totality ve všech zeměpisných šířkách a pod různými 
ideologickými hesly, které ostatně hrály jen roli kostýmu a dekorace, provozovaly banditismus naprosto veřejně, 
za bílého dne  za doprovodu dechovek a projevů, občas i dost lyrických“ (str. 72). Hitlerismus byl jen primitivní 
v porovnání s pozdějšími rafinovanými banditismy. 
30 V pojetí „neo-instituciální ekonomie“, tj. formální (např. vlastnictví, zákony, atp.) a neformální instituce 
(např.zvyky, tradice, rodina, atp.). Viz prof. Lub. Mlčoch „Institucionální ekonomie“ (Karolinum, 2005) 
31 počínaje svobodou vlastnit, obchodovat, svobodu slova přes svobodu pohybu, učit atd. 
32 Jak pojal „teorie“, „nauky“ atd. autor „Dějin myšlenky“ Kevin O´Donnell (Knižní klub, 2004). Příběh má totiž 
svůj počátek, průběh a konec (dobrý, špatný, jiný!!!). 
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Poznámka druhá: varieta „homo eoconomicus“ 
 
Konec konců“znalostní ekonomika“ se vztahuje k lidem a k člověku, v tomto případě k 
„člověku ekonomickému“ Člověk a lidé jsou také objektem zkoumání teoretické ekonomie, 
makroekonomie a mikroekonomie, jakož i formulování a dopadů hospodářských politik, i když 
někteří tuto skutečnost příliš nezdůrazňují! 
 
Ponecháváme stranou tzv. „teoretického člověka“, model hodnotného a ctnostného života, 
zdroje pochopení světa a přesvědčení, že jeho rozum je schopen proniknout ke kořenům „bytí“ 
a schopného skutečnost „korigovat“! Tento člověk také bezpečně ví, co je „dobro a zlo“, 
dokáže přesně rozlišovat dobro a zlo, a proto také chce vládnout všem a všemu33. Člověk byl, 
je a bude vždy tajemstvím, neboť kdyby tomu tak nebylo, nastal by čas nelidského R.U.R., 
tedy doba „nelidská“, „orwelovská“!34 /Přeskočme vývoj člověka od „homo habilis“ (člověka 
zručného) resp. „homo faber“ (člověka, který vyrábí nástroje, který má schopnost je vytvářet, 
např. kovář) přes „homo erectus“ (člověka vzpřímeného) a „homo sapiens“ (člověka 
moudrého) a přejděme přímo k „homo sapiens sapiens“ – člověku dnešnímu, s objemem 
mozkovny cca 2000 cm3!/. 
 
Doporučuji mít – při zkoumání člověka „ekonomického“ (jako součásti „člověka vůbec“ – 
homo sapiens sapiens“ - stále na paměti, že 1) téma člověka je zpracované na tisících stránkách 
stovek knih slavných, zapomenutých či záměrně zapomínaných autorů, kdysi autorit poznání, 
že 2) každé třídění nebo pokus o třídění a shrnování poznatků na témata „člověk“ je ovlivněno 
omezenými poznatky a zkušenostmi autora a jeho uspořádanou soustavou hodnot pro 
hodnocení. A za 3), každá níže uvedená „samozřejmost“ (tedy myšlenka, přijatá bez 
oponentury) je jen dalším „předsudkem“, nejasností jako „sedlina tradice“35. Růst znalostí – a 

                                                 
33 „Ecce homo“ – viz také dílo Friedricha Nietzscheho. Zmiňuji se i o tomto pojetí člověka, spojeného 
s přehodnocováním všech hodnot a s cílem přestat být prolhaným záměrně – vždyť utopisté ještě žijí!!! Zaplať 
Příroda!!!! Novodobě se pak ve formulaci „objektivistické etiky“ – spojené s člověkem, mnohými neznalostmi 
filosofie, primitivním pojetím hodnot člověka atp. – zabývá např. Ayn Randová 
34 Waltariho „Tajemný Etrusk“ evokuje myšlenky „tajemství člověka“, „tajemného člověka“ (vč. Ahasvéra) a 
„člověka plného tajemství“! Jeden z filosofů historie filosofie (Will Durant – „Příběh filosofie“, PRAGMA) 
vymezuje tajemství člověka rozpoznáním dobra a zla, krásy atp. – tedy etikou a estetikou. K tomu 
poznamenávám: možná tomu tak je, prestože „Historie“ je špatnou učitelkou – vždyť lidstvo resp. lidé se 
nepoučili, zlo (pojímané nejen tradičně, ale i ve spojení s ne-svobodou) se opakuje, jen se stále dokonalejšími 
technickými prostředky! Blíží se Seneca pravdě, když tvrdí, že co „bývaly hříchy, jsou dnes mravy“? A arbitr 
eleganciárum císaře Nera – Petronius, poznal, že „kde toliko peníz je pánem, zákony nejsou nic platny“! (Spáchal 
roku 66 sebevraždu). 
35 Jak napsal kdysi E. Husserl. Zmiňuji tuto jeho myšlenku proto, že každý naučený či dokonce pochopený 
poznatek je základem předpojatosti, pohodlnosti naučit se něčemu novému, ochoty zapomenout i na mnohé 
hlouposti, vštěpovaná nám jako „moudra“! To věděl již Platón! V naukách typu ekonomie (s výjimkou 
matematicko-analytických a modelářských prací, využití metod operačního výzkumu atp.), sociologie, 
psychologie, některých prvků „managementu“ atd.atd., kde pracujeme s vágními pojmy (s tím, že i sám pojem 
„vágní“ je vágní, jak zdůraznil prof. Carnap), jsou pochybnost, kritické myšlení, zdůrazňování antidogmatizmu, 
atp., významné. V mnohém ovšem toto tvrzení platí i pro logiku, přírodní vědy, matematiku, kybernetiku atd., 
v nichž také ignorance pochybností by vedla ke stagnaci poznání a znalostí. Pamatujme však na rozdíl mezi 
řešením třeba soustavy rovnic (má-li úloha řešení v nějakém oboru) a slovními komentáři k problematice 
vymezení pojmů „jednání“ a „chování“! Uvedená tvrzení nechť však nevedou k absolutizaci relativizmu! 
Považuji za důležité také připomenout knihu Paula Johnsona („Nepřátelé společnosti“, nakladatelství 
ROZMLUVY, 1999), v níž píše o „profesorském diktátu“ – v souvislosti s duchovními tyrany, kteří se snaží mít 
monopol na znalosti a tento monopol prosazují (zvláště, když mají možnost zneužívat sdělovací prostředky). 
V knize „Tajemství Hieronyma Bosche“ Petera Dempfe se přiléhavě konstatuje: „Pravda je vždycky jen výmysl 
lepšího lháře“. Autor má na mysli oblast ideologií, příp. nauk. Radim Honzák a V. Novotná (v „Krize v životě – 
život v krizi“, ROAD, 1994) píší o „pravdách, o nichž se nepochybuje“; píší také o krizi hodnot: pojetí krize u 
těchto významných autorů, jakož i u ekonomů, politologů aj. je – podle mého názoru – chybné: je-li krize 
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pokusme se přijmout tuto myšlenku – je spojen s překonáváním předpojatosti, tedy 
dogmatizmu, s hledáním nových možných pojetí a souvislostí – s cílem: být vzdělaný, 
konkurenceschopný, úspěšný, spokojený s využitím vlastního nadání a naučených dovedností, 
obvykle však nikoli „bohatý“ (na finance!)36, tvůrčí myslitel se schopnostmi aplikovat 
poznatky v praxi poslání (povolání) a v životě. Neptejte se mně prosím na to, co je to „štěstí“! 
Navíc zdůrazněme, že existuje mnoho jiných nových přístupů k „objektivní realitě“ (světu, 
lidem) na základě teorie systémů37, které odmítají jednostranné vysvětlování pohybu přírody, 
společenství, člověka – z hlediska pouze jediného oboru (např. psychologie, psychiatrie, 
deduktivních teorií atp.) - vznikl také institucionální přístup k ekonomii jako kritika jiných 
přístupů38. 

 
Otázka „člověk a ekonomie“ resp. „člověk a znalost ekonomie“ byla v minulosti zkoumána 
vždy: relace „člověk a ekonomie“ a v této souvislosti „ekonomie času“ byla vždy předmětem 
bádání. Čas jako dimenze, která je atributem života člověka, společnosti, ekonomiky – nejen 
tedy jako „měřítko“ či součást tolika ukazatelů „výkonů“, „produktivity práce“, „intenzity 
práce“, časové dimenze rozhodování (o inovacích, investicích), koncepce vzdělávání, proměn 
cen zlata a měn v čase, je „věčným problémem, vč. nedostatku času lidí pilných. Také proměny 
v čase „institucí spojených s hospodářství,“ – a které to vlastně nejsou? souvisejí s proměnami 
člověka a ekonomie (ekonomiky): jak stárne člověk a jak se věkem mění jeho vztah k času? 
Jak stárnou instituce a jak se mění jejich podoba a struktura s ohledem na změny (šance a 
ohrožení představitelů a zaměstnanců institucí či „neviditelných součástí „institucí“). Stáří 
společnosti (nejen z hlediska demografie), ale i z hledisek zvyšování kvality vzdělání či naopak 
zaostávání ve vzdělávání, spojené s inovacemi – to vše jsou otázky, spojené nejen s časem, ale 
i se samotnou existencí společenství (zánikem říší, velmocí atd.). Jak stárnoucí společnost při 
nízké výkonnosti ekonomiky zajistí život svých občanů? 
 
Přes skutečnost, že předmětem úvahy je „člověk ekonomický“, nelze ponechat stranou 
vymezení i člověka z mnoha jiných hledisek. Podám aspoň stručný přehled některých jiných 
pojetí člověka. 
 
Člověk věřící – člověk náboženský: v mnoha různých, podobných, souběžně panujících, 
potíraných, preferovaných vírách a v jejich formálním vyjádření, vč. knih židovských, 
katolických, islámských a dalších (Starém zákoně, Novém zákoně, Koránu, atd. atp.) nachází 
věřící člověk odpovědi na základní otázky hodnot, smyslu lidské existence. Ve vírách a 
náboženstvích je uloženo hodnotové dědictví lidstva, přijímané a odmítané dávno, nedávno i 

                                                                                                                                                         
porušením rovnováhy (harmonie funkcí těla, „duše“, hospodářství atd.), a rovnováha jen výjimečným stavem (v 
rámci stálého hledání „dynamické“ rovnováhy), pak je krize permanentním stavem, je stálá. Krize hodnot je jen 
nešťastným slovním obratem, neboť „hodnoty“ nemohou být v krizi! V krizi, ve stavu porušení rovnováhy – např. 
v soustavě konfliktních lidských hodnot – jsou představy o hodnocení (sebe sama, skupiny, společnosti, 
ekonomiky, atd.) člověka! 
36 Doufám, že čtenářka a čtenář přijmou určitý typ ironie či pokusů o humor autora této práce. Tento autorův 
přístup souvisí s jeho přesvědčením, že se nelze brát příliš vážně (nejsměšnější jsou ti, kteří se berou příliš 
vážně!), že naši situaci, která je m.j. zúročováním let 1939-1989, není právě vzorem kultury, etiky (morálky, 
mravnosti), ne-příkladnou snahou politiků a byrokratů vyrovnávat se s trendy vývoje moderní společnosti při 
zkvalitňování znalostí společnosti vč. zkvalitňování vysokého školství (a nikoli hlásání „vzdělanostní doby“!). 
37 viz práce zakladatele této teorie Ludwiga von Bertalanffyho.  
38 Integrace poznatků a metod vedla také k tzv. scientizmu, který předpokládá možnost vysvětlit všechny jevy, 
např. jednání a chování na základě genetického kódu. Toto pojetí můžeme nalézt např. v pracích Edwarda 
Wilsona (zejména v jeho knize „Konsilience – jednota vědění“ – o nezbytnosti sjednocení přírodních a 
humanitních věd, či v knize „O lidské přirozenosti“, v níž je „FITNESS“ vysvětleno jako genetická způsobilost; 
obě knihy vydalo Lidové nakladatelství) a u řady dalších autorů (např. již před 50-ti lety St. Beer popsal hierarchii 
složitosti systémů v propojení mnoha různých odborných přístupů).  



 55 

dnes; příkazy, přikázání, zákazy, rady tvoří hodnotovou bázi duchovní kultury. Víry a 
náboženství lidí byly a jsou různě hodnoceny, badateli přijímány i odmítány, jakož i různě 
prosazovány. Otázky víry (naděje, doufání, opor, atp.) byly a jsou diskutovány stále: o tom 
svědčí nejen neobyčejně bohatá literatura, ale celé dějiny lidstva.39 
 
Člověk řídící je každý člověk – řídí nebo má řídit svůj „osud“ – pokud mu to okolnosti 
dovolují! Řídí koloběžku, kolo, motorku, auto, letadlo, ponorku, vzducholoď, vesmírný koráb. 
Ti, co řídí život druhých (zaměstnavatelé, politici, důstojníci aj. – každý ovšem s jinými 
prostředky, zájmy, cíli, za jiné peníze atp.), také obvykle předvídají, plánují, organizují, 
stimulují, kontrolují. Ti posledně jmenovaní se nazývají vedoucí, manažeři, kapitalisti, 
akcionáři, náčelníci, admirálové, generálové, důstojníci a jinak. O nich a jejich činnosti 
pojednává nepřehledná kupa literatury dobré i špatné, exaktní nebo jen „povídavé“.40 
 
Atributem člověka řídícího je zpracování informací v rozhodování a řešení konfliktních 
situací – tyto 3 atributy (informace, rozhodování, konflikty) jsou rozváděny do mnoha desítek 
                                                 
39 Snad pro snadnější orientaci v těchto otázkách poslouží  kniha prof. Josefa Wolfa „Člověk ve světě 
náboženství“ (UNITARIA, 1922), dílo Ericha Fromma, E. Wiesela, jakož i řada spisů z oblasti křesťanské etiky, 
encyklik papežů, díla velkých filosofů F. Bacona, I. Kanta, R. Descarta, B. Spinosy, B. Pascala, L. Feuerbacha, 
G.W. Hegela, K. Marxe – a vůbec, celé dějiny filosofie! 
40 Osoby a osobnosti v teorii a praxi českého managementu lze členit např. takto: 
1. zastánci minulosti, tj. manažeři a teoretikové managementu, kteří vycházejí ze zásad, vymezených Leninem a 
jeho pokračovateli (tj. náš management a teoretiky managementu lze tak rozdělit do několika skupin: zastánce 
administrativně-byrokratických metod řízení resp. nařizování, tuhé centralizace, centralizace jako ve válečném 
hospodářství, přidělování zakázek podle známostí a stranické příslušnosti atd.atd.) 
2. nekritičtí přejímatelé nejrůznějších škol a školiček managementu, kolportovaných k nám ze zahraničí, 
především Německa, Spojených států, Japonska, případně Anglie 
3. překladatelé a tlumočníci, kteří na základě určitých znalostí jazyka příp. několika světových jazyků, 
s úspěchem překládají a kolportují do teorie a praxe řízení takto získané poznatky 
4. recenzenti, kteří propagují za mrzký peníz cokoli z teorie a praxe řízení a šíří i zhovadilosti do praxe i teorie 
řízení, někdy i bez základních znalostí o tom, co posuzují či o kom píší 
5. nevzdělanci, kteří vymýšlejí to, co bylo dávno vymyšleno, aniž by dosáhli úrovně těch, kteří kdysi dávno 
formulovali a v praxi v život uvedli myšlenky o řízení. Minulost a minulé zkušenosti a poznatky neznají a ani 
nechtějí znát 
6. ignoranti, kteří bez ohledu na nové poznatky a technologie řízení, postupují v teorii a praxi na základě 
osobních, individuálních, obvykle špatných zkušeností. Nepotřebují žádnou teorii ani výměnu zkušeností praktiků 
- postačuje jim známost s několika bankéři či úředníky či policisty 
7. kritičtí a tvůrčí manažeři a teoretici řízení, kteří na základě zobecňování zkušeností a studia a kritického 
přemýšlení podle vymezených hledisek, obohacují praxi a teorii našeho managementu. Těch je naštěstí většina a 
jsou to oni, kteří pomáhají podnikatelům (nikoli „tunelářům“) zásadně působit na rozvoj naší společnosti a 
ekonomiky, 
Samozřejmě existují i kombinace uvedených přístupů v praxi řízení a u teoretiků: někteří na základě znalostí 
z minulosti včleňují nové poznatky z překládání literatury a z jejího (často specifického) tlumočení v nové 
poznatky či novou praxi, jiní kombinují tušení s nevzdělaností atd.atd. Je prostě možné vytvořit mnoho možných 
kombinací! Porušování © se stává značně rozšířeným jevem! Každý se jistě někam zařadí, má-li ještě jen trochu 
smysl pro manažerskou čest a čest teoretika a není-li již zasažen virem profesorské či ředitelské neomylnosti! 
Koho se typologie osobně dotkla, asi se cítí potrefen a nemá již sílu přemýšlet sám o sobě! Kritika však nesmí být 
příležitostí dokazovat, že kromě kritika jsou všichni ostatní hlupáci. Jen hlupák tvrdí, že všichni - kromě něho - 
jsou hlupáci: takový kritik jen dokazuje, že je sám hlupák. Zvlášť když zdůrazňuje – „nerozumím tomu, ale je 
špatně!“ 
Mluvím o typologii české praxe a teorie řízení či managementu (s úvahou na odlišnost obou pojmů) proto, abych 
zvýraznil, že v budoucnosti se prosadí jen a jen kritičtí a tvůrčí manažeři a teoretici řízení  s vysokým vzděláním, 
kteří zároveň stále studují praxi řízení. Tomuto požadavku dnešní stav v mnohém neodpovídá: co tedy dělat, jak 
dál?  Pokusme se odmítat typy uvedené pod body 1 - 6 . Jak to dělat nevím, vím jen, že nelze důvěřovat 
hlupákům, že nelze podléhat lidem s monopolem malinké či velké moci a ponechávat jim svatozář 
vševědoucnosti, že nelze být zbabělý, že lze ctít jen ty, kteří ctí druhé, že je nutné v praxi i v teorii dodržovat 
slušnost. 
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škol a školiček oboru „řízení a organizace a „managementu“ (vč. poznatků o rozvoji a využití 
schopností lidí, někdy také nazývané „lidský kapitál“ či „lidské zdroje“). K exaktním 
metodám modelování společenských dějů (vč. ekonomických) patří teorie her, teorie chaosu, 
teorie fraktálů, teorie katastrof, neuronové sítě, fuzzy logika, teorie spolehlivosti a další41. Ani 
exaktní modely a metody, založené na poznatcích matematiky, však nedávají žádné záruky a 
jistoty, že v řízení je vše spolehlivé a dokonalé (jediná jistota je nejistota!). K neexaktním 
patří mnohé prognózy založené na chybných předpokladech (ekonomických, sociálních, 
psychologických, právnických, historických analogiích a mnoha dalších). V těchto 
souvislostech je dobré si uvědomit překonání Sokratova poznatku („vím, že nic nevím!“) 
poznatkem, že „nevím, co nevím“42, poznatkem, kterým ovšem nelze argumentovat u 
zkoušky! 
 
V oblasti, které říkáme řízení (zahrnující vedení lidí), mají dnes největší hodnotu lidé, kteří 
umí rozhodovat. Oceňováni jsou však také lidé, kteří rozhodují i nekvalitně, bez vědomí 
souvislostí, třeba jen diktátorsky. Styl řízení vedoucích také vyjadřuje hodnotu člověka: je 
rozdíl v hodnocení diktátora, vedoucího kamaráda, vedoucího, který je demokrat a vedoucího, 
který uskutečňuje tzv. participační styl vedení a rozhodování. Samozřejmě hodnotu člověka 
vymezuje také jeho informační bohatství, vázané na schopnosti a dovednosti informací 
využívat a nikoli zneužívat, spojené s vědomím souvislostí, úsilím odbourávat informační 
monopoly, zneužívání informační techniky a technologie, snahou překonávat byrokratické 
překážky tvorby hodnot. Informovaný člověk není „běhající encyklopedie“, ale člověk, který 
dokáže řídit strategicky, na bázi vymezených poslání, vizí, kréda podniku, využití obrovských 
znalostí a zkušeností spolupracovnic a spolupracovníků atd.atd. Tedy člověk, který tvoří 
hodnoty, není dogmatikem, ale inovátorem. Hodnotný šéf je ten, kdo ví, co je kontinuita a co 
je diskontinuita v řízení - dnes tak vznešeně nazývaném managementem! Hodnotný vedoucí 
ví, že informační procesy a rozhodování jsou neodmyslitelné od odpovědnosti, od toho, že 
dnešní rozhodnutí má důsledky v budoucnosti a za tyto důsledky je nutné odpovídat sobě, 
rodině, firmě i kmeni. 
 
David Riesman43 rozlišuje „člověka niterně a vnějškově řízeného“: niterně řízený člověk má 
v sobě „psychický gyroskop“ daný rodiči a autoritami, podobnými rodičům. Vnějškově řízený 
člověk (tento „kosmopolita“) se naučil reakcím na vlivy mimo působení rodičů. Konec konců 
jde o pojetí blízké rozlišování motivů a stimulů, vč. jejich propojení, vzájemných vazeb. 
Riesman se v rozboru „osamělého davu“ dotýká také problematiky práce. Píše: “Niterně 
řízený člověk chápe práci ve smyslu neosobních předmětných vztahů, včetně zpředmětněné 
společenské organizace, zatímco vnějškově řízený člověk chápe práci spíše ve smyslu vztahů 
mezi lidmi – lidmi chápanými jako něco víc než úhrn jejich pracovních schopností a kvalit“. 
(Je zřejmé, že se zde Riesman dotýká otázek „odcizenosti práce“, zkoumaných v minulosti, 
např. Karlem Marxem). „V období nejvýrazněji závislém na niterném řízení si … lidé 
uvědomovali, že ke spolupráci v organizaci práce (prol. MF) nedochází prostě samovolně. 
Hodně se mluvilo o potřebě kázně, střídmosti a počestnosti“. „Disciplína (MF: ve smyslu 
„kázně“) se opírala jak o nové hodnotové soustavy, tak o některé hodnoty uchované z období 
tradičního řízení: ve vyspělých průmyslových zemích navíc také o evangelické náboženství. 
Problémy se nevyskytovaly ani u řídících pracovníků, neboť administrativa byla rozsahem 
nevelká a lidé niterně řízeného typu dokázali spolupracovat při zvládání fyzicky i racionálně 

                                                 
41 Uvedené metody a modely uvádím jen “ad informandum“: jejich poznání si zasluhuje speciální studium. 
42 Viz „Rozpravy o řízení“ (M. Fischel, E. Goldstücker, K. Kosík, I. Kratochvíl, Z. Mahler, R. Ráž, J. Vlček. NV 
1996) 
43 „Osamělý dav“ MF, 1968 (dále uvedené citáty z knihy autora se vztahují na str. 110-111, 125-7 a 256-7; 
některé nesrozumitelnosti – např.  formulace „zjevné úkoly“ jsou zřejmě způsobeny nepříliš zdařilým překladem 
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zjevných úkolů bez ohledu na to, zda se vzájemně uznávali nebo cítili k sobě náklonnost či 
nikoli“. I ve velkých – zbyrokratizovaných organizacích, se pozornost lidí soustřeďovala více 
na výrobek (statky, rozhodnutí, informace, objevy) než na lidský prvek.  
Na počátku 20. století se – v souvislostech s právními omezeními přistěhovalectví do USA - 
„ekonomickým problémem“ stává sám člověk44 – lidský činitel. Růst velikosti podniků, 
technický a technologický rozvoj, růst „složitosti řízení a organizace“ firem, jakož i působení 
odborů, výrobních svazů, družstev, nové kvality státní správy, atp., vedl k hlubšímu studiu 
„ČLOVĚKA“. Sama práce se těší „větší prestiži“: práce se „považuje za něco nepřirozeného 
(prol. MF) – je to jakási disciplinovaná záchranná operace, jež má uchránit užitečný společný 
produkt od zmatku a nepořádku vrozené lidské lenosti“. Lidé jsou, soudilo se v protikladu 
k názorům celé řady jiných autorů (francouzských a anglických ekonomů), „hmotnou potřebou 
dohnáni k tomu, aby pracovali“. Tyto názory hlásal nejen kdysi František z Assisi (ptáky živí 
Bůh nebeský, nepracují), ale i např. Malthus. Podle Riesmana dnes víme o povaze člověka více 
než naši předci, ale stále se přikláníme k „psychologické premise“, že práce a produktivita45 
jsou projevy kázně, která je lidské povaze proti srsti“. Naše lenost je prý jen reakcí lidí na jim 
vnucený způsob a pojetí práce. (Snad proto v poslední době mnozí hlasatelé „moudra“ 
zvýrazňují tzv. tvořivost46, kreativitu, seberealizaci atd. – jako nejvyšší hodnotu konání 
člověka, cíl práce a odmítají názor, že práce je jen prostředkem k životu). Volný čas je dnes 
hlavní velkou otázkou, problémem v životě člověka a lidí47: „Chléb a hry“ jako prostředku žití 
a vyplnění volného času „svobodných“ je dnes zdokonaleno vznikem „zábavního průmyslu“, 
„showbussinesu“, televizní „zábavy“, průvodů lidí s  různými sexuálními orientacemi, mega-
olympijskými hrami, tzv. „techno-“, atp. „Člověk sportovní – profesionál - čili člověk 
                                                 
44 Ponechávám zde stranou otázky „člověka“ v souvislostech se situací, kdy práce otroků přestala být „rentabilní“, 
kdy tedy došlo k postupnému rušení otroctví (v Evropě, v době, kdy Indiáni byli ještě pány té rozsáhlé a krásné 
země!), dále se situací, kdy naturální „dávky“ střídaly peněžní „platby“ – kdy se tedy postupně uvolňovalo fyzické 
nevolnictví a nakonec i nevolnictví vůbec. Velevýznamným obdobím – návratem k člověku – byly časy 
renesance, vč. oslav člověka – např. Mirandoliho řeč „O hodnotě člověka“. Není bez zajímavosti, že v době 
předrenesanční, v době zakládání prvních univerzit, mezi sedmera svobodná umění nepatřilo nic, co by se 
vztahovalo přímo k financím: vždyť gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, hudba a astronomie se 
ekonomiky přímo netýkají! Naopak, před založením univerzit, v době rozvoje peněžního hospodářství – trhu, 
v době latifundií řeckých a římských boháčů, atd.atd., panoval velký zájem o finance (vč. lichvy)! Nelze pominout 
propouštění otroků, později uvolňování nevolníků z nevolnických závazků, dobu, kdy myslitelé překonali pouhé 
opěvování venkova  a práce na venkově a vybudili zájem o hospodářství. Nejprve fyziokraté,  pak  merkantilisté a 
později francouzští a angličtí ekonomové /s doceněním práce jako jednoho ze „zdrojů bohatství národů“/ věnovali 
pozornost „národnímu hospodářství“, W. Petty zvýraznil politickou aritmetiku (statistiku při 
zkoumání hospodářství). Zvláštní význam mají i propagátoři „kybernetiky“ – encyklopedisté, pro které byla 
„kybernetika“ naukou o hospodaření státu. 
Po celé dějiny sledujeme změny v chápání člověka jako zdroje bohatství a  ekonomické moci, nikoli tedy jen – jak 
píše Riesman – v USA v době vzniku velkoprůmyslu! Také předpovědi budoucnosti (zejména pak bohatá 
literatura na téma „člověk a lidstvo v XXI. století“), spojené s technizací komunikace, robotizací, finanční a 
kulutrní globalizací, růstem životní úrovně (s velkými rozdíly mezi oblastmi bohatých a chudých, mladých a 
starých atp.), zhroucenými „tradičními“ diktátorskými režimy a nástupy nových, skrytých (např. IT a televizních 
manipulací, přímo diktujících vkus, sprostotu, názory politické, ekonomické, evropské či antievropské, americké 
či anti-americké, náboženské či anti-náboženské, ekologické atd.apod. jevy – posuzovanými některými „puristy“! 
a také slušnými lidmi, většinou!), byrokratizací, atd.atd., vymezují mnohé vize pojetí „člověka a ekonomie“.  
45 Růst produktivity (jakékoli činnosti, práce) je dán nejen technickými (technologickými) opatřeními – inovacemi 
(pokud ovšem vedou k růstu výkonnosti!), ale také mnoha organizačními opatřeními a opatřeními, která jsou 
zahrnována do oblasti praxeologie, ergonomie a psychologie práce  (viz dílo prof. Karla Engliše, Tadeuzse 
Kotarbiňského, J. Wolfa, Z. Bureše a mnoha jiných autorů) 
46 Tvořivost, kreativita atp. se staly v posledních letech velmi frekventovanými pojmy. Mnoho autorů (kromě Dr 
Stříteského, který se „tvořivostí“ zabývá mnoho let) však neuvádí významné poznatky k tvořivosti, obsažené např. 
v díle J. A. Komenského. Také práci polského profesora Zbigniewa Pietrasiňského „Tvorivé myslenie“ 
(Bratislava, 1972) nelze opomíjet; v jeho knize je bohatá bibliografie, vč. americké literatury k danému tématu 
z let  konce 19. století až do padesátých a šedesátých minulého století.  
47 Viz také krásné pojednání v knize „Volný čas ve středověku“ od Jeana Verdon-a (Vyšehrad, 2003) 
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prodejný“ se stal významným artiklem ekonomickým; kšeftování se sportovci se stalo 
významnou součástí tvorby tzv. veřejného mínění; „sportovec-profesionál“ se stal viditelným 
ekonomickým statkem, statkem na trhu otroků. 
Člověk hodnotný a hodnotu tvořící (tato dimenze je součástí všech ostatních vymezení 
„tajemství“ člověka“): Hodnota člověka byla, je a bude vždy součástí velkých paradoxů 
života a tajemstvím. Vždyť různost pohledů, odlišnost názorů, domněnky laiků a soudy 
specialistů naznačují, jak se obtížně hledají spojení a styčné body pro řešení tohoto tajemství 
a těchto paradoxů. Dějiny jako velký příběh, z toho dějiny vědy, umění, humoru, 
„bláznivosti“, dějiny utopií a věr, dějiny umění atd., jsou důkazem proměnnosti pojetí hodnot 
člověka. 
 
Hodnota člověka je „ošidná“, protože existuje sama o sobě – v tom, že největší hodnotou 
člověka je, že je člověk, že žije, že koná, že tvoří. Ovšem je účelné uvažovat hodnotu člověka 
i v relacích - co tvoří, pro koho tvoří, pro koho žije. Je účelné také posuzovat vztahy mezi 
lidmi, jež odrážejí etiku žití a spolužití. Je důležité mít na paměti bohatou strukturu 
posuzování vztahů k hodnotám člověka - bytosti myslící, pracující, kulturní, sociální, 
soutěžící, ješitné48 atd.atd. 
 
Hodnota člověka byla a bude výsledkem řady různých her, řady různých rolí jednotlivců, 
skupin a vztahů mezi nimi - hry, které se říká život - od jeho vzniku, průběhu, zániku i dějin. 
Hry a rolí, kde snad byli a jsou vítězové, poražení, kde došlo a dochází k nerozhodným 
výsledkům - to vždy záleželo na hodnotových stupnicích a hodnotových preferencích, na 
hlediscích, jak tyto hry byly osvětlovány, posuzovány a tedy interpretovány. 
 
Nelze se ovšem spokojovat jen s otázkami - je dobré na ně hledat odpovědi, odpovídat na 
otázky (např. na otázku „sociální odpovědnosti a etiky vedoucího“). Odpovídání je vždy 
spojeno s odpovědností49 - a ta byla, je i bude vždy velkým problémem. 
 
Samotný pojem hodnota je předmětem přemýšlení50. Prof. Vl. Vondráček zdůrazňuje, že si 
„člověka během svého … vývoje vytvořil hodnoty. Nejvyšší hodnotu má vlastní život, přitom 
člověk ví, že zemře, ale normální člověk51 většinou na to díky ochranným mechanizmům 
zapomíná. … Jiné, ale rovněž důležité hodnoty, nemocí ohrožené, jsou: zdraví, tělesná krása, 
síla, odezva sexuální i nesexuální u ostatních, bezpečí, zajištění existence, ukojování 

                                                 
48 Připomeňme si hodnocení spolužáků, spolupracovníků, kariéry spolupracovníků, vzdělávání zaměstnanců, 
rozvoj vztahů na pracovišti atd., atd.. 
49 Odpovědnost skutečná a fiktivní je vždy odpovědí na otázky závazků, rizik plnění závazků, otázkou individua, 
skupin, („kolektivní odpovědnosti“!). Odpovědi na otázky jsou různé: ano, „ano, ale“, atd.atd.. Nelze pominout 
odpovědnost k sobě, k rodině, specifické odpovědnosti – o tom více např. v pracích, zveřejněných na webových 
stránkách ČKVŘ (Českého komitétu pro vědecké řízení). O odpovědnosti vůbec a v různých oblastech bylo 
popsáno již mnoho papírů; společenská odpovědnost nemá nic společného s altruizmem. Společenská 
odpovědnost je výsledkem procesů dělby práce a faktické odpovědnosti jednotlivců a skupin za existenci a růst 
kapitálu, soudržnost rodiny atd.atp. (viz přednáška MF na jiné konferenci). 
50 Např. Český slovník věcný a synonymický (ze St. pedag. Nakladatelství, Praha 1977) pojmy hodnota a 
hodnocení přímo neuvádí, ale zaznamenává všechna přídavná jména (dle mého názoru jako znaky pro hodnocení). 
Těch jsou stovky. V rámci tzv. duševní stránky člověka, umožňující (dle mého názoru) hodnocení, uvádí 
inteligenci, moudrost, schopnosti: čití, vnímání – vědomí, vybavování představ – paměť – obrazivost – myšlení – 
citové stránky duševního dění – vůli – atp.. To jsou jistě atributy hodnot. /V souvislostech „rozum – cit“ je dnes 
módní psát a povídat o IQ, EQ a VQ (výkonnostní Q): oddělování těchto atributů člověka je umělé, účelové 
z hledisek zkoumání a zvýraznění odlišností – jejich propojenost však nelze přehlížet! 
51 K „normalitě osobnosti“ viz dílo akademika Charváta. Zvýrazňuji myšlenku akademika Charváta, že každý 
jsme trochu potrefení čili „mešuge“ – čili kdo je vlastně normální? Ale to jen konstatuji v pokusu o žert! A 
soudím, že nebýt moudrých bláznů, tak bude ještě hůře! 
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pudových potřeb vůbec, příjemnosti, zachovávání zvykového ceremoniálu, lidská důstojnost, 
jež je jednou z nejvyšších hodnot, a mnoho jiných“52. 
Původně člověk jednal pudově - a mnozí tak jednají ještě dnes, tedy spíše jako zvířata. Cílem 
bylo žít a přežít, s rodinou, kmenem. Pak teprve přišlo přemýšlení o tom, jaké hodnoty kdo 
má a jaké je účelné dodržovat v rámci nějakých pravidel soužití. Postupně vznikly vrcholně 
abstraktní konstrukce o hodnotách lidí a proměnnosti preference hodnot. Lidé si vytvořili 
pravidla soužití, soustavy hodnot, jež je účelné - pro přežití - dodržovat. Nedodržování norem 
a pravidel a hodnot soužití bylo trestáno - v různých dobách samozřejmě různě. 
 
Hodnocení člověka se vyvíjelo také podle vztahu k dávno formulovaným hodnotám a 
vzorům, jakož i podle změn života, kultury a civilizace. (hodnota člověka se pojímala a 
pojímá také s ohledem na specifická hodnocení etická53). 
 
Hodnoty lidí a člověka jsou neoddělitelné od vývoje civilizace a kultury a změn dominance 
hodnot a jejich preferencí. Duchovní a technicko-přírodovědecká kultura, materiální 
civilizace, spojené vždy s prací, tvoří další významnou kapitolu studia vztahu „člověka a 
ekonomie“54. Hodnota je vždy spojena se zákony variety, jejich poznáváním a s využíváním 
poznatků (pro nebo i proti člověku a lidem). 
 
Někteří autoři, např. Wolfgang Krause, se dokonce domnívají, že naše doba je dobou konce 
tužeb po hmotných statcích, je dobou seberealizace a hledání smyslu života. (Tento autor 
„holt“ nežil v socialistickém zřízení, a proto může sdílet tento názor. Ovšem růst a stav 
nezaměstnanosti v dnešní tzv. vyspělé Evropě i tento Krausův názor jistě koriguje). 
 
Nelze přehlédnout hodnoty člověka, spojené také s jeho věčnou činností – duševní a tělesnou 
prací: tato konání jsou obvykle spojena s přirozeným optimizmem: „Člověk žije nadějí. Když 
někdo ztratí naději a schopnost doufat, obyčejně odhazuje život. Stejně odhazuje život ten,  
u něhož nastala existenční frustrace, tj. ztráta smyslu života“.55 
 
Člověk se - z hlediska svých hodnot - měnil velmi pomalu. Podmínky života lidí se podstatně 
změnily. Dokonce dosáhly bodu, kdy lidé začaly svými výtvory ohrožovat samo bytí, samo 
žití lidí. 
 
A jen moudří šašci a moudří blázni po celé dějiny - kdy už existovali vládcové a ponížení - 
vyjadřovali hodnoty pravé - proto to byli „blázni“, šašci, proto existovaly lodě plné bláznů. 
(Viz „Loď bláznů“ Sebastiana Branta s ilustracemi Albrechta Dürera z r. 1494). 
 

                                                 
52 Prof. MUDr Vl. Vondráček v Úvahách psychologicko-psychiatrických, „Psychogenní atropatogenie“, 
Avicenum, 1975, str. 178). 
53 Toto hodnocení, obvykle posuzováno podle výsledků jednání, je zde vyčleněno jen z toho důvodu, že někteří 
autoři /např. prof. J. Hlaváček/ vymezují např. „člověka altruistického“, který je opakem člověka egoistického, 
tj. člověka „ekonomického“. Pak bychom mohli do „kategorií člověka zatřídit také všechny typy podle členění 
v etice, podle „práva smluvního“ (psaných i nepsaných smluv), „člověka sounáležíjícího“ někam  atd.. (Viz cit. 
práce prof. Mlčocha). Také bychom mohli zařadit člověka do „škatulek“ – optimista, pesimista, realista,  cynik, 
skeptik, člověk veselý, smutný, se smyslem pro humor a bez smyslu pro humor atd.atd.. Nekonečné je členění lidí 
podle nekonečného počtu hledisek a jejich kombinací!!! A všichni lidé patří do kategorie „homo eoconomicus“! 
54 Literatura na dané téma je tak bohatá jako sama literatura o ekonomii a člověku. Její výčet by byl delší než 
sama tato stať! 
55 prof. MUDr Vl. Vondráček (v Úvahách psychologicko-psychiatrických, „Psychogenní atropatogenie“, 
Avicenum, 1975) cituje Dr Frankla. 
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Hodnota člověka byla, je a bude vyjadřována různě - hodnotami měřitelnými a 
neměřitelnými. Připomenu-li Aristotela, pak ten si nejvíce vážil „ctnosti“ člověka. Tu však 
nelze měřit, jen porovnávat, zda je někdo ctnostnější než jiný. Později byla třeba vážena 
upřímná nebo i jen hraná víra. Celé dějiny byly ve vážnosti bohatství člověka - někdy více to 
duchovní bohatství, jindy jen to hmotné bohatství, někdy obojí. K neměřitelným hodnotám 
patří také prestiž a autorita člověka - opět jen lze porovnávat velikost, někdy i kvalitu. 
Autorita morální je něco jiného než autorita formální, prestiž povolání třeba klesala nebo 
rostla nebo je stálá v relaci k ocenění, atp. 
 
Mezi měřitelné patří oceňování lidí - je samozřejmě různé a také plné paradoxů. Právě 
paradoxnost hodnot a ocenění je největším tajemstvím hodnoty člověka v dějinách i ve vztahu 
k budoucnosti.  
 
Je důležité rozlišovat mezi hodnotou člověka a jejím oceněním, tedy i oceněním člověka v 
minulosti, v současnosti a v budoucnosti. Je důležité si uvědomit, že hodnota člověka není 
totéž co ocenění člověka. Úplný hlupák - třeba z hledisek inteligence, vzdělanosti atp. může 
být ceněn velmi vysoko - jeho hodnota je však - z hledisek inteligence a vzdělanosti třeba 
nulová. A naopak - velmi hodnotný člověk - jako třeba znalý a poctivý lékař nebo vědoucí 
učitel jsou dnes oceňováni minimálně. 
 
Hodnotové orientace člověka jsou závislé na životních potřebách, zkušenostech a znalostech, 
charakteru, vč. mravního (individuálního), morálního (skupinového resp. příslušného ke 
skupině) profilu a etiky (v rámci společenství) a éthosu doby. Hodnotové orientace jsou 
bohatě členěny, strukturovány – podle hledisek jejich zkoumání: zájmy a potřeby člení 
filosofové,  sociologové, ekonomové, katolíci, evangelíci či muslimové a všechny jejich 
podskupiny, atd. různě. Jestliže se je pokusíme posuzovat souhrnně, dojdeme k poznatku, že 
hodnotová orientace člověka a lidí vyjadřují paradoxy hodnocení. Množiny hodnot a 
hodnotové orientace člověka a lidí jsou vnitřně konfliktní, nejsou v souladu, mnohé jdou 
„proti sobě“: například pracovní vypětí, sledující zejména zisk, slávu, popularitu – tj. hodnoty 
určitého druhu, nejsou v souladu s hodnotou „zachovat si zdraví“. 
 
Máme mnohá pojetí ocenění - člověka jako „mluvící věci“, bezcenného otroka, člověka 
poddaného, člověka svobodného či aspoň hlásajícího svobodu, člověka tvůrce, atd. 
 
Je mnoho různých ocenění člověka i ve finančních jednotkách. Tak třeba připomenu 
vykoupení hříchů - čím více hříchů, tím větší cena vykoupení - tedy také - paradoxně - cena 
posmrtného života. Cenu dočasné svobody lze i posuzovat podle kauce, kterou někdo složí 
pro vyšetřovance - může mít třeba cenu 3 milionů. Když se kupuje fotbalista nebo hokejista - 
má třeba cenu několika milionů. (Prodej a koupě – na základě „ocenění“ - fotbalistů, 
basketbalistů, hokejistů a dalších sportovců připomíná prodej otroků; možná nejen 
„připomíná“, ale „je“ to otrokářský soustava, vč. existence manažerů prodeje a koupě). 
Nájemný vrah si za vraždu - třeba podnikatele nebo nějakého mafiána - nechá zaplatiti třeba 
jen 20 tisíc korun. Jiným příkladem je celoživotní výdělek - při ročním platu 100 tisíc korun a 
vykonávání práce po dobu 40-ti let a důchodu, pobíraného například ještě patnáct let - je cena 
tohoto člověka necelých 5 milionů korun. Zvláštním oceněním byla vyznamenání - udělovaná 
za života hrdiny nebo in memoriam. Někdy byl hrdinský čin (skutečný nebo podlý) oceněn i 
třeba penězi. 
 
Oceňování lidí bylo a je spojeno s trhem: vždyť si lze koupit herce, fotbalistu, zpěváka, 
politika, novináře a řadu dalších, kteří napomáhají určité manipulaci s lidmi, s veřejným i 
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nezveřejněným míněním lidí. Čím lepší manipulátor, tím je dražší, právě tak jako ti, kteří 
uskutečňují dávno platné heslo o „chlebu a hrách“! 
 
Při oceňování života, svobody a dalších podobných příkladů má zásadní vliv vztah nabídky a 
poptávky. Je-li např. mnoho nájemných vrahů a málo vyhlídnutých obětí, pak cena života 
klesá. Převažuje-li dnes poptávka po dobrých manažerech nabídku, jejich výdělky rostou. 
Ocenění může být také ovlivněno sezónou - výkon hokejisty není věčný - on si vlastně za 
několik sezón, jimž předcházelo mnoho let tréninku, musí vydělat na celý život! Za několik 
let samozřejmě dochází k určitému vyrovnání nabídky a poptávky a cena člověka a oceňování 
jeho výkonu se vyrovná, aby se opět - se změnami v mnoha relacích - opět vychylovala 
nahoru nebo dolů. Ovšem opět je zde paradox: např. poptávka „po“ zdraví a péči o zdraví je 
věčná a stále sílící - díky blahobytu spojeného i negativními doprovodnými jevy. Ovšem 
ocenění nositelů této péče - podle nějaké preference hodnot - nemusí odpovídat velikosti 
poptávky. 
 
Vzniklo i racionální nebo - lépe řečeno - relativně racionální ocenění hodnoty člověka: v 
podobě úkolové mzdy, spojené s kvalifikací, zručností, měřenou výkonností. 
 
Při vymezování „člověka ekonomického“ (viz dále) nelze vynechat „Homo ludens“ – 
člověka, který si hraje, „hráče“. V této charakteristice člověka nejde pouze o sociologické 
charakteristiky „hraní rolí“, nebo jen zábavu, jde o skutečnost, že veškerá rozhodování jsou 
hrou strategií a taktik (strategická a taktická rozhodování, ústící do strategických a taktických 
rozhodnutí jako programů jednání a chování). Člověk si hraje od narození až do smrti – na 
něco, s něčím, s někým (v dobrém i špatném). Také o „homo ludens“ (vč. o tom, „jak si lidé 
hrají?“) bylo napsáno velmi mnoho; v souvislostech s ekonomickou teorií je nejvýznamnější 
práce nositelů Nobelovy ceny Johna von Neumanna a Oskara Morgensterna „Teorie her a 
ekonomického chování“, jakož i mnohých následovníků těchto vědců. (Uvedené dílo 
v češtině zatím nevyšlo, existuje však více vydání anglických a ruských). (Ponechávám 
stranou atributy hry – tedy pravidla známá či neznámá, hráče a kybice,spojence a kooperace, 
výplaty atd.  – a s nimi spojené atributy „fair play“, „faul“, čistá hra, nečistá hra, kam patří i 
mnohé tzv. „politické hry či hrátky“, konečná hra či nekonečné hry, hry s nulovým či 
nenulovým součtem, paradoxy her, atd. atd. - což vše patří do okruhu problematiky „homo 
eoconomicus“!). 
 
Člověk organizační56 je m.j. rozebírán v souvislostech s tradiční57 protestantskou etikou: 
v pojetí organizačního člověka vyniká podřízené postavení člověka ve firmě (či jiné 
organizaci). Organizační normy a soustava byrokracie58 člověka ničí! Nátlak  společnosti na 
jednotlivce vychází – podle Whyta – z přesvědčení, že skupina je zdrojem tvořivé činnosti, že 
„patřit někam“, je výrazem potřeb člověka a že k růstu příslušnosti člověka k organizaci je 
využíváno vědy. Dle teorie „organizačního člověka“ přežijí pouze ti nejschopnější, tedy ti, 
kteří mají „dobré vlastnosti“, kteří mají dostatek vůle, kdo je šetrný, pilný a nezávislý. Tato 
tvrzení jsou kritikou poměrů – především vznikající kolektivizace společnosti, spojené také se 
vznikem organizačních gigantů: v nich se na vedoucí místa dostávají i lidé, kteří nejsou 
                                                 
56 viz William H. Whyte „Organizační člověk“, Svoboda, 1968 
57 novodobá protestantská etika se odlišuje od tradiční tím, že zvýrazňuje úlohu odborů (v USA).  
58 Jeden z autorů  pojetí „homo sociologicus“, prof. Ralf Dahrendorf, je také významným odpůrcem byrokracie. 
Jeho nádherná formulace k danému problému stojí za zveřejnění: „Lidé mají niternou potřebu dělat věci podle 
svého a nechtějí, aby je šikanovaly postavičky v úřadech, které na nich chtějí vyplněné formuláře a nechávají je 
čekat ve frontách jen proto, aby jim nakonec dávaly neuspokojivé odpovědi“ (v „Úvahy o revoluci v Evropě“, 
vydal Evropský kulturní klub, 1991, str. 54 –5, přeložil Karel Kovanda). Toto hodnocení se samozřejmě týká jen 
anglických či německých  úředníků! 
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nejschopnější, ale kteří mají skvělé „známosti“ či dobrý původ. „Osobní oddělení“ (významné 
podnikové útvary) se staly vládci lidí. (Whyte svými myšlenkami navazuje na Maxe Webera 
resp. překračuje jeho pojetí „byrokratické organizace“, kritizuje toto pojetí. Jak ukazuje 
Ernest Dale59, „byrokratický model organizace“ s „úplným autoritářstvím a pevně 
definovanými procesy, poškozuje morálku, produktivitu a iniciativu“. 
 
Od člověka řízeného a řídícího a organizačního se neodlišuje „člověk hierarchický“ – tedy 
člověk podřízený, nadřízený či obojí v nejrůznějších hierarchických strukturách. 
 
V budoucnosti budou asi mít největší hodnotu lidé, kteří nejvíce přispějí k přežití lidstva - lidé 
tvůrčí, organizátoři, hrající si, řídící a další - přitom nebudou možná tak ceněni jako populární 
hudebníci, herci, sportovci a jiní aktéři „šoubyznysu“. Největší hodnotu budou mít ti, kteří si 
uvědomí celoživotní odpovědnost vůči životu nejen vlastnímu a vlastní rodiny, ale také těch 
druhých. To konec konců vždy vyjadřovali ti, co zkoumali a byli účastni na tvorbě „věčných 
ideálů lidstva“. Je to jiná odpovědnost než těch, kteří jsou voleni do vysokých funkcí – jejichž 
odpovědnost může skončit s funkčním obdobím. Odpovědnost vůči kapitálu a kultivaci řízení 
je však u vlastníků a dobrých manažerů věčná. 
 
V oblasti řízení to budou ti, kteří právě odpovědností - bez ohledu na velikost slávy nebo 
anonymity a veřejné moci - přispějí k přežití lidí, k řešení konfliktů. Konflikty se budou stále 
více hromadit okolo bodu soužití mnoha chudých lidí, středních vrstev a bohatých, kolem 
nových a nových katastrof násilí. Samozřejmě nebudou ceněni ti, kteří budou moralizovat, 
nebo povídat o výchově (to už tu bylo tolikrát!), ale ti, kteří hodnotou autority a vzoru budou 
usilovat o zmírnění moci manipulátorů veřejného mínění. Ale ti všichni nebudou vysoce 
ceněni - ti budou mít jen hodnotu (ovšem vymezenou těmi, kteří si stále myslí, že svět lze 
zlepšit a pro tuto myšlenku pracují). Největší hodnotu budou mít ti lidé, kteří budou tvůrci 
hodnot - také v příběhu řízení, příběhu vědy, příběhu umění, příběhu vzdělávání - které budou 
snad pokračovat. Budou pokračovat tehdy, pokud bude život ceněn více než v minulosti a 
pokud hodnota přežití se stane prioritou mocných i té většiny bezmocných. 
 
Nositeli myšlenek, které přiřazujeme do množiny poznatků „ekonomie“, „politická 
ekonomie“, „makroekonomie“, „mikroekonomie“, „institucionální ekonomie“ atd.atd. jsou 
„ekonomové“. „Ekonomové jsou z větší části připraveni připustit, že pojmy, které někdy 
užívají, zkreslují realitu, kterou zkoumají“60. 
 
Co rozumíme resp. můžeme rozumět ekonomií, politickou ekonomií a ekonomikou? Ekonomie 
a její členění jsou různě definována, pojímána, interpretována. Ponechávám tuto rozsáhlou 
problematiku stranou, protože na této konferenci by bylo opakování dějin ekonome, teorií a 
nauk, nošením dříví do lesa. (A to se nedělá – i když na mnoha jiných konferencích s dřevo do lesa stále 
ještě nosí!). 
 
Konečně si dovolím něco málo poznamenat k člověku, který je předmětem zájmu „znalostní 
ekonomiky“ , člověka, spojeného s různými „modely člověka“: extrémním případem je „homo 
oeconomicus61 v pojetí dokonale racionálního rozhodování člověka, spojeného i s hnacími 
                                                 
59 „Organizace“, Institut řízení, 1972 (tento překlad knihy amerického autora se vyhnul zásahu „normalizátorů“!).  
60 Ze závěrečné kapitoly knihy  Paula Heyne-ho „Ekonomický styl myšlení“, nazvané „Omezenost ekonomické 
teorie“, učebnice VŠE, 1991 
61 „Ekonomický člověk“ (economic man) je teoretický model bytosti, která se chová „racionálně“ s cílem 
maximalizovat užitek v podmínkách omezených důchodem. Sleduje maximum užitku v podmínkách „nedokonalé 
informace“, tj. nejen neznalosti, ale také s ohledem na mnoho překážek, které mu brání dosahovat cílů. 
Ekonomický člověk nemusí sledovat jen cíle hospodářské, ale i jiné. „Homo oeconomicus“ je také interpretován 



 63 

podněty a vnějšími vlivy řízeného člověka sociologického (homo sociologicus). 
V ekonomických teoriích se „homo oeconomicus“ vyskytuje v klasických učeních, se 
 sociologii zdůrazňující funkcionalizmus, v mladší německé historické škole ekonomických 
teoriích a ve starším americkém institucionalizmu a neo-institucionalismu. Vždy se vychází 
z individuálního racionalizmu – instituce jsou pak produktem individuálního racionalizmu. 
Daná – a dále uvedená, jako každá jiná, množina myšlenek, konstatování, dokonce tvrzení – je  
spojena s problematikou poznání v oblasti hospodářské: v klasickém konceptu modelování 
„homo oeconomicus“ se předpokládala plná informovanost62. Tento předpoklad byl postupně 
zcela zrušen, protože jednak neodpovídal skutečnosti (realitě), jednak plná informovanost 
neumožňuje vysvětlit řadu chování lidí a sociální fenomény. Institucionální ekonomie (resp. 
neo-institucionální ekonomie) vychází z toho, že existuje omezenost poznání, s čímž souvisí i 
omezení schopností přijímat informace, je zpracovávat a dále vytvářet. Omezenost je vedle 
fyziologických hranic dána množstvím informací, komplexitou informací, dynamikou a 
otevřeností i z hledisek soustavně probíhajících inovací. Uvedená konstatování jsou – dle mého 
neskromného soudu – v souladu s pojetí „nezbytné“ a omezené“ variety. 
 
Jak píše J. Pies63, v instituciální teorii v ekonomii resp. ekonomice vyniká přísné uplatnění 
zásady racionality: pojímá ekonomiku jako oblast sociálního života v souvislostech a vykládá 
chování (jednání) člověka z hledisek jeho individuálních zájmů. Vychází striktně z metodiky 
individualizmu: model člověka je zde pojat jako „homo oeconomicus“, tj. z hledisek 
maximalizace zájmů jednotlivce. Tento model vychází ze dvou předpokladů: (1) přisuzuje 
jednotlivci neomezenou schopnost a sklon k dosahování maximálního užitku ve všech 
oblastech žití, snah a konání a (2) ze „super-intenciolality“64. Míněné schopnosti a sklony jsou 
dány „hodnotovou orientací člověka“65 - zcela racionálního individua. Jde tedy o strategie 
maximalizace individuálního jednání, s tím, že model “homo oeconomicus“ je v moderní 
institucionální ekonomii pojat z hledisek situačních přístupů, nikoli tedy z hledisek 
antropologických.  
 
Jedním z pojetí „homo oeconomicus“ je také teze o tom, že „člověk je člověku vlkem“; tato 
teze může být snadno zneužita, jestliže připustíme extrémní situace totalitní či absolutistické 
kontroly. Oproti této tezi stojí pojetí (podle Markuse Vogta66) takového společenství resp. 
společenského uspořádání, které umožňuje individuální svobodu, společenskou solidaritu a 
                                                                                                                                                         
jako „člověk hospodařící“; tento „hospodář“ je schopen hodnotit uspokojování svých zájmů a potřeb. V užším 
slova smyslu jde o ekonomickou charakteristiku člověka, který ke svému života potřebuje velmi málo, ale jeho 
potřeby jsou nekonečné (viz Encyklopedický slovník, ODEON, Encyklopedický dům, s.r.o., 1993)* 
62 viz problematika „Rozhodování v konfliktních a asymetrických situacích“, spjatých také s nositeli Nobelových 
cen – a před nimi s některými statěmi českých myslitelů, samozřejmě cenami neoceněných! 
63 Normative Institutionen-ökonomie, Tübingen, 1993 – převzato z 1.svazku díla „Wirtschefsethik“ (Gütersloher 
Verlaghaus, 1999, str. 273) 
64 souvisí s oním „tušením“ významu a smyslu – „intencionalitou“ - podle Husserla „uvědomení si něčeho při 
vnímání, myšlení, cítění, chtění atd. – tedy možná (MF: poznamenávám) i konání, výkladu významu (slovník 
významový) a smyslu (daného m.j. také hodnotovou orientací).  
65 Hodnotová orientace jedince, skupiny a ve svém „průniku“ i společnosti je vyjádřením uspořádanosti hodnot – 
mravních, morálních, jakož i v rámci společenského éthosu. Člověk si uspořádání vlastních hodnot obvykle 
uvědomuje v marginálních, mezních situacích (např. hodnotu lásky v případě vášně, kdy i rozumný člověk je 
schopen dopustit se šílenství, trestného činu, hlouposti), nebo v situacích, které se ho bezprostředně netýkají (např. 
odsoudí okradení souseda, ale je rád, „že se to nestalo jemu!“, tj. v případě určitého škodolibého sobectví). Ovšem 
lze si vymyslet i prožít mnoho jiných situací, které buď dokáží, že člověk má vědomě (racionálně) uspořádané 
hodnoty, nebo jen pudově uspořádané (což se nevylučuje s racionalitou), nebo jen „plave“ v proudu života, aniž 
by nějak více přemýšlel o svých hodnotách a jejich uspořádanosti (nevylučuji, že se i tento stav vztahuje i na 
politiky (v rámci funkce „homo politicus“, kteří sledují obvykle – kromě idealistů – svoje zájmy mocenské a 
zištně-ekonomické). Ovšem „homo politicus“ není funkce, ale vazba jedince na společenství. 
66 Wirtschaftsehtik, sv.1, str. 307 
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vzájemnou funkcionalitu orientovanou na blahobyt. Předpokladem je, že tyto procesy jsou 
v souladu s antropologickými „pravidly hry“ sociální interakce, čili že „hnací síly“ sebe-
potvrzení (Selbstbehauptung) ve strukturách soutěžení se slévají a ústí do produktivních 
výkonů a podněcují starost o občana prostřednictvím státní sociální péče a nejsou tedy ani ve 
velkých společenstvích potlačeny. Naopak: vyvolávají struktury kooperace k dosahování 
efektivity. 
 
Jiná je koncepce Bruna Molitora67: 1) ekonomie je obecnou teorií racionálního jednání – 
hospodářství pojímá jako uspokojování požadavků, jako překonávání napětí a jako zásadu 
racionálního jednání. Toto rozebírá pomocí modelu „homo eoconomicus“. A za 2) 
hospodářství je společenskou oblastí fungování – oblastí výměny pracovních výkonů a peněz 
v rámci institucionální kooperace. Je spojeno s alokací hospodářství statků a výkonů a jejich 
užití v příjmech. 
 
P. Ulrich68 naproti tomu připisuje v ekonomice primát etiky – jádrem tohoto pojetí je „homo 
eoconomicus“. 
 
Jakýmsi shrnutím různých pojetí je konstatování Karl-Hans Hartwig-a a Pual-a Welfens-e69, 
podle nichž je tržní hospodářství uspořádáním hospodářského „provozu“ (Verkehr) lidí mezi 
sebou. Základem tohoto hospodářského pohybu jsou situace jednání, která sledují zájmy lidí. 
V teoretických modelech je tento přístup vymezen jako jednání „homo oecenomicus“. Podle 
tohoto modelu je každý člověk racionálním egoistou, který vychází pouze z vlastních zájmů a 
nehledí na to, že může druhým škodit. I když tomu tak v praxi vždy není, z hlediska 
heuristiky70 má toto tvrzení hodnotu: je v kontrastu s představami o člověku jako andělovi, 
který sleduje pouze abstraktní cíle morálky, všeobecného dobra atp.. Pojetí vlastní 
zainteresovanosti – zájmu, je základem politické ekonomie! Jak jsem zmínil v jiných 
souvislostech, Adama Smith vybudoval „přirozenou“ teorii morálky (tedy „přirozenou 
morálku“, vlastní člověku; také morálku danou „přírodou), podle které lidé sledují maxima 
jednání71. V „průměru“(!) lze tedy počítat s tím, že rozumné jednání je takové, které 
uspokojuje zájmy („prudence“ – od prudent = wise, sensible, politic, judicious,  shrewd, 
discerning, careful, cautious, wary, vigilant, circumspect, discreet, provident, far-sighted, 
thrifly) a zároveň nepoškozuje práva ostatních (pohybuje se tedy v rámci nějakých - daných 
pravidlech společenství).  Takto orientované počínání je spojeno s určitou mírou blahovůle, 
laskavosti, vlídnosti, dobročinnosti atp. - tedy „Wohlwollen“ - (benevolence). Zájmy druhých 
se ohleduplně berou v úvahu s tím, že čím bližší je bližní (např. příbuzný), tím větší 
ohleduplnost (benevolenci) subjekt uvažuje. Novější ekonomická pojetí zvýrazňují v 
problémech rozhodování rozdíl mezi maximalizací užitku v určité situaci a – proti tomu – 
v určitých dispozičních (disponibilních) možnostech. Situace (Situativ) znamená jednat v určité 
situaci oportunisticky, čili subjekt upřednostňuje vlastní prospěch. Dispoziční (charakterní, 
zmocněné, použitelné, upotřebitelné, volně naložitelné, rozvržené – také „spirit“) či „čistě“ 
dispoziční jednání vychází z toho, že ve společnosti existují jedinci, kteří jsou egoisty – 
„osamělí, chudí duchem, protivní, zvířečtí“ (dle H. Hobbes-e: Leviathan, 1651).  
(Znovu si dovoluji připomenout – v trochu jiných souvislostech - úvahy  o „možnostech“ v 
práci W. R. Ashbyho, uvádějící zákony „nezbytné“ a „omezené“ variety. Jednou z možných 

                                                 
67 „Die Moral des Faktischen“ (Morálka skutečnosti) – v sv.1., str. 837, Wirtschftsehtik 
68  „Integrative Wirtschftsethik“, Bern – Wien 1997; v 1.sv. Wirtschftsehtik, str. 869 
69 Sv. 2 „Wirtschftsethik“, str. 218 
70 heuristika je naukou o „objevování“ a o metodách objevování. Souvisí se slavným zvoláním „heuréka“, 
slyšitelné v okolí Archimedova domu. Ten se koupal a objevil, že „těleso do vody ponořené vytlačuje …“ 
71 viz „Teorie mravních citů“ (2005) 
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interpretací těchto zákonů je: zákon nezbytné variety vymezuje nutný prostor pro chování 
systému, prostor, umožňující volbu; zákon omezené variety zužuje tento prostor chování tak, 
aby nemohlo dojít k rozpadu soustavy, k jakési absolutní svobodě volby chování systému. 
Systém je zde pojat jako teoretická konstrukce, daná vymezením prvků a vazeb mezi nimi a 
programy chování na „objektivní realitě“. V konkrétní realitě pak jde o prvky, vazby mezi 
nimi a programy chování  (reálné) soustavy). 
 
Dnešní svět (svět integrace, překračování hospodářských, kulturních, migračních atd. hranic) 
je světem, v němž ekonomické jednání stále více překračuje hranice jednotlivých států – 
mezinárodní obchod, migrace zaměstnanců a zaměstnavatelů atd. se staly velmi intenzivní a 
nabyly tak nové kvality. Tento jev není ovšem „vynálezem“ dneška: nastal – historicky – 
s rozvojem dělby práce, vznikem „dodavatelské soustavy“ vesnice na trh měst, s rozvojem 
peněžního hospodářství, vznikem mezinárodního obchodu nejen s  hedvábím a kořením, 
„krásnými“ předměty, ale i obilím, otroky atd.atd.. Nelze také pominout mnohá „stěhování 
národů“. 
 
Také pojetí „homo oeconomicus“ v dnešním pojetí (světě tzv. globalizace a tzv. multikultury) 
se posunuje a tradiční pojetí je kritizováno72. Tvrdí se např., že „homo-oeconomicus“ 
neoklasické teorie73 financí chybí volnostní stupeň pro možné etické či neetické jednání, takže 
odpovídající „modely netvoří také základnu pro diskuse o etice“.  
 
Pouze pro informaci uvádím, že pojetí „homo oeconomicus“ se nevztahuje jen k obecným a 
značně abstraktním chápáním a výkladům, ale také – na nižší rozlišovací úrovní – k tzv. 
procesům „makro-ekonomie“ a s ní spojenými „hospodářskými politikami“74. V ekonomickém 
mikro-sociálním pojetí hospodářství jsou soukromé domácnosti se svými vlastními 
rozhodovacími procesy nositeli vývoje ekonomického blahobytu a to díky paradigmatu 
„metodologického individualizmu“. Tyto domácnosti jsou reprezentanty „homo oeconomicus“. 
 
Také rozlišení vlivu mužského a ženského činitele v pojetí „homo oeconomicus“ bylo 
diskutováno a podle některých teoretiků se prokázalo jako zcela mylné. I když se „uznalo“, že  
ženy samozřejmě prokazují v životní realitě hraniční hodnoty mezi soukromým a 
podnikatelským stejné schopnosti a chování jako muži, mnohým toto poznání ještě „nedošlo“, 
i když je mnohé manažerky a podnikatelky „dávno“ v hospodářské (a i jiné) soutěži předběhly! 
 
„Homo oeconomicus“ je studován z mnoha dalších hledisek a sfér jeho existence. Zvláště dnes 
vyniká tento typ člověka ve sportovním dění resp. obchodu se sportovci. Vždyť sport se stal 
jedním z nejvýnosnějších obchodů a oblastí výdělků.  
                                                 
72 Viz  bohatá bibliografie k problematice teorie financí, finančního managementu atd. v 3. Svazku 
„Wirtschftsethik“; citace se strany 284 
73 neoklasická teorie hodnoty klade na první místo teorii alokace omezených zdrojů ve statické ekonomice. 
Odmítá pracovní teorii hodnoty ve prospěch subjektivní teorie určování cen na bázi poptávky a nabídky; 
rozdělování důchodů pod exogenním tlakem společenských sil je nahrazeno teorií rozdělování podle mezní 
produktivity, na místě teorie třídního konfliktu se uplatňuje idea harmonického ekonomického systému (viz 
McMillanův slovník, str. 257).  
74 Hospodářská politika vládnoucích vytváří institucionální prostředí hospodářské politiky: hospodářskou 
soustavu (typy uspořádání – tržně-cenové, koordinační-příkazové), odpovídají více či méně politické soustavě 
(stranám, polit.sílám), byrokracii, odrážejí vliv velkých sociálních skupin, nadnárodní a mezinárodní organizace, 
atd. – blíže – jak již připomenuto - viz Chr. Kliková - I. Kotlán: Hospodářská politika, Institut vzdělávání 
SOKRATES, Ostrava 2003.  
Učebnic a prací na téma makro- a mikro-ekonomie (velkých, tlustých, stručných, v barevnými  či jen „lacinými“ 
obálkami) je již bezpočet – v angličtině i v češtině. Nakolik se odlišují obsahově -  to není předmětem kritiky (de 
facto neexistuje!). 
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Zkoumání se nevyhnulo ani oblasti obecně prospěšných organizací, v nichž se také prosazuje 
„homo oeconomicus“. V této oblasti se etické hodnoty prosazují zvláště přímočaře – zejména v 
demonstracích cílů a prostředků pro dosahování cílů. 
 
„Homo oeconomicus“ byl, je a jistě bude vždy spjat s hospodářskou kriminalitou: vždyť právní 
či obecněji institucionální působení člověka „ekonomického“ přes různé pokusy právních 
prevencí a sankcí, kontrol atp. byl, je a bude spojen s mafiánstvím, klientilizmem, terorismem a 
dalšími jevy, které jsou součástí ekonomického a politického „pohybu“ společnosti. 
 
S „homo oeconomicus“ byl, je a bude spjat člověk pojatý jako „HOMO POLITICUS“: 
v klasickém pojetí politiky (viz myšlenky J. Schumpetera) je „člověk politický“ produktem 
demokracie, spojené s jeho úlohou občanů v boji proti byrokratům. V Dahrendorfově novém 
pojetí byrokrati vládnou, neboť mají speciální znalosti k plnění pravidel (zákonů) a stojí proti 
občanovi, který tyto znalosti nemá. Každý je „homo politicus“ – byrokrat i občan, ale 
podstatně se liší svými zájmy! 
 
Doporučuji, aby se problematika „Homo eoconomicus“ promítla do úvahu o „znalostní 
ekonomice“ – která konec konců se týká člověka! (Proto jsem si dovolil otázku člověka a 
„homo eoconomicus“ zde na této odborné konferenci připomenout i v souvislostmi s člověkem 
vůbec – tedy člověkem odpovědným75-neodpovědným, vzpřímeným fyzicky i mravně (s novým 
pohledem na svět i na obklopující smečky živočichů), člověkem  hrajícím si, pracujícím, 
válčícím,  také komunikujícím, agitujícím (i pro cokoli), hledajícím spojence, a také 
přemýšlejícím, i věřícím  – i pochybujícím, milujícím - nenávidícím, blouznícím, šaškovým a 
bláznivým, člověkem Fausta a Mefistofela76,  rivalitním77, atd. atd. až po nedávné představy o 
člověku nadčlověku (nacisty), „zvláštního ražení“ (dědice Lenina – stalinistu), „globalistu“ či 
„světového kapitálového fotbalistu“– to jsou jen některé charakteristiky tvora, který se navíc 
zabývá sám sebou, svým osudem, který chce předvídat, který podniká mnohé, aby byl skoro 
vším …. Někdy je zmiňován člověk „lidský“ - v rámci „nějakého“ pojetí humanizmu). 
 
Malé poznámky: varieta inovací a vzdělávání 
 
(1) Existuje nekonečně mnoho oblastí inovací – a zároveň nezbytností a omezeností inovací. 
Základním omezením často nebývají peníze, ale nedostatek myšlenek (fantazie). 
Naše ekonomika se rozvíjí na základě inovací v mnoha oblastech, převládají inovace 
materiální, v technikách a  technologiích, ve výrobě a službách (nikoli ovšem vždy v kvalitě 
služeb – např. u taxikářů, v pražských restauracích atd.atp.! Zde k inovacím teprve snad – díky 
růstu konkurence – dojde!). Nerovnoměrnost průběhu růstu „nezbytnosti“ i „omezení“ je 
evidentní. 

 
(2) Inovace ve vzdělávání probíhá také nerovnoměrně (na všech stupních školního i mimo- 
školního vzdělávání).  
                                                 
75 „Být člověkem, to znamená být odpovědným“ napsal Anoine de Saint-Exupéry v „Země lidí“ (BB art, 1953, str. 
103). Tento autor nerozlišil faktickou odpovědnost (tu měl na mysli, když se pral s otázkou života a smrti) od 
fiktivní odpovědnosti (žvanilů o odpovědnosti, kteří však ničím a nikomu neručí za závazek plnění závazků - 
povinností) 
76 Pojatých jako jednu osobnost s dvěma atributy, jak k údivu mnohých i samotného  J.W. Goetha  vyložil člen 
starobrněnského kláštera (německy píšící) dr. František Tomáš Bratránek („Výklad Goethova Fausta“, ODEON, 
1982) 
77 Jak o něm třeba píše Kurt Theodor Oehler v knize „Rivalität“ ( vyd.- C.H. Beck, Mnichov 2003). Rivalitu 
pojímá Oehler jako „součást sociálního jednání“: zvýrazňuje soupeření (rivalitu) i jako konstruktivní jednání  
k cestě úspěchu i jako destruktivní činitel v hospodářství (i politice). Rozlišuje konstruktivní a destruktivní rivalitu 
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Varieta „Nezbytnosti“ je dána nejen nutným, požadovaným, potřebným růstem 
konkurenceschopnosti a konkurenčnosti naší vzdělávací a badatelské soustavy, ale také 
„splácením úroků z minulých dob (od Rakouska až po dnešek). „Omezená varieta“ je dána 
lidmi – vzdělavateli, jejich vzděláním, jejich přípravou počínaje pedagogickou fakultou až po 
Akademii věd – tedy historickým vývojem, tradicemi, dogmaty, setrvačností, věkovými 
parametry, financemi, vybavením, budovami atd.atd. 
 
Oč také jde? Znalá společnost nebo znalostní společnost? Znalostní ekonomika nebo 
ekonomika založená na znalostech? O jaké znalosti jde? 
 
Studie rakouské hospodářské komory – informace zveřejněná v Lidových novinách 3. února 
2006 – uvádí, že Česko je národ vzdělanců. Argument: podíl středoškoláků a vysokoškoláků 
v celkové populaci řadí Česko na druhé místo hned za Estonskem. Rakušané jsou až na šestém 
místě. U nás je 21,5 % občanů se základním vzděláním, 68,8 % absolventů středních škol a 
učilišť a 9,6 % vysokoškoláků. 
 
Uvedené noviny píší, že „pro české odborníky byl průzkum potěšující. Praha se dokonce stala 
středoevropským centrem vzdělanosti“. V Praze je totiž pouze 13,6 % občanů se základním 
vzděláním, středoškoláků 64,8 % a vysokoškoláků 21,6 %. 
 
Měl by Učitel národů radost? Vždyť tolik myšlenek odkázal dnešní Evropě78, a tak málo se 
z jeho myšlenek uskutečnilo – zejména z hledisek vzdělávání a souběžné výchovy (ke 
slušnosti!). 
Boloňská deklarace stanovila „upevnit evropský prostor vysokoškolského vzdělání“. 
Sorbonská deklarace vypracovala proces „hramonizace výstavby Evropského systému 
vysokého školství“.  
 
Hospodářské noviny citují Handelsblatt – Christophera Mohra (18. dubna 2006) a upozorňují 
že „top manažeři sázejí na top školy“. Němci míří za vzděláním do zahraničí, zejména do 
Francie, Švýcar, Španělska a do Anglie. Ale i německé vysoké školy se snaží: například 
mnichovská či frankfurtská škola. I škola v Lipsku se snaží. U nás pracují některé organizace 
na „vytvoření systému statistických ukazatelů pro hodnocení vzdělávacího systému“ – této 
práce se účastní 3 300 odborníků – týká se základních a středních škol. 
 
International Education Society Ltd. (s centrem v Londýně a s pobočkou v Brně) certifikuje 
vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy, gymnazia, učiliště, základní školy s cílem 
aby absolventi těchto škol mohli získat „mezinárodní certifikát“ (již vydali přes 17 tisíc 
certifikátů). Naše školy jsou také certifikovány. 
 
Ale: ve všech hodnoceních převažují kvantitativní ukazatele! Kvalita vzdělávání (u vysokých 
škol) není ignorována pouze v Německu, Španělsku, Itálii a ve Švýcarsku! Kromě velmi 
složitého hledání základny pro porovnání brání ještě „něco“ pro hodnocení kvality vzdělávání 
na vysokých školách a na jednotlivých fakultách či dokonce na katedrách? Jistě, jistě, jistě – 
jen ty lidské vlastnosti, spojené také s vymezením „homo eoconomicus“, „člověka ješitného“, 
„všeznalého“ a má vliv také pojetí „znalostní ekonomiky“ a „znalostní společnosti“. To už je 
ale nadměrná provokace – snad si to ale člověk, který už nikam neaspiruje, může „dovolit“. 
Račte odpustit!).  

                                                 
78 Pavel Floss: „Poselství J.A. Komenského současné Evropě“, (Soliton, 2005) 
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Závěr 
 
Vývoj poznání je nekonečný, vzdělávání, skromnost a cílevědomost člověka determinuje tento 
vývoj. Vývoj má svá historická a jiná omezení, ale zároveň má vytvořené cesty k nezbytně 
dalšímu poznání.  
 
Takové konference, jakou je konference o znalostní ekonomice, patří mezi prospěšné a 
podnětné konference, protože je součástí hledání. Nutí k přemýšlení, i když mnohé přemýšlení 
je třeba jen cestou, která nevede k „lepšímu“ světu a uskutečnění „ideálů“. 
 
Na závěr mi dovolte připomenout významnou stať Olafa Storbecka z Handelsballatu, 
publikovanou Hospodářskými novinami dne 15. května t.r. pod názvem „Dokáží ekonomové 
otevřít plechovku“ čili „Vtipy o ekonomických teoriích“. Tuto významnou stať doporučuji 
všem ekonomům, kteří také kladou otázku, kdy dojde ke zvýšení úrovně teorie a zejména 
k lepší hospodářské situaci. Odpověď zní – dle autora zmíněné statě „ve druhém pololetí“, ale 
nevíme, v kterém roce“! V podobném duchu – již nikde nepublikovaném, mi odpověděl jeden 
bývalý náměstek jednoho ministerstva a dnes ministr jiného ministerstva, na otázku, jakou 
hospodářskou politiku máme: odpověděl „101 ku 99“. Tedy až dostane některý z poslanců 
chřipku a nebude v poslanecké sněmovně přítomen, asi se politika změní“. My mladí optimisté 
však neztrácejme naději – rozum a vzdělanost nikdy nezvítězí! 
 
Děkuji za pozornost. 
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Strategie rozvoje vysokých škol – dlouhodobé záměry 
Josef Beneš, Ministerstvo školství, mládeže a výchovy 
 
Základní procesy 
Mezinárodního charakteru 
• Boloňský proces 
• Lisabonská strategie 
 
Základní strategické materiály 
– Dlouhodobý záměr ministerstva na období 2000 – 2005 (2000) 
– Bílá kniha (2001) 
– Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 – 2008 (2003) 
– Koncepce reformy vysokého školství (2004) 
– Strategie hospodářského růstu ČR (2005) 
– Základní dokumenty Boloňského procesu (Berlín 2003 a Bergen 2005) 
– Role univerzit v Evropě znalostí (EK, 2003) 
– Strategie rozvoje terciárního vzdělávání 2000 – 2005 (1999) 
– Mobilizace evropského intelektuálního potenciálu – jak umožnit univerzitám, aby plně 

přispěly k naplnění Lisabonské strategie (EK, 2005) 
– Dlouhodobý záměr MŠMT 
– Dlouhodobé záměry VŠ  
 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti 
pro oblast vysokých škol na období 2006 – 2010 
• Co je DZ a čeho se týká 
• Jak vznikal DZ na období 2006-2010 
 * MŠMT, ČKR, RVŠ, VOS, úřad vlády 
 * vazba na projekt OECD „Tematická zpráva o terciárním vzdělávání“ 
 * SWOT analýza  
• Co je v DZ nového oproti minulosti 
• Struktura DZ 
• Cíle, opatření 
• Financování  
• Souhrn kvantifikovaných a dalších cílů 
 
Co je DZ MŠMT pro oblast VŠ 
• Definuje hlavní úkoly rozvoje vysokého školství v následujícím období (2006-2010), které 

odpovídají státní vzdělávací politice  
• Zaměření:  veřejné VŠ, soukromé VŠ, státní VŠ, částečně celý terciární sektor 
• Vysokoškolský zákon 

– MŠMT: zpracovat, každoročně aktualizovat a zveřejnit DZ 
– DZ náleží k faktorům rozhodným pro výši dotací veřejným VŠ 
– Navazují DZ jednotlivých VŠ, aktualizace  

• Nástroje MŠMT 
– Financování normativní, nenormativní, programové, VaV 
– Zajišťování kvality nepřímo – nezávislá AK 

 
Co je v DZ nového oproti minulosti 
• Hodnotová orientace 

– Kvalita a excelence činností 
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– Internacionalizace 
– Kvalita a kultura akademického života 
– Otevřenost 
– Konkurenceschopnost 

• Posuny: 
– Kvantita  → Kvalita 
– Vstupy  → Výstupy 
– Normativní → Nenormativní 
– Uniformita → Diverzifikace 
– Výuka  → Výzkum 

• Kvantifikované cíle 
• Uvedeny nástroje MŠMT k dosažení cílů 
 
Struktura DZ 
• Úvod 
• Cíle a úkoly 

– struktura diverzifikace programů a institucí 
– přístup ke vzdělání, absolventi, zaměstnatelnost 
– kvalita studia a studentů 
– internacionalizace studia 
– financování, výzkum a vývoj 

• Priority 
– internacionalizace 
– kvalita a excelence akademických činností 
– kvalita a kultura akademického života 

 
Cíle a opatření I 
• Internacionalizace 

– dostatečné možnosti studia v cizích jazycích  
– jazyková vybavenost pracovníků VŠ 
– mezinárodní vzdělávací programy 
– mobilita studentů a akademických pracovníků 
– společné studijní programy (joint degree, double degree)  
– ECTS, dodatek  k diplomu bez poplatku 
– mezinárodní spolupráce ve VaV 

 
Cíle a opatření II 
• Kvalita a excelence akademických činností 

– kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků 
– prostupnost systému, rozšíření přístupu ke vzdělávání, CŽV 
– rovné příležitosti ve vzdělávání a poradenství 
– zaměstnatelnost absolventů, spolupráce VŠ s regionem, propojení teorie a praxe a 

spolupráce s odběratelskou sférou 
– rozvoj VaV, posílení vazby mezi vzdělávací a výzkumnou činností 
– řízení a integrace VŠ 
– infrastruktura VŠ  
– infrastruktura výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni 
– dostupnost informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury 
– hodnocení kvality 
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Cíle a opatření III 
• Kvalita a kultura akademického života 

– sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 
– znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na vysokých školách  
– mimořádně nadaní studenti 
– partnerství a spolupráce 
– kultura vzdělávacího a výzkumného procesu 
– spolupráce vysokých škol s absolventy 
– ubytovací a stravovací služby vysoké školy 

 
Aktualizace dlouhodobého záměru 
Realizace cílů DZ v roce 2007 
• Východiska 
 * hodnocení DZ 
 * předběžné závěry z mise expertů OECD 
• Priority aktualizace - v souhlase s DZ – ponechány širší, aby si školy mohly vybrat - 

profilace  
• Rozvojové programy  - cíle 
 * motivace k odstraňování slabých a posilování silných stránek  
 * integrace činností založená na SWOT analýze  

* nová formální procedura rozdělování finančních prostředků – centralizované a 
decentralizované aktivity 

 * ne spoluúčast, ale oponentní nebo vyhodnocovací řízení  
 
Implementační schéma – přehled (1) 
Mezinárodní politika (EU) - materiály strategického charakteru 

• Státní politika (Národní politiky) 
 * výzkumu 
 * vzdělávání – Bílá kniha, Rozvoje lidských zdrojů 

• Materiály koncepčního charakteru 
 * koncepce reformy vysokého školství 
 * Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání na rok 2006-2010 

• Materiály operativní 
 * Aktualizace DZ 
 * Rozvojové programy 
 
Implementační schéma – přehled (2) Realizace Dlouhodobého záměru 
Metodika rozpočtu 

• Ve výzkumu 
• Ve vzdělávání 
• „Služba společnosti“  

Podpora z evropských fondů (ERDF, ESF)návazně na státní politiku 
• Operační programy 

 * ve výzkumu 
  ** Výzkum a vývoj pro inovace 
  ** Podnikání a konkurenceschopnost 
 * ve vzdělávání 
  ** Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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Vraťme kyvadlo zpět do rovnovážné polohy 
doc. Ing. Josef Průša, CSc., rektor Západočeské univerzity v Plzni 

 
Liberalizace ve vzdělávání, která nastala po roce 1990 kromě výrazně pozitivních změn, 
sebou přinesla i některé problémy. Mezi ten nejvýznamnější patří, zejména tzv. kyvadlovým 
efektem vzniklý, malý zájem veřejnosti o studium přírodovědných a technických oborů. 
 
Před rokem 1989 byly totiž proporce oborů vzdělávání určovány direktivně systémem 
směrných čísel s cílem administrativně zajistit potřeby národního hospodářství v tehdejší 
struktuře. Současná struktura národního hospodářství je významně jiná směrem k posilování 
terciárního sektoru (služby a řemesla) na úkor zejména primárního (zemědělství, těžba 
surovin) a sekundárního (zpracovatelského). Z toho bylo odvozeno, že potřeba vzdělaných 
odborníků v technických oborech klesá. Tento skepticismus podpořilo také to, že počátkem 
devadesátých let došlo k významným změnám ve skladbě průmyslových podniků. Řada 
velkých zanikla nebo se výrazně zmenšila. Tento stav částečně přetrvává, i když se na trhu 
práce situace, díky restrukturalizaci a to i zásluhou nových, hlavně zahraničních investorů, 
výrazně změnila a v některých povoláních již poptávka zaměstnavatelů o kvalifikované 
profese výrazně převyšuje nabídku poskytovatelů vzdělání. Tento problém je nutno řešit 
komplexním přístupem. 
 
Motivaci žáků a jejich rodičů k tomu, aby si zvolili jako svou životní dráhu technickou 
profesi, je nutno podpořit řadou navzájem se doplňujících aktivit škol všech stupňů a jejich 
partnerů: podniků, krajů i obcí. 
 
Klíč k řešení je nutno hledat v následujících směrech: ve zkvalitnění aktivní poradenské 
činnosti při volbě povolání na škole (výchovné poradenství), ve spolupráci s představiteli obcí 
a krajů (jako se zřizovateli škol) a s  budoucími zaměstnavateli. Významnou roli musí sehrát 
média a úřady práce.  
 
Každá školská instituce, která vychovává své absolventy pro trh práce, musí mít zájem na 
tom, aby se na něm co nejlépe uplatnili. K tomu, aby to bylo maximálně efektivní, je nutností 
vzdělávacích institucí reflektovat potřeby a poptávku odběratelů. Spolupráce je tedy nutná a 
potřebná oboustranně. Zejména v technických oborech dochází k největšímu rozdílu mezi 
poptávkou, která stále roste a nabídkou, která je závislá na zájmu veřejnosti. 
 
Rozeberme nyní podrobněji role jednotlivých účastníků tohoto procesu: 
 
Rodina: rodičovská veřejnost je výrazně závislá na dostupných informacích. Tyto informace 
poskytují jak sdělovací prostředky (situace se postupně lepší, aktivity jako Věda na ulici, či 
televizní spoty České hlavy jsou příslibem), tak příbuzní či známí (zde zejména zkušenosti 
z okolí, které jsou pro volbu povolání mnohdy rozhodující), významnou roli by měla sehrát 
zejména poradenská činnost škol. 
 
Škola (předchozí): tzv. výchovnému poradenství není věnována ze strany škol taková 
pozornost, jakou by si zasloužilo. Zejména personální obsazení, kdy v řadě případů je 
výchovným poradcem učitel v důchodovém či předdůchodovém věku často bez nutných 
informací a nutného entuziazmu, nebo naopak nastupující učitel bez potřebných zkušeností. 
Problémem v tomto smyslu je i v některých případech nechuť spolupracovat s institucemi, na 
něž by absolventi měli nastoupit. Nesprávně je i chápaná právní subjektivita, která vede 
k jakémusi vyčlenění z vlivu okolního prostředí. 
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Škola (následná): je v zájmu každé školy, od učilišť po fakulty vysokých škol aktivně 
působit na žákovskou i rodičovskou veřejnost. A to prostřednictvím sdělovacích prostředků, 
osobní účastí na akcích škol předchozích, akcemi pro veřejnost, permanentními akcemi pro 
ředitele a výchovné poradce, dny otevřených dveří atd. Zájem o technické a přírodní vědy je 
nutno začít pěstovat v co možná nejranějším věku. V poslední době ve světě vznikají a věřím, 
že i v České republice vzniknou, tzv. Technorámy. To jsou interaktivní technická muzea, 
která kromě pasivních exponátů obsahují i takové, s nimiž je možno si „hrát“. Ty jsou 
orientovány na různé věkové skupiny dětí a mládeže s jediným cílem, vzbudit již v raném 
věku zájem o přírodní a technické obory. Součástí těchto zařízení jsou i přednáškové 
místnosti a prostory, kde mohou zájemci sami aktivně, pod vedením odborníků, realizovat své 
první nápady. V Plzni již v minulém roce vznikla obecně prospěšná společnost, jejímiž 
zakladateli jsou ZČU a ŠKODA holding a.s. Bude využita budova v rámci areálu Škodovky, 
která se nyní pro danou potřebu upravuje. Scénář je zpracováván pracovníky a studenty 
univerzity. S otevřením se počítá v průběhu roku 2007. 

 
Obec, kraj: obce a kraje jsou zřizovateli škol základních, resp. středních. Kromě toho mají 
významnou roli i v zabezpečování zaměstnanosti. Z těchto důvodů musí aktivně působit jak 
směrem k veřejnosti, tak i ve spolupráci se všemi účastníky tohoto procesu 
k zaměstnavatelům. Kromě obecné péče o mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením, 
je to i ovlivňování struktury povolání podle potřeb obce či regionu. Svůj vliv by měly uplatnit 
ve vztahu k managementům škol ve své působnosti, zejména na kvalitu výchovného 
poradenství. 

 
Zaměstnavatelé: zaměstnavatelé po určité době tápání, způsobené restrukturalizací, nyní 
v řadě případů jednak zvyšují poptávku po kvalifikovaných pracovních silách všech úrovní a 
ve vlastním zájmu se i procesu motivace účastní aktivně. Jedná se např. o umožňování praxí, 
podporu při zabezpečení vybavení učilišť a škol, motivování formou stipendií apod. Zde je 
možno jmenovat např.: aktivitu IQ AUTO, podporovanou Sdružením automobilového 
průmyslu, nebo stipendia pro studenty z fondu v rámci Fóra průmyslu a vysokých škol, Ceny 
Siemens,Škoda a další. 

 
Úřady práce: úřady práce mají v tomto procesu nezastupitelnou úlohu. Jejich základním 
úkolem je analyzovat stav zaměstnanosti ve spádové oblasti a spoluvytvářet podmínky pro 
jeho optimalizaci. K tomu mají nejen personální vybavení, ale i určité finanční prostředky. 
Tyto prostředky lze využít mj. k analytickým studiím, jejichž výsledky mohou sloužit jako 
podklad pro zpracování strategií škol tak, aby se optimalizovala nabídka podle situace na trhu 
práce. 
 
Stát: v neposlední řadě je zde stát jako významný účastník tohoto procesu. Na něm je 
vrcholově vytvářet podmínky, legislativní i materiální. Vzdělávání na všech úrovních musí 
tvořit soustavu, která ač diverzifikovaná musí vytvářet podmínky pro optimální 
zaměstnatelnost absolventů škol všech úrovní. Není totiž nic zhoubnějšího než ztráta 
motivace po té, když absolvent nemůže nalézt uplatnění na trhu práce, kdy vedle nepříznivých 
dopadů na životní úroveň, nedojde k vytvoření pracovních návyků, vytvoří se jejich závislost 
na sociálních dávkách, nezaměstnaný se stane klientem sociálního státu a tuto situaci 
reflektuje postupně jako normální stav. V současné době je v proudu diskuse o významných 
změnách směrem k podpoře všeobecného vzdělání na středních školách na úkor vzdělání 
odborného. Jsou pořádány semináře a kulaté stoly s sugestivními názvy jako: „Budeme 
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montovnou nebo mozkovnou“ apod. Tyto jistě sugestivní názvy, bez hlubšího rozboru 
v široké veřejnosti mohou nalézt odezvu. Jde o to, zda žádanou. 
 
Myslím si, že podpora všeobecného vzdělání je správná, pokud jde o komparaci se středním 
odborným školstvím (zejména se středními průmyslovými školami). Na druhé straně však 
nelze provádět úpravy na úkor  učňovského školství. Populisticky jsou někdy SOU a OU 
stavěny do role něčeho, co není zcela žádoucí. Osobně chápu, že jejich absolventi nejsou 
primárně (alespoň ihned) předurčeni k vysokoškolskému studiu, ale nedostatek 
kvalifikovaných dělníků je stejně zhoubný jako nedostatek odborníků jiných. Situace v České 
republice byla vždy chápána jako prostředí, kde je možno ve všech oborech nalézt odborníky 
vysoce kvalifikované, a to na všech úrovních. V současné době však jsme svědky toho, že 
nové firmy, často zahraniční, investující v ČR právě z tohoto důvodu, obtížně však nalézají 
dostatečně kvalifikované a kreativní odborníky jak v řemeslech, tak i v dalších profesích. To 
je nebezpečné z řady důvodů. Mohli bychom se pro investory stát méně zajímavými než země 
na východ od nás. Je nutno se o kvalifikační strukturu starat vyváženě. 

   
Závěr: vzdělávací soustava není samoúčelnou strukturou, ale musí plnit zadání, která zajistí 
prosperitu země (nebo soustátí, jakým je EU). V období po r. 1989 se kyvadlo vývoje, asi 
logicky, vychýlilo směrem k humanitním oborům. V současné době je snahou toto kyvadlo 
vrátit nikoli zpět, ale do rovnovážné polohy. Existuje totiž reálné nebezpečí, že investoři, 
zejména zahraniční, budou pokračovat dále na východ. Zájem veřejnosti, zpracovávané 
zejména v první polovině 90.let minulého století totiž nereflektuje potřeby společnosti, ale 
svůj přístup ke vzdělání optimalizuje podle zcela jiných kritérií. Tento vliv bude velmi těžké 
eliminovat. Podporu motivace k volbě přírodovědných a technických oborů je nutno začít 
velmi záhy a soustředěným úsilím všech účastníků tohoto procesu. 
 
 
 
Nové šance vysokých škol ve znalostní společnosti 
doc. RNDr. František Ježek, CSc., prorektor Západočeské univerzity v Plzni 
 
 
1. Úvod 
Vysoké školy procházejí v České republice i na celém světě poměrně složitým vývojem. Od 
pojetí, které zdomácnělo v naší zemi v době nesvobody, totiž chápání vysokých škol jako ryze 
vzdělávacích institucí, se vysoké školy klopotně stávají i místy, kde se pěstuje výzkum 
a vývoj. Vysoké školy se ale navíc stávají místy veřejné služby, tedy poradenskými 
a konzultačními autoritami. Právě kombinace vzdělávací funkce s významným podílem na 
výzkumu a naplnění poslání z hlediska veřejné služby je zřejmě základním obrysem působení 
vysoké školy ve znalostní společnosti. Vysoká škola, je-li toho označení hodna, zajišťuje tedy 
jak „produkci“ vědění, tak i jeho intenzivní „difúzi“.   
 
2. Postavení vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje 
Vznešené cíle společnosti znalostí jsou v případě vysokých škol silně podmíněny právě 
podílem vysokých škol na tvůrčí činnosti, tedy zejména na jejich zapojení do výzkumu. 
V některých oborech je vhodné, aby vysoké školy byly účastníky i vývojových prací. Zásadní 
chybou by ale bylo, pokud z vysokých škol postupně mizel badatelský, tedy základní výzkum. 
Ten je totiž zásadní pro zajištění vzdělávací činnosti na aktuální úrovni dosažených poznatků 
a ve prospěch očekávaných budoucích aplikací. 
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Pro prostředí České republiky platí, že podíl vysokých škol na výzkumu je ve srovnání 
s vyspělými zeměmi velmi nízký. Podle [1] bylo na vysoké školy alokováno jen 14,8 % 
prostředků věnovaných v ČR na oblast výzkumu a vývoje. Průměr zemí EU-25 (tedy při 
zahrnutí nových zemí) je přibližně o 7 procentních bodů vyšší. Dopad této situace je ještě 
umocněn tím, že ČR vydává na oblast výzkumu a vývoje z veřejných a soukromých zdrojů 
výrazně méně než vyspělé země. Situace vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje není 
dobrá, ale trend je relativně pozitivní. Zejména v období 2002 – 2005 došlo k vytvoření, resp. 
posílení, řady významných výzkumných pracovišť na vysokých školách a došlo i 
k významnému zapojení do evropského výzkumného prostoru. Přesto otázka rychlého 
rozvinutí výzkumného potenciálu vysokých škol má pro ČR zásadní význam a podmiňuje 
uplatnění principů znalostní společnosti v naší zemi.  

 
Otázka konkurenceschopnosti je podle [2] a [3] významně závislá na kvalitě lidských zdrojů. 
Absolventi vysokých škol, kteří měli možnost za doby studia být v kontaktu s tvořivostí, 
s vědeckými metodami uvažování a třeba i zažít radost z takové činnosti, budou i mimo 
prostor výzkumu a vývoje v podstatně větší míře schopni analyticko myšlení. Právě tento 
argument pro posílení rozsahu výzkumu a vývoje na vysokých školách je vnímán 
v akademické obci jako nejsilnější. 

   
3. Regionální nerovnosti 
Přijmeme-li tezi, že kvalitní lidské zdroje a zásadní výsledky výzkumu jsou přirozenou 
základnou pro dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost země, pak podobně lze nahlížet 
na regionální strukturu, byť je jasné, že v moderním světě v případě lidských zdrojů a šíření 
poznatků nemusí být regionální struktura zcela určující.  

 
Na obr. 1 je uvedena podle [4] alokace zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje na území ČR. 
Zcela zásadní rozdíly v distribuci těchto prostředků se nepochybně projevují v úrovni 
nezaměstnanosti a v prohlubování sociálních rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. 
Z uvedených dat plyne ještě jedno zajímavé zjištění, totiž, že velmi nízké výdaje z veřejných 
zdrojů jsou v řadě lokalit kompenzovány výdaji soukromými.  
 

celkové veřejné celkové veřejné celkové veřejné
Hl. m. Praha 34,5% 58,3% 36,8% 60,9% 37,9% 58,0%
Středočeský kraj 25,8% 6,0% 21,6% 6,5% 20,6% 8,3%
Jihočeský kraj 2,9% 4,0% 3,2% 4,1% 3,3% 4,6%
Plzeňský kraj 2,8% 3,2% 2,2% 1,4% 2,4% 1,2%
Karlovarský kraj 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 0,2%
Ústecký kraj 1,5% 0,4% 1,9% 0,4% 1,5% 0,4%
Liberecký kraj 2,6% 0,8% 2,5% 1,3% 2,5% 0,9%
Královéhradecký kraj 2,2% 1,8% 2,4% 1,5% 3,4% 3,9%
Pardubický kraj 3,4% 0,8% 3,9% 0,9% 3,9% 0,8%
Vysočina 1,4% 0,0% 1,3% 0,0% 1,5% 0,1%
Jihomoravský kraj 10,6% 16,8% 10,8% 16,2% 11,3% 15,6%
Olomoucký kraj 3,0% 2,1% 2,8% 1,8% 3,0% 2,0%
Zlínský kraj 4,2% 2,7% 2,8% 1,3% 2,2% 0,5%
Moravskoslezský kraj 4,8% 2,9% 7,5% 3,4% 6,3% 3,6%

Kraje (region NUTS 3) / 
druh výdaje

2002 2003 2004

 
 Obr. 1 Regionální distribuce zdrojů pro VaV (dle [4], zdroj dat ČSÚ) 
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Tým Sociologického ústavu AV pod vedení prof. P. Matějů přišel s tvrzením, že náš 
vzdělávací systém je velice selektivní a že neposkytuje rovné šance na terciární vzdělávání. 
Ze statistického šetření se skutečně ukazuje, že šance na získání vysokoškolského vzdělání 
má vysokou míru korelace se vzděláním rodičů (v daném výzkumu konkrétně matky). Toto 
zjištění lze však interpretovat i jako vysokou míru závislosti šancí k získání vysokoškolského 
vzdělání na místě, v němž rodina žije. Vysoká koncentrace vzdělávacích a výzkumných 
kapacit do hlavních metropolí (Praha, Brno) je nezdravá a negativně ovlivňuje řadu dalších 
ukazatelů (nezaměstnanost, průměrný výdělek apod.). 

  
4. Demografický vývoj 
Pro oblast vysokého školství je v současné době závažným ohrožujícím faktorem nezdravý 
demografický vývoj. Na obr. 2 je uvedeno stávající (rok 2003) věkové složení obyvatelstva 
v Plzeňském kraji a jeho prognóza pro rok 2023. Údaje pro celou ČR jsou velmi podobné. 
Nejvíce ohrožené lokality (Praha) dokáží krýt tento rozdíl přílivem osob z jiných lokalit. Je 
zřejmé, že se výrazně změní struktura populace a pro vysoké školy je nutná včasná změna 
strategie založená na skutečném naplnění konceptu celoživotního učení a na rozvoji výzkumu 
a vývoje. 

 
Obr. 2 Demografický vývoj v Plzeňském kraji (ČSU a vlastní doplnění) 

Prezenční forma 

Kombinovaná a distanční forma

Další a celoživotní vzdělávání,
rekvalifikace studiem 

Seniorské aktivity
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5. Nové šance 
Jaké nové šance tedy má vysoké školství? 

 
1. Rozvoj tvůrčí činnosti vysokých škol je podmíněn zvýšením podílu vysokých škol na 

prováděném výzkumu a na jeho aplikacích. Významnou podporu může tento trend získat 
v rámci financování z evropských fondů – viz [4]. Cílem by mělo být, aby na vysokých 
školách bylo využito nejméně 20 % všech prostředků věnovaných z veřejných a soukromých 
zdrojů na výzkum a vývoj. Důležité je, aby vysoké školy obstály i v kontaktu 
s inovačními potřebami průmyslu, veřejné správy apod.  

2. Vysoké školy jako centra celoživotního vzdělávání budou v podstatně větší míře 
reflektovat potřeby střední i seniorské generace. Postupné uplatnění distanční 
a kombinované formy vzdělávání snad již odstranilo negativní pohled na tuto formu 
vzdělávání. Zneužívání tzv. dálkového studia k rychlému a mnohdy formálnímu doplnění 
kvalifikace pro vedoucí pracovníky a další prominenty by snad mělo být již ponecháno 
jako memento minulého režimu. Ve strukturovaném modelu studia se navazující 
magisterské programy, ale i programy bakalářské, mohou stát nástrojem včasné 
rekvalifikace (tedy bez ztráty zaměstnání) pracovníků, jejichž kvalifikace vyhasíná. 
Pozitivní je, že již dnes vysoké školy nabízejí a kvalitně realizují programy pro seniory. 
Odhaduje se, že tzv. univerzit třetího věku se účastní více než 20 tis. osob. Podle 
průzkumů lékařů jde i o významný prostředek ke snižování výdajů na zdravotnictví 
(„účastník univerzity třetího věku jde raději na přednášku než k lékaři“). Velký dluh je na 
straně vysokých škol v současné době v práci s absolventy, resp. v podpoře klubů 
absolventů jako – mimo jiné - významného zpětnovazebního nástroje při konstrukci 
studijních plánů apod. 

3. Vysoké školy jako centra veřejné služby jsou institucemi zaměřenými nejen na 
vzdělávání, ale i na podporu zejména malých a středních podniků a jednotlivých občanů. 
Pro státní a veřejnou správu mohou vysoké školy v daleko větší míře znamenat expertní 
zázemí. Za překážku je možné považovat kromě jiného i některé zákony, které takovou 
součinnost nepodporují (daňově uznatelné náklady na výzkum zadávaný vysokým školám 
dosud nejsou realitou). 

4. Využití mezinárodní spolupráce v rámci evropského prostoru vzdělávání a výzkumu. 
Neopakovatelnou příležitostí, která řeší i problémy regionální nevyváženosti, je nové 
programové období strukturálních fondů pro období 2007 – 2013 – viz [4]. Pro ČR ovšem 
tato velká výzva přichází v době prvních větších problémů plynoucích z demografického 
vývoje. Je na politické reprezentaci země, ale i na pracovnících vysokých škol, aby v roce 
2013 byla ČR prosperující a standardní zemí s ekonomikou založenou na znalostech, a to i 
díky mimořádné injekci z evropských fondů. 

 
6. Závěr 
Význam vysokých škol nebyl zřejmě nikdy tak zásadní, jako je tomu nyní. Závislost 
konkurenceschopnosti země v evropském prostoru na vzdělání obyvatel a na schopnosti 
výzkumu produkovat poznatky, které nacházejí často i bezprostřední praktické uplatnění, je 
pro většinu autorit zřejmá. Nové šance zřejmě cítí zejména vysoké školy působící mimo 
metropole a je zajímavé, jak negativně jsou jejich snahy často chápány a komentovány. 
Kvalitní využití uvedených příležitostí ovšem zásadním způsobem mění požadavky na 
strategické řízení v oblasti vzdělávání a výzkumu a vývoje i na správu jednotlivých vysokých 
škol. Přechod k ekonomice založené na znalostech nemůže být založen na improvizaci. 
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Příprava a další vzdělávání pro kvalifikačně náročné profese 
Ing. Věra Czesaná, CSc., Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, Národní 
vzdělávací fond  
 
Pro rozvoj konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky je klíčové, jaká je kvalita 
pracovníků zaměstnaných ve znalostně náročných profesích a zda je tato kvalita dále 
rozšiřována a kultivována. 
 
Skupina kvalifikačně náročných profesí je pro potřeby této analýzy vymezena s využitím 
Canberrského manuálu, který definuje lidské zdroje ve vědě a technologiích (Human 
Resources in Science and Technology – HRST Occupations). Zahrnuje především 
pracovníky v povoláních KZAM 2, tj. vědecké a odborné duševní pracovníky. S určitým 
zjednodušením lze tuto kategorii pracovníků spojit s činnostmi souvisejícími s výzkumem, 
aktivní produkcí inovací a zajišťováním jejich realizace a aplikace. Dále sem patří široká 
kategorie technických profesí KZAM 3, tj. techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a 
pracovníci v příbuzných oborech. Pracovníci této kategorie provádějí většinou technické a 
příbuzné úkoly spojené se vstřebáváním výsledků výzkumu, šířením technologického 
pokroku a udržováním technické úrovně procesů apod. (patří sem však i zaměstnání spojená 
na této úrovni se zdravotnickými službami a vzděláváním).  
 
Vedle těchto dvou profesních skupin byly mezi kvalifikačně náročné zařazeny i profese 
spojené s výkonem řídících činností a činností v oblasti legislativy, tj. zákonodárci, vedoucí a 
řídící pracovníci (KZAM 1). Výkon těchto profesí ovlivňuje kvalitu fungování institucí, 
úroveň legislativního prostředí, efektivnost chodu podniků apod., a tím je úzce spojen s mírou 
využití kvalitativních faktorů konkurenceschopnosti v ekonomice. 
 
Tyto skupiny povolání tvoří více než jednu třetinu z celkového počtu zaměstnaných 
v České republice. Skupina vědeckých a odborných duševních pracovníků (KZAM 2), kteří 
jsou především nositeli rozvoje znalostní ekonomiky, zahrnuje 10,7 %, nejčetnější je skupina 
KZAM 3 – techničtí pracovníci, která tvoří 20,3 % a skupina vedoucích pracovníků a ředitelů 
zahrnuje 6,6 % z celkového počtu zaměstnaných. 
 
Kvalifikační vybavenost těchto pracovníků je vyšší než u ostatních profesí, avšak ve 
srovnání se zahraničím značně zaostává. Dokládají to výsledky šetření Labour Force Survey, 
které probíhá ve všech evropských zemích a je metodicky koordinováo Eurostatem. Míra 
zaostávání jednotlivých podskupin vůči evropskému průměru se podstatně liší.  
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Relativně nejméně pokulhává kvalifikační úroveň českých řídících pracovníků (KZAM 1) 
oproti jejich evropským protějškům. Vysokoškolsky vzdělaní tvoří v ČR přes 35 % této 
skupiny, což je sice méně než v ostatních zemích, ale je to srovnatelné s úrovní např. 
Rakouska a Švédska (viz graf 1). Podstatně větší zaostávání kvalifikační úrovně se projevuje 
ve skupině technických pracovníků (KZAM 3). Ve většině vyspělých zemí je podíl terciárně 
vzdělaných techniků více než dvojnásobný ve srovnání s ČR. Obdobně slabá kvalifikační 
úroveň technických pracovníků se projevuje i v dalších nově vstupujících zemích jako je např. 
Polsko a Maďarsko. 
 
Velmi problematická je kvalifikační struktura výzkumných a vědeckých pracovníků  
(KZAM 2). V ČR pracuje v těchto povoláních pouze 68,2 % vysokoškoláků na rozdíl od 
vyspělých zemí, kde tento podíl většinou dosahuje 80 % a více, např. Polska nebo Maďarska, 
kde tvoří vysokoškoláci více jak 90 % pracovníků v této skupině. Polsko má přitom velmi 
podobnou celkovou vzdělanostní strukturu. Také např. Rakousko, které má sice nízký podíl 
skupiny KZAM 1, 2, 3 podobně jako ČR, avšak má mnohem příznivější vzdělanostní 
strukturu jak ve skupině KZAM 2, tak i KZAM 3.  
 
Naopak výhodou ČR zůstává zanedbatelný podíl osob se základním, kteří i v některých 
vyspělých zemích tvoří dost významnou část pracovníků ve skupinách kvalifikačně 
náročných činností (např. v Belgii 15 % skupiny KZAM 1 a 15 % skupiny KZAM 3; 
ve Francii  18 %  skupiny  KZAM 1 a 14 % skupiny KZAM 3).  
 
Graf 1: Vzdělanostní struktura zaměstnaných v kvalifikačně náročných profesních skupinách  

Vzdělanostní struktura všech zaměstnaných a v profesních skupinách KZAM 1,2,3 u vybraných evropských států (2. čtvrtletí 2004)
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Pramen: Labour Force Survey, EUROSTAT 2005 
 
Další vzdělávání pracovníků kvalifikačně náročných profesí 
Nižší úroveň vzdělání může být kompenzována v průběhu pracovního života průběžným 
doplňováním a rozšiřováním potřebných znalostí. Tyto lze získat buď v rámci vzdělávacích 
programů škol ukončených příslušným certifikátem (tzv. formální vzdělávání) nebo 
absolvováním kratších odborných kurzů ať již na pracovišti či mimo něj (neformálním 
vzděláváním) nebo samostudiem (informálním vzděláváním).  
 
Účast ve formálním vzdělávání pracovníků KZAM 1, 2, 3 v ČR je sice o něco vyšší než je 
tomu u zaměstnaných jako celku, avšak v evropském žebříčku jsou tyto skupiny na jedné 
z nejhorších pozic a jejich účast ve školních vzdělávacích programech dosahuje pouze 2,3 %. 
Zásadní problém ČR spočívá v tom, že na rozdíl od ostatních zemí mají zaměstnaní ve vysoce 
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kvalifikačně náročných profesích často pouze středoškolské vzdělání, které si většina z nich 
nesnaží dále zvýšit a dosáhnout terciární úrovně. Příčinou tohoto stavu může být jak 
nedostatečná osobní motivace, tak i neexistující pobídky ze strany zaměstnavatelů. Negativní 
vliv sehrává i nedostatečná otevřenost, zejména terciárního sektoru školského systému vůči 
potřebám dospělých studentů a nedostatečná nabídka různých forem distančního studia, které 
by lépe umožnilo skloubit studium a práci.  
 
Srovnáme-li účast v kurzech neformálního vzdělávání pracujících KZAM 1, 2, 3 a všech 
zaměstnaných, rozdíly se ve většině evropských zemí pohybují v průměru kolem 10 % ve 
prospěch vysoce kvalifikovaných pracovníků. Rovněž v ČR je účast pracovníků KZAM 1, 
2, 3 v neformálním vzdělávání vyšší oproti všem zaměstnaným. Na druhé straně je třeba si 
uvědomit alarmující fakt, že tři čtvrtiny této skupiny pracujících ve vysoce kvalifikačně 
náročných činnostech se v ČR nezúčastnilo žádného kurzu neformálního vzdělávání. Rovněž 
z hlediska mezinárodního srovnání se tato skupina pracujících v ČR účastní neformálního 
vzdělávání podstatně méně než je průměr zemí EU, a to jak ve srovnání s EU-15, tak ve 
srovnání s EU-10.  
 
Graf 2: Míra účasti pracovníků kvalifikačně náročných profesí v jednotlivých formách 
dalšího vzdělávání (v %) 
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Pramen: Labour Force Survey – AHM, EUROSTAT 2005.  
 
Účast na aktivitách informálního vzdělávání sledované skupiny zaměstnaných je v ČR nižší 
(43 %) než je průměr vyspělých zemí EU-15, ale i EU-10 (kolem 54 %). Velmi nepříznivá 
je skutečnost, že přes 57 % těchto odborníků se vůbec nevěnuje sebevzdělávání s využitím 
odborných knih, časopisů, přednášek, atd., a tedy nedostatečně sleduje vývoj, který se 
odehrává v rámci jejich profese.  
 
Příprava odborníků pro kvalifikačně náročné profese 
Pro zvyšování podílu kvalifikačně náročných profesí a rozvoj kvalifikačně náročných činností 
je nezbytné, aby vzdělávací systém v dostatečné míře produkoval terciárně vzdělané mladé 
lidi a připravoval odborníky pro špičkové profese. Rozsah jejich přípravy lze vyjádřit pomocí 
počtu absolventů terciárního vzdělávání na 1000 obyvatel ve věku typickém pro 
absolvování tohoto vzdělání (20–29 let). V České republice tato skupina absolventů zahrnuje 
absolventy vyšších odborných škol, bakalářských, magisterských a doktorských programů 
vysokých škol.  
 
Zdroje pro příliv mladých odborníků do kvalifikovaných profesí nejsou v ČR dostačující. 
Zatímco průměrný počet absolventů terciárního studia v zemích EU se pohyboval kolem 53, u 
nás to byla pouhá polovina, tj. kolem 28. Předstihly nás výrazně i země jako Slovensko, které 
ještě nedávno vykazovaly stejné charakteristiky. Rovněž z hlediska tzv. očekávané délky 
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terciárního vzdělání, která v ČR dosahuje 1,9 roku, je ČR na jednom z posledních míst 
v rámci skupiny zemí OECD (průměr OECD je 2,8).  
 
Tabulka 1: Počet absolventů všech oborů terciárního studia  a podíl absolventů doktorského 
studia  
 Terciární 

celkem1) Doktorské2)

CZ 28,3 1,0
EU-25 53,7 1,5
EU-15 58,2 1,5
Nejlepší výsledek 81,8 (IE) 2,8 (SE)

Poznámka: 1) počet absolventů terciárního studia na 1000 obyvatel ve věku 20–29 let, údaje za rok 2003; 2) 
podíl absolventů doktorských programů na skupině populace ve věku typickém pro absolvování tohoto stupně 
vzdělání, údaj za rok 2003 (v %). Pramen: EUROSTAT 2005; Education at a Glance, OECD 2005. 
 
Největším potenciálem pro vytváření a aplikaci nových vědeckotechnických poznatků jsou 
především absolventi přírodovědných a technických oborů. Přehled studijních oborů 
zařazených do přírodovědných a technických studijních oborů je obsažen v boxu 1. Evropská 
unie si vytkla jako jeden z cílů zvýšit do roku 2010 počet absolventů technických a 
přírodovědných oborů v průměru o 15 % ve srovnání s rokem 2000.  
 
Box 1 – Vymezení přírodovědných a technických studijních oborů  
(podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání - KKOV)  
Přírodovědné studijní obory: 11 – matematické; 12 – geologické; 13 – geografické; 14 – chemické;  
15 – biologické; 16 – ekologie a ochrana životního prostředí; 17 – fyzikální; 18 – informatické. 
Technické studijní obory: 21 – hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství; 23 – strojírenství a 
strojírenská výroba; 26 – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika; 28 – technická chemie a 
chemie silikátů; 29 – potravinářství a potravinářská chemie; 31 – textilní výroba a oděvnictví; 32 – kožedělná a 
obuvnická výroba a zpracování plastů; 33 – zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů; 34 – polygrafie, 
zpracování papíru, filmu a fotografie; 35 – architektura; 36 – doprava a spoje; 39 – speciální a interdisciplinární 
obory.  
 
V rámci srovnání se stavem ve 25 evropských zemích v roce 2003 (viz graf 3), se Česká 
republika počtem 6,4 absolventů umístila až na podprůměrném 20. místě. Při srovnání 
s Irskem, které je v tomto ukazateli nejlepší a vykazuje více než 24 absolventů na 1000 
obyvatel ve věku 20–29 let, nebo Francií a Velkou Británií, které mají těchto absolventů 
rovněž více jak 20, je naše zaostávání propastné, přestože se situace postupně zlepšuje. 
Mezi roky 1998–2003 se v ČR počet absolventů na tisíc obyvatel ve věku 20–29 let zvýšil o 
39 %, což však jsou v absolutním vyjádření jen necelé 2 osoby na tisíc obyvatel příslušné 
věkové skupiny. 
 
Graf 3: Počet absolventů technických a přírodovědných oborů terciárního studia na 1000 
obyvatel ve věku 20-29 let, (2003) 
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Podrobnější údaje o počtech absolventů jednotlivých studijních oborů přírodovědných a 
technických disciplín na 1000 obyvatel ve věku 20–29 let v evropských zemích ukazuje 
tabulka 2.  
 
Počet absolventů přírodovědných oborů na 1000 obyvatel věkové skupiny 20–29 let je 
v ČR zhruba třetinový oproti průměrné hodnotě za země EU-15 a nedosahuje ani úrovně 
průměru nových členských zemí. Dynamika nárůstu počtu absolventů přírodovědných oborů 
je v ČR o něco vyšší než v EU-15, ovšem je zřetelně pomalejší než v nových členských 
státech, kde počet absolventů v některých oborech vzrostl mezi lety 1999–2003 více než 
dvakrát. Pokud by se ČR nepodařilo akcelerovat růst absolventů těchto oborů, pak je 
nereálné přiblížit se v nejbližších 10 letech úrovni EU-15. Z jednotlivých přírodovědných 
disciplín ČR nejvíce zaostává v počtu absolventů matematických a statistických věd. 
Relativně příznivější relace je v oborech ICT, které se na celkovém počtu absolventů 
přírodovědných oborů podílejí v ČR 40 %. Je zde zřejmá silnější koncentrace studentů 
v ICT oborech oproti jiným členským zemím, a to jak ve srovnání s EU-15, tak i EU-10, 
kde tento podíl činil v obou případech necelých 37 %.  
 
Počet absolventů technických oborů na 1000 obyvatel populační skupiny 20–29 let v ČR 
dosahuje zhruba dvou třetin úrovně EU-15. Je to méně i ve srovnání s novými členskými 
zeměmi EU, kdy ČR dosahuje zhruba 80 % jejich průměrné úrovně. Míra zaostávání za 
zeměmi EU je však menší než v případě absolventů přírodovědných oborů. Uvnitř 
technických oborů je v České republice poměrně vysoké zastoupení výrobních oborů a 
zpracovatelského průmyslu. Relativní počet absolventů v těchto disciplínách dosahuje 
srovnatelné úrovně zemí EU-15, což je oproti jiným disciplínám případ naprosto výjimečný. 
Uvážíme-li však atrofii zpracovatelského průmyslu ve struktuře ekonomiky ČR (zhruba 27 % 
v ČR oproti cca 17 % v EU-15), není ani tato úroveň dostatečná. Nejvýraznější zaostávání 
oproti vyspělým evropským zemím je v počtu absolventů disciplín technických věd. 
 
Tabulka 2: Počet absolventů přírodovědných oborů terciárního vzdělávání na 1000 obyvatel 
ve věku 20–29 let (2003) 

Přírodovědné obory Technické obory  
 celkem B F+Ch M+S ICT celkem T+V V+P A+S 

počet 6,09 1,80 1,41 0,65 2,23 7,25 5,02 0,48 1,74EU-15 index 136 141 102 105 186 126 153 192 153
počet 2,70 0,46 0,79 0,35 1,01 5,45 3,53 0,76 1,09EU-10 index 180 153 208 125 210 128 118 181 133
počet 2,08 0,46 0,59 0,19 0,84 4,35 2,83 0,48 1,04ČR index 150 144 169 136 147 124 124 137 118

Poznámka: B = biologické vědy, F+Ch = fyzikální a chemické vědy, M+S = matematické a statistické vědy, ICT 
= informatika a výpočetní technika. T+V = technické vědy a řemesla; V+P = výroba a zpracovatelský průmysl; 
A+S = architektura a stavebnictví. Index je za období 1999 – 2003. Pramen: EUROSTAT 2005, vlastní 
propočty. 
 
Závěr 
Kvalita pracovníků, kteří vykonávají kvalifikačně náročné profese, vyjádřená podílem osob 
s terciárním vzděláním je v ČR na nižší úrovni než v ostatních evropských zemích. Částečně 
je to ovlivněno konstrukcí českého vzdělávacího sytému, ve kterém je výrazná pozice 
středního odborného školství. Avšak i v zemích s nedostatkem terciárně vzdělaných 
pracovníků jsou  kvalifikačně náročné profese v daleko větší míře než v ČR saturovány 
odborníky s odpovídajícím vzděláním. 
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Zaostávání českých odborníků, kterým často chybí na rozdíl od ostatních zemí terciární 
vzdělání, se nedostatečným studiem v dospělosti ještě dále prohlubuje. Ve srovnání 
s evropským průměrem se čeští pracovníci profesních skupin KZAM 1, 2, 3 účastní v daleko 
menší míře dalšího vzdělávání. Největší odstup je v účasti na formálním vzdělávání, kdy 
podíl pracovníků profesí KZAM 1, 2, 3, kteří si na školách zvyšují kvalifikační úroveň, je 
v ČR zhruba třikrát nižší než v průměru EU-25. V menší míře také navštěvují kurzy 
neformálního vzdělávání a relativně méně se věnují sebevzdělávání. Tato skupina 
zaměstnaných tak není připravena stát se hnacím motorem inovačního potenciálu českých 
podniků a pokud se nezmění přístup k dalšímu vzdělávání, může mít v budoucnu problémy 
absorbovat nové požadavky znalostní ekonomiky.  
 
Ani příprava mladých odborníků na vysokých školách nemá takový rozsah a strukturu, aby 
mohlo dojít k výraznému kvalifikačnímu skoku. Dosud založené trendy zatím neumožňují 
přiblížení úrovni vyspělých zemí EU-15, přičemž hrozí nebezpečí, že se nám budou vzdalovat 
i nové členské země.  
 
 
 
Současné trendy v rozvoji znalostní ekonomiky v ČR 
Eva Marhoulová, Katedra ekonomie, Hospodářská fakulta, Technická univerzita v Liberci 
 
1. Charakteristické rysy nové ekonomiky 
V odborné literatuře se při označení nové ekonomiky setkáváme s jinými podobnými termíny: 
post-industriální společnost, inovační ekonomika, digitální ekonomika, ekonomika 
vědomostí, internetová ekonomika nebo znalostní ekonomika. Přestože se výrazy překrývají v 
obsahu, termín nová ekonomika je zastřešuje. Ač standardní všeobecně přijímaná definice 
nové ekonomiky dosud nebyla přijata, Eurostat uvádí popisnou definici hlavních 
charakteristických rysů nové ekonomiky, na kterých se shoduje většina expertů:  
 
„Nová ekonomika je založena na znalostech. Primárním motorem neustálých změn v nové 
ekonomice je stále rostoucí globální konkurence. Rozšíření informačních technologií 
způsobilo růst vzájemných spojení a závislostí, a to vedlo ke spojení národních ekonomik 
v ekonomiku globální. Informační technologie dala podnikům možnost, jak se s těmito 
změnami vyrovnat: umožňuje jim rychleji měnit organizační struktury, těsněji spolupracovat 
s obchodními partnery a rychleji uvádět na trh nové produkty.“ 
 
Novou ekonomiku můžeme charakterizovat jako společnost, ve které technologické změny a 
vliv znalostí determinují a modifikují ekonomický vývoj, zejména ekonomický růst a kvalitu 
života; přičemž daná ekonomika se stává součástí globálního ekonomického prostředí, ve 
kterém se relativizuje oddělenost jednotlivých národních ekonomik. Nová ekonomika tím, že 
je méně materiální a více znalostní než ekonomika tradiční, má nesporně i svoji ekologickou 
dimenzi. 
 
Další z definic uvádí Jílek: „Novou ekonomikou se obecně rozumí ekonomika, ve které se 
technologický pokrok prosazuje vysokými tempy a natolik výrazně, že ekonomika je kriticky 
závislá na znalostech, přičemž prostřednictvím globalizace dochází k integraci národních 
ekonomik do světové ekonomiky a bere se zřetel na dlouhodobě udržitelný růst. Mezi novými 
technologiemi má dominantní postavení schopnost vytvářet, šířit a využívat znalosti, takže 
informace se často považují za nejdůležitější faktor podmiňující ekonomický růst a zlepšování 
kvality života; v této souvislosti se hovoří o vytváření informační společnosti."  
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V nové ekonomice jsou klíčové otázky vztahů mezi hospodářským růstem a pokrokem v 
moderních technologiích, mezi změnami v myšlení lidí a jejich makroekonomickými 
konsekvencemi. Koncept nové ekonomiky se objevil s nástupem informačních technologií 
(ICT). Tím se vysvětluje fakt, že světové hospodářství vstupuje do nové vývojové epochy, 
která se zásadně oproti předchozímu vývoji právě širším zavedením ICT liší. Je nutné 
zdůraznit, že uvedené změny spolu souvisejí, a proto se jejich výsledný efekt znásobuje.  
 
V minulosti stěžejní role vzdáleností a omezení z ní vyplývajících ztrácí díky nasazení 
informačních a komunikačních technologií svoji váhu. V informační společnosti klesá role 
zprostředkovatele; na podnikové úrovni se snižuje význam středního managementu. Dalším 
charakteristickým rysem nové ekonomiky je virtualita.  
 
Pojem nová ekonomika nemá jen své příznivce. Profesor Václav Klaus ve své přednášce 
namítá, že nová ekonomika neznamená novou ekonomii, a tedy změnu ekonomických 
zákonů. Klaus sice nezpochybňuje užitečnost počítačů a informačních technologií, avšak 
nemění-li podstatu ekonomických zákonů, nejsou podle něho přelomem, ale plynulou inovací, 
která si nezasluhuje zvláštní pozornost. Termín nová ekonomika se navzdory odborným 
diskusím stal běžnou a zcela všední záležitostí. Informační technologie a globalizace 
zásadním způsobem změnily fungování světového ekonomického mechanismu.  
 
2. Rozvoj znalostní ekonomiky v podmínkách České republiky 
V globalizovaném světě se česká ekonomika střetává s řadou výzev, které procesy integrace 
přinášejí. Pro podniky, které chtějí v globální konkurenci obstát, jsou klíčovým faktorem 
znalosti a schopnost znalosti co nejlépe využít. Vznik znalostní ekonomiky je provázen 
změnou pracovních a životních podmínek, novými podmínkami na trzích a transformací 
institucí. 
 
Stejně jako pojem nová ekonomika, ani pojem znalostní ekonomika dosud nebyl vymezen. 
Znalostní ekonomika podle Martina Jahna znamená: 
- hospodářský růst založený na znalostech; 
- tvorbu přidané hodnoty na základě zúročení znalostí, nejen pouze díky manuální výrobě; 
- růst významu vzdělání a využití vědeckých poznatků z hlediska celkové 

konkurenceschopnosti země. 
 

Přechod ke znalostní ekonomice je úzce svázán s celospolečenskými dopady; nové znalosti 
mění pracovní podmínky a společnost se musí přizpůsobit stálým inovací. S pojmem 
znalostní ekonomika se často spojují vysoké dotace vysokým školám a výzkumným ústavům. 
Podstata znalostní ekonomiky je podle Kohouta jiná: „Majitel znalosti má informační výhodu 
před ostatními účastníky trhu. Tato znalostní výhoda mu zajišťuje dočasně monopolní 
postavení a realizací monopolních či oligopolních zisků se majitelé speciálních znalostí 
stávají se příjemci intelektuální renty.“  
 
Oba uvedené postřehy naznačují cestu dalšího úspěšného vývoje národních ekonomik. Chce-
li Česká republika uspět v globální konkurenci, musí najít odvětví, která ji budou zajišťovat 
znalostní výhodu. Vybraná odvětví ekonomické musejí vytvářet vysokou přidanou hodnotu. 
Aby si ČR konkurenční výhodu udržela, musí rovněž být její znalostní základna specifická, 
těžko napodobitelná a navázaná na výzkumné aktivity. 
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Podle Světové banky vystihuje pojem znalostní ekonomika jednu z podstatných změn ve 
světové ekonomice, kterou je založení hospodářského růstu na znalostech. Znalosti jsou 
chápány jako zdroj zcela nové povahy, který se užíváním nespotřebovává, ale naopak 
rozmnožuje. Světová banka prezentuje základní principy znalostní ekonomiky ve čtyřech 
pilířích: 
 
Vzdělání a školení  
Vzdělání a školení jsou předpokladem k vytvoření, sdílení a používání znalostí. Země, které 
podstatně investují do vzdělání, na tom ekonomicky i sociálně vydělávají. Za každé euro 
vynaložené do dosahování vysokých kvalifikací dostávají daňoví poplatníci zpět násobky ve 
formě hospodářského růstu. Ač má Česká republika kvalitní vzdělávací systém, byla ze všech 
zemí OECD na třetím místě od konce v počtu lidí s dokončeným vysokoškolským vzděláním, 
které mělo asi 12 procent lidí. S přibližně 4,5 procenty hrubého domácího produktu 
vydávanými na vzdělávání (Eurostat, rok 2002) je Česká republika o 8 desetin procentního 
bodu pod průměrem evropské pětadvacítky.  
 
Informační infrastruktura  
Dynamická informační infrastruktura je zapotřebí k tomu, aby byla umožněna efektivní 
komunikace, šíření a zpracování informací. Česká republika vydává na informační 
technologie 2,8 procenta hrubého domácího produktu, což ji řadí přibližně do poloviny 
žebříčku evropských ekonomik.  
 
Graf č. 1 Výdaje na informační technologie v evropských zemích v roce 2004 v 

procentech GDP 
Výdaje na informační technologie v evropských zemích v roce 2004 v procentech GDP
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Zdroj:  Eurostat 

 
Slabou stránkou rozvoje informačních technologií je poměrně nízká počítačová gramotnost 
veřejnosti a nedostatečná motivace k využívání moderních technologií, která má za následek 
nízkou penetraci vysokorychlostního internetu v domácnostech. Právě vysokorychlostní 
internet umožňuje rozvoj moderním službám, které zpracování a šíření informací zajišťují.  
 
Ekonomické pobídky a institucionální rámec ekonomiky 
Pro rozvoj znalostní ekonomiky je třeba vytvořit takové regulační a ekonomické prostředí, 
které umožňuje volný tok znalostí, podporuje investice do informačních a komunikačních 
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technologií a stimuluje podnikatelskou sféru. Díky volnému pohybu kapitálu v globalizované 
ekonomice směřují investiční prostředky především do zemí s nízkým daňovým zatížením. 
Dalšími kriterii, která investoři posuzují, jsou doba a náročnost založení podnikání, kvalita 
veřejné správy, popř. e-governmentu, vymahatelnost práva a míra korupce.  
 
Inovační systém   
Síť výzkumných center, univerzit, výzkumných týmů, soukromých podniků a občanských 
sdružení usnadní využití rostoucího množství globálních znalostí a jejich přizpůsobení 
lokálním potřebám. Komunikace výzkumných institucí s podnikatelskou sférou se významně 
podílí na vzniku nových znalostí. 
 
 
Graf č. 2 Výdaje na výzkum a vývoj ve vybraných evropských ekonomikách v roce 

2005 (v % GDP) 
Výdaje na výzkum a vývoj v procentech GDP v roce 2005

1,27

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

EU 15

EU 25

Slovensko

Česká republika

Dánsko

Finsko

Švédsko

%

Veřejné výdaje
na výzkum a
vývoj

Výdaje
soukromé sféry
na výzkum a
vývoj

 
Zdroj:  European Innovation Scoreboard, TrendChart Innovation for Europe [on-line] 

http://trendchart.cordis.lu/scoreboards/scoreboard2005/index.cfm 
 
Inovační kapacita ekonomiky je podmíněná do značné míry výdaji na výzkum a vývoj. 
Výzkum a vývoj zahrnuje tvořivou práci vykonávanou na systematickém základě s cílem 
zvýšit objem znalostí. Výzkum a vývoj zahrnuje tři typy činností: základní výzkum vedoucí 
k získávání nových znalostí, které tvoří podstatu jevů a pozorovaných skutečností, aplikovaný 
výzkum zaměření na praktický cíl a experimentální vývoj zaměřený na vylepšení stávajících 
materiálů, výrobků, služeb a procesů. Cílem Lisabonské strategie je hodnota výdajů na 
výzkum a vývoj ve výši 3 % GDP při dvoutřetinovém financování soukromého sektoru. 
Česká republika má v prostředcích vynakládaných na vědu a výzkum sice druhou nejlepší 
pozici za Slovinskem mezi novými kandidátskými zeměmi, ale objem výdajů je přibližně na 
dvou třetinách evropského průměru.   
 
3. Znalosti jako výrobní faktor 
Znalosti jsou vzájemně provázané struktury souvisejících poznatků. Znalosti lze interpretovat 
jako soubor zobecnělých informací obohacených o kontext, který lze v konkrétních 
podmínkách aplikovat. Znalost je informace doplněná o něco víc. Matematicky můžeme 
vyjádřit znalost takto:  
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Znalost = informace + x  
 
Proměnná x je tím, co dává informaci nový rozměr. Na základě dovedností, kterými uživatel 
disponuje, jeho zkušenosti, hodnot, které vyznává, se informace mění ve znalost. Znalost je 
svázána s lidskou činností a emocemi, vzniká v lidském myšlení, často je nepodchytitelná. 
Proto se znalosti špatně skladují, vyjadřují a přenášejí pomocí technologie. Řízení znalostí 
není založeno na informačních technologiích jak takových, ale na práci s vlastníky znalostí.  
 
Znalost se skládá ze dvou částí. Explicitní znalost je ta část, kterou lze vyjádřit pomocí dat, 
tedy formálním a systematickým jazykem. Druhou částí jsou znalosti tacitní, které mají 
vysoce osobní charakter, jsou skryté v podvědomí lidí. Tacitní znalosti vznikají interakcí 
explicitních znalostí a zkušeností, dovedností, osobních představ a jsou silně svázány 
s postupy, rutinou a emocemi. Někteří autoři jsou toho názoru, že se tacitní znalost při pokusu 
o převedení do explicitní podoby zničí.  
 

Tabulka č. 1 Vztah mezi daty, informacemi, znalostmi a znalostním managementem 

 
Zdroj:  Společnost pro rozvoj informační gramotnosti [13] 

 
Strukturální změny mění i význam zdrojů pro dlouhodobý ekonomický růst a 
konkurenceschopnost. K tradičnímu faktoru práce a kapitálu přibývají investice do vytváření 
a šíření znalostí. Znalosti se postupně stávají dalším výrobním faktorem, který umocňuje 
výnosy z investic. Na významu nabývá lidský kapitál, který je nositelem znalostí. Znalostem 
přikládali váhu i historicky významní ekonomové, jako Marx nebo Schumpeter, kteří si byli 
vědomi klíčového působení vědění a akumulace znalostí na dlouhodobý ekonomický růst. 
 
Znalosti jsou velmi důležité pro rozvoj podnikání i rozvoj a růst ekonomiky. Tento původně 
opomíjený a nyní aktivně zkoumaný výrobní faktor zůstává relativně skrytý za tradičními 
výrobními faktory.  
 
Zřídkakdy jsou znalosti kvantifikované; to platí především o tacitních znalostech. V každém 
případě je jen velmi těžko možné znalosti pozorovat a měřit. Jejich měření probíhá nepřímo, 
buď měřením vstupu, tj. např. počtem let strávených ve škole, nebo měřením výstupu 
akumulace znalostí, např. lidský kapitál, patenty.  
 
Narozdíl od tradičních fyzických statků, které se užíváním spotřebovávají a poskytují tak v 
čase se snižující výnosy, znalosti poskytují zvyšující se výnosy. Čím více se znalosti 
využívají, tím roste jejich hodnota.  
 
Znalosti jsou veřejným statkem s definovanými vlastnickými právy, která jsou stěží 
vymahatelná. Tvorba znalostí nemá charakter průmyslové výroby: jedná se o různou formu 
patentů, programů, designů a rukopisů. Znalosti ztělesněné v lidech a institucích ponesou 
s sebou pozitivní externality: s malými náklady budou plynout k ostatním. Znalosti mohou 
využívat masy lidí, aniž by se zmenšoval objem, který je k dispozici ostatním. Samozřejmě 
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vznikají náklady se získáváním znalostí. Zde ekonomická teorie řeší problém asymetrie 
informací.  
 
Znalosti a informace jsou hlavními faktory, které v současnosti ovlivňují existenci a úspěšnost 
podniku. Rostoucí důležitost znalostí není jen jednou z dalších proměnných ve výrobním 
procesu, ale podstatně mění pravidla hry. Schopnost řídit intelektuální aktiva se stává 
zásadním požadavkem doby. Potenciál podniku k tvorbě bohatství bude založen na znalostech 
a schopnostech jeho lidí. Podniky v tomto strategicky novém prostředí se budou stávat 
učícími se organizacemi, které budou usilovat o vytrvalé zlepšování svých znalostních aktiv.  
 
4. Role ICT na trhu znalostí 
Trh znalostí vykazuje oproti ostatním trhům také některá specifika. Prodávající disponují 
určitou znalostí, kupující tuto znalost potřebují, úkolem zprostředkovatelů je domluvit kontakt 
mezi kupujícím a prodávajícím. Jako u ostatních statků je cena znalosti určována nabídkou a 
poptávkou a náklady na pořízení a tvorbu znalostí. 
 
Výměna znalostí může v současnosti probíhat fyzicky nebo virtuálně, záleží pouze na typu 
znalosti, kterou směňujeme. Mezní náklady na prostorový přenos informací jsou po síti 
neměnné, mezní náklady na přenos znalostí však stoupají s rostoucí vzdáleností. ICT sice 
zlepší trh explicitních znalostí, avšak tacitní znalosti nelze prostřednictvím virtuálních sítí 
přenášet. ICT tedy vytvářejí potřebnou infrastrukturu k předávání explicitních znalostí. 
Zejména obsahově komplikované, náročné znalosti nebo znalosti problematické se nejlépe 
předávají osobním kontaktem, které je nejlépe častý a opakovaný. Pro výměnu tacitních 
znalostí je nutné vytvořit atmosféru, ve které mohou zaměstnanci nerušeně diskutovat – 
vytvořit podmínky pro přenos tacitních znalostí by měl znalostní management.  
 
Teorie vysvětluje, proč jsou trhy s výměnou znalostí ojedinělé a proč firmy preferují vlastní 
výzkumné a vývojové aktivity. Tyto investice mají obvykle tak zvanou společenskou míru 
návratnosti, která je často vyšší než míra návratnosti jednotlivých ekonomických subjektů. 
Rozhodování o investicích do znalostí nemůže být jednoduše ponecháno tržnímu 
mechanismu. 
 
Znalostní ekonomika je charakterizována zintenzivněním inovační aktivity. Nové možnosti 
výměny informací a znalostí mění prostředí, ve kterém podniky působí. V souvislosti s tím se 
objevuje management znalostí, který je součástí strategického managementu. Tato disciplina 
nabývá na významu díky nezbytnému propojení činností podniku nejen prostřednictvím ICT. 
Cílem managementu znalostí je schopnost maximalizace tvorby přidané hodnoty a 
maximalizace intelektuálního kapitálu. Management znalostí používá systematický přístup 
k vyhledávání, porozumění a užití znalostí za účelem tvorby hodnot, a tím zásadním 
způsobem ovlivňuje hodnotu všech složek intelektuálního kapitálu.  
 
Znalostní systémy jsou schopné uchovávat nejen všeobecné teoretické znalosti, ale i 
vědomosti získané zkušenostmi v praxi. Znalostní systémy jsou dokonce schopné hledat nové 
nepoznané souvislosti nebo odvozovat nová fakta.  
 
Znalosti je nutné sdílet a formalizovat. Pouze sdílené formalizované informace lze digitálně 
zpracovávat, přenášet a efektivně používat, a proto jsou klíčem k výkonnosti a úspěchu 
organizace. Pro praxi je cennější kombinace znalostí získaných zkušenostmi a znalostí 
teoretických než pouze jeden typ znalostí. V organizaci je třeba mít přehled o dostupných 
znalostech, aby učení a vytváření nových znalostí mohlo na dostupný soubor navázat.  
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5. Úloha lidského kapitálu ve znalostní ekonomice  
Lidský kapitál je vymezen jako soubor znalostí, dovedností a kvalifikace, kterou má jedinec 
vrozenou nebo získanou. Lidský kapitál zahrnuje vzdělání, zkušenosti, hodnoty a motivaci 
lidí. Vzdělání a kvalifikace jsou předpokladem výnosů z lidského kapitálu, což se projeví 
v růstu příjmů.  
 
Lidský kapitál je nejdůležitějším výrobním faktorem v ekonomice. Investice do lidského 
kapitálu jsou podobné ostatním investicím do fyzického kapitálu. Jednotlivci jsou ochotni 
vzdát se současné spotřeby ve prospěch spotřeby budoucí, která bude podle jejich odhadů 
větší. Jejich motivací je rozdíl v příjmech za kvalifikovanou a nekvalifikovanou práci.  
 
Investice do lidského kapitálu přispívají ke zvyšování odborných a profesionálních 
schopností, a to napomáhá růstu produktivity práce ve firmách. V prostředí firem hovoříme o 
intelektuálním kapitálu. „Intelektuální kapitál je soubor znalostí, informací, duševního 
vlastnictví a zkušeností, které mohou být použity k tvorbě bohatství.“ 
  
Investice do lidského kapitálu, zvyšování informovanosti lidí a akumulace vědomostí a na 
firemní úrovni investice jsou předpoklady dlouhodobého ekonomického růstu.  
 
Kvalitu lidského kapitálu lze měřit vzdělanostní strukturou obyvatelstva. Lisabonská strategie 
si stanovila za cíl dosáhnout 85 % středoškolsky vzdělané populace do roku 2010 v celé EU. 
Česká republika se ve srovnání s ostatními státy Evropské unie nevede s 12 % populace 
s terciárním vzděláním nejlépe. Třetí příčka od konce je částečně vyvážená podílem 
středoškolsky vzdělané populace v roce 2004 (77 %), který ČR řadí mezi zeměmi EU25 na 
první příčku, na které se stabilně udržuje již od roku 1998.  
 
Znalosti jsou výsledkem pracovní činnosti člověka, jeho intelektuální pracovní síly, tedy 
práce. Znalosti jsou v hlavách znalostních pracovníků, kteří jsou pro firmu stěžejní. Znalosti 
jsou téměř nevyčerpatelným zdrojem růstu bohatství společnosti, nejsou však jedním 
z samostatných výrobních faktorů, jak se někteří autoři domnívají, ale součástí faktoru práce. 
Pro růst společnosti jsou však čím dál tím více dominantní.  
 
Podíl znalostní práce bude stále růst a tím zůstává zdrojem bohatství, pokud porostou i ostatní 
produkční faktory, tj. práce, půda a kapitál, které zůstávají základními faktory růstu. 
Intelektuální vlastnosti člověka podmiňují rozvoj znalostí. Jak jsou znalosti kvalitní a 
významné, je možné posoudit pouze prostřednictvím lidské činnosti. Díky jejich křehkosti se, 
navzdory rozšíření ICT, znalosti špatně skladují a transportují. 
 
Osvojení nových informačních a komunikačních technologií bylo nejvýznamnější 
technologickou změnou za posledních několik desetiletí. Revoluce v oblasti ICT způsobila 
pokles transakčních nákladů, čímž se dosáhlo vyšší rentability nákladů.  
 
Na straně jedné je těžké specifikovat dopady ICT, především počítačových sítí, na organizaci 
práce v podnicích. Na straně druhé hrají ICT klíčovou roli ve zlepšování komunikace 
ekonomických subjektů, přispívají k odstraňování bariér a zavedení efektivnější dělby práce, 
přičemž kladou důraz na zvyšování produktivity práce a klesající náklady na komunikaci. 
Dělba práce na jednotlivé úkoly a pozice je determinována přínosem plynoucím ze 
specializace a náklady na komunikaci. Revoluce v oblasti ICT zlepšila komunikační možnosti 
stejně jako výrobní možnosti a tím ovlivnila dělbu práce a přirozeně i poptávku po práci.  
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6. Závěr  
Novou ekonomiku lze nazvat znalostní (kvalifikovanou) ekonomikou, neboť v ní výrazně 
narůstá podíl kvalifikované práce na tvorbě přidané hodnoty. Podle Petera F. Druckera se 
znalosti stávají primárním oborem a zároveň důležitým výrobním zdrojem. Východiskem 
jeho koncepce je konstatování, že hmotná aktiva postupně ztrácejí na významu a nehmotná 
aktiva naopak důležitost získávají. Intelektuální kapitál jako souhrn nehmotných aktiv 
determinuje úspěšnost podnikání. 
 
Znalosti se staly hlavním zdrojem bohatství; zároveň jsou zdrojem značné nerovnováhy mezi 
lidmi. Do popředí se dostává nový přístup vytvářející znalostní ekonomiku a společnost. 
Znalosti vždycky byly hlavní součástí lidské společnosti. Novým prvkem v ekonomice 
znalostí je rychlost, jakou se hromadí a šíří díky novým informačním a komunikačním 
technologiím. Především internet se podílí na změně pracovních podmínek a trhů obecně. 
 
Znalostní ekonomika otevírá celou řadu možností, jak ekonomika může zajistit 
konkurenceschopnost. Tyto možnosti je nutné analyzovat a vytvořit jejich pomocí 
ekonomický model dosažení konkurenceschopnosti, který by měl především zahrnovat 
vytváření podmínek pro nové pracovní příležitosti. ČR nemůže nadále sázet jen na výhodnou 
polohu a relativně nízké mzdové náklady. S postupující globalizací hrají tyto faktory stále 
menší úlohu v rozhodování o umístění ekonomických aktivit. Zejména pro činnosti s vysokou 
přidanou hodnotou je prioritní, aby byly zajišťovány kvalifikovanou a především i jazykově 
vybavenou pracovní silou.  
 
Znalosti jsou cenným aktivem, pokud jsou užitečně využívány v řetězci tvorby hodnoty. Nové 
technologie přechod na znalostní ekonomiku umožňují pouze za předpokladu adekvátního 
zapojení lidského kapitálu. Informační a komunikační technologie představují pouze nový 
informační kanál, který slouží k získávání znalostí a jejich zpracování. Bez změny struktury 
procesů a zapojení lidských zdrojů nemůže být jejich potenciál nikdy plně využit. Znalostní 
ekonomiku tvoří znalosti a moderní technologie až v momentě jejich účelného využití.   
 
Proto musí Česká republika analyzovat svůj znalostní potenciál a vyprofilovat oblasti, ve 
kterých má znalosti na špičkové úrovni. Tyto oblasti musí být ve strategických záměrech 
prosazovány a finančně podporovány. Zároveň je nutné, aby vybrané obory splňovaly 
předpoklad úspěšného vývoje, tedy byly výsledkem vztahů sítě výzkumných center, 
vzdělávacích institucí a podnikatelské sféry. Rolí vlády je nejen vytvořit znalostní ekonomice 
institucionální rámec, ve kterém by se mohla rozvíjet, ale především definovat na základě 
odborné analýzy směr, kterým se bude ekonomika ubírat.   
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Kvantitativní rozvoj vysokoškolského vzdělávání v podmínkách globalizace 79 
doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. 
 
Rozvoj znalostí, vědění, je často zdůrazňovanou podmínkou ekonomického rozvoje. Pokusme 
se tyto souvislosti verifikovat: 

- použijeme-li místo „znalostí“ jako zástupný ukazatel podíl obyvatelstva s terciárním 
vzděláním na obyvatelstvu ve věku 25 – 64 let, 

- a zredukujeme-li „ekonomický rozvoj“ na ukazatel HDP / 1 obyv. (při EU-25 = 100, HDP 
je měřen v PPS na bázi EUR), 

pak v rámci EU můžeme tuto souvislost ilustrovat v tabulce 1. 
 
Tab. 1 

Vztah mezi znalostmi a ekonomickým rozvojem v rámci EU (2005) 
 

Země Znalosti Rozvoj
ČR 13,1 72,7 
Slovinsko 20,0 81,2 
EU-25 22,8 100 
EU-15 24,0 108,7 
V. Británie 29,5 116, 1
Dánsko 32,9 122,8 

 
 
Pozn.: Vybrané země ilustrují trendovou linii. Výjimku tvoří dvě země, a to Lucembursko (22,8 a 231,3) a 
Estonsko (33,6 a 55,1) 
Pramen: Eurostat (podle Kadeřábková, A. a kol., 2006, ss. 48, 249). 

                                                 
79 Tento příspěvek byl vytvořen s podporou grantu GA ČR 402/06/1357. 
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Získávání znalostí, vědění, je zřejmě v první řadě založeno na získávání formálního (tj. 
systematicky organizovaného) vzdělání. Zde hrají hlavní roli vysoké školy, a to ve dvou 
směrech: 

- jednak tvorbou znalostí, tj. vědeckým bádáním, 
- jednak předáváním a šířením znalostí a vytvářením schopností jejich uplatňování 

(aplikace). 
 

Ze spojení těchto dvou východisek, tj. podmíněnosti ekonomického rozvoje vzděláním a 
předávání a šíření znalostí vysokými školami, vyplývá závěr o potřebě vysokého podílu 
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. Zaostávání ČR v tomto ukazateli dostatečně ilustruje 
tabulka 1. Doplňme ještě pro úplnost toto srovnání dále vybranými nečlenskými zeměmi EU a 
průměrem zemí OECD v tabulce 2. 

 
Tab. 2 

Podíl populace s terciárním vzděláním na celkové populaci (v %, 2003) 
 

Země Podíl
ČR 12 
Japonsko 38 
Švýcarsko 26 
USA  38 
OECD 24 

 
Pozn.: Terciární vzdělání zahrnuje studijní programy, odpovídající v ČR VOŠ a VŠ programům všech stupňů 
(bakalářský, magisterský, doktorský). Celková populace zahrnuje obyvatelstvo ve věku 25 – 64 let. 
Pramen: Education at a Glance 2005. Paris, OECD 2005, Table A1.1a. 
 

Potřebu kvantitativního nárůstu absolventů vysokých škol konstatují i vládní materiály, 
analyzující vzdělávací soustavu a ekonomické perspektivy ČR: 

- Koncepce reformy vysokého školství v ČR (MŠMT ČR, 2004) požaduje „rozšířit nabídku 
vzdělávacích příležitostí“ (s. 29), 

- Strategie hospodářského růstu ČR (vláda ČR, 2005) specifikuje požadované „zvýšení 
nabídky“ terciárního vzdělávání „rozšiřováním praktičtěji zaměřeného vyššího odborného 
a bakalářského studia“ (s. 93 – 94). 

 

Na druhou stranu však zaznívají (i když doposud ojediněle) v diskusi o potřebě rostoucího 
podílu VŠ vzdělaného obyvatelstva i odlišné úvahy. Uveďme následující příklady. 

 
„Vlády pokládají za hlavní úkol zajistit ekonomickou prosperitu a vzdělání považují za nutný 
a spolehlivý nástroj k jejímu dosažení. Je tomu opravdu tak?“ 80 Autorka poukazuje na 
následující souvislosti: 
- více vzdělání neznamená rychlejší růst. S odvoláním na britské, skandinávské a americké 

studie poukazuje na to, že velký počet nových vysokoškolských pracovních míst 
nevyžaduje o nic náročnější požadavky, než dříve, když na nich pracovali lidé bez VŠ 

                                                 
80 Wolfová, A., 2004, s. 20.  
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vzdělání. 81 Jinými slovy: ekonomika nepožaduje více VŠ diplomů, nýbrž naopak – 
rostoucí počet VŠ absolventů vede k „přejmenovávání“ pracovních míst. 82 Vzniká tím, 
podle citované práce, „temná stránka vzdělanostní spirály […] čím více se VŠ diplomy 
stávají obecným jevem, tím jsou důležitější,“ 

- nemožnost (míněno: plynoucí nikoliv z nedostatečných intelektových předpokladů) 
dosáhnout VŠ diplomu vede k mizivé šanci vypracovat se výš i z nejnižšího postavení, 

- čím více se šíří univerzitní vzdělání, tím méně se mladí lidé věnují odbornému výcviku, 
- extenze VŠ vzdělání jde na úkor jeho kvality (jednak se zvětšují univerzitní třídy, jednak 

je obtížnější udržet výzkum). 
„Absolventů přibývá. Budou se mít hůř.“ 83 Tento ne zrovna potěšující závěr vyplývá 
z následujících souvislostí: 
- čím více bude absolventů VŠ, tím více budou nastupovat na místa, která dříve běžně 

zastávali středoškoláci (dodejme: ať už budou tato místa „přejmenována“, nebo ne), 
- dojde tím ke snížení rozdílu v příjmech vysokoškoláků ve srovnání s průměrným 

příjmem, zároveň i k nárůstu jejich nezaměstnanosti, 
- pro dobré uplatnění na trhu práce nepostačí pouhé VŠ vzdělání (porostou nároky na 

znalosti cizích jazyků, práci s počítačem, umění řídit lidi aj.). 
 
Hrozba uvedených dopadů se v podmínkách ČR zatím neobjevuje (mzda je o 70 % vyšší než 
průměr, nezaměstnanost mezi vysokoškoláky dosahuje 2 %). Autor odhaduje počátek nástupu 
těchto dopadů, tj. nasycení příslušných trhů práce, jednoznačně sledované ve vývoji zemí 
OECD, u nás během 10 let.  
 
Podobné úvahy se objevují i na méně odborné úrovni v podobě komentářů. „Nynější 
zájem [v ČR] o vzdělání není v souladu s ekonomickou poptávkou. Je podmíněn především 
psychologickými faktory, hlavně vidinou snadného získání prestižního sociálního statutu.“ 
„Počítačové techniky, sociology, marketingové a jiné „odborníky“ by bylo rozumné 
připravovat ve středních odborných učilištích: poznatků, návyků a rozhledu nepotřebují ve 
své denní praxi o moc více než dělník u běžícího pásu.“ „Lze již brzy očekávat, že 
standardním požadavkem pro přijetí na důležitější pozice budou minimálně dva 
vysokoškolské diplomy.“ 84 
 
Domnívám se však, že v doposud vyslovených dopadech kvantitativního nárůstu 
vysokoškoláků se zapomíná na jeden podstatný aspekt. Jde o všeobecnou sociální a 
intelektuální kultivaci studujícího člověka resp. celé společnosti (vzdělání působí přes 
mezilidské vztahy jako pozitivní externalita). Pak i pro absolventa, který bude s (pouhým 
jedním) VŠ diplomem zastávat pracovní místo, ke kterému by postačovala maturita, nebudou 
tři roky strávené na vysoké škole ztraceným časem. 
 

                                                 
81 Ekonomický rozvoj tak není nutně podmíněn kvantitativním nárůstem vzdělanosti – autorka poukazuje např. 
na Švýcarsko (viz také Lucembursko, Tab. 1 zde). Dále je také poukazováno na některé rozvojové země, kde je 
sledována dokonce opačná souvislost – expanze vzdělání vede k nárůstu státní byrokracie a brzdí ekonomický 
růst. 
82 V ČR je možno sledovat tento vývoj v úpravě předpisů z požadavku „VŠ“ vzdělání na požadavek 
„magisterského“ vzdělání, v očividné snaze neakceptovat bakalářské vzdělání jako ukončenou vysokou školu. 
MŠMT ČR poukazuje na tento postup zejména v justici, státní správě a ve svém vlastním rezortu. 
83 Jde o výtah ze studie Jana Kouckého, člena výboru pro vzdělání OECD a poradce ministryně školství ČR. In: 
Holecová, S., 2005, s. 2. 
84 Fištejn, J., 2006, s. 8. 
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Ze všech uvedených, někdy i nejednoznačných, důvodů (ekonomické potřeby, společenská 
prestiž, kultivace člověka) je potřeba i v ČR zcela samozřejmě počítat se všeobecně ve světě 
sledovaným kvantitativním růstem VŠ studentů a absolventů. Jde, podle mého názoru, o jeden 
z řady projevů globalizace jako neodvratitelného zapojení do celosvětových vývojových 
trendů, a to: 

- ať už ve sféře veřejného školství s jeho podporou z vládních rozpočtů (vliv západní 
Evropy a EU), 

- nebo ve sféře soukromého školství jako specifické formy businessu s dynamickým 
odbytem (vliv šířící se z USA). 

 
Další dopady, jdoucí již nad rámec tohoto příspěvku, směřují do činnosti vysokých škol – zde 
je možno očekávat selekci na školy orientující se na kvantitu posluchačů (poskytující zmíněný 
druhý diplom) a na školy orientující se na kvalitu výuky podmíněnou výzkumem (školy 
omezující kvantum studentů a působící jako „nejvyšší školy“). 
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„Znalostní finance“ a finanční gramotnost. 
doc. Ing.Vladislav Pavlát, CSc., Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 
 
Významnou a neoddělitelnou součástí znalostní společnosti je znalostní ekonomika. Znalostní 
ekonomika předpokládá i znalostní finance. Znalostní finance jsou jednou z podmínek pro 
rozvoj znalostní ekonomiky.V tomto zkratkovitém řetězci je skryt velmi závazný a hluboký 
smysl a součastně i výzva.   
 
V tomto příspěvku se zabývám (1) obecně pojetím „znalostních financí“ a jejich vztahu ke 
znalostní ekonomice, dále (2) vymezením pojmu „finanční gramotnost“, (3) několika 
problémy, které souvisí se zmenšováním finanční negramotnosti, a nakonec (4) předběžnými 
výsledky jedné ankety. 
 
1. „Znalostní finance“ a jejich vztah ke znalostní ekonomice. 
Zatímco pojem „znalostní ekonomika“ již je běžně využíván, o „znalostních financích“ se 
obvykle výslovně nehovoří – snad i proto, že jsou chápány jako neoddělitelná součást 
znalostní ekonomiky: (mlčky) se předpokládá, že každý člen společnosti by měl mít určité 
ekonomické znalosti včetně znalostí z finanční oblasti – např. vědět, co je finanční trh, co jsou 
peníze a jak s nimi nakládat, vědět, co jsou banky, které služby (a za jakých podmínek) 
poskytují, a umět těchto služeb - v případě potřeby – také aktivně využívat, mít představu o 
tom, co je inflace a jaké má dopady (na každého jednotlivce, na ekonomiku a na společnost), 
mít ponětí o státním rozpočtu atd. Tento výčet zde slouží pouze jako příklad, co vše lze řadit 
do obsahu pojmu „znalostní finance“. Nejde mi zde tedy o úplné vystižení a vymezení 
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„znalostních financí“: tato otázka určitě je otázkou diskusní.85 Asi však by bylo účelné se jí 
blíže – podrobněji a soustavněji - zabývat.  
 
Znalostní ekonomika předpokládá mnohoúrovňový přístup k ekonomickému vzdělávání, 
chápanému jako permanentní proces, jako průběžné studium ekonomiky – a dodejme: včetně 
problematiky finanční oblasti v širokém smyslu – formou celoživotního ekonomického a 
finančního vzdělávání.86  
 
2. Finanční gramotnost a negramotnost87  
Finanční gramotnost bývá v zahraniční odborné ekonomické literatuře týkající se problémů 
znalostní ekonomie obvykle spojována se znalostí „peněžní ekonomie“ – tj. s dovedností 
umět nakládat s penězi, činit efektivní finanční rozhodnutí. Např. Cartwright charakterizuje 
finanční gramotnost jako „…schopnost činit informované závěry a efektivní rozhodnutí o 
použití a správě peněz“.88 
 
Opakem finanční gramotnosti je „finanční negramotnost“. V zemích s vyspělými finančními 
trhy bylo nedávnými průzkumy potvrzeno, že „…není pochyby o tom, že finanční 
negramotnost je značně rozšířeným jevem.“89 
Z teoretického hlediska nutno pojmy finanční gramotnost a negramotnost chápat jako jeden 
z projevů tzv. informační asymetrie, která patří mezi výrazné faktory determinující různá 
finanční rozhodnutí. Stručně řečeno: čím méně informací daný subjekt má k dispozici, tím je 
pravděpodobnější, že jeho finanční rozhodnutí nebudou optimální. 
 
Stupeň finanční gramotnosti jednotlivců i kolektivů osob činících finanční rozhodnutí závisí 
mj. na tom, jaká je míra jejich znalostí finančního trhu (získaných předchozím studiem a 
předchozí praxí), k jakým informacím mají přístup, resp. jaké informace jsou schopni v době 
vymezené pro rozhodování získat. Důležitý je jak objem těchto informací, tak – a zejména – 
jejich kvalita. Analogicky lze stupeň finanční negramotnosti označit za (částečnou nebo 
úplnou) absenci znalostí o finančním světě a (částečnou nebo úplnou) neschopnost dospět ke 
kvalifikovaným racionálním finančním rozhodnutím..90 
 
Ve Velké Británii, USA a některých dalších zemích s vyspělými finančními trhy, v nichž se 
zvýšená pozornost znalostní ekonomii datuje již do konce 80tých a počátku 90tých let, je 
problém finanční gramotnosti pojímán nejen jako teoretický (tj. z hlediska teorie peněžní 
ekonomie), ale i jako velmi praktický problém nutnosti zabezpečovat všestrannou ochranu 
spotřebitele finančních produktů a služeb na finančních trzích, na nichž participuje jako 
rozhodující faktor na straně poptávky. Majitelé úspor uložených v peněžních ústavech a 
bankách, investoři do cenných papírů i pojištěnci pojišťoven – ti všichni reprezentují 
poptávku po produktech a službách, které jim nabízejí banky, obchodníci s cennými papíry, 

                                                 
85 Prolistujeme-li letmo  stránky různých soukromých firem nabízejících různá školení, mj. zjistíme, že obvykle 
mezi „nezbytné finanční znalosti“  řadí ty okruhy poznatků, které jsou předmětem jejich školicí činnosti. Např. 
některé firmy  „finanční gramotnost“ ztotožňují se znalostí účetnictví 
86 Srov. Kolektiv autorů. Znalostní ekonomika, sborník z národního fóra 22. dubna 2004. Praha: VŠFS, o.p.s., 
passim. ISBN 80-86754-16-2. 
87 Tyto pojmy u nás nejsou příliš frekventovány, nejčastěji se pojednává o ekonomické gramotnosti.. 
88 Cartwright,P. Banks, Consumers and Regulation.Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2004, s. 58. 
ISBN 1-89113-483-X 
89 The Adult Financial Literacy Advisory group. Report to the Secretary of State for Education and Employment 
(DFEE, December 2000. 
90 Viz též Noctor, S.- Stoney, S. – Stradling,R. Financial Literacy. National Foundation for Educational 
Research, 1992. 
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pojišťovny i řada dalších institucí činných ve finančních sféře, jako např. leasingové 
společnosti, směnárny apod.  
   
Znalost nabízených finančních produktů a služeb, které na finančním trhu nabízejí všechny 
výše uvedené instituce a podnikatelské subjekty, rozpoznání jejich potenciálních výhod a 
nevýhod, je jednou z rozhodujících podmínek bezporuchového využívání těchto produktů a 
služeb jejich konzumenty a uživateli91. Mají-li spotřebitelé být schopni činit informovaná 
finanční rozhodnutí, musí mít dostatečný přehled nejen o finančních produktech a službách, 
ale také o finančním systému, o jeho mechanismu, o rizicích, která na sebe přijímají. 
 
Jedním z rozhodujících předpokladů finanční gramotnosti spotřebitele finančních produktů a 
služeb je dostupnost informací, schopnost tyto informace analyzovat a schopnost jich 
racionálně využívat. „Na rychle se měnícím, komplexním trhu spotřebitelé potřebují víc než 
pouhé informace – potřebují tyto informace umět analyzovat a a využívat“92 
 
K tomu nutně přistupuje jako předpoklad (podmínka úspěšného rozhodování) i to, že 
potenciální spotřebitel finančních produktů a služeb ví, kde má informace potřebné pro 
úspěšná rozhodnutí vyhledávat. Má-li je však najít (v potřebném rozsahu a kvalitě), „někde“ 
tyto informace musí být zpřístupněny. Finanční trh bez potřebné míry transparentnosti -
zabezpečované existencí relevantních informací – je neprůhledný, tj. pro spotřebitele rizikový.  
Vkladatelé, věřitelé a investoři, kteří nemají dostatečné informace, nemohou dospívat ke 
správným rozhodnutím. Kromě toho lidé nemusí umět ani správné informace správně 
interpretovat a nemusí se chovat zcela racionálně. Příklady stádního chování účastníků 
finančních trhů jsou dobře známé a známé je i tzv. nebezpečí nákazy – fama crescit eundo.93 
  
Ve společnosti, která nevykazuje dostatečnou úroveň finanční gramotnosti, dochází častěji i 
k přímým podvodům. Míra finanční kriminality zde prokazatelně bývá vyšší.94 
 
Čím je finanční trh transparentnější, čím větší množství relevantních a kvalitních informací 
poskytuje, tím lépe tento trh může fungovat a tím vyšší je šance, že ve střetu poptávky 
s nabídkou dojde k vytvoření nejlepší možné ceny. Tyto teoretické předpoklady však v praxi 
obvykle nebývají v dostatečné míře splněny ani na straně nabídky, ani na straně poptávky. 
Jednou z překážek existujících na straně poptávky je právě nedostatečná finanční gramotnost 
reprezentantů poptávky.95 
 
Snižování informační asymetrie (na obou „pólech“ finančního trhu) lze dosáhnout 
soustavným zvyšováním informovanosti reprezentantů strany poptávky, ochranou jejich 
                                                 
91 „…the strongest curb against the mis-selling of financial products is to equip customers with the knowledge 
and confidence to ask the right questions and to seek out the best products or the ones which suit them best.“ In: 
Competition in UK Banking: A Report to the Chancellor of the Exchequer (the Cruikshank Report, March 
2000). 
92 National Consumer Council (NCC). Consumer Education :Beyond Consumer Education. NCC, 2001. 
93 Srov. Mikdashi, Z. Regulating the Financial Sector in the Era of Globalisation. Hampshire and new York. 
Palgrave MacMillan, 2003, s.124. ISBN 1-4039-1638-1. 
94 Jak např. uvádí Kaufman a Seeling, věřitelé se často stávají  obětmi  různých nezákoných praktik (např. 
„svlékání“ cenných papírů, půjček s neobvykle vysokými úroky, s příliš vysokými poplatky, s úmyslným 
protahováním plateb, s vymáháním vysokých sankcí apod.). Srov. Kaufman, A. G., Seeling, S. A. Post-
resolution Treatment of Depositors at Failed Banks: Systemic Risk and Too Big to fail. Economic Perspectives, 
2nd quarter, s. 27-41. 
95 Stranu nabídky zde ponecháváme stranou. I zde pochopitelně existuje řada objektivních i subjektivních 
překážek. Mj. to, že reprezentanti nabídky neposkytují vždy dostatek relevantních a kvalitních informací, že své 
údaje přikrašlují, ne-li přímo falšují. Viz též dále. 



 97 

zájmů se strany v podobě potřebné právní regulace finančních produktů a služeb a důslednou 
kontrolou, dohledem na finanční trhy. Reprezentanti strany poptávky však v tomto procesu 
nesmějí zůstat pasivními subjekty – ke snižování informační asymetrie musí sami přispět 
svým úsilím v podobě soustavného procesu svého finančního vzdělávání. 
 
3. Některé otázky spojené s úsilím o omezování finanční negramotnosti. 
Vyjdeme-li z předpokladu, že omezování finanční negramotnosti (tj. zvyšování finanční 
gramotnosti) je - z výše uvedených důvodů - žádoucí a účelné, jako jeden z prvních problémů 
vyvstává otázka, zda a jak vymezit určité - žádoucí a účelné - „minimum“ finanční 
gramotnosti. Odpověď na tuto otázku nikterak není jednoduchá a při jejím řešení vzniká řada 
dalších otázek: např. kde je „dolní hranice“ finanční negramotnosti ? Rovná se „horní mez“ 
finanční negramotnosti nutně „minimu“ (tj. dolní hranici) finanční gramotnosti? Tyto relace 
asi nelze chápat čistě matematicky.  
 
V některých vyspělých zemích (V. Británie, USA) je tato otázka řešena velmi pragmaticky: 
„finanční negramotnost“ je chápána jako součást „úplné negramotnosti“, kdy občan neumí 
číst, psát a počítat a je na tom v tomto směru hůř než řada dětí rodilých Angličanů nebo 
Američanů předškolního věku.96 Předpokladem pro získání minimální finanční gramotnosti je 
tedy nejdříve dostatečné zvládnutí jazyka (tj. v uvedeném případě - angličtiny) a ruku v ruce 
s tím jde čtení, psaní a počítání. V těchto zemích je „dolní hranicí gramotnosti“ absence 
dovednosti čtení, psaní a počítání v daném jazyce a „horní hranicí gramotnosti“ elementární 
zvládnutí těchto dovedností. Toto je předpokladem pro překonání „dolní hranice“finanční 
gramotnosti. Toto „minimum“ by pak bylo možno obsahově vymezit např. tím, že je nutno 
umět rozeznávat peníze v různých podobách a denominacích (tj. znát měnu dané země), umět 
správně číst ceny v obchodech (i jinde – např. ceny poštovného, bankovní poplatky), umět 
překontrolovat správnost množství peněz vracených zpět prodávajícím při platbě větší 
bankovkou, znát a umět vyplnit elementární formuláře (pošta, banka, úřady) – a tím 
pravděpodobně „elementární minimum“ končí.97  
 
Avšak co je „elementárním minimem“, na jehož úrovni část obyvatelstva často ustrne, 
nemůže být pokládáno za „absolutní“ minimum: „minimum“ finanční gramotnosti nutno – při 
statickém pohledu - považovat za mnohovrstevný jev: s jiným „minimem“ finančních znalostí 
vystačí průměrný občan se základním vzděláním, více finančních znalostí potřebuje 
vysokoškolsky vzdělaný občan, nejvíce finančních znalostí potřebuje finanční profesionál. 
Finanční gramotnost každé z těchto kategorií osob je tedy nutně různá, žádné „všeobecně 
platné“ minimum finanční gramotnosti nelze vymezit. Diferencované minimum však jistě 
existuje a při úvahách o jeho náplni v podstatě jde o empirickou záležitost - o obecněji 
přijímanou konvenci („každý člověk musí umět počítat“) nebo o soubor požadavků spojených 
s výkonem určitých povolání, které obvykle stanovuje zaměstnavatel nebo přímo právní 
předpis. 
 
Zároveň je pojem finanční gramotnosti nutno chápat dynamicky, v čase: finanční sféra se 
neustále vyvíjí. „Horní hranice“ finanční gramotnosti se takto neustále posunuje výše. Kdo 
nechce zůstat – ke své škodě – v zajetí obsoletních znalostí a představ, musí se stále učit po 
celý život. V tom je reálný obsah „znalostních financí“ 
 
Ale kdo má pečovat o šíření a osvojování potřebných finančních znalostí? Podobně jako u 
vzdělávání vůbec, jde o širokou paletu možností, která má dva krajní póly: občana (s jeho 
                                                 
96 Toto je jedním ze základních problémů většiny imigrantů. 
97 Alespoň pro větší část imigrantů v USA a V. Británii podle našeho příkladu. Jde však v podstatě o obecný jev. 
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vlastním zájmem a iniciativou) a stát (reprezentující obecný zájem všech občanů). Mezi 
těmito póly je řada mezistupňů, kombinací různých možností.98  
 
Mezi různými zeměmi v tomto směru existují značné rozdíly. V naší zemi jsme v posilování 
ekonomické a finanční gramotnosti běžného občana i profesionálů jistě za posledních 15 let 
dosáhli značného pokroku, přinejmenším v kvantitě, v rozsahu a dosažitelnosti informací. 
Mám však určité pochybnosti, pokud jde o jejich kvalitu. Podobně jako v zemích 
s vyspělejšími finančními trhy, vyskytují se i u nás případy, kdy široké veřejnosti jsou 
prezentovány nerelevantní, neúplné, nebo dokonce i zavádějící informace. Úmyslná 
prezentace pozitivních výsledků při opomíjení zjištěných nedostatků (tj. praxe označovaná 
jako tzv. window-dressing) je – zdá se – i u nás dosti rozšířenou praxí, a to i u řady institucí 
ve finanční sféře.99 Propagace vlastních (často uměle zveličovaných úspěchů ), která se stala 
nástrojem konkurenčního boje mezi různými subjekty finanční sféry, je prohřeškem vůči 
všem občanů, kteří – objektivně – ani nemohou rozeznat pravdu od nepravdy nebo přímé lži. 
Podobným negativním jevem je i tzv. mlžení,100 jemuž se někdy nevyhýbají ani solidní 
finanční instituce. 
 
Bohužel nutno konstatovat, že za řadou zemí s vyspělejšími finančními trhy Česká republika 
co do péče o zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti dosud poněkud zaostává, i když se 
tento rozdíl postupně zmenšuje. Ve Velké Británii např. řada státních institucí přímo 
organizuje, financuje nebo spolufinancuje „finanční osvětu“ včetně finančního poradenství. 
Britské státní instituce využívají řady forem a metod, jako např. je regulace rozsahu a forem 
informací o finančních produktech a službách, povinnost zveřejňovat určité informace 
považované za významné pro řádné fungování finančních trhů, regulace reklamy a propagace 
finančních produktů, certifikace finančních produktů v podobě standardů,101 uveřejňování 
oficiálních nebo polooficiálních srovnávacích studií o kvalitě vybraných produktů a služeb, 
uveřejňování přímých výstrah nebo rad v podobě doporučení.102  
 
Pro futoro by i v  ČR bylo žádoucí, aby činnosti směřující ke zvýšení finanční gramotnosti 
byly organizačně i finančně se strany státu zabezpečovány soustavněji než dosud. Jistě by to 
přineslo značný (nejen ekonomický, ale i morální) efekt.103 
 

                                                 
98 Tato otázka vyžaduje samostatnou analýzu. 
99 Poměrně často se v našich  sdělovacích prostředcích (v televizi, v denním tisku apod.) setkáváme s tím, že 
inzerovaný (finanční) produkt je „ten nejlepší“ a společnost, která jej nabízí, implicite (nebo dokonce explicite!) 
je také ta nejlepší. Zde již může jít (a mnohdy skutečně také jde) o zavádějící reklamu, která fakticky potenciální 
zájemce dezinformuje 
100 V anglické odborné terminologii používané slovo  „opacity“ znamená nejasné, neúplné a často i přímo 
zavádějící informace. Názorným příkladem jsou u nás např. propagační hesla o garantovaných fondech, aniž by 
se občan dozvěděl, že i  v nich může přijít o peníze. 
101 CAT – changes, access and terms 
102 v ČR této formy v posledních letech nejednou využila např. ČNB nebo Komise pro cenné papíry i některé 
další instituce. 
103 Ve srovnání se situací v polovině 90tých let se na zvyšování ekonomické (a finanční) gramotnost v ČR podílí 
nesrovnatelně vyšší počet subjektů : jsou to soukromé poradenské firmy (specializující se na různé poradenské 
činnosti), investiční poradci, některé profesní organizace (např. Bankovní asociace, AFIZ, UNIS aj.), nadace, 
podnikatelské subjekty z finanční sféry (např. banky, pojišťovny a j.), knižní vydavatelství a vydavatelé 
firemních katalogů, i řada knihkupectví. Mnoho příležitostí k získávání znalostí o ekonomické a finanční sféře 
poskytuje internet,  v denní tisk a  řada odborných i popularizačních časopisů (Bankovnictví, Osobní finance aj.). 
Množství těchto informací  stále roste. Např. na internetovém „Seznamu“ lze v současné době nalézt přes 25 tisíc 
položek (články, inzerce apod. vesměs uveřejněné po r. 2000), v nichž se vyskytuje slovo „finanční gramotnost“. 
Jinou otázkou však je kvalita těchto informací, která – bohužel – leckde pokulhává.  
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4. Nad výsledky jedné ankety 
Není třeba prokazovat, že stupeň finanční gramotnosti vysokoškolsky vzdělaných ekonomů  
(z nichž se budou rekrutovat i odborníci - profesionálové ve finanční oblasti) by měl být vyšší 
než úroveň této gramotnosti u osob s vysokoškolským vzděláním neekonomických  
(a nefinančních) oborů. Rovněž lze předpokládat, že stupeň finanční gramotnost 
vysokoškolsky vzdělané části populace bude vyšší než u osob bez vyššího vzdělání. Tyto 
poznatky však dosud nejsou dostatečně prokázány empirickým výzkumem.  
 
Významnou skupinou při získávání prvotních informací o úrovni finanční gramotnosti jsou 
posluchači vysokých škol ekonomického (a finančního) zaměření. K získání elementárních 
výchozích údajů pro případné hlubší analýzy byla zvolena forma ankety. Ankety (provedené 
jako anonymní ankety v květnu 2006 ) se zúčastnilo kolem 100 vysokoškolských posluchačů 
VŠ neuniversitního směru, kteří představují cca 3 % celkového počtu posluchačů dané 
instituce, tj. byl získán reprezentativní vzorek. Šlo o posluchače presenčního a 
kombinovaného bakalářského i magisterského studia. 
 
Cílem ankety bylo, předně, ověřit dvě hypotézy: 1. zda stupeň znalosti vybraných základních 
ekonomických a finančních agregátů, s nimiž se posluchači všech výše uvedených kategorií 
nutně během studia setkávají, odpovídá předpokládané profesní připravenosti absolventů VŠ 
ekonomického (finančního zaměření), 2. zda stupeň znalostí z oblasti základních segmentů 
finančního trhu odpovídá předpokládané úrovni profilu absolventa daného oboru. Cílem 
ankety bylo, za druhé, navrhnout  konkrétní opatření v obsahovém zaměření a ve využití přísl. 
pedagogických metod směřujících ke zvýšení finanční gramotnosti posluchačů dané VŠ. 
 
Vzhledem k tomu, že výsledky uvedené ankety dosud nejsou definitivně zpracovány, 
uvedeme zde pouze rámcovou charakteristiku povahy a struktury položených otázek a hlavní 
závěry (prozatím jen v obecnější podobě). Respondentům bylo položeno 20 otázek. Z toho 10 
otázek se vztahovalo k agregátním makroekonomickým ukazatelům charakterizujícím 
aktuální stav ekonomiky ČR. Tyto otázky vesměs navazují na výuku Makroekonomie. 
Dalších 7 otázek se týkalo problematiky bankovnictví, 1 otázka daní a 2 otázky devizového 
hospodářství ČR. 
 
Předběžné výsledky potvrzují, že ve znalostech posluchačů o aktuální úrovni vybraných 
makroekonomických agregátů ČR existují značné mezery. Bylo by proto účelné, v rámci 
výuky více pozornosti věnovat i doplňování a procvičování kvantitativních stránek 
ekonomických jevů a procesů. Bylo by třeba klást větší důraz na osvojení positivních  znalostí 
o ekonomice ČR a o jejím postavení v rámci EU. Mnoho posluchačů nebylo schopno správně 
(ani řádově!) odhadnout např. výši HDP, výši státního dluhu ČR a postavení ČR v EU, pokud 
jde o výši těchto veličin. Naproti tomu téměř všichni měli informace o výši průměrné mzdy 
v ČR. 
 
Rovněž ve znalostech týkajících se bankovnictví byly shledány mezery. Posluchači nebyli 
schopni uvést např. údaj o objemu bankovních úvěrů v ČR, o vývojové tendenci míry inflace, 
o počtu bank v ČR aj. Naproti tomu většina posluchačů pravidelně sleduje vývoj kurzu Kč, 
EUR a USD. Většina posluchačů využívá běžného účtu a některé formy elektronického 
bankovnictví, podceňuje však monitoring bank a nemá zcela správnou představu o riziku 
investování do zajištěných fondů kolektivního investování. 
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Místo závěru 
Výše uvedená fakta a úvahy pochopitelně ani zdaleka nevyčerpávají daný problém a generují 
více otázek, než lze v tak stručném příspěvku popsat, natož rozebrat. Jeho hlavním cílem a 
smyslem bylo obrátit pozornost na některé aspekty finanční gramotnosti a na účelnost 
zkoumání cest k jejímu zvyšování. Zjištěné rezervy jistě bude možno postupně využít i pro 
některé změny v  procesu vysokoškolského vzdělávání.  
 
 
 
K potřebě právnického vzdělání ekonomů 
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 
Dr. Milan Hradec, Vysoká škola finanční a správní 

 
V současné době i v perspektivě budeme žít v tržně orientované společnosti. Například 
současná situace v USA ukazuje na krizi tradiční akademické soustavy a nutnost zásadních 
změn v tom smyslu, že se zachová vše pružné, funkční a dosud osvědčené, ale současně se 
vysoké školy více otevřou společnosti a jejím měnícím se požadavkům. Vysoké školy musí 
vychovávat své absolventy pro uplatnění v praxi. Ze všech vysokých škol budou mít nejmenší 
problémy s uplatněním ti absolventi, kteří budou mimo svou nosnou profesi skutečně dobře 
ovládat cizí jazyk a k tomu samozřejmě současnou informatiku, to však dnes znamená nejen 
znalost práce s PC, ale také ovládnutí grafických aplikací, databází apod. Dnešní studenti 
ekonomických vysokých škol budou mít tím více otevřeny šance na práci v zahraničí.  
 
Současný stav můžeme shrnout následovně: 
- Přibývá absolventů právnických studií, ale velmi málo se znalostmi vybraných 

ekonomických oborů a informatiky, 
- Existuje mnoho ekonomických fakult v ČR, ale nejsou absolventi, kteří by měli i dobrou 

znalost nosné problematiky podniku, se současnou znalosti práva a s odpovídajícími 
jazykovými předpoklady,  

- Potkáme např. dobrého angličtináře, ale méně angličtinářů se znalostí práva nebo 
ekonomie, 

- Problémy (ne)zaměstnanosti absolventů středních a vysokých škol vedou k nutnosti 
výchovy interdisciplinárních, případně multidisciplinárních pracovníků. 

 
Přestože v České republice působí řada vysokých škol, nelze konstatovat, že požadavky na 
vzdělání jsou uspokojeny po stránce kvalitativní i kvantitativní. Smyslem nově vznikajících 
zejména soukromých neuniverzitních vysokých škol by mělo být vyplnit mezery v stávající 
nabídce, ale také dát šanci většímu počtu studentů. Nejde tedy v zásadě ani o konkurenci 
v pravém slova smyslu, ale o princip komplementarity. Existující veřejnoprávní školy a nově 
vznikající soukromé školy by měly úzce spolupracovat: jejich cíle jsou snad tytéž a tento stát 
by si neměl dovolit tříštit síly v oblasti, která je v těžkém krizovém stavu. 
 
Současná situace je mimo jiné charakteristická tím, že sílí tlak podnikatelské vrstvy po získání 
vzdělání, ať pro sebe nebo své potomky, kteří většinou pokračují v podnikání, i když mnohdy 
v jiných oblastech. I u této skupiny obyvatelstva začíná platit zásada (donedávna mnohdy 
neuznávaná), že prvořadou a ekonomickou silou jsou znalosti a logické myšlení, které jim je 
schopna poskytnout vysoká škola. 
 
Koncepce studijních programů nových vysokých škol musí vycházet z nejlepších zkušeností a 
tradic právnických a ekonomických fakult ve vyspělých zejména západoevropských zemích. 
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Akceptovat zejména v těchto zemích ověřenou zkušenost, že právo nelze studovat bez 
paralelního studia ekonomie. Absolvent takového studijního programu získá ucelené 
právnické vzdělání s rozsáhlými ekonomickými znalostmi a dobrým jazykovým vybavením. 
Tato moderní vysokoškolská pracoviště se tak musí zařadit do sítě moderních evropských 
právnických a ekonomických fakult poskytujících rozsáhlé mezioborové právnicko-
ekonomické nebo ekonomicko-právnické vzdělání, což v současné době není schopna 
v takovém rozsahu poskytnout žádná existující veřejnoprávní právnická ale ani ekonomická 
fakulta v České republice.  
  
Inovační trend nových projektů je třeba spatřovat mimo jiné i v propojení teorie, praxe a 
právního poradenství spolu s rozvojem jazykových dovedností. Stanovené cíle vyústí 
v realizační fázi v některých vybraných předmětem (zejména mezinárodní a evropské právo), 
která bude zahrnovat odbornou jazykovou přípravu na základě zejména anglických materiálů 
za účasti zahraničních hostujících profesorů a navazujících praktických seminářů, kde bude 
uplatněna metoda týmového vedení k řešení simulace, aplikace ustanovení domácí legislativy 
v souladu s mezinárodními instrumenty. 

 
Absolventi právnických fakult nebo ekonomicko-právnických vysokých škol s takto 
získaným mezioborovým vzděláním s dobrými jazykovými dovednostmi mohou nalézt 
uplatnění jak ve všech tradičních právnických profesích, jako je soudnictví, státní 
zastupitelství, notářství, advokacie, ale i v oblasti státní správy a územní samosprávy i ve 
veškeré podnikatelské sféře jako podnikoví právníci. Vzhledem k tomu, že získají rozsáhlé 
znalosti z vybraných ekonomických oborů i managementu, účetnictví a finančního řízení 
podniku, budou mít uplatnění i v profesích právním profesím příbuzným. Se získanými 
jazykových znalosti se navíc možnost jejich uplatnění rozšíří i na oblast zahraničního 
obchodu, příp. mezinárodního práva veřejného.  
 
Podle statistických údajů českých i mezinárodních je tzv. umístitelnost zájemce na trhu práce 
téměř přímo úměrná dosaženému vzdělání (samozřejmě s výjimkou některých specifických 
kategorií), z čehož pak existují určité výjimky. 
 
V současné době statistiky uvádějí například obtížnou umístitelnost absolventů ekonomických 
oborů. Podle našeho názoru je cesta v orientaci na multidisciplinárně a interdisciplinárně 
orientované studijní programy. 
 
Zejména multidisciplinární studium managementu, práva a informatiky přispěje jak ke 
zvýšení úrovně informační gramotnosti manažerů, tak i k širšímu uplatnění absolventů tohoto 
studia v praxi. Proto například bakalářské studijní obory typu „Management v podnikání“ a 
„Management a informatika“ by měly být koncipovány tak, aby jejich absolvování umožnilo 
absolventům uplatnit se v hospodářské praxi a současně umožnilo nejlepším studentům 
pokračovat v magisterském studiu na některé z ekonomických fakult. 
 
Bakalářské studijní obory „Právo a management v podnikání“ a „Právo a informatika 
v podnikání“ musí vycházet z potřeb praxe. Musí řešit nutnost vybavit absolventy základními 
právními vědomostmi, avšak nikoli na úrovni magisterského studia práva, nýbrž na úrovni 
práva aplikovaného pro řešení konkrétních praktických problémů hospodářské praxe s 
případnou hlubší orientaci na informační systémy. 
 
Statistiky úřadu práce jsou zpravidla přesné, ale pouze po kvantitativní stránce, a to ještě 
většinou s určitým zpožděním za reálnou situací. Konkrétně – kterýkoliv úřad práce vám 
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vystaví potvrzení, že ve zcela obecné rovině jsou obtížně umístitelní absolventi 
ekonomických oborů, což je obecná pravda. Z valné části se o to přičinily samy úřady práce, 
které svého času dosáhly toho, že vysoce kvalifikovaná činnost v ekonomických oborech byla 
volnou ohlašovací živností a v rámci velmi krátkodobých rekvalifikačních kursů na tuto 
činnost byla „vyrobena“ řada naprosto nepoužitelných ekonomů, účetních a ekonomických 
poradců. Přitom v praxi celá řada firem shání kvalitního ekonoma, nabízí velmi vysoký plat a 
nemůže takového odborníka sehnat. 
 
Výše uvedené skutečnosti platí ještě ve větším měřítku u právních disciplin.  
 
Statistiky úřadu práce nejsou a nemohou být zaměřeny na interdisciplinární a 
multidisciplinární profese. 
 
Platí obecný závěr – vyšší vzdělání je předpokladem vyšší zaměstnanosti. 
 
Aby ekonomické a právnické vysoké školy v oblasti vzdělávací mohly naplnit očekávání 
svých absolventů musí vytvořit jednak co nejkvalitnější pedagogický sbor, jednak co nejlepší 
materiální předpoklady (studijní literatura, informační systém, knihovna atd.) proto, aby si 
absolventi této vysoké školy odnášeli do praxe co nejkomplexnější aktuální informace 
z oblasti právních a ekonomických věd, přičemž aby byli zároveň dobře vybaveni jazykově. 
Cílem vysoké školy v této oblasti tedy musí být produkovat absolventy, jež budou moderními 
vysokoškolsky vzdělanými pracovníky nejen se znalostí odpovídajících základů potřebných 
teoretických odvětví, ale budou si z vysoké školy odnášet především základní praktické 
zkušenosti. 

 
Za tím účelem musí na vysokých školách ekonomického a právnického zaměření dojít:  
- k vytvoření zkušeného pedagogického sboru z odborníků z řad jak teorie, tak praxe, 
- ke kladení většího důrazu na získání praktických zkušeností studentů (za tím účelem je 

nutné navazování větší spolupráce s co nejširší skupinou odborníků z  praxe), 
- k zařazení více odborné praxe do celého systému studia, 
- k umožnění mezioborového studia právních a ekonomických disciplín s akcentem na 

jazykovou vybavenost.  
 
V souladu s nároky na soustavu terciárního vzdělání musí školy rozvíjet mnohotvárnost svého 
vzdělávacího programu, jeho internacionální rozměr a orientaci na měnící se potřeby praxe. 
Musí posilovat o humanizaci své vzdělávací činnosti a svůj podíl na formování hodnotové 
orientace absolventů, vycházející z ideálů demokratické společnosti. 
 
Ve vzdělávací činnosti tyto vysoké školy musí rozšiřovat složky formující absolventy k vyšší 
mobilitě a adaptabilitě, a to jak v národním, tak především v evropském prostředí. To 
vyžaduje vybavit absolventy nejen vědecky fundovanými a praxí verifikovanými odbornými 
znalostmi, ale i schopnostmi rozpoznávat a analyzovat příležitosti i hrozby prostředí, rychle a 
správně reagovat, přijímat odpovědnost, pracovat iniciativně a tvůrčím způsobem, samostatně 
i v týmech, přitom racionálně a moderními metodami a prostředky pracovat s informacemi, 
kultivovaně komunikovat, vést lidi, ochotně se dále vzdělávat a učit. 
 
Posláním neuniverzitních vysokých škol musí být především profesně zaměřené bakalářské 
vzdělávání s prakticky použitelným absolventem, nezvyšujícím počet nezaměstnaných.  
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Bakalářské studijní programy typu „Právní specializace“ s obory „Právo a management 
v podnikání“ a „Právo a informatika v podnikání“ musí vycházet zejména z potřeb praxe. Je 
účelné vybavit absolventy základními právními vědomostmi na úrovni práva aplikovaného při 
řešení konkrétních praktických problémů hospodářské praxe, což podpoří zájmem o 
bakalářské studium práv, které však doposud většina právnických fakult na našich 
univerzitách nerealizuje. Nové zejména bakalářské studijní obory musí uspokojit poptávku 
manažerů po nemagisterském studiu práva a vyplnit tak mezeru ve vzdělávacích programech 
právnických fakult.  
 
Rovněž bakalářské studijní programy typu „Ekonomika a management“ s obory 
„Management v podnikání“ a „Management a informatika“ musí vyplnit mezery ve 
vzdělávacích programech ekonomických fakult a být reakcí na požadavky společenské praxe, 
zejména manažerů se středoškolským vzděláním, kteří jednooborové vysokoškolské vzdělání 
v oblasti ekonomie nebo informatika nepotřebují, ale potřebují - řečeno jejich slovy - „trochu 
ekonomie, trochu informatiky a trochu práva“, tedy ode všeho něco. A právě těmto jejich 
požadavkům musí odpovídat nové studijní obory, které nemohou být neměnné, nýbrž se musí 
vyvíjet jak pod vlivem vývoje vědeckého poznání a technického rozvoje (zejména pod vlivem 
stále většího uplatňování informačních technologií v praxi), tak i měnících se požadavků 
společenské praxe.  
 
Výše uvedené úvahy je třeba považovat za několik vstupních myšlenek do diskuse o 
zkvalitňování vzdělávaní manažerů, větší cíle si tyto odstavce zatím nekladou. 
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Inovace v EU a v ČR 
Ing. Miroslav Janeček, CSc., člen Rady vlády pro výzkum a vývoj 
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., prezident Asociace inovačního podnikání 
 
 
Podpora inovací v EU 
Historický přehled: 
- SPRINT 0 - 1983 – 89 
- SPRINT 1 – 1989 – 94 
- 4. RP EU - 1994 – 98   

 Aktivita 3 “Innovation“ 352 mil. EUR 
 Aktivita 4 „Stimulace vzdělávání a mobility výzkumníků“ 
 TSME C „Technology stimulation measures for SME“ 

- 5. RP EU 1994 – 2002 – „Innovation – SME“ 
- 6. RP EU 2003 – 2006 – „Výzkum a inovace“ 
 
Vývoj inovační politiky v EU - I 
1993 – „Bílá kniha o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti“ 
1995 – „Zelená kniha o inovacích“ 
1996 – První akční plán inovací v Evropě – Inovace pro růst a zaměstnanost: 
Pěstování inovační kultury 
Vytváření vhodného prostředí pro inovace 
Propojení výzkumu s inovacemi 
1997 – „Zelená kniha o patentu Společenství a patentovém systému v Evropě“ 
 
Vývoj inovační politiky v EU - II 
2000 –  
„Na cestě k Evropskému výzkumnému prostoru“ 
„Inovace v ekonomice založené na poznání 
2003 – „Inovační politika: aktualizace přístupu EU v souvislosti s lisabonskou strategií“ 
Pramen viz.: T. Prnka, F. Hronek, K. Šperlink -  
4. - Evropská unie a inovace 
 
Jak jsme na tom v ČR? 
Neslavně  
- viz European Innovation Scoreboard 
Největší nedostatky 
- patenty, podpora SOF, kapitál 
Příčiny 
- hlavně nepochopení role VaV ve společnosti 
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EIS – souhrnný inovační index 

 
 
ČR – Národní inovační politika 2005 
Hlavní rysy: 
- Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací  (24 opatření) 
- Vytvořit funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru (6 opatření) 
- Zajistit lidské zdroje pro inovace (8 opatření) 
- Zefektivnit výkon státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích (7 opatření) 
 
Problémy: 
EU  
- i nadále zaostává za USA, Japonskem, Taiwanem, atd. 
- nová pravidla pro veřejnou podporu 
ČR 
- realizace NIP pouze částečná 
- největší dluh přetrvává v chybném pojetí VaV 
 
Strukturální fondy 
- ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje 
- ESF - Evropský sociální fond 
(EAGGF – Evropský fond pro řízení zemědělství a garance 

  2001 2002 2003 2004 

Finsko 1 1 1 1

Dánsko 14 4 4 5

Francie 20 28 26 27

Německo 17 14 13 13

Nizozemsko 8 13 12 12

Rakousko 18 18 17 17

Řecko 36 31 35 37

Spojené království 12 11 15 11

Česko 37 36 39 40

Maďarsko 28 29 33 39

Polsko 41 50 45 60

Slovensko 40 46 43 43

Slovinsko 31 26 31 33

USA 2 2 2 2

Japonsko 21 16 11 9
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FIFG - Finanční nástroj pro rozvoj rybolovu) 
 
Podpora aktivit: 
Nové pracovní příležitosti 
Služby pro malé firmy – (transfer technologií) 
 
Reforma strukturálních fondů 1988 
Zapojení EIB (Evropská investiční banka) 
Cíle: 
- Rozvoj nejméně prosperujících regionů 
- Regiony nejvíce postižené poklesem průmyslové výroby 
- Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti 
- Zaměstnanost mladých lidí 
 
Strukturální fondy v ČR 2004-2006 
6 SOP: 
Průmysl a podnikání (Inovace, Prosperita) 
Dále: 
- Doprava, telekomunikace a poštovní služby 
- Rozvoj lidských zdrojů 
- Životní prostředí 
- Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
- Cestovní ruch a lázeňství 
SROP – 7 ROP pro NUTS II 
 
Strukturální fondy 2007 - 2013 
Operační programy, zaměřené na inovace 
- Výzkum a vývoj pro inovace(MŠMT) 
- Podnikání a inovace (MPO) 
- Vzdělávání, konkurenceschopnost 
- OP Praha-konkurenceschopnost 
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Jak dál v inovačním podnikání? 
Mgr. Aleš Vlk, poradce generálního ředitele, Agentura pro podporu podnikání a 
investice CzechInvest 
 
 
Hned na začátku tohoto pojednání je vhodné zmínit několik zásadních premis, se kterými 
bude asi málokdo polemizovat. V první řadě se jedná o snahu moderních států, včetně České 
republiky, směřovat ke společnosti znalostí, třebaže pod tímto názvem mnozí z nás nerozumí 
identické věci. Někdo hovoří o tom, že ve společnosti znalostí hraje proces tvorby a využití 
vědění největší roli při tvorbě bohatství104. Jiní, například Max Fischel, ve své přednášce řekl, 
že jsme ve společnosti znalostí od počátku lidské historie – lidská společnost je po celou svou 
existenci společností znalostí a vědění. František Ježek ve svém příspěvku zase zmínil, že 
velký význam mají otázky, které si pokládáme. Ve společnosti znalostí se už neptáme pouze 
co, ale především jak a proč. Každopádně se najde málo států a expertů, kteří budou tvrdit, že 
jejich ekonomiky nesměřují ke společnosti založené na znalostech.  
 
Stejně tak je téměř nezpochybnitelné tvrzení, že u podniků, organizací či společností je velmi 
důležitá schopnost inovovat a využít výsledky vědění či vědy v praxi. V této souvislosti hraje 
velmi významnou roli úzká vazba a intenzivní interakce mezi výzkumem a vývojem, 
vysokými školami, podnikatelským sektorem a ostatními aktéry. Potřeba zlepšení vzájemného 
vztahu je zdůrazňována v dokumentech na evropské úrovni, ale čím dál tím častěji se 
objevuje i v materiálech národních. Mnoho oblastí intervence v budoucím programovacím 
období strukturálních fondů EU bude zaměřeno právě na tyto aktivity.      
 
Aby byl náš přechod ke společnosti znalostí co nejpřímější, je zapotřebí jednotlivé aktivity a 
oblasti podpory dobře zacílit. Při tom je možné vycházet ze zkušeností, které mají vyspělé 
země již několik desetiletí. Pro zajímavost můžeme uvést následující:  
- Velmi málo výsledků akademického výzkumu končí úspěšnou realizací, k inovacím 

dochází spíše při práci se stávajícími procesy a produkty 
- Průmysl je hlavním motorem inovací, univerzity hrají pouze okrajovou roli (zkušenosti 

z USA a UK) 
- V mnoha oborech byl výzkum (základní i aplikovaný) vytlačen z vysokých škol - 

chemický, farmaceutický, elektrotechnický, biotechnologický průmysl atd.  
- Evropa je pozadu vůči USA v 10 z 11 ukazatelů měřících stupeň inovačního potenciálu, 

včetně terciárního vzdělávání (EC, Innovate for a competitive Europe) 
- Méně než 5 procent inovačních společností považuje informace z vládních či soukromých 

výzkumných center a vysokých škol za velmi důležité (Community Innovation Survey, 
CIS)  

 
Na evropské úrovni byla publikována zajímavá doporučení, která se dotýkají oblasti vysokých 
škol a inovací. Například to, že spolupráce mezi vysokými školami se musí zlepšit především 
v oblasti inovací, zakládání nových firem a obecně v oblasti přenosu znalostí. Dále se 
doporučuje, aby vysoké školy vstoupily do intenzivnějšího dialogu se zástupci 
zaměstnavatelů absolventů a snažily se reformovat studijní programy tak, aby byly založeny 
na výstupech - kompetencích absolventa. Taktéž je zapotřebí, aby vysoké školy nabízely 
programy, které se budou dotýkat inovačních metod a managementu, jakými jsou například 
management duševního vlastnictví, transfer technologií, systémová integrace, vedení 
inovačních projektů, analýza rizik inovačních projektů atd. Studijní programy by měly být 

                                                 
104 United Kingdom Department of Trade and Industry, 1998.  
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méně teoretické a více reflektovat současné potřeby společnosti. Absolventi všech oborů by 
měli mít dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti písemného projevu, ústní prezentace, 
managementu, analýzy dat, tvorby projektů, kritického myšlení, týmové práce a schopnost se 
úspěšně vyrovnat s problémy v interdisciplinárním kontextu.  
 
Nyní se v krátkosti podívejme na to, jak vypadá podpora inovací, inovačních aktivit škol a 
inovačního podnikání v českém prostředí. Ideální situaci můžeme popsat asi následujícím 
způsobem: studenti, absolventi škol a akademičtí pracovníci (samostatně či společně) 
zakládají s aktivní pomocí vysoké školy firmy (spin-offs). Vysoká škola či jiná instituce 
poskytuje pro tuto činnost výhodné podmínky v podobě prostředí a služeb (inkubátory), 
finančních půjček atd. Některé firmy se rozrůstají, pokračují v podnikatelské činnosti a 
přispívají ke zvýšení zaměstnanosti v regionu. Akademici mohou působit ve firmách na plný 
úvazek, napůl či se vrací do škol, pokračují ve vědecké činnosti a čekají na další nápad, který 
by bylo možno komerčně využít. Některé zahraniční školy se na podobný model zaměřily, 
z evropských můžeme jmenovat například univerzitu v nizozemském Enschede (více na 
www.utwente.nl).   
 
Model inovačního podnikání můžeme rozdělit na komponenty, které jsou znázorněny na 
následujícím obrázku.  
 
Obrázek č. 1 – Součásti inovačního podnikání  
 

 

 

K tomu, aby inovační podnikání jako úspěšná transformace výsledků vědecké a vývojové 
činnosti směrem ke komerčnímu využití fungovalo, je zapotřebí splnit následující požadavky: 
budoucím podnikatelům se musí dostat dostatečného vzdělání a měli by být výrazným 
způsobem motivováni, aby aktivity související s inovačním podnikáním vůbec realizovali. Pro 
tuto specifickou činnost jim musí být vytvořeno vhodné prostředí včetně prostor a příslušných 
služeb. Významnou součástí je samozřejmě finanční zabezpečení jejich aktivit. Jako 
významné se může ukázat i začlenění do širšího oborového klastru – které zaručí vazbu na 
případné dodavatele či odběratele. V neposlední řadě hraje významnou roli i stav 
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Podnikatelské prostředí, vymahatelnost práva atd.   
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podnikatelského prostředí obecně, právní řad, schopnost ostatních subjektů plnit včas své 
závazky atd.  
 
V České republice jsou zatím relativně dobře zajištěny dva komponenty – agentura 
CzechInvest v rámci svých aktivit podporuje například vznik vědecko-technologických parků, 
inkubátorů a center transferu technologií. Všechny tyto instituce by měly přispět k tomu, aby 
výsledky výzkumných a vývojových aktivit či jiné podnikatelské myšlenky pocházející 
z akademické půdy našly snadnou cestu ke komerčnímu využití. Stejně tak je podporován 
vznik oborových klastrů. Výrazného zlepšení je nutno dosáhnout ve třech zbývajících 
komponentách – vzdělávací a motivační, finanční a ve kvalitě podnikatelského prostředí.  
 
Agentura CzechInvest se v průběhu roku 2005 rozhodla zmapovat absorpční kapacitu 
vysokých škol a jejich připravenost podpořit inovační podnikání. Projekt byl příhodně nazván 
Inovace bez legrace a ve své první části se zaměřil na dvě vysokoškolská města – Brno a 
Plzeň. Hlavními cíli projektu bylo:  
- Zmapovat zájem a schopnost akademiků realizovat inovační podnikání v příslušné 

infrastruktuře 
- Zmapovat zájem studentů o možnost využít inovační infrastrukturu 
- Identifikovat překážky inovačního podnikání 
- Navrhnout aktivity, které by bylo možné podpořit ze strukturálních fondů EU 

v programovacím období 2007-13.  
 
V krátkosti můžeme shrnout závěry projektu následujícím způsobem. V první řadě se ukázalo, 
že v době realizace průzkumu (jaro 2005) nebyly instituce zabývající se podporou inovačního 
podnikání mezi studenty ani akademiky dostatečně známy. V Brně se jedná o Jihomoravské 
inovační centrum (JIC) a v Plzni o Business Innovation Centrum (BIC). Jako jeden 
z důležitých faktorů omezující ochotu dotázaných podnikat byla identifikována nedostupnost 
finančního kapitálu. Dále bylo zjištěno, že se na straně akademiků jedná o podobné překážky 
jako u jejich zahraničních protějšků – především šlo o překážky sociálního a kulturního 
charakteru (rozdílné hodnoty, různé postoje k publikaci výsledků atd.). 
 
A jaká byla některá doporučení projektu? V první řadě informovat studenty o základech a 
principech inovačního podnikání formou přednášek, projektů a zapojení do činnosti center již 
v průběhu jejich studia. Což se shoduje s doporučeními, která jsou proklamována na evropské 
úrovni. Stejně tak se jeví jako vhodné využít úspěšných konceptů realizovaných v některých 
zahraničních zemích (inovační skauti, inovační screaning, podnikatelské univerzity, využití 
ESF k financování půjček atd.).  
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Zdroje ekonomiky založené na vědění v pohledu výzkumu konkurenceschopnosti 
ekonomiky ČR 
doc. Ing. Karel Műller, CSc., Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a 
managementu, Praha  
 
 
1. Úvodní poznámka 
Následující text navazuje na výsledky výzkumu konkurenceschopnosti ekonomiky ČR.105 
Jeho cílem je specifikovat možnosti růstu konkurenceschopnosti domácího průmyslu a služeb 
pomocí kvalitativních faktorů, které nebývají obvykle zahrnovány do standardních metod a 
témat ekonomického výzkumu a jsou chápány jako externality. Předpoklad externího zdroje, 
t.j. takového zdroje, jenž je vytvářen mimo hranice hodnotících a distributivních úloh tržního 
hodnocení, byl smysluplný jen za určitých okolností. Předně musel být vždy k dispozici, 
pokud po něm vznikala potřeba, resp. tržní poptávka. Dále pak jeho vliv při tržním využívání 
výrazně nemění tržní rámec hodnocení – chová se tedy k hodnotícím mechanismům trhu 
neutrálně. Novější směry ekonomického výzkumu (např. evoluční ekonomie, institucionální 
ekonomie) však ukazují, že tyto předpoklady nelze dnes uplatnit. Evoluční ekonomie, která se 
již po několik desetiletí soustřeďuje na výzkum vztahů techniky a ekonomiky zřetelně 
ukazuje, že v podmínkách omezených přírodních zdrojů (jak přírodních materiálů, tak i 
fyzických sil člověka) lze udržet růstový potenciál ekonomiky přechodem od hledisek 
komparativní výhody k hlediskům konkurenční výhody (Porter, 1992) – situace, kdy 
rozhodujícím hlediskem pro získání konkurenční výhody je přístup ke zdrojům moderního 
vědění. Nezamýšleným důsledkem této technicko-ekonomické změny je tlak na proměny 
forem sociální koordinace a lidské motivace. V rámci makroekonomických přístupů byly tyto 
důsledky popsány, např. pomocí koncepce transformace ekonomik od jejich fordistického 
typu k post-fordistickým formám. Obdobnou zkušenost lze popsat i v mikroekonomickém 
pohledu - každá inovující firma zjišťuje, že orientace na technické inovace je doprovázena 
potřebou uzpůsobovat organizační formy ve firmě. Tyto ekonomické reflexe upozorňují na 
další externalitu – institucionální rámec ekonomik. Ten byl dlouho považován za stabilní a 
přirozený. Masivní a dynamický vliv moderních ekonomik zřetelně ukazuje, že tržní formy 
regulace fungují na základě určitých předpokladů, které je nutno přehodnotit v nové situaci. 
Zdroje institucionální změny leží mimo ekonomiku, avšak jejich prosazení není možné, aniž 
by se prosadily do zprostředkující úlohy trhů a peněžních forem. 
 
Výše uvedené teoretické změny v ekonomickém bádání mají i metodologické důsledky. 
Nutnost internalizace uvedených „externalit“ do ekonomických analýz vede k zvýznamnění 
kvalitativních metodologických přístupů a relativnímu oslabování kvantitativních přístupů. 
Jak zdroje moderního vědění, tak i zdroje institucionální změny nemohou být popsány pouze 
pomocí kvantitativních metod, neboť v obou případech jde nejen o růst podle daných 
parametrů, ale o růst prostřednictvím měnících se parametrů – o strukturní změny vedené 
snahou po udržení přijatelného sociálního a lidského rámce tohoto růstu. Výše uvedené 
teoretické i metodologické aspekty sleduje výše uvedený projekt výzkumu 
konkurenceschopnosti pomocí důrazu na tzv. kvalitativní aspekty růstu 
konkurenceschopnosti. Tomu odpovídá i struktura projektu, která je soustředěna na 
následující témata a výzkumné problémy (Kadeřábková a kol., 2006): 

                                                 
105 Předkládaný příspěvek je podporován v rámci výzkumného projektu financovaného GA ČR (č. 402/05/2210) 
a MŠMT ČR (program výzkumného centra č. 1M0524). 
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- Makroekonomická výkonnost a stabilita – otázky růstu a konvergence, odvětvové změny, 
vztahy mezi poptávkou a nabídkou; 

- Institucionální kvalita – otázky kvality správy a podmínek podnikání, 
- Inovační výkonnost – otázky kvalitativních faktorů konkurenční výhody, vztahů mezi 

vstupy a výstupy inovačních systémů a důsledků uplatnění ICT 
- Kvalita lidských zdrojů – otázky vzdělávací flexibility, celoživotního učení a lidských 

zdrojů moderních ekonomik 
 
V následujícím textu se budu věnovat zejména tématu inovační výkonnosti, které je úzce 
spojeno se všemi tématy uvedeného projektu. Jak již bylo výše uvedeno, ekonomický růst 
zakládaný na moderním vědění vede k výrazným restrukturačním důsledkům, které jsou 
sledovány v tématu makroekonomické výkonnosti a stability i v tématu institucionální 
kvality. Obdobné souvislosti se týkají i kvality lidských zdrojů: jejich mobilizace a 
restrukturace představují základní důsledek rostoucího inovačního tlaku na ekonomiku. 
Kromě těchto analyticky orientovaných témat navazuje výzkum konkurenceschopnosti i na 
teoretické poznatky. Týkají se zejména problematiky moderního vědění a jeho vlivu na 
ekonomiku. V současnosti se teoretická diskuse zaměřuje na koncepce ekonomiky založené 
na vědění (knowledge based economy). Navazuje však na předcházející badatelské iniciativy 
neoschumpeterovských výzkumů vztahů vědy a techniky, které vedly k analýze systémových 
a institucionálních aspektů inovačních procesů (koncepce národních inovačních systémů). 
 
V kontextu výše uvedených argumentů je příspěvek strukturován do následujících kroků: 
v následující části nastíním stav diskuse k pojetí ekonomiky založené na vědění. V návaznosti 
na prezentovanou diskusi k tomuto problému budu analyzovat inovační zdroje ČR a inovační 
výkonnost na příkladě výsledků šetření inovujících firem. V závěrečné diskusi pak poukáži na 
bariéry a růstové možnosti transformace ekonomiky ČR ke standardním poměrům EU, tak jak 
jsou reflektovány v teoretických diskusích i v koncepcích regulativní politiky.    
 
2. Ekonomika založená na vědění – teoretické přístupy, koncepční přístupy k analýze 
Koncepce ekonomiky založené na vědění není jen výsledkem ekonomického výzkumu 
v posledním desetiletí. Čerpá z schumpeterovské iniciativy a tradice ekonomické vědy, která 
mnohdy přežívala na okraji této vědní dicipliny, avšak velmi pozvolna umožňovala 
reflektovat proměny vztahů mezi ekonomickou sférou a technikou i jejich institucionálními 
důsledky. Interpretace techniky v perspektivě ekonomických věd je ovšem ovlivňována i 
dalšími teoretickými přístupy. Hlouběji založeným bodem střetu bylo a je pojetí vztahu mezi 
soukromo-kapitalistickými/tržními formami regulace (i moci) a specifickými (komunitárními) 
formami regulace a autority ve vědě a technice.106 Již J. Schumpeter vystihl, že 
v kapitalistickém tržním režimu se inovace stává klíčovým prostředkem konkurence (na 
rozdíl od racionalizace nákladů nebo udržování monopolních výhod), což podstatně mění 
povahu konkurenčního prostředí a režim jeho kontroly. Zformuloval základy toho, co dnes 
nazýváme inovačním systémem, resp. systémovým uspořádáním vztahů mezi zdroji inovací a 
inovační výkonností. Na jedné straně tohoto vztahu se utváří aktivní vztah mezi 
akademickými institucemi a průmyslovou vědou rozvíjenou na podnicích. Druhá strana 
tohoto vztahu plynula ze změn kapitalistických forem hospodaření: spolu s růstem 
organizovanosti výroby a utvářením technickoorganizačních, které tíhnou ke stabilizaci si kladl 
otázku, jak se uplatňuje motivačně orientované tíhnutí k výkonu a změně. Kladl si otázku, zda 
tato dynamická dimenze nesouvisí spíše s technickým rozvojem než s motivací podnikatele k 
dosažení maximálního zisku. Jeho stanovisko je následující: „Odpověď musí být negativní. 
                                                 
106 Tento střet je tematizován jako rozdíl mezi věděním vtěleným do ekonomických faktorů (embodied 
knowledge) a volně dostupným a nevázaným věděním (disembodied knowledge). 
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Uskutečňování oněch technických zdokonalení přísluší k podstatě oné honby … Je proto chybné, 
jestliže se, jak to činí mnozí ekonomové, kapitalistický podnik a technický pokrok chápou jako 
dva faktory v pozorovaném výrobním rozvoji.“ (viz Schumpeter, 1946, s. 181). Tím určil druhou 
(socio-kulturní) stranu inovačního systému – osobnost podnikatele - a poukázal tím na jejich 
souvztažnost (systémový rys). Podnikatel představuje sociokulturně zformovaný heroický 
lidský typ, jehož inovační aktivita je živena nejen vůlí k moci, ale i perspektivismem, 
neustálou transformací dosažených výsledků do nových činů. V tomto smyslu 
„konstruuje“ Schumpeter pojmy kapitalistický duch a tvůrčí destrukce, jež charakterizují 
prostředí a prostředky pro takový typ lidské aktivity.  
 
Uvedené Schumpeterovy poznatky výstižně anticipovaly vliv techniky na poválečný vývoj 
ekonomiky v hospodářsky vyspělých zemích. Projevily se také v institucionalizaci základního 
a aplikovaného výzkumu a uplatňováním výzkumné politiky jako významného regulativního 
prostředku podporujícího aktivnější využití vědy v technice a ekonomice. Výzkumná politika 
byla tehdy založena na podpoře výzkumu z veřejných prostředků v dané zemi, o jejichž 
distribuci rozhodovali samotní vědci, protože jednak požívali veřejnou důvěru a také 
převládala představa, že to, co je vědci objevováno je také prakticky využitelné. Tato 
zkušenost odrážela zejména všeobecně přijímané praktiky „velké vědy“ (vojenské, kosmické, 
energetické výzkumy), které byly v tomto období rozvíjeny v USA, Velké Britanii a Francii 
(a často kopírovány jinými zeměmi). Později byl tento přístup korigován jak v pohledu 
teoretických diskusí, tak v pohledu přístupů k regulativní politice v oblasti vědy, techniky a 
ekonomiky. V prvně jmenované oblasti vzniká koncepce národního inovačního systému 
(NIS). Tato koncepce je příkladem systémového uspořádání mezi aktéry/institucemi, kteří 
vytvářejí inovační zdroje a ovlivňují inovační výkonnost. Lze ji charakterizovat jako určitý 
soubor institucionálních univerzálií NIS, kterým se vyznačují moderní společnosti. Byl 
charakterizován následovně (Nelson 1992): 
- komplexní propojení vědy a techniky, které se vyznačuje jak určitým způsobem 

technického projektování a praktik, tak systémem rostoucího vědeckého vědění, které ho 
obklopuje; institucionální základnou tohoto vědeckotechnického komplexu je národní 
systém vzdělání, který je podle něho strukturován a proto dochází k účinné interakci mezi 
vysokou školou a průmyslem, jež je zdrojem dlouhodobějšího ekonomického růstu; 

- inovační aktivita soukromopodnikatelských aktérů či firem, která je chápána jako 
adaptabilita k novým okolnostem (přesahuje tedy technické a výzkumné kapacity firmy); 
technická kompetence a orientace firem má oporu ve vlastních laboratořích i vazbách k 
dodavatelům i odběratelům; 

- aktivita vlád, která podporuje inovační aktivity přímo nebo vytváří příznivé inovační 
prostředí pomocí monetární, fiskální a průmyslové politiky i vlivem na vzdělávací systém. 

 
Uvedená koncepce výrazně ovlivňovala prosazování představ o inovační politice v členských 
zemích EU i při sjednocování jejich úsilí v oblasti vědy a techniky. Výsledky akademického 
výzkumu se promítaly do oblasti politického rozhodování a zkušenosti regulativní politiky 
ovlivňovaly tematickou orientaci výzkumů. Pozitivní výsledek takového vzájemného 
ovlivňování se zřetelně projevil v tzv. Maastrichtském memorandu, které formuluje rámcové 
podmínky inovační politiky v EU. Maastrichtské memorandum lze považovat za další podstatný 
podnět k vymezení NIS. Akcentuje význam výše uvedených univerzálií, avšak zdůrazňuje 
těsnější vazbu mezi aktéry NIS a prostředím, ve kterém jednají. Navrhuje určitý obrys 
infrastruktury pro podporu inovací a její důležité faktory, jako jsou mnohasměrnost interakcí 
mezi aktéry, dlouhodobý horizont formování NIS, mezioborovost jeho vědeckého zázemí, 
rozmanitost forem organizace NIS a význam forem správy ekonomických a politických procesů 
pro udržení systémové povahy NIS (Soete, Arundel 1993). Maastrichtské memorandum nejen 
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zpřesňuje pohled na faktory či aktéry inovačního procesu, poukazuje na význam rozmanitosti a 
otevřenosti jednání v podmínkách současné dynamiky inovačních procesů, ale také již zřetelně 
formuluje interaktivní koncepci národního inovačního systému. Důraz je proto kladen na 
dlouhodobě založené (infra-) strukturní předpoklady a institucionální aspekty. Tato akademická 
iniciativa ovlivnila řadu klíčových rozhodnutí orgánů EU (Bílá kniha o inovacích), vedla ke 
kritickému překonání přístupů výzkumné politiky a formování efektivních prostředků inovační 
politiky (Műller 2002).107 
 
Kvalitativně nový krok ve zkoumání vztahů techniky a ekonomiky se v současnosti formuje 
na fólii teoretické koncepce ekonomiky založené na vědění (knowledge based economy -
KBE). Koncepce KBE sehrála důležitou úlohu v Lisabonské dohodě. Rámec této dohody – 
její dlouhodobější horizont (10 let), orientace na problematiku konkurenceschopnosti a 
sociální kohese a vůle k institucionálním změnám – vytváří příznivý praktický rámec pro 
ověření významu koncepcí KBE s ohledem na důsledky, které již tento praktický program 
přináší. Od odborné reflexe problémů KBE se očekává, že napomůže mobilizovat politické a 
regulativní zdroje ve prospěch žádoucích cílů EU.108 Praktický význam koncepcí KBE 
nesnižuje ani jejich rozmanitost. Tu je třeba přijmout jako nezbytný aspekt úsilí o 
konceptualizaci této situace. Současně je důležité, aby jednotlivé koncepce byly hodnoceny 
podle jejich poznávací produktivnosti. Výstižnou charakteristiku významných směrů studia 
KBE nabízí L. Soete (Soete, 2002). Jde jednak o směr, který chce integrovat specifické rysy 
akumulace vědění do formálních modelů růstu (nové modely růstu). Předpokládá se, že 
vědění lze považovat za statek, jenž má obdobné charakteristiky jako každý jiný investiční 
statek: je produkován, směňován, akumulován a podléhá opotřebení. Existují však odlišnosti 
od fyzických statků. Vědění je sice „uloženo“ do určité formy (patentu, publikace, designu) a 
formálně přisvojeno jeho tvůrcem či nositelem (jednotlivcem či organizací), avšak ti nejsou 
sto si ho plně přivlastnit (jako vymezený produkt) a plně si osvojit jeho efekty. Naopak jiní 
mohou využít tohoto vědění, aniž by museli investovat do jeho produkce tolik, jako jeho 
tvůrce. Investice do vědění tedy poskytuje vyšší návratnost než ta, kterou si je sto přisvojit 
jeho tvůrce (sociální míra návratnosti). Nezajišťuje však spolehlivou vlastnickou pozici – 
proto není vhodným statkem pro konkurenční prostředí (představuje tzv. non-rival goods). 
Tvůrce (výrobce a prodejce) vědění má však výhodu při jeho směně, neboť disponuje 
informacemi, které nemá kupující (fenomén informační asymetrie). Výše uvedené důvody 
způsobují, že trh není sám o sobě vhodnou formou sociální koordinace růstu a akumulace 
vědění. Uvedený koncepční směr lze empiricky podpořit poznatky o jednání finančních aktérů 
a připravenosti finančního kapitálu investovat do inovačních firem (rizikový kapitál), 
vytváření specifických finančních trhů jako je NASDAQ, reorientaci finanční politiky na 
flexibilnější formy (např. měnovou politiku), o chování firem při financování výzkumu 
(preference vlastního výzkumu před smluvním výzkumem) i proměnách forem interakcí mezi 
akademickou a průmyslovou vědou.  
 
Další koncepční směr se utváří v kontextu analýz vlivu informační a komunikační techniky 
(ICT) na proces akumulace vědění (je obvykle označován jako pojetí „nové“ ekonomiky). 
ICT výrazně rozšiřuje možnosti uplatnění odborného/kodifikovaného vědění. To se zřetelně 
projevuje v oblasti vědy, techniky, vzdělání, finančních trhů, obchodních trhů a řady dalších 

                                                 
107 Inovační politika je označována jako kvalitativně odlišný typ od výzkumné politiky, jako nová generace 
regulativní politiky, která může počítat jak s větší reflexivitou vědy k socio-kulturním potřebám, tak i větší 
reflexivitou demokratické společnosti k podmínkám růstu vědeckého vědění.  
108 Pětileté působení Lisabonské dohody bylo reflektováno v tzv. Kokově zprávě, která konstatuje neuspokojivé 
plnění cílů této dohody; překážky spatřuje v nedostatečném zvládání náročnosti těchto cílů pomocí adekvátní 
koordinace národních aktivit, jehož důvody zpráva spatřuje v protikladnosti politických priorit členských zemí. 
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služeb, kde lepší přístup ke kodifikovanému vědění evidentně způsobuje růst těchto oblastí. 
Nicméně tento globalizační a růstový trend vyvolává řadu problémů a tedy i otázek, zda jde 
vskutku o nový ekonomický řád. Analýzy těchto trendů signalizují mnohá omezení či 
podmíněnost jejich růstového potenciálu: v důsledku uplatnění ICT jsou existující 
institucionální formy vystavovány silným decentralizačním tlakům, které signalizují 
formování nového organizačního principu označovaného jako sítě; (sociální a ekonomické) 
využití sítí závisí na přístupu k nim, jenž není samozřejmý – je podmíněn strukturně a závisí 
zejména na specifickém profilu lidských zdrojů a jejich infrastruktuře, které jsou sto využít 
kodifikované vědění v lokálních podmínkách. Tato zkušenost indikuje nejen určité meze 
kodifikovaného vědění, ale i rostoucí význam lokálně vázaného (nekodifikovaného) vědění a 
jeho nositelů (lidských zdrojů). Lidské zdroje však v tomto kontextu nemohou být chápány 
jen v jejich dovednostní (kvalifikační) adaptaci k možnostem nové techniky, ale i 
v důsledcích ICT pro fungování moderních institucí (vliv na decentralizační tendence, 
formování nových organizačních principů, vznik nových forem sociální exkluze, proměny ve 
formách sociální komunikace apod.). Posledně jmenované problémy jsou již do značné míry 
analyticky sledovány a formují empirickou základnu tohoto koncepčního směru KBE.  
 
V neposlední řadě se koncepční iniciativy projevují v kontextu rozšiřujícího se vlivu 
kodifikovaného vědění na rutinní praktiky jednání, což studuje a tematizuje koncepční směr 
učící se ekonomiky. Tento trend byl zřetelně zachycen při studiu zdrojů inovací. To ukázalo, 
že schopnost lidí využívat existující odborné poznatky hraje v růstu inovačních kapacit 
mnohem větší úlohu než tyto poznatky objevovat. Využití však není chápáno jako pasivní 
aktivita (v duchu dichotomie věda – technika nebo základní - aplikovaný výzkum). Využití 
představuje tvůrčí proces – uplatnění existujících poznatků v nových kontextech. Obdobné 
zkušenosti získávají univerzity. Jejich tradiční opora ve spojení výzkumu a výuky je silně 
povzbuzována schopnostmi aktivně využívat existující vědění v nových kontextech. Stejně 
tak i v jednání firem se prosazují praktiky (jednání a vědění), které jsou zaměřeny na 
monitorování konkurenčního prostředí a využívání poznatků úspěšných konkurentů (příklad 
benchmarkingu). V důsledku těchto procesů se sociální distribuce vědění stává mnohem 
komplexnější (rozsáhlejší a intenzivnější). Vyžaduje oporu v členitějším zázemí zdrojů vědění 
(nejen v základní výzkumu či předních technických oborech) a jeho institucionálním zajištění 
(viz výše uvedená koncepce inovační infrastruktury, která reaguje na tyto nové podmínky 
produkce, distribuce a uplatňování vědění).  
 
Uvedený přehled ukazuje, že koncepce KBE představují spíše „tlak“ teoretických interpretací 
než „tah“ empirického ověřování. Jejich plodným efektem je však bezpochyby spolehlivější 
orientace v problémech než ta, která se zakládá jen na poznatcích jednotlivých sociálněvědních 
oborů. Lindley výstižně uvádí, že „úvahy o společnosti vědění výrazně rozvolňují hranice 
(rozlišování či distinkce poznamenal K.M.), které vedou naše myšlení, zvláště ty mezi 
ekonomickým a sociálním, mezi trhem a organizací, konkurencí a spoluprací, společností 
(firmou) a komunitou …“(Lindley 2002:99). K tomuto hodnocení lze ještě připojit další 
argument: všechny výše uvedené reprezentativní směry teoretizování o KBE upozorňují na 
význam institucí a institucionální změny. Transformace zdrojů vědění do ekonomických efektů 
je zprostředkována různorodými institucionálními formami/režimy a dynamikou jejich proměn 
(Műller, 2005). 
 
Pro analýzu kvalitativních aspektů konkurenceschopnosti má zvláštní význam koncepce učící 
se ekonomiky, která poukazuje nejen na význam vědění v ekonomickém růstu, ale i na 
možnosti jeho mobilizace (Lundvall, Tomlinson, 2002). Vědění se totiž nepohybuje volně ve 
společnosti, i když ICT výrazně napomáhá k jeho cirkulaci a využití ve společnosti. Vědění 
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musí být osvojováno v procesu učení, což znamená nejen pochopení způsobů jeho kodifikace 
(tedy veřejné přístupnosti), ale i jeho uložení do kontextů jeho uplatňování.109 Poznatky 
ovlivňované koncepcemi KBE také přispívají k rozvinutějšímu porozumění způsobům, jak 
fungují inovační systémy, např. umožňují ostřeji vidět některé jejich předpoklady. Objasňují, 
že koncepce NIS vychází z následujících předpokladů: 1) významná část ekonomicky 
využitelných znalostí je pevně zakořeněna v daném místě a je obtížné je přemísťovat 
v prostoru, 2) významná část znalostí je vtělena v lidech a organizacích a ve vazbách mezi 
nimi, 3) k procesu učení se a procesu inovace je nutné přistupovat jako k výsledku interakce 
mezi subjekty, 4) proces interaktivního učení je úzce spojen se sociálními charakteristikami 
prostředí, ve kterém probíhá, a jeho výhradně ekonomická analýza je tudíž nedostačující, 
5) učení se a inovace jsou silně propojené avšak odlišné procesy, 6) národní systémy se 
odlišují v produkční a vývozní specializaci a ve znalostní úrovni, 7) národní systémy vykazují 
systémové chování, protože jejich jednotlivé části jsou propojeny a jejich vazby ovlivňují 
jejich inovační výkonnost (Lundvall, 2005).   
 
V následující analýze budu využívat koncepční aparát, který byl výše nastíněn. Pomocí koncepce 
NIS budu charakterizovat situaci v ČR. Nejprve budu analyzovat stav zdrojů NIS a následně 
přiblížím pohled na jeho výkonnost pomocí údajů o inovačních firmách. Při interpretaci 
disponabilních dat budu ovšem brát v úvahu kritickou revizi koncepce NIS i argumenty 
probíhajících diskusí o problémech KBE.  
 
3. Zdroje národního výzkumného systému v kontextu růstu inovační výkonnosti 
Výzkum a vývoj představují významný zdroj inovační výkonnosti. Hodnocení jejich rozsahu, 
struktury i možných strukturálních změn umožňují mezinárodně srovnatelné údaje, které jsou 
sledovány OECD i Eurostatem podle jednotné metodiky (Frascati manuál). Rozsah výzkumu a 
vývoje lze nejvhodněji sledovat pomocí výdajů na výzkum a vývoj (VaV) – relativního 
ukazatele hrubých domácích výdajů na výzkum a vývoj v % HDP a počtu pracovníků ve 
výzkumu a vývoji – opět pomocí relativního ukazatele pracovníků ve výzkumu a vývoje  v % 
zaměstnanosti.  
 
Tabulka 1: Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD) v % HDP 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
EU-25 1,84s 1,82s 1,82s 1,82s 1,86s 1,88s 1,92s 1,93s 1,95ps 
EU-15 1,88s 1,87s 1,86s 1,86s 1,9s 1,93s 1,98s 1,99s 2,00ps 
ČR. 0,95b 0,98 1,09 1,16 1,16 1,23 1,22 1,22 1,35 

Poznámky: b – zlom v časové řadě, s – odhad EUROSTATu, p – předběžná hodnota. 
Pramen: EUROSTAT (2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
109 Fenomén sociální vázanosti vědění je typický zejména pro praktické, každodenní vědění, které je zkoumáno 
sociálními vědami V poslední době však mnozí badatelé poukazují na socio-kulturní vázanost expertního vědění 
přírodovědní orientace. To, co je důležité při výzkumu inovací je skutečnost, že vědění v organizacích a firmách 
je do značné míry vázáno na kontext jejich fungování. Aby mohlo být obecněji využito, musí být „vyvázáno“ 
z tohoto kontextu, a poté posouzena možnost jeho uplatnění v jiné firmě či organizaci (tomuto procesu 
napomáhají metodiky benchmarkingu a „nejlepších praktik“).   
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Obrázek 1: Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (GERD, v % HDP,1995 a 2003 
nebo za nejbližší dostupné roky) 
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Pramen: EUROSTAT (2005). 
 
Údaje o rozsahu VaV (viz Tabulka 1 a připojený obrázek) ukazují, že v případě ČR existuje 
výraznější mezera k úrovni VaV zdrojů v EU-15 i EU-25. Strukturní okolnosti lze sledovat 
podle institucionálního uspořádání národního systému výzkumu a vývoje a jeho členění podle 
sektorů VaV. Jak ukazuje Tabulka 2 působí na sektorovou strukturu vliv předcházejícího 
režimu řízení – relativně vyšší vliv vlády ve financování VaV a nižší podíl zahraničních 
zdrojů. Relativně vyšší podíl podnikového sektoru na financováni VaV i na jeho provádění a 
nízký podíl vysokých škol (VŠ) na provádění výzkumu je ovlivněn silnou domácí tradicí 
průmyslového výzkumu a výrazným zásahem socialistických reforem do organizace 
akademické vědy. Sektorové členění však také umožňuje sledovat toky finančních prostředků 
mezi sektory, jak ukazuje Tabulka 3; pomocí tohoto ukazatele lze také odpovědět na otázku, 
jaký je stav interakcí mezi sektory. Z tabulky 3 vyplývá, že nejotevřenějším sektorem je 
vládní sektor. To je ostatně dáno jeho funkcí jako správce veřejných rozpočtů a jejich úlohy 
při podpoře veřejně orientovaných výzkumů. Dobrým příkladem otevřenosti je zahraniční 
sektor – distribuce zdrojů financování je rozložena do všech sektorů a indikuje určitou 
konkurenceschopnou nabídku domácího výzkumu (v mnoha případech i zde rozhodujícím 
faktorem zatím jsou nízké náklady domácího výzkumu než jeho původnost). Pro naši analýzu 
je však důležitá pozice podnikatelského sektoru. Podnikatelský sektor výzkumu a vývoje 
získává prostředky  od jiných sektorů v rozsahu 16 % svých celkově prováděných 
výzkumných a vývojových aktivitách (12,2 % z vládních zdrojů a zbytek z neziskového 
sektoru a ze zahraničí), avšak zadává si (smluvní) výzkum v jiných sektorech pouze v rozsahu 
3 % celkových zdrojů na výzkum a vývoj (převážně však ve vládním sektoru, na sektor 
vysokých škol připadají dvě desetiny procenta). Otevřenost podnikatelského sektoru není tedy 
reciproční – tento sektor výzkumu a vývoje mnohem více přijímá než vydává prostředky pro 
výzkum a vývoj v jiných sektorech. Aktivní přístup podnikatelského sektoru k akademické 
vědě a jeho podíl na jejím financování je při tom jedním ze základních pilířů národního 
inovačního systému.  
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Tabulka 2: Struktura výdajů na výzkum a vývoj podle sektoru financování a provádění 
(v %) 

 Sektor financování Sektor provádění 
 Podniky Vláda Zahraničí Podniky Vláda Vyšší školství 

 1999 2001/ 
2002 1999 2001/ 

2002 1999 2001/ 
2002 1999 2002/ 

2003 1999 2002/ 
2003 1999 2002/ 

2003 
EU-25 55,2e 55,4e 35,4e 34,7 7,2e 7,6e 64,9s 64,7s 14,0s 12,9s 20,3s 21,6s 
EU-15 55,6e 56,0 34,9 34,1 7,4e 7,8e 65,2s 65,1s 13,8s 12,6s 20,3s 21,5s 
ČR. 52,6 53,7 42,6 42,1 4,0 2,7 62,9 61,0 24,3 23,3 12,3 15,3 

Poznámky: s – odhad EUROSTATu, e – odhadovaná hodnota, 
Pramen: EUROSTAT – New Cronos (2005), vlastní propočty.   

 
Tabulka 3: Rozdělení prostředků na výzkum a vývoj podle zdrojů a sektoru provádění 
v ČR (2001, mil. Kč, běžné ceny) 

 Podnikatelský 
sektor 

Vládní 
sektor 

Sektor 
vysokých 

škol 

Neziskový 
sektor 

Zahraniční 
sektor Celkem 

Podnikatelský  15 928 2 359 1 307 1 073 19 668 

Vládní  583 6 471 233 5 233 7 525 

Vysoké školy 48 4 571 138 2 163 4 922 

Neziskový  30 88 2 8 3 132 

Celkem zdroje 16 589 13 489 374 322 1 472 32 247 

Poznámka: součty nemusí odpovídat na posledních jednom až dvou číselných místech, protože z podkladů byly 
převzaty údaje za milióny. 

Pramen: ČSÚ (2004). 
 
Charakteristiku vztahů mezi sektory VaV doplňuji údaji WEF, které jsou získávány na 
základě expertního šetření a týkají se také spolupráce mezi podniky a vysokými školami při 
realizaci výzkumu a vývoje. Tabulka 4 ukazuje, že pozice  České republiky se postupně 
zlepšuje, v rámci EU-25 byla v roce 2004 na 11. místě a mezi novými členskými zeměmi je 
na předním místě. Ve srovnání s rokem 2001 se z nových členských zemí nejvýrazněji 
zlepšila pozice Slovinska, naopak k největšímu zhoršení došlo v Maďarsku.   
 
Tabulka 4: Spolupráce mezi podniky a místními vysokými školami  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
EU-25 4,28 4,36 4,26 4,59 4,21 3,99 3,85 
EU-15 4,46 4,51 4,38 4,91 4,56 4,34 4,30 
Česká republika 3,55 3,69 3,30 4,10 4,10 3,70 3,80 
Slovenská republika 4,05 4,13 4,50 4,60 3,80 3,50 3,40 
Finsko 5,95 6,00 5,80 6,10 5,90 5,90 5,80 
Maďarsko 3,67 4,15 3,80 4,80 3,90 3,00 2,80 
Polsko 3,29 3,32 3,60 3,80 3,50 3,40 3,10 
Rakousko 4,66 4,87 4,80 5,10 4,60 4,10 4,60 

Poznámka: 7 – nejlepší hodnocení, 1 – nejhorší hodnocení. EU-25 a EU-15 – nevážené průměry. 
Pramen: WEF – Global Competitiveness Report 1998-2004, vlastní úpravy. 
 

Uplatnění zdrojů VaV v růstu inovační výkonnosti je podmíněno nejen intenzitou přenosu 
VaV poznatků do podnikové sféry, jak to bylo výše analyzováno. Ovlivňuje ho řada širších 
úloh výzkumu, které působí na inovační výkonnost zprostředkovaně. Dobrým příkladem je 
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zapojení výzkumu do vysokoškolské výuky, které působí nejen na obnovu lidských zdrojů ve 
výzkumu, ale také na růst úrovně vzdělanosti a odborných znalostí. Pokud tyto faktory působí 
koordinovaně ve prospěch růstu inovační výkonnosti, pak lze konstatovat, že vytvářejí 
infrastrukturu pro podporu inovací. Pomocí dostupných ukazatelů lze analyzovat některé její 
další klíčové prvky:   

- kvalifikace pro výzkum a vývoj – absolventi doktorského studia přírodovědných a 
technických oborů,  

- vládní podpora výzkumu a vývoje – výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v % 
HDP.  

- rizikový kapitál – výdaje na rizikový kapitál podle fází rozvoje firmy v % HDP 
- akademická a technická výkonnost měřená specifickými ukazateli vědecké (publikace) a 

technické (patenty) tvořivosti. 
 
Analýza uvedených prvků byla provedena v jiné studii (Kadeřábková, Műller, 2005). Její 
výsledky ukázaly, že v ČR se podíl Ph.D. absolventů přírodních a technických oborů na 
populaci 25-34 let pohybuje na srovnatelné úrovni s EU-25. Tento podíl se od roku 1998 
mírně zvyšuje. Z hlediska struktury Ph.D. absolventů se podíl absolventů přírodních a 
technických oborů na celkovém počtu absolventů dlouhodobě udržuje na nadpoloviční 
úrovni, ale postupně mírně klesá. Česká republika v roce 2003 nicméně stále zaujímala 
výrazně nadprůměrnou hodnotou tohoto ukazatele (čtvrtá pozice v rámci EU-25). Vládní 
výdaje na VaV v poměru k HDP dosáhly v ČR úrovně 0,51 % (2002); v průměru EU-25 činí 
0,76 %. Jejich členění podle socio-ekonomických cílů nabízí podrobnější pohled na jejich 
distribuci, i když možnost využití mezinárodního srovnání je zde značně omezeno. Relativně 
příznivá je úroveň vědecké výkonnosti (měřená bibliometrickým údaji). 
 
Bankovní sektor a úroveň technické tvořivosti vykazují relativně nejslabší pozici 
v infrastruktuře pro podporu inovací. Bankovní sektor vstupuje do infrastruktury pro podporu 
inovací prostřednictvím produktů rizikového kapitálu. Tato forma bankovní podpory je 
důležitá zejména pro financování inovačních činnosti malých a středních firem, které obvykle 
nemají dostatek vlastních finančních zdrojů pro inovační projekty, avšak jsou významným 
aktérem inovační výkonnosti. Z hlediska významu investic do rizikového kapitálu zaujímá 
ČR poslední místo v rámci EU-25. Podíl výdajů na rizikový kapitál v počáteční fázi rozvoje 
firmy je zhruba třetinový ve vztahu k průměrné úrovni EU-25 (viz obrázek 2). Z hlediska 
technického zaměření na hightech obory směřuje rizikový kapitál v ČR do komunikačních 
technologií, význam ostatních odvětvových skupin je nízký. Nepříznivé údaje o využití 
rizikového kapitálu dokresluje i hodnocení tohoto ukazatele v šetřeních WEF a IMD, v nichž 
ČR v roce 2004 zaujala 20. místo v rámci EU-25, resp. 18. místo v EU-21. Nízká úroveň 
patentování souvisí zejména s transferem techniky ze zahraničí a nedostatečným zájmem 
domácích firem i jejich malou podporou při zajišťování výsledků technické tvořivosti. 
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Obrázek 2: Výdaje na rizikový kapitál (v % HDP) 
 

Pramen: EUROSTAT – Structural Indicators, Research and Innovation, 1. 5. 2005.   
 
4. Inovační potenciál firem – indikátor výkonnosti národního inovačního systému 
Při analýze inovačního potenciálu firem a prostředí, ve kterém podnikají, využívám údajů 
Community Innovation Survey (CIS). ČSÚ se účastnil dvou posledních CIS, což umožňuje 
využít těchto dat při analýze inovačního potenciálu podnikové sféry v ČR (předcházející kolo 
šetření pokrývalo období 1999-2001, poslední kolo pak dvouleté období 2002-3).110 Dostupná 
data umožňují charakterizovat úroveň a strukturu inovačních zdrojů, faktory, které je 
ovlivňují, a při interpretaci využít mezinárodní srovnání. V prvním kroku se budu věnovat 
popisu segmentu inovujících firem, dále se budu věnovat analýze typů zdrojů, činností a 
výsledků, které firmy uplatňují v inovačních aktivitách. V závěrečném kroku využiji dostupná 
data o tom, jak inovační aktéři hodnotí podnikatelské prostředí. 
 
Tabulka 5: Podniky zavádějící inovace podle typu (v % všech podniků, 1998-2000)  

 Celkem Zpracovatelský průmysl Služby 
 prod. 

nebo  
proc. 

prod. proc. prod. 
a 

proc.

prod. 
nebo  
proc.

prod. proc. prod. 
a 

proc.

prod. 
nebo  
proc.

prod. proc. prod. 
a 

proc.
EU-25 36,2 12,3 8,4 14,3 39,1 12,6 9,5 16,7 32,6 12,5 7,0 11,9
EU-15 39,0 13,5 9,4 15,8 42,1 13,4 10,5 17,8 35,0 13,8 7,8 13,3
Česká rep. 28,5 11,9 5,2 11,5 30,2 11,7 5,1 13,4 26,2 12,6 4,9 8,7
Maďarsko 21,1 8,5 4,2 8,3 26,0 10,7 5,2 10,1 13,0 5,2 2,3 5,6
Polsko 16,8 .. .. .. 17,1 5,6 3,3 8,3 16,0 .. .. ..
Slovensko 17,2 10,7 2,0 4,5 19,0 12,2 1,1 5,6 15,3 9,1 3,2 3,0
Slovinsko 20,2 5,6 1,8 12,8 27,2 7,3 2,3 17,5 12,1 3,7 1,1 7,4

Pramen: EUROSTAT – New Cronos, Community Innovation Survey – CIS3, k 1. 5. 2005, vlastní propočty.   
 
Tabulka 6 ukazuje, že inovující firmy se podílejí na celkovém počtu firem v rozsahu 28,5 %.  
Ve firmách zpracovatelského průmyslu je tento ukazatel poněkud vyšší (30 %) a ve službách 
poněkud nižší (26 %). Z Tabulky 6 také vyplývá, že v průměru v zemích EU se okolo 50 % 
všech firem zpracovatelského průmyslu věnuje inovacím a 40 % všech firem z oblasti služeb. 
Tento agregovaný údaj umožňuje ohodnotit situaci v ČR ve vztahu k poměrům v EU: ve 
srovnání s poměry EU je inovačnímu tlaku zatím vystaven relativně menší segment firem. 
                                                 
110 V naší analýze budeme vycházet z dat za období 1999-2001 a data za poslední šetření (2002-3) využijeme při 
interpretaci. Důvody jsou k tomu dva. Výsledky prvního kola šetření jsou široce začleněny do mezinárodní 
databáze a umožňují využívat srovnání s ostatními zeměmi EU i jejich průměrnými ukazateli. To se zatím zcela 
nezdařilo v případě posledního šetření. Data šetření za léta 2002-2003 budu používat jen podpůrně. 

0,
16

3

0,
09

9

0,
05

6

0,
04

0 0,
07

4

0,
08

8

0,
02

5

0,
23

5

0,
04

9

0,
05

0

0,
05

8

0,
07

4 0,
10

7

0,
01

9

0,
07

2

0,
08

7

0,
01

8

0,
01

1

0,
01

5

0,
20

4

0,
15

3

0,
13

1

0,
11

6

0,
10

9

0,
10

7

0,
10

6

0,
08

5

0,
06

0

0,
06

0

0,
05

4

0,
04

6

0,
04

5

0,
03

4

0,
02

9

0,
01

4

0,
01

0

0,
00

3

0,
25

6

0,000

0,100

0,200

0,300

Velk
á Britá

nie

Fins
ko

Švé
ds

ko

Špa
ně

lsk
o

Franc
ie

EU-15

Dán
sk

o

Nizo
ze

msk
o

Port
ug

alsk
o

Irs
ko Itá

lie

Pols
ko

Belg
ie

Rak
ou

sk
o

Ně
mec

ko

Maď
ars

ko
Řec

ko

Slov
ens

ko

Čes
ká

 re
p.

1998

2003



 120 

Srovnání s ukazatelem EU-25 je poněkud příznivější. Obdobně příznivý pohled vyplývá ze 
srovnání s vybranými novými členskými zeměmi EU: segment inovujících firem v ČR se ve 
srovnání s uvedenými zeměmi ukazuje jako robustnější ve všech ukazatelích.  
 
Tabulka 6: Podíl inovujících firem na celkovém počtu firem v dané velikostní skupině 

 malé (0-49 z.) střední (50-249 z.) velké (250 a více z.) 
99-01 02-03 99-01 02-03 99-01 02-03 

Celkem 23,4 22,0 38,4 36,0 64,2 57,0 
Zprac. průmysl 23,0 23,5 35,6 38,8 65,7 63,3 
Služby 24,3 22,0 39,5 31,0 49,6 40,0 

Pramen: (ČSÚ, 2005)Statistické šetření o technických inovacích. 
 
V omezené míře lze zatím využít mezinárodní srovnání při hodnocení dalších strukturních 
charakteristik firem, jako je velikost firmy nebo odvětví její působnosti. Pro ilustraci uvádím 
jen charakteristiku segmentu inovujících firem podle jejich velikosti (viz Tabulka 6). 
Koncentrace inovačního potenciálu do velkých firem odpovídá strukturním vlivům, zejména 
možnostem velkých firem provozovat vlastní výzkum a vývoj a využívat kapitálové 
prostředky na zavedení výkonných technických zařízení. Data však také ukazují, že inovační 
aktivita středních a malých firem není zanedbatelná. Bližší analýza však zatím naznačuje, že 
tyto firmy používají zejména pouze některé nehmotné zdroje inovace a jejich přístup ke 
hmotným zdrojům a k výzkumným zdrojům je zatím omezený (Műller, Srholec, 2006).  
 
Další charakteristika inovující firmy je dostupná z údajů o typech činností, které vedou k 
tvorbě inovací. Jde o soubor činností spojených s inovacemi výrobků, procesů i organizačními 
inovacemi. O relativní váze jednotlivých činností v inovační činnosti firmy lze usuzovat podle 
nákladů, které firma vynakládá na tuto činnost. Tato data také poskytují údaje CIS. Rozsah 
nákladů na inovace u inovujících firem není zatím rozsáhlý – činí 2 % jejich celkových tržeb. 
Jak ukazuje Tabulka 7 převládají náklady na pořízení strojů a technického zařízení u všech 
velikostních skupin firem. Malé firmy se odlišují v nižších nákladech na výzkum a vývoj 
(včetně externího výzkumu) a vyššími náklady na získání potřebných odborných poznatků a 
na zavedení inovace na trh.  
 
Tabulka 7: Náklady na inovace podle typu nákladů a velikosti firmy (2001, %) 

  
 Vlastní 

V+V 
Externí 
V+V 

Pořízení 
strojů a 
zařízení 

Získání 
externích 
znalostí 

školení Uvádění 
inovací na 

trh 

Design 

Malé  14,4 3,5 41,2 12,5 3,9 22,0 2,5 
Střední  33,5 8,6 38,4 5,0 1,1 11,0 2,3 
Velké  20,1 9,1 47,8 9,9 2,8 7,7 2,6 
Celkem 22,0 8,1 44,8 9,3 2,6 10,7 2,5 

Pramen: CIS II, ČSÚ, 2003; http://www.czso.cz - technické inovace 
 
V dalším postupu se budu věnovat problematice struktury podnikatelského prostředí 
inovujících firem. CIS takové údaje zjišťuje jak pomocí kvantitativních údajů (např. podíl 
jednotlivých trhů na tržbách inovovaných výrobků), tak i pomocí stanovisek inovačních 
aktérů k jednotlivým faktorům podnikatelského prostředí (vliv poptávkových faktorů, 
překážek apod.). Poptávkové faktory se týkají několika okolností: (i) porovnání inovovaného 
produktu či procesu podle jeho novosti ve vztahu k firmě a ve vztahu tržnímu segmentu 
v jeho regionálním, národním či globálním rozměru, (ii) podle požadavků potenciálních 
zákazníků a možností firmy na tyto požadavky reagovat. Věnujme se některým z těchto 
dostupných údajů. Důležitým faktorem ovlivňujícím inovační činnost firem je vstup na 
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světové trhy, který se jednoznačně prosazuje u velkých firem, ale zřetelně má vliv na malé a 
střední firmy. Další poptávkový aspekt lze získat z hodnotících stanovisek firem 
(respondentů), která se týkají významnosti jednotlivých charakteristik nových výrobků či 
služeb. Nejpočetnější část respondentů (okolo 30 %) uvádí, že důležitou úlohu sehrává šíře 
sortimentu a kvalita výrobků a služeb; 15-20 % respondentů uvádí, že významnou úlohu 
sehrává extenzivní dimenze – rozšíření trhů a rozšíření výroby; na možnosti úspor z produkce 
upozorňuje 10-15 % respondentů; pro 10 % respondentů sehrává významnou úlohu reakce na 
regulační opatření, zejména ve vztahu k životnímu prostředí; faktor materiálových úspor je 
hodnocen pozitivně jen u 7-9 % respondentů. Získané poznatky lze interpretovat jako 
argumenty ve prospěch teze o převažujícím vlivu „tahu trhu“ na stimulaci a orientaci 
inovačních aktivit firem (Műller, Srholec, 2006).  
 
Širší pohled na strukturní okolnosti poskytuje hodnocení respondentů, které bere v úvahu 
dostupnost jednotlivých (vnitřních i vnějších) inovačních zdrojů a vliv různých faktorů na 
podnikatelské prostředí. Vezmeme-li v úvahu údaje obou šetření, pak lze předložit následující 
obraz: nejvíce omezující faktorem je nedostupnost finančního kapitálu spojená s vysokými 
náklady na inovace (okolo 30 % firem ho označuje jako významný a 60 % firem jako středně 
významný); nadměrná rizika jsou pak označována jako další významný faktor (pro 20 % 
firem jako významný a polovinu firem jako středně významný); nedostatek kvalifikovaných 
sil a nízká poptávka po inovacích je pak další faktor vlivu, který je chápán jako významný pro 
10-15 % inovujících firem a jako středně významný pro 30-40 % těchto firem. Vliv další 
faktorů je spojen spíše s dostupností informací či flexibilitou organizace a je hodnocen spíše 
jako málo významný či nevýznamný (70-85 % respondentů).  
 
Získané poznatky o infrastruktuře pro podporu inovací, které charakterizuje jak podnikatelské 
prostředí, tak i reakci podniků na ně, lze interpretovat následovně: podněty k inovacím jsou 
výrazně ovlivňovány spíše tahem trhu, konkurenční situací a mobilizací lidských zdrojů firem 
než kooperativním prostředím, které by umožňovalo formovat sítě mezi podniky; klíčové 
inovační zdroje (investiční prostředky a sítě) využívají firmy zatím v omezené míře, což 
zřejmě je způsobeno nedostatečnou schopností bankovního sektoru identifikovat a podporovat 
inovačně založené projekty těchto firem; pro formování sítí neexistuje zatím potřebné 
prostředí vzájemné důvěry. 
 
5. Diskuse  
V předcházející analýze byly prezentovány poznatky o zdrojích inovační výkonnosti, které 
jsou nejen vázány na určité instituce, ale také na vzájemnou interakcí mezi nimi. Konkurenční 
výhoda, které plyne nejen z převahy ve zdrojích těch či oněch institucí, ale i ze schopnosti 
interakce mezi nimi, dává možnost sledovat vliv institucionálních aspektů: schopnost institucí 
zprostředkovat nejen funkčně orientovaný výkon, ale i reflektovat potřeby jiných institucí a 
adaptovat se k jejich potřebám. Tato reorientace analýzy je ovlivňována nejen sociálněvědním 
poznáním o vyčerpanosti funkčního založení institucí111, ale i zkušeností regulativní politiky. 
Tradiční orientace regulativní politiky byla zaměřena na vyhledávání a podporu 
nejúspěšnějších aktérů (picking-up winners); novější přístupy vycházejí z předpokladu, že 
konkurenceschopnost souvisí s udržováním dostatečného potenciálu a součinnosti institucí 
nezbytných pro tvorbu inovací. Tato zkušenost byla již podpořena koncepcí NIS a typem 

                                                 
111 Funkčně založené pojetí institucí předpokládá, že instituce uspokojují obecně reflektovanou potřebu (tedy 
hodnotu), což umožňuje spolehlivě stanovit sociální normy a vynucovat si jejich plnění. Radikálně se měnící 
míra uspokojování lidských potřeb však narušuje souvztažnost mezi hodnotami a sociálními normami, což  
vyžaduje, aby instituce – pokud nemají být „zničeny“ lidskou vzpourou nebo principiální nedůvěru v ně – 
hledaly obnovu této souvztažnosti a aktivně reflektovaly takovou možnost (Műller, 2005).  
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interaktivní inovační politiky. Již výše bylo vysvětleno, že pro podporu inovací jsou důležité 
faktory, jako mnohasměrnost interakcí mezi aktéry, dlouhodobý horizont formování NIS, 
mezioborovost jeho vědeckého zázemí, rozmanitost forem organizace NIS a význam forem 
správy ekonomických a politických procesů pro udržení systémové povahy NIS (Soete, 
Arundel 1993). Konkurenceschopnost znamená tedy vytváření předpokladů pro dynamiku 
ekonomického systému, která není dána jen špičkovým výkonem toho či onoho aktéra 
ovlivňující inovační proces, ale zejména dostatečnou úrovní a interaktivností aktérů NIS. 
Nejde jen o pohyb prostřednictvím excelentních aktérů, ale o pohyb ve strukturách. V tomto 
smyslu jsem uplatnil termín infrastruktury – v analyzovaném případě o infrastrukturu pro 
podporu inovací. V předcházející analýze byly zkoumány infrastrukturní důsledky národního 
systému výzkumu a vývoje pro budování takové infrastruktury. Dále bylo zjištěno, jak působí 
tyto infrastrukturní okolnosti na růst inovujících firem. Obdobná interpretační linie je 
sledována pomocí mezinárodních databází. V závěrečné diskusi využiji toto poznávací zázemí 
a zhodnotím slabé stránky a růstové možnosti infrastruktury pro podporu inovací v ČR. 
 
Rozsáhlé databáze o inovacích, např. European Innovation Scoreboard 2005 (EIS), umožňují 
využívat jak hromadnost dat za členské země EU-25, tak i relativně členité a konkrétní údaje 
o zdrojích inovací, jejich typech i souvislostech mezi nimi. Takovou poznatkovou bázi nabízí 
zejména CIS, jehož údaje umožňují - v kombinaci s dalšími daty o aktérech NIS a jejich 
zdrojích - konstruovat poznatky o infrastruktuře pro podporu inovací.112 Podle poznatků ze 
dvou posledních let (EIS 2004 a EIS 2005) lze zjišťovat růstovou dynamiku podstatných 
faktorů NIS a hodnotit ji podle vztahu k průměrným růstovým veličinám za celkové 
seskupení zemí EU-25. Infrastruktura je tak testována v její dynamice a naznačuje její kvalitu, 
kterou jsem výše označil jako „pohyb ve strukturách“. Podle těchto podkladů se domácí 
dynamika infrastruktury pro podporu inovací vyznačuje následujícími charakteristikami 
(uváděná čísla vyjadřují procentní vztah k průměru EU-25, jenž je označen 100 %): 
- Zaměstnanost v oborech středně vysoké techniky (132) a zaměstnanost ve službách 

vysoké techniky (100), které přesahují ukazatel exportu produktů vysoké techniky (69) i 
ukazatele o povaze novosti produktů (více ke značkovým produktům než k produktům 
novým pro firmu).   

- Vzdělání mladé generace (119) která přesahuje další ukazatele skupiny „innovation 
drivers“ pohybujících se v poloviční úrovni průměrné dynamiky EU-25. 

- Výdajů na ICT (113), které představují nejsilnější faktor ve skupině ukazatelů  o 
podnikatelství a jsou doprovázeny relativně slušnou dynamikou organizačních změn ve 
firmách (94) a růstem vnitřních inovačních zdrojů v malých a středních firmách (91); 
posledně jmenovaný ukazatel je však vysvětlen nízkou dynamiku růstu spolupráce mezi 
těmito firmami (46) a zcela zaostávající mírou růstem dynamiky rizikového kapitálu (4). 

- Ukazatele za skupinu tvorby vědění (knowledge creation) jsou zcela podprůměrné; pouze 
průmyslový výzkum v oborech střední techniky s přibližuje průměrným tempům (96); 
nejnižší míru dynamiky vykazuje ukazatel rozsahu financování výzkumu na vysokých 
školách ze zdrojů podniků (14).      

- Ukazatele průmyslového vlastnictví podle dynamiky růstu patentových a dalších aktivit se 
jeví z pozice dynamiky EU-25 jako výrazně stagnující oblast (v rozsahu 5-10). 

 

                                                 
112 Elementy infrastruktury pro podporu inovací jsou  obvykle chápány v členitější podobě než je tomu u NIS; 
např. Arundel a Hollanders doporučují její charakteristiku v 5 dimenzích; 3 dimenze pro vstupní zdroje: 
stimulátory inovací ve formě obecné vzdělanosti; tvorba vědění a inovační podnikatelství a 2 dimenze pro 
výstupy: schopnost aplikace a průmyslové vlastnictví (Arundel a Hollanders, 2005).  
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Další pohled na infrastrukturu pro podporu inovací nabízí metodika EXIS, která využívá 
údaje EIS a doplňuje je o ukazatele poptávky po inovacích a povahou veřejné správy ve 
vztahu k inovacím.113 Podle těchto souhrnnější údajů se ukazuje, že nejpříznivější pozici má 
ČR v ukazateli využití inovací. Tento souhrnný ukazatel se více blíží k průměru EU než 
ukazatelé tvorby vědění a stimulátorů inovací (innovation drivers); posledně jmenovaný 
souhrnný ukazatel je nejvzdálenější k průměru, kromě souhrnného ukazatele průmyslového 
vlastnictví, jehož úroveň je obecně nízká ve všech nových členských zemí EU. Další 
hodnotící pohled, který nabízí metodika EXIS, se týká dvou doplňkových souborů ukazatelů – 
domácí poptávky a veřejné správy (governance) inovací. Souhrnný ukazatel úrovně poptávky 
je svou výší blízký ukazateli využití inovací, tedy relativně nejbližší k průměru EU 
v celkovém ostatních ukazatelů. Naopak ukazatel veřejné správy indikuje velmi nízkou 
dynamiku obnovy. Podle tohoto ukazatele je ČR umístěna  na 19 místě z 22 sledovaných 
zemí.  
 
Výše uvedená data EXIS umožňují také ocenění vztahů mezi inovačními zdroji a inovační 
výkonnosti podle dynamiky růstu sledovaných ukazatelů a podle typů (modusu) kombinace 
inovačních zdrojů. Rozdělení zemí podle růstových charakteristik je analyzováno v materiálu 
o výsledcích EIS 2005 (European Innovation Scoreboard, 2005). Podle tohoto ukazatele je 
ČR zařazena do typu dohánějících zemí (spolu s Maďarskem, Slovinskem, Portugalskem, 
Řeckem Litvou, Lotyšskem, Maltou a Cyprem). Jak bylo již uvedeno výše, jsou tradiční země 
EU zařazeny do dvou skupin – vedoucí a průměrné. Hodnocení podle inovačních typů je 
navrženo v původním textu k výsledkům EXIS (Arundel, Hollanders, 2005) a je uplatněno 
také při hodnocení poznatků EIS 2005 (European Innovation Scoreboard, 2005). Převažující 
část inovujících firem v ČR je zařazena do adaptačního typu, tzn. že firmy většinou 
přejímají výsledky, které byly vytvořeny v jiných firmách. Nicméně data také indikují 
srovnatelnou pozici s průměrem EU u typu strategických inovátorů. Autoři vidí důvod pro 
relativně slušnou pozici tohoto typu firem v relativně vysokém rozsahu VaV v domácích 
firmách. Srovnání údajů za ČR s údaji průmyslově vyspělých menších zemí EU ukazuje, že 
disponují relativně menším podílem strategických a příležitostně inovujících firem, avšak 
větší podíl mají firmy, které využívají inovace jiných firem a adaptují je k lokálním 
podmínkám, zatímco podíl firem pasivně přejímajících inovace od jiných firem je relativně 
malý. Podle tohoto vzorce je situace inovujících firem v ČR shodná v tom, že disponuje 
kapacitou strategických a příležitostných inovátorů, ale zatím se prosazuje značně vyšší podíl 
imitátorů než firem, které aktivně adaptují inovace jiných firem (viz blíže Arundel, 
Hollanders 2005: 25-34). Celkové hodnocení podle výše popsaných výsledků EXIS je 
následující: i když v případě ČR lze zjistit relativní vyrovnanost infrastruktury pro podporu 
inovací, přece jen možnosti jejího růstu do úrovně EU představují dlouhodobou záležitost 
(Arundel, Hollanders, 2005). 
 
Srovnání výše uvedených údajů, které byly získány o inovujících firmách, a poznatky o 
různých formách, typech či vývojových úrovních podnikatelských prostředí dávají na první 
pohled nesourodý obraz. Výše uvedená data ukazují, že relativní podíl inovujících firem na 
celkovém počtu firem se pohybuje pod úrovní EU-25, avšak profil inovujících firem podle 
typů inovací se již dosti přibližuje obvyklým proporcím v EU. Obdobná proporcionalita se 
projevuje ve vztazích mezi malými, střední a velkými firmami. Příznivá je i míra aktivity 
inovačních firem ve službách. Jako specifický rys se zde projevuje větší orientace malých a 
středních firem na vnitřní (výzkumné, kvalifikační i finanční) zdroje. Rozdíly se projevují 
v profilu inovačních aktivit. Ten je výrazně orientován na pořizování hmotných aktiv (strojů a 
                                                 
113 Pro metodiku EXIS se nezdařilo vždy získat údaje za všechny země EU-25. Údaje za některé segmenty jsou 
někdy vztaženy jen k menšímu souboru zemí (Arundel, Hollanders, 2005a, s. 37) 
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zařízení) z vnějších zdrojů a na relativně vyšší využívání nehmotných vnitřních aktiv (VaV, 
kvalifikace zaměstnanců, avšak méně ve formách organizace a správy). Význam vnějších 
nehmotných zdrojů (smluvní výzkum, poradenství, školení apod.), ale i zejména bankovní 
podpory, je zatím slabě zastoupen v souboru inovačních aktivit. Relativně příznivá situace je 
v působení tržních faktorů na mobilizaci inovačních aktivit ve firmách. Tento vliv je však 
orientován spíše na inkrementální novost výrobků (zlepšování kvality, servis) ve vztahu 
k tržnímu segmentu; další vlivy vnějšího prostředí (veřejná finanční podpora, tlak regulačních 
norem) jsou považovány za nevýznamné. Převažující vliv inkrementálních inovací se 
projevuje i v profilu ochrany průmyslového vlastnictví: větší důraz je kladen na ochranu 
obchodní známky než na patentovou ochranu produktů.  
 
Údaje CIS a EXIS dávají také obraz o růstových a omezujících faktorech. Poukazují na 
následující faktory růstu: zaměstnanost v oborech středně vysoké techniky a ve službách 
vysoké techniky; vzdělání mladé generace; výdaje na ICT, která je doprovázena relativně 
slušnou mírou organizační flexibility; aktivita malých a středních firem doprovázená růstem 
jejich vnitřních inovačních zdrojů; dynamika růstu průmyslového výzkumu v oborech střední 
techniky a vliv poptávkových faktorů. Brzdící faktory jsou pak specifikovány následovně: 
spíše imitační povaha inovací omezující exportních možností; nízká dynamika růstu 
spolupráce mezi malými a středními firmami; zcela zaostávající míra růstu dynamiky 
rizikového kapitálu; slabá úroveň ukazatelů tvorby nového vědění daná nízkým stupněm 
financování výzkumu na vysokých školách ze strany podnikatelského sektoru; nízká úroveň 
veřejné správy. Typická situace pro aktivitu inovujících firem a jejich prostředí je pak dána 
příslušností ke skupině zemí, které se přibližují k převládajícímu typu infrastruktury pro 
podporu inovací, a využívají k tomu spíše adaptační strategie, které jsou umožněny 
otevřeností k evropskému inovačnímu prostoru. To způsobuje, že ty kapacity infrastruktury, 
které umožňují modifikovat, podle okolností využívat nebo dokonce prosazovat nové typy 
inovací, jsou oslabeny.  
 
Uvedené údaje bezpochyby poukazují na růstové možnosti i deficity ve struktuře inovačních 
zdrojů firem i profilu inovačního prostředí v rámci domácího NIS. Dávají však poněkud 
statický obraz o situaci. Nejsou dostatečně zobrazeny okolnosti zjištěných lokalit růstu nebo 
omezujících faktorů, předpoklady jejich projevu, jejich možné důsledky a také souvislosti 
mezi zjišťovanými faktory. Při hodnocení situace lze uvažovat o alternativní interpretaci, 
která uvedené souvislosti bere v úvahu. V tomto pohledu pak lze situaci inovujících firem a 
stav prostředí, ve kterém operují, charakterizovat následovně: radikální změna regulativního a 
mocenského režimu v ČR vyvolává potřebu změny sociálního uspořádání, která je 
doprovázena jak „tahem“ strukturních závislostí (a existující distribucí dostupných 
inovačních zdrojů), tak „tlakem“ adaptivních procesů stimulovaných vnitřními silami, ale 
zejména okolnostmi vstupu do EU. Strukturní závislosti jsou ovlivněny koncentrací 
výzkumných zdrojů do akademické sféry, institucionálními faktory (sektorizací NIS), slabým 
koordinujícím vlivem horizontálních interakcí (zejména trhu), nízkou mírou adaptace veřejné 
správy k novým regulativním poměrům, slabou orientací veřejných financí na inovační 
zdroje, zejména na podporu veřejných institucí NIS a slabým působením proinovačních 
kulturních orientací (meritokratické principy, důvěra v instituce, kalkulace s riziky). 
Adaptivní procesy jsou zejména stimulovány výrazným konkurenčním tlakem trhů. Tyto 
faktory vysvětlují stav, kdy inovující firmy jsou výrazně ovlivňovány spíše tahem trhu, 
konkurenční situací a mobilizací vnitřních lidských zdrojů než kooperativním prostředím, 
které by umožňovalo formovat sítě mezi podniky. Oslabená návaznost inovujících firem na 
další instituce NIS pak omezuje jejich možnosti orientovat se na klíčové inovační zdroje 
(investiční prostředky a sítě). Tento deficit kompenzují orientací na inkrementální inovace a 
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takové (tržní) prostředí, které jim umožňuje využívat výhod ze  snadnější dostupnosti 
k určitým tržním segmentům. Poznatky EXIS však ukazují, že určitá rovnoměrnost 
infrastruktury pro podporu inovací stále existuje. Výzva spočívá v tom, aby současně 
probíhající posilování podnikových zdrojů NIS se orientovalo na podporu těch veřejně 
financovaných segmentů NIS a tím povzbuzovalo jejich transformaci (akademických institucí 
a veřejné správy).  
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Znalostní ekonomika a struktura zaměstnanosti  
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Národní vzdělávací fond  
 
Jednou z charakteristik znalostních ekonomik je silné zastoupení odvětví vyznačujících se 
vysokou intenzitou výzkumu a vývoje v jejich ekonomické struktuře. Jaká je pozice ČR 
v rámci EU z hlediska zaměstnanosti v těchto odvětvích je možné dokumentovat na základě 
dat publikovaných EUROSTATem.  
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Do odvětví s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje jsou zahrnována jednak technologicky 
náročná odvětví zpracovatelského průmyslu a znalostně náročné služby. I když je 
mezinárodně respektováno jednotné vymezení těchto odvětví, je zřejmé, že se tato odvětví 
v jednotlivých zemích mohou vyznačovat diametrálně odlišným zastoupením výzkumu a 
vývoje, tedy skutečnou technologickou a znalostní náročností. Z vyšších podílů zaměstnanosti 
v těchto odvětvích na celkové zaměstnanosti nelze tudíž jednoznačně vyvozovat závěr, že jde 
o ekonomiku technologicky vyspělejší, než je ekonomika vykazující nižší hodnoty. Proto 
vedle ukazatele zaměstnanosti je analyzována i náročnost těchto odvětví na kvalifikačně 
náročné profese.  
 
Technologicky náročný zpracovatelský průmysl  
Mezinárodně respektované pojetí technologicky náročného zpracovatelského odvětví je 
uvedeno v následujícím boxu, ze kterého je patrné, že se skládá ze dvou skupin odvětví 
lišících se mírou náročnosti. Jde jednak o skupinu tří odvětví označených za vysoce 
technologicky náročná odvětví a jednak o skupinu pěti odvětví označených za odvětví středně 
náročná.  
 

Box 1 – Vymezení technologicky náročného zpracovatelského průmyslu podle odvětvové klasifikace 
ekonomických činností (OKEČ) 
Technologicky vysoce náročná odvětví:  
30 - Výroba kancelářských strojů a počítačů,  
32 - Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů,  
33 - Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů.  
Technologicky středně náročná odvětví:  
24 - Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken,  
29 - Výroba a opravy strojů a zařízení j. n.,  
31 - Výroba elektrických strojů a zařízení j. n.,  
34 - Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů,  
35 - Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. 

  
V ČR byla zaměstnanost v technologicky náročném zpracovatelském průmyslu jedna z 
nejvyšších v rámci EU. V roce 2004 se na celkové zaměstnanosti podílela 9 %, vyšší hodnotu 
vykázalo pouze Německo, 11,2 %. I když se v ČR po celé období let 1998–2004 neprosadila 
jednoznačná růstová tendence (k meziročnímu poklesu došlo v letech 2002 a 2003), celkově 
se podíl zvýšil o 2,5 p.b. Tento nárůst byl ovlivněn zejména přímými zahraničními 
investicemi, které však směřovaly zejména do automobilového průmyslu, tedy do odvětví se 
střední technologickou náročností. I investice do odvětví s vysokou technologickou 
náročností, jako je například výroba televizních přístrojů, šly do tzv. nižších pater náročnosti, 
zejména do montážních činností.  
 
Jak ilustruje následující graf, celkově vysoký podíl zaměstnanosti v technologicky 
náročném průmyslu je v ČR ovlivněn zejména zaměstnaností ve středně náročných 
odvětvích. V roce 2004 byla devítiprocentní zaměstnanost v technologicky náročném 
zpracovatelském průmyslu tvořena ze 7,7 % zaměstnaností v technologicky středně 
náročných odvětvích, pouze z 1,3 % zaměstnaností v technologicky vysoce náročných 
odvětvích. Skóre ve prospěch technologicky středně náročných odvětví není typické 
pouze pro ČR, ale s výjimkou Malty pro všechny členské státy EU. Nicméně v ČR je 
společně s Německem rozdíl nejmarkantnější. Daleko příznivější hodnoty vykazuje 
z nových členských států Maďarsko, kde je skóre 5,7 %:2,6 %, ze starých členských zemí 
Irsko s hodnotami 3,8 %:2,7 %. Tato skutečnost by měla vést k zamyšlení nad tím, zda již 
nenazrál čas k přehodnocení investičních pobídek, které do země stále přitahují odvětví 
z nižších pater technologické náročnosti.  
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Jestliže z hlediska podílu zaměstnanosti v technologicky středně náročném zpracovatelském 
průmyslu se ČR umístila na pomyslném žebříčku států EU na druhé příčce, v případě vysoce 
náročných odvětvích až na místě osmém společně s Rakouskem. V této souvislosti je 
nezbytné poznamenat, že vysoká míra zaměstnanosti může být ovlivněna nízkou 
produktivitou práce. Tímto aspektem se však nezabýváme, i když je důležitý.  
 
Graf 1: Podíl zaměstnanosti v technologicky náročných odvětvích zpracovatelského 
průmyslu na celkové zaměstnanosti (2004, v %)  
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Pramen: EUROSTAT (2004). 
 
O skutečné technologické náročnosti odvětví vypovídá náročnost na kvalifikovanou 
pracovní sílu, jinými slovy, jak se na celkové zaměstnanosti v těchto odvětvích podílejí 
odborníci a technici a osoby s ukončeným terciárním vzděláním. Mezinárodně 
respektované vymezení zmíněných profesí a úrovně vzdělání je obsaženo v Boxu 2.  
 

Box 2 – Vymezení odborníků a techniků a terciárně vzdělaných osob 
Odborníci a technici podle klasifikace zaměstnání KZAM 
KZAM 2 - Vědečtí a odborní duševní pracovníci,  
KZAM 3 - Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech  
Terciárně vzdělané osoby podle klasifikace vzdělání ISCED 
ISCED 4 - nástavbové studium 
ISCED 5 - terciární vzdělání (konzervatoře, vyšší odborné školy, vysoké školy) 
ISCED 6 - doktorské studium 

 
Odborníci a technici se v průměru EU-25 podíleli v roce 2004 na zaměstnanosti 
v technologicky náročných odvětvích téměř jednou třetinou (30 %). Rozdíly mezi 
jednotlivými zeměmi ilustrují odlišnou vyspělost odvětví lokalizovaných na jejich území. 
Z tohoto pohledu jsou technologicky náročná odvětví nejvíce vyspělá ve Francii a v 
Rakousku, kde podíl vědců a techniků byl nejvyšší. Ve Francii dosáhl 40 % a v Rakousku 
téměř 35 %. V České republice jsou zastoupeny spíše činnosti méně náročné, o čemž svědčí i 
podprůměrná hodnota tohoto ukazatele (27 %) (viz graf 2).  
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Graf 2: Podíl odborníků a techniků a terciárně vzdělaných osob na zaměstnanosti 
v technologicky náročném zpracovatelském průmyslu (2004, v %)  
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Pramen: EUROSTAT (2004). 
 
Náročnost na zastoupení odborníků a techniků v technologicky náročných odvětvích se 
v průběhu času zvyšuje. Průměrné meziroční tempo růstu dosáhlo v letech 2000–2004 na 
úrovni EU-25 0,4 p.b., v ČR 0,3 p.b. Tato poměrně velmi nízká tempa růstu jsou ovlivněna 
tím, že zastoupení těchto profesí se nezvyšovalo každoročně, nárůsty byly střídány poklesy. 
Pokud srovnáme mezní roky sledovaného období, potom v rámci EU-25 došlo ke zvýšení o 2 
p.b., v ČR pouze o 1 p.b.  
 
Z grafu 2 je patrné, že ve většině zemí je zastoupení vědců a techniků vyšší než osob 
s terciárním vzděláním, což se odráží i v hodnotě průměrného ukazatele. Převaha vědců a 
techniků dosáhla v roce 2004 v EU-25 6 p.b. Vyšší podíl terciárně vzdělaných zaměstnanců 
vykázalo pouze 9 zemí, ve třech zemích (Dánsko, Lucembursko a Řecko) jsou podíly takřka 
totožné, rozdíl osciluje okolo jednoho procentního bodu směrem nahoru i dolů. Poměrně 
výrazná převaha terciárně vzdělaných osob nad odborníky a techniky byla v Irsku, Španělsku 
a na Kypru, pohybovala se okolo 12 p.b. Rozdíl naznačuje, že terciárně vzdělané osoby 
zastávají v těchto zemích ve značné míře jiné pozice než pozice vědců a techniků. Jde zřejmě 
o manažerské pozice, o vedoucí a řídící pracovníky (KZAM 1). 
 
Nejvyšší zastoupení terciárně vzdělané pracovní síly v technologicky náročném 
zpracovatelském průmyslu měly severské státy EU, Finsko (39,9 %) a Irsko (39,7 %) 
následované jižními státy. Ve Španělsku se terciárně vzdělaní podíleli na celkové 
zaměstnanosti v technologicky náročných odvětvích zpracovatelského průmyslu 38,4 % a na 
Kypru 35 %. Průměr EU-25 byl 23,9 %. 
 
Česká republika patří k zemím, kde je rozdíl v zastoupení vědců a techniků na jedné straně a 
terciárně vzdělaných na straně druhé poměrně vysoký. Terciárně vzdělaní se na celkové 
zaměstnanosti v technologicky náročných odvětvích podíleli pouze 10,1 %, což je o 17 p.b. 
méně než je zastoupení vědců a techniků. Vyšší rozdíl vykázala pouze Itálie a Malta, 
srovnatelnou výši rozdílu Rakousko a Švédsko. Rozdíly svědčí o tom, že tyto profese jsou 
z poměrně velké části vykonávané osobami s nižší než terciární úrovní vzdělání, což odráží 
nejen rozdílnou náročnost těchto odvětví v jednotlivých zemích, ale i rozdíly ve vzdělanostní 
struktuře obyvatelstva a do určité míry i rozdíly v systémech vzdělání. K získání určité 
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kvalifikace v některých zemích stačí středoškolské vzdělání, v jiných zemích nižší terciární 
vzdělání na úrovni našich vyšších odborných škol.  
 
V ekonomicky vyspělých zemích se zaměstnanost ze zpracovatelského průmyslu postupně 
přesouvá do zaměstnanosti ve službách. Důležitou charakteristikou znalostně založené 
ekonomiky je zastoupení znalostně náročných služeb a v rámci nich zastoupení technologicky 
náročných služeb.  
 
Zaměstnanost ve znalostně náročných službách   
Do znalostně náročných služeb je EUROSTATEM zařazeno celkem 14 odvětví, 3 z nich 
představují technologicky náročné služby. Přehled odvětví tvořících znalostně náročné služby 
a strukturu znalostně náročných služeb obsahuje box 3.  
 

Box 2 – Vymezení znalostně náročných služeb podle odvětvové klasifikace ekonomických činností 
(OKEČ)  

Technologicky náročné služby  
64 – Spoje 
72 – Činnosti v oblasti výpočetní techniky 
73 – Výzkum a vývoj 

Tržní služby 
61– Vodní doprava 
62 – Letecká a kosmická doprava 
70 – Činnosti v oblasti nemovitostí  
71 – Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, pronájem  
74 – Ostatní podnikatelské činnosti 

Finanční služby 
65 – Finanční zprostředkování kromě pojišťovnictví a penzijního financování  
66 – Pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení  
67 – Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním  

Ostatní znalostně náročné služby  
80 – Vzdělávání 
85 – Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti 
92 – Rekreační, kulturní a sportovní činnosti 

 
Zaměstnanost ve znalostně náročných službách se na celkové zaměstnanosti podílela v roce 
2004 v průměru EU-25 jednou třetinou (33,1 %) (viz graf 3). Nejrozvinutější byl tento sektor 
v severských zemích, ve Švédsku (47 %) a Dánsku (42 %), nejméně naopak v Portugalsku 
(22,2 %) a Slovinsku (24,2 %). ČR patří k zemím, ve kterých se podíl blíží jedné čtvrtině 
z celkového počtu zaměstnaných (24,6 %), to znamená k zemím, ve kterých je tento sektor 
rozvinut podprůměrně.  
 
I když je rozvinutost znalostně náročných služeb důležitou charakteristikou ekonomické 
vyspělosti země, přiléhavější charakteristikou je zastoupení technologicky náročných služeb, 
tj. spojů, činností v oblasti výpočetní techniky a výzkumu a vývoje. Jak ilustruje následující 
graf, tato tři odvětví služeb se na celkové zaměstnanosti podílela v roce 2004 v průměru EU-
25 celkem 3,3 %.  
 
V rámci EU existují poměrně výrazné rozdíly, hodnoty ukazatele se pohybují od 1,4 % 
v Portugalsku po 4,8 % ve Švédsku. Země, které se vyznačují vyšším zastoupením znalostně 
náročných služeb, obvykle vykazují i vyšší podíl technologicky náročných služeb. Nejvyšší 
podíly na zaměstnanosti vykazují staré členské země, nejnižší naopak s výjimkou Portugalska 
a Řecka nové členské země.  
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V ČR bylo v roce 2004 mírně podprůměrné zastoupení technologicky náročných služeb, jejich 
podíl na celkové zaměstnanosti dosáhl pouze 3,1 %, což je o 0,2 p.b. méně, než je průměrná 
hodnota EU-25. V průběhu posledních 5 let (2000–2004) nedošlo v ČR k výraznému posunu. 
Podíl technologicky náročných služeb osciluje okolo 3,1 %, pohybuje se v rozpětí od 3,0 % po 
3,2 %. Pokud se však podíváme hlouběji do minulosti, v roce 1997 dosáhl podíl zaměstnanosti 
v technologicky náročných službách na celkové zaměstnanosti hodnoty 3,4 %, ovšem již 
v následujícím roce poklesl na 3,2 %.  
 
Graf 3: Podíl zaměstnanosti ve znalostně a technologicky náročných službách na 
celkové zaměstnanosti (2004, v %) 
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Pramen: EUROSTAT (2004). 
 
Jak je zřejmé z boxu 2, znalostně náročné služby se rozpadají do čtyř podskupin, jejichž podíl 
na celkové zaměstnanosti ve znalostně náročných službách je diferencovaný. Technologicky 
náročné služby se na celkové zaměstnanosti ve znalostně náročných službách podílely v roce 
2003 v ČR 13 %, což byl nejvyšší podíl v rámci EU-25. Podíl ostatních složek znalostně 
náročných služeb byl následující: tržní služby – 20,1 %, finanční služby – 8,5 %, ostatní 
znalostně náročné služby – 58,4 %. Z porovnání s průměrnými hodnotami za vyspělé jádro 
EU (za EU-15) je zřejmé, že v ČR je méně rozvinutý sektor tržních a finančních služeb.  
 
Vzhledem k tomu, že i technologicky náročné služby stejně jako technologicky náročná 
odvětví zpracovatelského průmyslu zahrnují činnosti s nestejnou mírou náročnosti, je vhodné 
se podívat i na profesní a vzdělanostní náročnost tohoto sektoru.  
 
Podíl odborníků a techniků (vymezení viz box 2) na zaměstnanosti v technologicky 
náročných službách v období let 1999–2004 na úrovni EU-25 neustále rostl. Z počáteční 
úrovně 42 % se zvýšil na 49,9 %. Nejvyšší zastoupení těchto profesí vykázala v roce 2004 
Francie (60 %) a Dánsko (56,8 %), nejnižší naopak Litva (32 %) a Velká Británie (36,7 %). 
ČR se podílem 50 % pohybuje velice mírně nad průměrem EU (viz graf 4).  
 
Obdobně, jako v případě technologicky náročného zpracovatelského průmyslu, je zastoupení osob 
s terciárním vzděláním mírně nižší než zastoupení odborníků a techniků. V průměru EU-25 
dosáhl jejich podíl na celkové zaměstnanosti 39,3 % v roce 2004, což je o 10,2 p.b. méně ve 
srovnání se zastoupením odborníků a techniků. Podíl terciárně vzdělaných se v průběhu let 1999–
2004 zvýšil, a to o 6 p.b. Zvyšování náročnosti na terciárně vzdělanou pracovní sílu je nicméně 
pozvolnější než zvyšování náročnosti na zastoupení vědců a techniků, jejichž podíl na celkové 
zaměstnanosti v tomto sektoru vzrostl o 7,9 p.b. 
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 Graf 4: Podíl odborníků a techniků a terciárně vzdělaných osob na zaměstnanosti 
v technologicky náročných službách na celkové zaměstnanosti v těchto službách (2004, v %)  
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Pramen: EUROSTAT (2004). 
 
Vyšší zastoupení odborníků a techniků než terciárně vzdělaných osob je opět odrazem toho, 
že tyto profese jsou vykonávány pracovníky s nižší úrovní vzdělání. Tato situace je typická 
pro většinu členských států EU. Pouze u devíti států byla relace obrácená, nejvyšší převis 
terciárně vzdělaných nad odborníky a techniky vykázalo Irsko (12,7 %).  
 
V České republice dosáhl v roce 2004 podíl terciárně vzdělaných na celkové zaměstnanosti 
v technologicky náročných službách 26,6 %, což je výrazně méně než průměr EU-25  
(o 12,7 p.b.). Je to důsledek obecně nižšího podílu terciárně vzdělaného obyvatelstva, ale i 
odlišností vzdělávacích systémů, který byl zmíněn již v souvislosti se zaměstnaností v 
technologicky náročném zpracovatelském průmyslu.  
 
Závěr 
Z hlediska podílu na zaměstnanosti představuje technologicky náročný sektor jako celek, tedy 
v souhrnu technologicky náročných odvětví zpracovatelského průmyslu a znalostně 
náročných služeb, důležitou složku ekonomiky ČR. Tento sektor se v roce 2004 podílel na 
celkové zaměstnanosti v ČR 12 %, což byl v rámci EU-25 druhý nejvyšší podíl. To však 
neznamená, že ekonomika ČR se vyznačuje nadprůměrnou technologickou náročností, neboť 
těchto příznivých hodnot bylo dosaženo vysokou zaměstnaností zejména v odvětvích s nižší 
náročností. O tom, že v ČR jsou lokalizovány činností zejména z tzv. nižších pater náročností 
svědčí i podprůměrné zastoupení vědců a odborníků (KZAM 2) a terciárně vzdělaných 
(ISCED4-6) v tomto sektoru. K tomu je třeba přičíst ještě fakt, že vyšší zaměstnanost může 
být způsobena nižší produktivitou práce. ČR má před sebou ještě dlouhou cestu ke znalostní 
ekonomice. Rychlost jakou po této cestě půjde bude záležet na tom, jak rychle a jak úspěšně se 
ČR stane atraktivním místem pro lokalizaci investic náročných na kvalifikovanou pracovní sílu. 
To bude možné pouze tehdy, pokud trh práce bude nabízet odpovídajícím způsobem 
kvalifikovanou, invenční a flexibilní pracovní sílu.  
 
 
Seznam zkratek použitých v grafech 1-5  
AT-Rakousko, BE-Belgie, CY-Kypr, CZ-Česká republika, DE-Dánsko, EE-Estonsko, ES-
Španělsko, FI-Finsko, FR-Francie, GR-Řecko, HU-Maďarsko, IE-Irsko, IT-Itálie, LT-Litva, 
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LV-Lotyšsko, MT-Malta, NL-Nizozemsko, PL-Polsko, PT-Portugalsko, SE-Švédsko, SI-
Slovinsko, SK-Slovensko, UK-Velká Británie 
 
 
 
Trh práce a znalostní ekonomika 
Mgr. Petr Hájek, PricewaterhouseCoopers, American Chamber of Commerce in the Czech 
Republic 
 
Co je to znalostní ekonomika? 
 
Cesta k vyšší produktivitě 
- jak státu 
- tak firem 
 
Znalostní ekonomika a firmy 
 
„V dnešním světě jsou znalosti relativně snadno dostupné a konkurenceschopnost moderního 
podniku je založena na jeho umění tyto všem dostupné znalosti transformovat do podoby 
unikátních nehmotných aktiv.“ 

Jaké změny v managementu přináší společnost znalostí?, Prof. ing. Zbyněk Pitra, DrSc. 
 
Charakter znalostí v organizaci, kterým je derminováno pojetí jejich managementu 
 

 
 
Jednotlivec jako základní prvek organizace 
Jednotlivec (jeho potenciál) → Znalostní organizace 
 
Znalostní organizace 
- efektivita 
- produktivita 
- motivace 
- zapojení 
 
Pouze 20 % zaměstnanců využívá v práci svého talentu! 

Gallup’s survey 

Podle forem 
vlastnictví: 

Podle způsobu 
prezentace: kodifikované 

individuální 

Mohou být kodifikované i nekodifikované 

Někdy je možné (vyjímečně) je 
formalizovat a převést 

Sdílením individuálních mohou 
vzniknout organizační 

nekodifikované 

organizační 

Mohou být individuální i organizační 
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Nevyužíváme znalostí! 
- kvalita řízení lidských zdrojů 
- kultura uvnitř společností 
- strategie 
- procesy 
 

20 – 60 -20 
 
Strategie řízení znalostí → lidé → procesy 
 
Pro zajímavost: 
Ve srovnání s rokem 2004 vzrostl v roce 2005 poměr společností, které nabízejí odměnu za 
inovaci a za vedení týmu z 28 % na 36 %. 

PricewaterhouseCoopers: Studie PayWell 2005 – efektivně řídit, efektivně odměňovat 
 
53 %společností s formalizovanou personální strategií hodnotí změny dovedností, znalostí a 
postupů. To je o 27 % více než u firem bez formalizované personální strategie. 

PricewaterhouseCoopers: HR Controlling 2005 – měření výkonu lidského kapitálu 
 
Vzrostl počet společností se zdokumentovanou personální strategií v oficiálním dokumentu 
z 39 % v roce 2003 na 51 % v roce 2004. 
 
Společnosti se zdokumentovanou personální strategií mají vyšší obrat na jednoho 
zaměstnance než společnosti, které personální strategie nemají. 

PricewaterhouseCoopers: HR Controlling 2005 – měření výkonu lidského kapitálu 
 
 
 
Miesto a význam malých a stredných podnikov pri formovaní znalostnej ekonomiky 
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ EÚ SAV 

 

Globalizácia a formovanie znalostnej ekonomiky ako dynamický multidimenzionálny proces 
sa opodstatnene považuje za snáď najvplyvnejšiu silu určujúcu budúcnosť našej planéty.  
V záujme jeho realistickej reflexie si vynútila viaceré zásadné metodologické inovácie  
v ekonomickom výskume v chápaní vzťahu národného hospodárstva a svetovej ekonomiky, 
významu informačnej a priestorovej dimenzie rozvoja, existenčnej spätosti ekonomickej, 
sociálnej a ekologickej dimenzie trvalej udržateľnosti rozvoja. V tomto kontexte bolo 
potrebné zásadne zmeniť aj prístup k malým a stredným podnikom a ich novej úlohe v 
globalizovanom ekonomickom rozvoji a utváraní znalostnej ekonomiky. 
 
Na základe zovšeobecnenia poznatkov o doterajšom priebehu globalizačných procesov  
a hlavných prúdov ich odrazu v teórii možno identifikovať bázické oblasti, v ktorých sa 
formujú základné podmienky a prebiehajú procesy určujúce charakter globalizácie  
a znalostnej ekonomiky. 
 
Prvú predstavujú prevratné zmeny spojené s technologickou a inovačnou revolúciou, kde sa 
vytvorili materiálne predpoklady prekonávania obmedzení času a priestoru, výrazného 
znižovania výrobných, dopravných a transakčných nákladov pre celoplanetárne rozvíjanie 
ekonomických aktivít a pre prechod k znalostnej spoločnosti. 
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Druhá bázická oblasť, v úzkej interakcii s prvou, spočíva v dynamických metamorfózach 
čoraz hlbšieho a flexibilnejšieho štrukturovania deľby práce, stierajúceho rozdiely medzi 
formami deľby práce v rámci štátnych celkov a medzi nimi a vytvárajúceho novú - globálnu 
deľbu práce. Na tomto základe je možné a nevyhnutné kreovať v minulosti nepredstaviteľné 
organizačné formy podnikateľských aktivít a ich flexibilnú adaptáciu na podmienky 
dynamických, v čase a priestore diverzifikovaných komparatívnych výhod, ktoré sú v rastúcej 
miere založené na znalostiach. 
 
Globalizačné procesy vo finančnej sfére predstavujú tretiu bázickú oblasť. Rozhodujúcu 
úlohu tu zohráva kombinácia vplyvu informačných a komunikačných technológií, 
deregulačných tendencií a univerzalizácie činnosti finančných organizácií. Tým sa vytvorili 
podmienky pre efektívnejšiu alokáciu finančných zdrojov, znižovanie transakčných nákladov 
a väčší komfort uskutočňovania finančných operácií. Zároveň však prináša aj určité riziká v 
podobe finančných kríz. 
 
Štvrtá bázická oblasť sa vzťahuje na zásadné inštitucionálne zmeny generované procesom 
globalizácie. Ide o zásadné kvalitatívne posuny v postavení, funkciách a vzájomných 
vzťahoch relevantných subjektov, predovšetkým TNK a štátu a nadväzne medzinárodných 
organizácií, medzištátnych integračných zoskupení, ale aj regionálnych a lokálnych orgánov a 
malých a stredných podnikov. 
 
Kvalita, intenzita a komplexnosť zmien, ktorými prechádzajú národné ekonomiky a svetová 
ekonomika ako celok v spojení s utváraním znalostnej spoločnosti majú charakter globálnej 
reštrukturalizácie. V ňom kumulujúca sa kvantita internacionalizácie ekonomických štruktúr 
štátnych celkov prekračuje kritický prah a prechádza do novej kvality - do formovania 
globálnej celoplanetárnej štruktúry. Jej vznik znamená, že primárny a určujúci charakter  
a význam ekonomických vzťahov a procesov sa zvnútra štátnych celkov presúva na globálne 
ekonomické vzťahy a procesy, v ktorých majú kľúčovú pozíciu a vplyv transnacionálni 
„hráči“ - TNK (transnacionálne korporácie). 
 
Sila pôsobenia TNK v globálnej ekonomickej štruktúre je daná predovšetkým zdrojmi, 
ktorými disponujú a dĺžkou časového horizontu, v ktorom môžu zakladať svoje rozhodnutia. 
K tomu výrazne prispeli gigantické rozmery koncentrácie kapitálu vo výrobnej, v obchodnej 
a bankovo-finančnej sfére. Ak v 70. a 80. rokoch bolo ťažisko globálnej koncentrácie kapitálu 
vo forme vytvárania nadnárodných spoločností, keď sa ich počet zvýšil zhruba o 370 %, tak 
v 90. rokoch sa určujúcimi stali rôzne formy ich spájania do globálnych megakorporácií, čo sa 
prejavilo v rekordných hodnotách fúzií, akvizičných obchodov a nových strategických 
spojení. Kľúčovú úlohu v týchto procesoch zohrávajú PZI, ktorých objem sa od roku 1980 do 
roku 2000 zväčšil 27-krát a z ktorých takmer tri štvrtiny predstavujú spájanie a kúpu 
podnikov – fúzie a akvizície.  
 
TNK ako určujúce subjekty globalizácie cielene vyhľadávajú pre jednotlivé stránky svojej 
činnosti parciálne komparatívne výhody v rôznych častiach sveta s cieľom maximalizovať ich 
synergický efekt. Usilujú o vyhľadávanie a fruktifikáciu optimálnej geografickej konfigurácie 
svojho globálneho hodnotového reťazca, teda všetkých článkov ich aktivít počnúc výskumom 
a vývojom, inováciami výrobkov a technológií, cez marketing, špecializačné a kooperačné 
väzby vo výrobe až po distribúciu a popredajné služby. V dôsledku toho globálna stratégia 
TNK vyžaduje identifikáciu a vytvorenie cieľových regiónov a lokalít, aby sa tak pripravila 
pôda pre jej praktickú realizáciu. Na regionálnej a lokálnej úrovni so znalosťou a využitím 
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konkrétnych podmienok je možné citlivejšie a efektívnejšie formovať a riadiť procesy 
nevyhnutné k realizácii strategických globálnych cieľov. 
 
Organickou súčasťou globalizačných adaptačných procesov, ktoré začali v 70. rokoch, boli 
zásadné zmeny v charaktere a fungovaní MSP. Boli úzko spojené s vývojom TNK a 
vyvolávali ich tie isté príčiny, ktoré nútili tak veľké ako aj malé podniky reagovať na úplne 
nové podmienky identifikácie, kultivácie a využívania komparatívnych výhod. Prebiehajúca 
technologická a inovačná revolúcia spojená s bezprecedentným prehlbovaním 
štruktúrovanosti deľby práce medzi podnikmi bolo prirodzene spojené so zásadnými zmenami 
tak v početnosti ako aj vo veľkostnej štruktúre podnikov. 
 
Ak ešte v 60. rokoch sa MSP považovali za segment ekonomiky, ktorého význam sa znižuje z 
hľadiska celkového podielu v národnom hospodárstve i z hľadiska zamestnanosti, prioritnú 
pozornosť pútali výhody špecializovanej veľkovýroby v hierarchicky štruktúrovaných, 
centralizovane riadených veľkopodnikoch. Adaptačné procesy reagujúce na ropné šoky a nimi 
generovaná inovačná revolúcia zásadne zmenili paradigmu chápania ekonomickej racionality 
veľkých a malých podnikov a charakteru ich vzájomnej interakcie. Vzájomná spätosť vývoja 
TNK a MSP sa začala prejavovať najprv v tom, že zatiaľ čo prvé po prvom ropnom šoku silne 
redukovali počty pracovných miest, druhé sa začali výrazne podieľať na ich tvorbe. Rýchlo 
rástol počet MSP a v rámci neho sa zvyšoval počet tých, ktoré boli priamo pobočkami TNK, 
alebo súčasťami ich subdodávateľskej siete. Nový pohľad na miesto a význam MSP sa začal 
všeobecne akceptovať krajinami OECD až začiatkom 80. rokov, pod vplyvom práce  
D. Bircha. Malé a stredné podniky sa považujú za centrá zabezpečujúce 60-70 % 
zamestnanosti, pričom 4 % najdynamickejších z nich sa podieľajú až 50 % na náraste nových 
pracovných miest. Mimoriadne dôležitú funkciu plnia ako inovátori, liaheň nápadov, 
tvorcovia i užívatelia high-tech. Nové, rozvíjajúce sa MSP efektívnejšie využívajú 
disponibilné zdroje a flexibilnejšie zavádzajú nové podnikateľské nápady a nové postupy. 
Kvalitatívne nový význam MSP veľmi výstižne vyjadril J. Naisbit.114 Jeho závery možno 
zhrnúť do troch bodov. 
- Čím väčší rozsah nadobúda svetová ekonomika tým významnejšia úloha pripadá malým 

hráčom v globálnom celku. 
- Malí podnikatelia sú kľúčom k pochopeniu toho ako sa realizuje veľký tresk globálnej 

ekonomiky. 
- Čím viac sa rozrastá globálna ekonomika tým viac sa zvyšuje počet strategických aliancií, 

ktoré dovoľujú spoločnostiam nezväčšovať sa. 
 

Globalizácia pôsobí na MSP v dvoch hlavných smeroch. Prvý spočíva v tom, že im umožnila 
rozvíjať transnacionálne aktivity. Druhý znamená všeobecnú zmenu prístupu k malým  
a veľkým podnikom. V predglobalizačnom ponímaní mali veľké podniky konkurenčnú 
výhodu voči malým najmä v spojitosti s úsporami z rozsahu všeobecne a v podnikaní v 
zahraničí najmä v spojitosti s fixnými nákladmi na poznanie nového prostredia, na 
komunikáciu na veľké vzdialenosti a na negociácie s národnými vládami osobitne. 
Technologická a inovačná revolúcia spôsobila nielen „smrť vzdialenosti“ v zmysle 
prekonávania obmedzení času a priestoru a nevídane otvorila priestor pre čoraz hlbšie  
a flexibilnejšie štrukturovanie deľby práce bez ohľadu na národné hranice, ale aj naštartovala 
prechod k znalostnej ekonomike. V dôsledku toho sa zásadne menili nielen charakter  
a funkcie MSP, mechanizmy ich vzniku a zániku a ich spojitosť s veľkými podnikmi, ale aj 
súradnice celkovej hospodárskej politiky štátov všeobecne a tých jej komponentov, ktoré sú 

                                                 
114  Naisbit, J.: Global Paradox, New York, 1994 
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zamerané na podporu MSP osobitne. Najnovšie výskumy ukázali, že pre správne pochopenie 
logiky zásadných zmien v sektore MSP má kľúčový význam metodologický prístup, ktorý 
vychádza z prechodu k znalostnej ekonomike.  Pravda, tu nestačí len konštatovanie o posune 
z tradičných faktorov (práca, kapitál, pôda) rastu na znalosti a kvalitu ľudského kapitálu. 
Priekopnícky prínos v tomto smere predstavujú najmä práce D. B. Audretscha,115 ktorý na 
základe  prehodnotenia rozsiahlej teoretickej literatúry i empirických analýz využívajúcich 
produkčné funkcie modifikované z hľadiska vplyvu faktora znalostí výrazne prehĺbil poznanie 
ekonomických mechanizmov generovania nových znalostí a ich fruktifikácie, čo nastavilo inú 
optiku pohľadu na MSP všeobecne a vo vzťahu k inovačným procesom a zmenám osobitne. 
 
Množstvo prác, ktoré testovali poznatkové produkčné funkcie ukázalo, že medzi inputom 
poznatkov a inovovaným outputom je pomerne voľná väzba. Do analýz boli zahrnuté 
podniky, ktoré mali samostatné oddelenie výskumu a vývoja. Išlo teda o veľké podniky. Keď 
sa do analýzy pribrali MSP uvedená väzba bola ešte slabšia. Audretschovo riešenie tohto 
problému spočíva v tom, že preniesol skúmanie z podniku na konkrétneho jednotlivca, ktorý 
disponuje novými ekonomicky využiteľnými znalosťami a je schopný takéto znalosti 
vytvárať. Namiesto exogénne zosumarizovaných firiem sa predmetom skúmania stávajú 
jednotlivci, ako sú vedci, inžinieri a iní znalostní pracovníci. Do centra pozornosti sa tak 
dostáva otázka ako môže subjekt disponujúci novou znalosťou dosiahnuť pre seba 
výhodnejšiu fruktifikáciu. Ak je zamestnancom firmy, kde môže rozvinúť a uplatniť svoje 
znalosti a pritom dosiahnuť ním očakávanú hodnotu, nemá dôvod firmu opustiť. Ak však má 
podľa jeho hodnotenia jeho myšlienka či nápad väčšiu hodnotu ako mu je ochotná firemná 
administrácia priznať, môže sa rozhodnúť založiť si vlastnú firmu. V tom spočíva 
fundamentálny posun v úlohe MSP, ktorý prebehol vo vyspelých krajinách a na základe 
ktorého Audretsch zavádza nové rozlíšenie dvoch základných typov ekonomík. Na rozdiel od 
centrálne plánovanej a trhovej ekonomiky hovorí o riadených ekonomikách  
a o podnikateľských ekonomikách, pričom upozorňuje, že kapitalistický systém, ktorý 
dominoval väčšine 20. storočia mal v mnohom tiež charakter riadenej ekonomiky a dnes je 
vystavený tlaku tých istých síl ako odstránený komunizmus. Za zavádzajúce považuje aj 
stavať do protikladu americký a európsky model, lebo zahmlieva fundamentálny posun  
v ekonomickom systéme k široko akceptovanej politike zmien. Veľkou chybou  
v prebiehajúcich diskusiách je tiež to, že sa polemizuje o tom, či viac alebo menej vlády, resp. 
pôsobenia štátu smerujúcich k tomu, že vláda už nemá žiadnu úlohu, iba uvoľniť cestu 
súkromným záujmom. Pritom sa prehliada podstatne odlišná úloha vlády v podnikateľskej  
a v riadenej ekonomike. Zatiaľ čo v riadenej ekonomike je v centre pozornosti regulácia, 
obmedzovanie moci veľkých korporácií a rôzne formy limitovania slobody v ekonomických 
aktivitách, tak v podnikateľskej ekonomike sa politika vlády sústreďuje na podporu výchovy  
a vzdelania, ktoré zvyšuje znalosti a ľudský kapitál pracujúcich, umožňuje ich mobilitu  
a rozvíja ich schopnosti štartovať nové firmy. Z komparatívnej analýzy odvodzuje 
principiálnu odlišnosť 14 najpodstatnejších zmien charakterizujúcich novo sa formujúcu 
podnikateľskú ekonomiku v porovnaní s riadenou ekonomikou. V týchto zmenách sa 
odzrkadľuje posun zdrojov komparatívnych výhod z kapitálu a práce smerom ku znalostne 
založeným aktivitám. Spoločnou črtou týchto zmien je rastúca úloha nových MSP v 
podnikateľskej ekonomike. Empirické analýzy ukazujú, že zásadný posun v priemyselnej 
štruktúre vyspelých ekonomík sa uskutočnil v období od polovice 70. rokov do začiatku 90. 
rokov. 
 

                                                 
115 Ide predovšetkým o knihu SMEs in the Age of Globalization, ktorá vyšla v roku 2004 v edícii The 
Globalization of the World Economy vo Veľkej Británii vo vydavateľstve MPC, Books Ltd, Cornwall. 
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Podstatné zmeny spojené s prechodom od riadenej k podnikateľskej ekonomike nielen 
dokumentujú strategický význam politiky podpory MSP, ale zároveň aj predstavujú jej 
kľúčové determinanty vymedzujúce hlavné smery, resp. aspekty jej pôsobenia. V čom teda 
podľa Audretscha spočíva podstata najvýznamnejších zmien? 
 
Prvá sa týka vzťahu lokalizácie a globalizácie. Zatiaľ čo v riadenej ekonomike pri 
štandardizovanej výrobe a výrobkoch sa redukuje význam regionálnych špecifík, tak  
v podnikateľskej ekonomike, kde sú znalosti rozhodujúcim faktorom je odlišná situácia. 
Výskum a vývoj a ďalšie zdroje znalostí nielen generujú externality, ale znalostné spillovers 
sú spravidla priestorovo viazané na konkrétne regióny kde sa nové ekonomicky 
fruktifikovateľné znalosti vytvárajú. V podnikateľskej ekonomike sú komparatívne výhody 
založené na inovačných aktivitách. Ich dôležitým zdrojom sú znalostné spillovers, ktoré však 
nie je možné jednoducho a snízkymi nákladmi presúvať v geografickom priestore. 
 
Zmena versus kontinuita je ďalším aspektom zásadnej odlišnosti riadenej a podnikateľskej 
ekonomiky. V riadenej ekonomike dominujú veľké firmy, ktoré investujú síce značné zdroje 
do výskumu a vývoja, no nemajú sklon prekročiť hranice ich technologickej trajektórie. Pre 
podnikateľskú ekonomiku s kľúčovým postavením MSP je charakteristické decentralizované 
rozhodovanie s väčšou diverzitou prístupov a silným sklonom k radikálnym inováciám, 
prekračujúcim technologické trajektórie firiem. Inovácie sú teda prítomné v oboch typoch 
ekonomík, no zásadný rozdiel je v inovačnej kontinuite a radikálnej inovačnej zmene, 
navodzujúcej novú technologickú trajektóriu. 
 
V riadenej ekonomike je veľmi často a ostro diskutovaná dilema, že znižovanie 
nezamestnanosti je možné len na úkor nižších miezd. Výskumy ukazujú, že v podnikateľskej 
ekonomike sa v nových znalostne orientovaných firmách vzťah miezd a pracovných miest 
vyvíja inak. Tak ako sa vyvíja a rastie nová firma, zvyšuje sa jej produktivita a rastú aj mzdy. 
MSP generujú zamestnanosť bez tlaku na znižovanie miezd. Dilemu pracovné miesta verzus 
nižšie mzdy menia na vzťah pracovné miesta a vyššie mzdy. 
 
Turbulencia a stabilita predstavujú ďalšie rozdiely medzi riadenou a podnikateľskou 
ekonomikou. Stabilita v riadenej ekonomike je podmienená homogenitou produktu  
a dlhodobým trvaním dopytu, konštantným súborom firiem a malou obmenou pracovných 
miest a pracujúcich. Do podnikateľskej ekonomiky každoročne vstupuje masa nových firiem, 
no len časť z nich prežíva a ešte menej z nich nakoniec zamieňa a nahrádza pozíciu veľkých 
firiem. Turbulentné nie sú však len firmy, ale aj pracovné miesta a záväzky medzi firmami  
a pracovníkmi. 
 
Špecializácia priemyselných aktivít je spojená s nižšími transakčnými nákladmi a preto 
vyššou statickou efektívnosťou v riadenej ekonomike. Odlišuje sa od podnikateľskej 
ekonomiky, pre ktorú je charakteristická diverzita aktivít a výmena nových ideí, čo generuje 
inovatívne aktivity a  dynamickú efektívnosť. 
 
Náklady komunikácie medzi indivíduami v heterogénnej skupine sú spravidla zložitejšie  
a vyššie v dôsledku vyšších transakčných nákladov a nižšej úrovne efektívnosti ako  
v homogénnej skupine. Nové idey sú však viac pravdepodobné ak komunikácia prebieha  
v heterogénnej zostave. Homogenita je preto charakteristická pre riadenú ekonomiku, v ktorej 
sú znalostné spillovers relatívne menej dôležité pre generovanie inovačných aktivít. 
Podnikateľská ekonomika má široký priestor pre komunikáciu v heterogénnych štruktúrach, 
ktoré majú väčší sklon vytvárať novoty a inovácie. 
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Motivácia verzus kontrola predstavuje ďalšie rozlišovacie hľadisko. Pre riadenú ekonomiku 
sú typické príkaz a kontrola pracovného úsilia. Pre využívanie komparatívnych výhod 
založených na znalostiach sa však rozkaz a kontrola stávajú menej efektívnymi. Preto 
podnikateľskej ekonomike je v centre pozornosti motivácia zamestnancov participovať na 
kreovaní a komercionalizácii nových myšlienok. 
 
V podmienkach riadenej ekonomiky s nízkym stupňom neurčitosti spojeným  
s transparentnosťou a predvídateľnosťou informácií sú vnútrofiremné transakcie 
efektívnejšie ako výmena na trhu. V čase, keď je neurčitosť vysoká a informácie neúplné 
trhová výmena má tendenciu byť efektívnejšia ako vnútrofitremné transakcie. 
 
Významné je tiež kreovanie vzťahov medzi konkurenciou a kooperáciou. V riadenej 
ekonomike sa chápu ako substitúty, lebo v nej sú firmy vertikálne integrované a primárne 
súťažia na produktových trhoch. Spolupráca medzi nimi redukuje počet konkurentov a 
znižuje stupeň konkurencie. V podnikateľskej ekonomike sú vertikálne dezintegrované.  
V dôsledku toho kooperácia medzi nezávislými firmami nahradzuje vnútrofiremné transakcie 
trhovými a umožňuje simultánne zväčšovanie konkurenčných i kooperačných väzieb. 
 
Pre riadenú ekonomiku sú pre znižovanie jednotkových nákladov určujúce úspory z rozsahu. 
V podnikateľskej ekonomike sa znižovanie priemerných nákladov dosahuje na základe 
flexibilnej špecializácie a kontraktácie, čo môže prinášať väčšie výhody ako interne 
generované úspory z rozsahu a sortimentu. Flexibilitu umožňujú viacúčelové elektronicky 
riadené výrobné systémy, kontinuálne inovačné aktivity, vznikajúce klastre, vytváranie sietí  
a spillover efekty. 
 
Hospodárska politika v riadenej ekonomike sa koncentruje na tri oblasti - protimonopolnú, 
regulačnú a štátne vlastníctvo, čím obmedzuje slobodu uzatvárania kontraktov medzi 
firmami. V podnikateľských ekonomikách sa v rastúcej miere presúva ťažisko z regulácie na 
stimuláciu v podobe podpory spoločného výskumu a vývoja, inovačného úsilia, vytvárania 
nových firiem a pod. 
 
Vzťah regulácie a stimulácie má okrem toho aj druhú dimenziu. V nej ide o zameranie 
pôsobenia na vybrané outputy alebo na vybrané inputy. Riadená ekonomika založená na 
tradičných faktoroch sa orientuje na stránku outputu pričom firmy vybraných odvetví 
podporuje rôznymi formami štátnych programov. Podnikateľská ekonomika, ktorá má  
v centre pozornosti znalosti a s nimi spojenú väčšiu neurčitosť je konfrontovaná so 
zložitosťou výberu správnych outputov a rastúcou pravdepodobnosťou chybného výberu 
podporovaných firiem a odvetví. Preto sa hospodárska politika orientuje na vytváranie 
prostredia alebo rámcových podmienok podporujúcich kreovanie a komercionalizáciu 
znalostí. 
 
Tretia dimenzia vzťahu regulácie a stimulácie spočíva v tom, či je ťažisko politiky na 
lokálnej, resp. regionálnej alebo na národnej, resp. federálnej úrovni. V podmienkach 
riadenej ekonomiky sú cieľoví prijímatelia politiky lokalizovaní v jednom alebo viacerých 
regiónoch. Pre regulačné pôsobenie na oligopolné firmy so silnou trhovou pozíciou je vhodná 
národná alebo federálna úroveň. Prechod k podnikateľskej ekonomike je sprevádzaný 
presunom ťažiska hospodárskej politiky smerom k podnikaniu a nadobúda decentralizovaný a 
regionalizovaný charakter. Je to podmienené tým, že konkurencia sa orientuje na znalosti, 
ktoré sú regionálne viazané a že motiváciou hospodárskej politiky je vytváranie pracovných 
miest z veľkej časti podporou vzniku nových firiem. 



 139 

Nakoniec treba ešte uviesť posun od systému financovania založeného na nízko rizikovom 
kapitále k systému, v ktorom hrá kľúčovú úlohu rizikový kapitál. V riadenej ekonomike 
založenej na určitosti outputu a inputu vyhovoval systém nízko rizikového kapitálu 
podmienený tesnou väzbou medzi bankami a firmami. V podnikateľskej ekonomike, kde bola 
určitosť nahradená neurčitosťou vznikla potreba financovania vysokého rizika, nových 
inovatívnych firiem a neformálneho kapitálového trhu, čo zásadne zväčšuje význam 
rizikového kapitálu. 
 
Uvedené rozdiely majú prirodzene modelový charakter a v čistej podobe v praxi neexistujú. 
No jednotlivé charakteristiky podnikateľskej ekonomiky predstavujú kľúčové smery, na ktoré 
by sa mala orientovať politika podpory MSP tak, aby generovala podmienky utvárania 
znalostnej ekonomiky. Pravda to sa nemôže robiť mechanicky. Aplikácia do 
operacionalizovaných opatrení hospodárskej politiky musí brať do úvahy konkrétne 
podmienky danej ekonomiky všeobecne a stupeň rozvinutosti sektoru MSP osobitne. Pre 
tranzitívne ekonomiky a v tom aj pre slovenskú je potrebné brať do úvahy aj jednu špecifickú 
okolnosť. Pri celkovom hodnotení kvantitatívnych charakteristík veľkostnej štruktúry ich 
podnikov možno konštatovať, že sa pomerne rýchlo priblížili trendom vo vyspelých trhových 
ekonomikách. Neplatí to však o kvalitatívnej stránke, ktorá vyžaduje podstatne náročnejšiu 
adaptáciu. Vo vyspelých ekonomikách sa štruktúra vzťahov medzi podnikmi rôznych 
veľkostných skupín i v rámci nich dlhodobo generovala pod vplyvom racionalizačnej logiky 
intenzívneho prehlbovania deľby práce a jej interakcie s technickými a organizačnými 
inováciami. Tak sa postupne formoval sektor MSP aj špecifická bipolarizácia TNK a MSP. 
 
V tranzitívnych ekonomikách bola východisková veľkostná štruktúra sformovaná logikou 
centrálne direktívneho plánovania a musela sa rýchlo a zásadne meniť v kontexte privatizácie, 
vnútornej a vonkajšej liberalizácie a komplexnej zmeny charakteru celkového 
podnikateľského prostredia. Je len prirodzené, že kvalitatívne aspekty veľkostnej štruktúry 
podnikov všeobecne a sektoru MSP osobitne sa nemohli tak rýchlo adaptovať ako prebiehali 
zmeny veľkosti podnikov. 
 
V našich podmienkach je preto nevyhnutné v politike podpory MSP venovať primárnu 
pozornosť vytváraniu podmienok, ktoré budú urýchľovať ich kvalitatívne dozrievanie, aby 
boli čo najskôr schopné začať sa správať ako MSP vo vyspelých podnikateľských 
ekonomikách a aby bolo možné aplikovať analogické opatrenia hospodárskej politiky na ich 
podporu. 
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Mění informační ekonomika principy v podnikání? 
Ing. Petr Očko, Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta UK v Praze 
a Ministerstvo financí ČR 
 
Ekonomika v informačním věku 
Současná společnost a tedy i ekonomika zřetelně stále více využívá informačních a 
komunikačních technologií (ICT) a rozvoj infrastruktury ICT je také de facto jednou 
z podmínek úspěšného rozvoje světové ekonomiky. V této souvislosti je vždy nutno 
zdůrazňovat, že to však není samotný rozvoj technologické infrastruktury, který umožňuje 
úspěšný rozvoj společnosti. Pokud se soustředíme na oblast podnikání, je již dostatečně 
prokázáno, že pouhá rutinní aplikace ICT na tradiční procesy většinou nenese příliš velké 
výsledky. Erik Brynjolfsson (2003) ukazuje na základě rozsáhlého průzkumu mezi 
americkými firmami, že existuje empiricky prokazatelná závislost mezi investicemi dané 
korporace do IT a její celkovou produktivitou. Nicméně zároveň dodává, že investice do 
informačních technologií nezaručují automatické zvýšení produktivity společnosti – tvoří jen 
25 % úspěchu. Další tři čtvrtiny úspěchu spočívají ve správném nastavení firemních procesů, 
lidském kapitálu či firemní kultuře (viz také Brynjolfsson, Hitt, 2003). V podtextu tohoto 
zjištění lze vyčíst, že využití nových ICT vyžaduje ve zvýšené míře také aplikaci nového 
pohledu na informační procesy, na využití informací v rámci společnosti a v důsledku na 
získávání a aplikaci znalostí. 
 
Jakkoli je zřejmé, že se s příchodem ICT a internetu nemění základní ekonomické zákony, je 
tedy na místě se ptát, zda tyto technologie nemění ekonomické prostředí a tedy také přístup 
k podnikání a podmínky pro úspěšnost různých obchodních modelů. A právě tématem tohoto 
textu by mělo být nastínění (nakolik je to v tak krátkém rozsahu možné) některých 
významných vlivů, které nese rozvoj ICT pro ekonomické aktivity, a návazně formulace 
definice informační ekonomiky, jakožto ekonomické reality informačního věku. 
 
Dříve než přistoupím k přiblížení některých aktuálních problémů, jež řeší současná 
informační ekonomika, resp. k bližší charakteristice informační ekonomiky samotné, rád bych 
upozornil na určitou souvislost mezi pojmy „informační ekonomika“ a „ekonomie informací“ 
(viz též Očko, 2005). První termín předběžně charakterizuji jako výraz pro současnou podobu 
světové ekonomiky, kdy do všech jejích odvětví již nějakým způsobem zasahují informační a 
komunikační technologie, které – v různé míře a různým způsobem – ovlivňují mechanismy 
fungování jednotlivých sektorů, chování zákazníků, dodavatelů a dalších subjektů na trzích, 
přičemž role informací a aplikovaných znalostí se stává klíčovou pro rozvoj ve všech 
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oblastech ekonomiky. Vedle mnoha autorů, kteří se touto oblastí začali zabývat v průběhu 
dvou posledních dekád 20. století, z nichž někteří budou uvedeni dále v tomto textu, přispěli 
již dříve významnou měrou k definici tohoto oboru zejména F. Machlup, který na počátku 60. 
let zmapoval produkci a distribuci znalostí v americké ekonomice a také M. Porat, jenž v 70. 
letech vymezil tzv. „informační sektor“ v USA a pokusil se jej kvantifikovat.116 
 
Druhý pojem je pak oblastí zkoumání v rámci ekonomické vědy zaměřený na problematiku 
role informace v ekonomických procesech a její ekonomické hodnoty. Mezi významné 
ekonomy zabývající se rolí informace v ekonomických mechanismech můžeme jmenovat 
například F.A. von Hayeka, který popsal význam cenového mechanismu jako svého druhu 
informačního systému v tržní ekonomice, G. J. Stiglera, který řešil mj. problematiku hodnoty 
informace v souvislosti s náklady na její vyhledání, W. Vickreyho, jenž zkoumal informační 
aspekty rozhodování v podmínkách nejistoty, G. A. Akerlofa, jenž ukázal například jakým 
způsobem informační asymetrie vedou k „nepříznivé selekci“ na trzích či M. A. Spence a 
J.E.Stiglitze, kteří demonstrovali možnosti signálního či sebe-selekčního chování subjektů na 
trzích s informační asymetrií117. Všem zde jmenovaným ekonomům byla za výzkumy (nejen) 
v oblasti role a hodnoty informace v ekonomice udělena Nobelova cena za ekonomii. 
 
Můžeme tedy v této souvislosti odlišit dvě oblasti zkoumání ekonomické vědy – jednu 
zaměřenou na roli informace v ekonomických mechanismech a v ekonomickém rozhodování, 
tedy ekonomii informací, a druhou zaměřenou na ekonomické důsledky rozvoje informačních 
a komunikačních technologií. Obě oblasti ekonomického zkoumání mají styčné body a nedají 
se od sebe zcela oddělit – principy ekonomie informací se projevují i v sektorech informační 
ekonomiky a naopak informační ekonomika přináší nové problémy pro ekonomii informací. 
 
Úsvit internetového ekonomického prostředí – 90. léta 20. století 
Komerční síťové aplikace se začaly rozvíjet již v 70. a 80. letech 20. století, avšak o vzniku 
síťového ekonomického prostředí můžeme de facto hovořit až od doby uvolnění internetu pro 
komerční účely v první polovině 90. let. O to bouřlivější však vývoj komerčního sféry 
internetu byl. Od chvíle přelomového vstupu společnosti Netscape na americký trh 
technologických akcií NASDAQ, který se setkal s obrovským zájmem odraženým v růstu 
ceny akcií Netscape, se datuje boom tzv. „dotcomů“, tedy firem podnikajících primárně 
online formou na internetu. V následujících cca 4 letech se zakládání internetových firem 
stalo takřka módní záležitostí, což mnohdy vedlo k až nereálným očekáváním a k budování 
nereálných obchodních modelů. Na začátek jedna citace z renomovaného ekonomického 
časopisu The Economist datovaná 24. června 1999: 
 
„Většina top managerů už nepotřebuje přesvědčovat. Nedávný celosvětový průzkum 500 
velkých firem, který provedla společně Economist Intelligence Unit (sesterská společnost 
časopisu The Economist) a konzultantská společnost Booz Allen and Hamilton, zjistil, že více 
než 90 % vrcholových manažerů věří, že se internet promění nebo přinejmenším bude mít 
výrazný vliv na globální trh v roce 2001. Tuto zprávu potvrzuje také Forrester Research, 
populární konzultantská společnost v oblasti high-tech. Ta tvrdí, že e-business v Americe se 
nachází právě ve zlomovém bodě, z něhož zrychlí svůj růst až k hyper růstu („hyper-growth”). 
Předpovídá, že se objem mezifiremního obchodu zbožím přes internet bude v příštích pěti 
letech každý rok zdvojovat a vzroste z 43 mld. USD v roce 1998 až na 1,3 bln. USD 
v roce 2003.“ 
 
                                                 
116 Viz např.: Machlup (1962) a Porat (1977) 
117 Viz např.: Hayek (1993), Stigler (1961), Vickrey (1961), Ackerlof (1970), Spence (1973), Stiglitz (2000) 
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Dovoluji si tvrdit, že rok po publikování tohoto článku by již The Economist text v podobném 
duchu nevydal. To, že se i zásadně seriozní časopis jako tento nechal zlákat k výrazům jako 
„hyper-růst“ a předpovědím mnohonásobného růstu, však vypovídá o „duchu doby“. V roce 
1999 bylo elektronické podnikání opravdu vysoce v módě a i v odborných kruzích bylo velmi 
netaktní hovořit o nižším než dvojnásobném růstu internetového podnikání každý rok (což na 
konci 90. let opravdu bylo realitou). Mnohé odhady však byly ještě optimističtější a v této 
euforické atmosféře rostly akcie internetových firem (dotcomů) obrovským tempem. 
 
Uvedený optimismus se tedy přímo odrážel na finančních trzích, kde například index 
technologických akcií NASDAQ dosáhl na počátku roku 2000 téměř pětinásobku své hodnoty 
z konce roku 1995. Mnozí pozorovatelé tohoto vývoje, včetně renomovaných ekonomů (viz 
např. Baily, Lawrence, 2001), se ptali, zda značný růst sektoru IT (a ještě vyšší růst cen akcií 
technologických společností) znamená zásadně nové implikace pro ekonomickou vědu a její 
mechanismy. Nespočet futuristických vizí budoucnosti elektronického světa obchodu vytvářel 
efekt „sebepotvrzujících očekávání“ a ještě na přelomu let 1999 a 2000 téměř nikdo nevěřil 
tomu, že by schopnost ekonomiky generovat stále více bohatství ve virtuální sféře internetu, 
nemusela být extrapolována i v delším období. 
 
Ještě v roce 2000 proběhla také v českém tisku diskuse několika ekonomů a odborníků na 
elektronická média o tom, zda tento rozvoj informačních technologií mění ekonomický 
mechanismus. Stranu spíše skeptickou reprezentoval zejména Václav Klaus, který svým 
článkem v Hospodářských novinách nazvaným jednoznačně „Informační technologie nemění 
ekonomický mechanismus“ (Klaus, 2000) a proslovy na veletrhu Invex (Klaus, 2001) 
probudil velmi širokou odezvu příznivců tzv. „nové ekonomiky“, jak byla tehdy nazývána 
nově vznikající světová ekonomika, jejíž páteří je internet a rychlý přenos informací a 
doprava zboží. 
 
Nesporným přínosem Klause v této diskusi bylo střízlivé hodnocení vlivu, jaký má rozvoj IT 
na základní ekonomický mechanismus (Klaus, 2000): „Trvám na tom, že stará dobrá 
ekonomie platí a platit bude a že bude platit potud, pokud bude v lidské společnosti 
dominovat vzácnost, pokud bude třeba alokovat omezené zdroje tak, aby přinesly co největší 
efekt, a pokud bude paralelně existovat druhá strana téže mince, kterou je tzv. disutility of 
labor neboli dokud budou lidé vykonávat práci kvůli mzdě a nikoli kvůli práci jako takové.“ 
Ekonomické principy tedy zůstávají v podstatě stejné a mluvit o „nové ekonomii“ je zbytečné. 
Klaus dále konstatuje, že IT působí některé strukturální změny a mají vliv na 
mikroekonomiku a modely fungování firem (mj. snížení transakčních nákladů), což se 
potvrzuje i dnes, nicméně nesouhlasí ani s pojmem „nová ekonomika“. Jak uvádí dále: „Za 
velmi sporné a nepřesvědčivé považuji i úvahy o tom, že moderní informační technologie 
způsobily mimořádný růst americké ekonomiky devadesátých let, dnešní sílu dolaru proti 
euru a podobné věci. Ekonomie má pro tyto jevy banálnější vysvětlení. V Evropě neproběhla 
Reaganova supply-side revolution, Evropa nemá Allana Greenspana, Evropa má přetěžkou 
pracovní legislativu, brzdící mobilitu pracovních sil, Evropa má vysoký podíl pracovníků v 
odborech, Evropa má příliš košatý pečovatelský stát tzv. blahobytu, Evropa si místo důsledné 
liberalizace svého ekonomického a sociálního systému zvolila náhradní program evropské 
unifikace, který tolik potřebné změny odsouvá na vedlejší kolej.“ Klaus považuje internet a 
informační technologie obecně především za komunikační prostředek a prakticky odmítá 
podporu státu v této oblasti, když zdůrazňuje, že trh a svobodná konkurence jsou pro rozvoj 
všech inovací, tedy i inovací v oboru ICT, daleko účinnější než dobré úmysly politiků a 
státních úředníků (viz také Klaus, 2001). 
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Důkladnou argumentaci ve prospěch „nové ekonomiky“ poskytl např. rektor Masarykovy 
univerzity Jiří Zlatuška (Zlatuška, 2000) i další odborníci (Hlavenka, 2000). Nicméně to, jak 
se situace vyvíjela dále, již dnes víme. Na počátku roku 2000 zaznamenal burzovní index 
NASDAQ propad, který mnozí investoři již v tu chvíli správně analyzovali jako „prasknutí 
bubliny“ na finančních trzích a začali hromadně prodávat akcie – jen samotný akciový index 
NASDAQ v průběhu roku klesl až zpět na pětinu své hodnoty (viz též Očko, 2005b). 
Vzhledem k tomu, že v krátkém časovém sledu následovaly další ekonomické šoky (účetní 
skandály Enronu a dalších korporací, teroristický útok 11. září 2001, růst cen ropy), byl 
hluboký propad na akciových trzích následován největší recesí světové ekonomiky za 
poslední dekádu. Investoři v oblasti informačních technologií přišli o mnoho vložených 
investic, když musely být zastaveny nerealistické projekty internetového podnikání, mimo 
jiné proto, že zadavatelé reklamy přestali internetu jako reklamnímu médiu na dlouho 
důvěřovat. Internetové podnikání prožilo několik těžkých let a pojem nová ekonomika byl 
(tak jako již několikráte v minulosti) potichu odsunut do zapomnění. Měl tedy Václav Klaus v 
roce 2000 pravdu? 
 
Informační ekonomika: Nové aplikace tradičních mechanismů 
Nutno konstatovat, že ať je názor na věcný obsah diskuse o „nové ekonomice“ jakýkoli, 
nesporným přínosem Václava Klause bylo, že v době největší „dotcomové“ euforie inicioval 
určitou diskusi o reálných přínosem rozvoje internetu. Stručně možno konstatovat, že reálný 
vývoj ukázal, že odpovědí na otázku vlivu rozvoje ICT na ekonomii a ekonomiku je, že ICT 
nemění základní ekonomické zákony, avšak mají velký vliv na samotné ekonomické 
prostředí, což však mnohdy vyžaduje nový přístup k podnikání a k definici obchodních 
modelů. 
 
Oblastí, kde je pozorovatelný vliv ICT na ekonomické prostředí, je velká řada, zejména tam, 
kde se jedná o síťové obchodní modely – je to například problematika mechanismu zpětné 
vazby, síťových externalit či stanovování standardů (výměnných formátů, softwaru i 
hardwaru). Existuje řada dalších oblastí, v nichž můžeme pozorovat určitým způsobem nové 
aplikace standardních ekonomických mechanismů – rozsah tohoto textu dovoluje jen malé 
shrnutí, které si nemůže klást za cíl podrobnější ekonomickou analýzu těchto jevů. Některé 
praktické aplikace však jsou také naznačeny na případové studii srovnání obchodních modelů 
hlavních internetových vyhledávačů (s důrazem na model Google) v další části textu. Zde 
bych však uvedl nejvýznamnější z nich, jak je analyzovali ve svých studiích Oz Shy (2001), 
Victor Stango (2004) a zejména Carl Shapiro a Hal Varian (1999). Ačkoli byla posledně 
jmenovaná studie publikována v roce 1999, tedy v době největšího nadšení pro tzv. „novou 
ekonomiku”, jejím hlavním poselstvím je právě skutečnost, že základní ekonomické 
mechanismy se nemění. Technologický vývoj však významně mění charakteristiky 
ekonomického prostředí a musíme se naučit mechanismy standardní ekonomie aplikovat na 
tyto nové situace (viz též Očko, 2005a): 
 
Náklady vyprodukování informace 
Zatímco vyprodukování informace je většinou nákladné, její následná reprodukce je relativně 
velmi levná. Knihy, jejichž publikace stojí tisíce dolarů, mohou být poté vytištěny a svázány 
za cenu jednoho či dvou dolarů a velkofilm, jehož produkce stála 100 mil. USD, může být 
kopírován na videokazetu či DVD za cenu několika centů. Produkce informací má tedy 
vysoké fixní náklady, avšak nízké náklady mezní. Náklady produkce prvního výtisku mohou 
být značné, ale náklady produkce dalších kopií jsou nepatrné. To má mnohé významné 
důsledky. Stanovování ceny na základě přirážky k nákladům například není aplikovatelné: 
20 % přirážka k jednotkové ceně nemá smysl, pokud se jednotková cena blíží nule. 
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Informační zboží musí být oceňováno na základě hodnoty, již jí přisuzují spotřebitelé, nikoli 
na základě výrobních nákladů. 
 
Řízení práv duševního vlastnictví 
Pokud může producent informačního zboží reprodukovat toto zboží s mizivými náklady, 
mohou je zpravidla také ostatní subjekty kopírovat velmi levně. Globální rozšíření internetu 
tuto problematiku ještě zvýraznilo, když se rychlost, objem a obecně možnosti kopírování 
informačních produktů mnohonásobně zvýšily. Právní zajištění výlučných práv k statkům 
duševního vlastnictví pomocí patentů, autorského práva či obchodních známek nezaručuje 
plnou možnost kontroly informací. Právě s rozvojem digitálních technologií a internetu se 
zvýraznila otázka prosazování a vynucování těchto práv. Avšak na druhé straně je potřeba 
zdůraznit, že při řízení práv duševního vlastnictví má být cílem nastavení takových podmínek, 
které maximalizují hodnotu duševního vlastnictví, a nikoli takových podmínek, jež 
maximalizují jeho ochranu. 
 
Informace jako „zkušenostní zboží” 
Produkt můžeme nazývat „zkušenostním zbožím” (experience good), pokud jej musí 
spotřebitelé vyzkoušet, aby byli schopni určit jeho hodnotu. Dá se prakticky říci, že jakýkoli 
nový produkt může být zkušenostním zbožím a marketingoví manažeři vyvinuli různé 
strategie, jako bezplatné vzorky produktu, snížené vstupní ceny či certifikáty odborníků, aby 
pomohli zákazníkům poznat nový produkt. Ale informace je zkušenostním zbožím pokaždé, 
kdy je spotřebovávána. Nikdy nemůžeme předem říci, že výtisk dnešních novin má pro nás 
hodnotu dosahující alespoň jejich ceny, dokud je nepřečteme. Způsoby, jak odhadnout 
hodnotu kupované informace, samozřejmě existují. Především existují různé formy zběžného 
prohlédnutí: přečtení titulků novin na stánku, poslech skladeb z nového hudebního alba 
v rádiu, nebo sledování upoutávek a recenzí na filmy. Rozpor mezi nezbytností zveřejnění 
určité informace, aby spotřebitelé věděli, co producent nabízí, a zpoplatňováním těchto 
informací tak, aby cena pokryla náklady produkce, je jedním ze zásadních problémů 
informační ekonomiky. 
 
Nicméně to je jen jedna z možností, jak nejistotu spotřebitele ohledně hodnoty produktu před 
jeho koupí eliminovat. Nejefektivnější cestou, jak překonat problém zkušenostního zboží, je 
budování značky a důvěryhodného jména, tedy reputace. Hlavním důvodem, proč si 
spotřebitel vybere právě určitý titul denního tisku, je to, že jej shledal hodnotným i 
v minulosti. 
 
Ekonomie pozornosti 
Jak již bylo naznačeno, není dnes problémem ani tak přístup k informacím, jako spíše 
informační zahlcení. Skutečná hodnota produkovaná poskytovatelem informací se skrývá 
v procesech vyhledávání, filtrování a komunikace toho, co je relevantní a užitečné pro 
spotřebitele – jde o to uživatele upoutat, zaujmout jeho pozornost. Odtud ekonomie 
pozornosti (economics of attention). Význam efektivních vyhledávacích služeb pro orientaci 
uživatelů internetu byl již podrobně popsán v úvodu tohoto textu na případu serveru Google. 
Tato specifika internetu mají značné důsledky pro efektivní marketing na tomto médiu. Jak 
bylo již řečeno, úspěch společnosti Google spočívá mimo jiné v tom, že precizně přiřazuje 
reklamní odkazy v kontextu toho výrazu, který uživatel právě hledá. Právě podrobnější a 
přesnější metody získávání informací o tom, co konkrétní uživatel požaduje, a následné 
exaktní zacílení reklamy jsou cestou k úspěšnému internetovému marketingu. Nejde jen o 
větší pravděpodobnost upoutání pozornosti spotřebitele. Díky automatizované analýze 
chování spotřebitele na svých stránkách, toho, co hledá a co jej zaujalo, může producent 
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informačního zboží nabízet tomuto spotřebiteli zboží personalizované přímo pro jeho potřeby 
a tedy přinášející mu větší užitek. 
 
Uzamknutí uživatele a náklady “přepnutí” 
Prakticky každý uživatel výpočetní techniky (jak jednotlivec, tak organizace) čelí více či 
méně často nákladům přechodu na jiný systém a stává se v této souvislosti se také do jisté 
míry subjektem „uzamčení“ (lock-in) v určitém systému či technologii. Tzv. „náklady 
přepnutí“ (switching costs) jsou cenou, již musí organizace (či kterýkoli spotřebitel) platit, 
když se rozhodne přejít z jednoho systému, technologie či formátu ukládání a zpracování dat 
na jiný. Zejména ve velkých korporacích to znamená často kritické náklady – v některých 
případech mohou být náklady přechodu ve střednědobém horizontu vyšší než přírůstek užitku 
díky využívání nového systému či technologie. Také proto je častým problémem v informační 
ekonomice „uzamknutí“ (lock-in) uživatele v historickém systému. Toto uzamčení není 
většinou absolutní – s příchodem nových, inovovaných technologií většinou časem užitek 
převáží náklady „přepnutí“. Ve větších podnicích však jde vždy o strategické rozhodnutí 
s často výraznými dopady na celou společnost. Dá se však říci, že rozsah nákladů „přepnutí“ 
je do jisté míry strategickým rozhodnutím provedeným již producentem daného systému. 
V návaznosti na Shapira a Variana (1999) uvádí Oz Shy (2001:4) hlavní příčiny uzamčení 
uživatele: smlouvy o provozu a údržbě, přeškolení uživatelů a dočasný pokles produktivity 
dokud není systém osvojen, konverze velkých objemů dat z původního formátu na nový, 
vyhledávací náklady výběru a nákupu nového systému a náklady loajality, kdy přechod 
znamená často ztrátu některých zákaznických výhod a bonusů. 
 
Úspory z rozsahu 
Úspory z rozsahu v informační ekonomice souvisejí s již uvedenými charakteristikami 
prodeje informačního zboží v elektronické podobě na trzích vykazujících síťové efekty. Jak 
uvádí Oz Shy (2001:5), náklady vývoje náročné softwarové aplikace jsou tisíce hodin 
programátorské práce, avšak když je software již vyvinut, je jeho distribuce přes internet 
možná v prakticky nekonečném počtu kopií při nákladech blížících se nule. To znamená, že 
tato odvětví vykazují vysoké fixní zapuštěné náklady, ale téměř zanedbatelné náklady mezní a 
křivka průměrných nákladů tak má s rostoucím počtem prodaných kopií velmi ostře klesající 
průběh. To samo o sobě znamená, že na příslušném trhu neexistuje konkurenční rovnováha a 
trhy tohoto typu (i z důvodu vlastnictví síťových efektů jedním subjektem) často směřují 
k modelu oligopolu s dominantní firmou, kde si jedna firma uzamkne uživatele svého systému 
(na nějž může navázat i další své komplementární produkty) a realizuje úspory z rozsahu, 
zatímco ostatní firmy na trhu nemohou překonat bariéru uzamčení uživatelů v systému 
dominantní firmy a bariéru kritického počtu uživatelů pro indukci síťových efektů. 
 
Války standardů 
V kapitole o síťové ekonomice byl naznačen význam standardů pro odvětví se síťovými 
efekty. Tuto problematika je řešena ve většině zmiňovaných studií z oblasti síťové 
ekonomiky, např. Shapiro, Varian (1999), Economides (2003), Stango (2004) nebo Shy 
(2001). Victor Stango (2004:2) uvádí, že jakkoli trhy síťovými produkty vykazují většinou 
tendenci ke standardizaci, jedná se často o komplikovaný proces. Mnohdy vedou procesy 
stanovování standardů k výsledkům ve smyslu „vítěz bere vše“, kde se standard prosazovaný 
jednou firmou či aliancí stane jediným využívaným, zatímco ostatní zaniknou. Tyto tzv. 
„války standardů“ mohou vzniknout dvěma způsoby. Jednak může být nová technologie 
přicházející na trh zásadně nekompatibilní s technologií starou. To je například případ 
analogového a digitálního záznamu hudby. Specifickým případem zde je případ války 
standardů, když na trh přicházejí ve stejnou dobu dvě nové technologie, jež mají nahradit 
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starou (aktuálním příkladem je např. nástup zapisovatelných DVD disků, kde se paralelně 
vyvíjely dva standardy: DVD+R a DVD-R). Druhou možností je, že výrobci záměrně 
navrhnou technologii tak, aby byla nekompatibilní s ostatními. Typickým příkladem zde 
může být případ herních konzolí. Tato problematika také silně souvisí s výše uvedenými 
otázkami síťových externalit, nákladů přepnutí a lock-in, neexistence bodu konkurenční 
rovnováhy či výše naznačené „závislosti na cestě“ (path-dependence), když rozhodnutí o 
přijetí určitého standardu pozdějšími příjemci závisí rozhodnutí o přijetí jiných subjektů dříve. 
 
Tento výčet aplikací ekonomických mechanismů na informační ekonomiku není jistě úplný a 
poskytuje jen úvodní přehled v dané problematice, nicméně považuji jej, spolu 
s problematikou diskutovanou v předchozích kapitolách, za minimální rámec problematiky, 
jímž by se měla oblast ekonomické vědy zaměřená na informační ekonomiku zabývat. 
Opominuty by však neměly být ani implikace pro hospodářskou politiku státu, kde především 
v oblasti politiky hospodářské soutěže vznikají s nástupem informační ekonomiky problémy 
nového charakteru, které vyžadují také přiměřená řešení.  
 
Praxe informační ekonomiky: vyhledávač jako obchodní model 
Podívejme se na praktickou aplikaci v prostředí internetu – podívejme se na jednu 
z nejrychleji se rozvíjejících oblastí internetu, oblast vyhledávacích serverů. Rozvoj 
internetových vyhledávačů zcela přirozeně souvisí s čím dál vyšším využíváním tohoto média 
pro získávání a přenos informací a tedy s rychle rostoucím objemem dat na síti – každý den 
jich přibývá více než 60 terabyte. Je zřejmé, že většina z těchto dat je naprosto irelevantní 
informačním potřebám každého jednotlivce. Pro orientaci v těchto obrovských zásobách 
informací tedy vznikají různé vyhledávací nástroje, které mají uživatelům pomoci najít rychle 
informace relevantní – když odhlédneme od serverů čistě katalogových, patří mezi největší 
servery pro vyhledávání na světovém webu především tyto čtyři: Google.com, Yahoo.com, 
MSN.com a AOL.com. 
 
Konzultantská společnost Fuld & Company uskutečnila nedávno zajímavý ekonomický 
experiment (viz Economist, 2005) za účasti studentů Harvard Business School a MIT Sloan 
School of Management. Studenty rozdělila do čtyř skupin, kde každá reprezentovala jeden ze 
zmíněných internetových portálů, a nechala je hrát ekonomickou hru, ve které měli dokázat, 
že právě jejich portál (s danými reálnými charakteristikami) je ten nejlepší. To znamenalo 
podrobně zanalyzovat strategie každé z uvedených firem, což přineslo zajímavé výsledky – 
v prezentaci každého týmu se pak ukázalo, jaké jsou hlavní rysy podnikatelských strategií 
jednotlivých serverů. Tým Yahoo došel k závěru, že portál Yahoo je jakýmsi „švédským 
stolem“ – jak uvedl jeden z jeho představitelů: „nemusíme být nejlepší ve všem, stačí, 
abychom byli dost dobří pro našeho uživatele“. Naopak tým Google mohl sebevědomě tvrdit, 
že jedině tento portál je opravdovou technologickou inovací. Co se týče MSN (tedy dceřiného 
podniku společnosti Microsoft) tým vyzdvihl, jak se dalo předpokládat, možnosti portálu pro 
ještě lepší využití operačního systému Windows – což ovšem nikoho nijak výrazněji 
nezaujalo. A poslední tým, AOL, započal svou prezentaci slovy „jsme rádi, že jsme sem 
vůbec byli pozváni“. Nakonec zvítězil server Google.com a na posledním místě skončil server 
Yahoo.com. Je vhodné zmínit, že vítězný tým získal odměnu 5 000 USD. 
 
Tento možná trochu humorný experiment nás přivádí k rozuzlení tajemství ekonomického 
úspěchu internetového vyhledávače. Když si porovnáme ekonomické výsledky jednotlivých 
portálů, tak se sice nedá říci, že Yahoo je neúspěšným podnikem – jeho celosvětová 
návštěvnost je 345 milionů uživatelů v 25 zemích, jeho příjmy za 2. čtvrtletí 2005 vzrostly o 
51 % oproti čtvrtletí předchozímu a jeho zisk je o 70 % vyšší než za stejné období roku 2004. 
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Ovšem z jiných pohledů už opravdu nemusí Yahoo vypadat jako ten nejlepší z vyhledávačů. 
Jak dále uvádí studie časopisu Economist (2005), Microsoft považuje za jedinou reálnou 
hrozbu pro své plány na internetu jedině Google a naopak. Pokud by měřítkem měla být 
dokonalost produktu, bude zřejmým vítězem Google – jeho podíl na vyhledávacích službách 
vzrostl v červnu 2005 v USA na 52 %, zatímco podíl Yahoo se snížil na 25 %. Podobně je 
tomu v dalších kategoriích, jako jsou blogging, kolekce obrázků, hudba apod. – v každé 
z nich existuje nějaký server, který považují v této oblasti uživatelé za v současnosti lepší. A 
pokud bychom se řídili tržní kapitalizací, dosahuje Yahoo jen 60 % tržní kapitalizace 
společnosti Google (84 mld. USD). 
 
Obsahový rozdíl mezi Google a Yahoo je zřejmý z prvního pohledu na jejich úvodní stránky 
(obrázek 1): 

 
Už z tohoto pohledu je zřejmé, proč studentský tým Yahoo použil výraz „švédský stůl“ – 
naleznete tam na jednom místě snad všechny služby, které můžete na internetu potřebovat 
(i když, jak bylo již řečeno, ne vždy ty nejlepší v oboru). Naopak málo zřejmé je stále 
tajemství úspěchu společnosti Google. Jak uvádí Economist (2005), „Google je srdcem 
technologická společnost – jejím nejcennějším aktivem jsou algoritmy“. Najatí špičkoví 
inženýři matematiky a kybernetiky či specialisté v oblasti informačních věd neustále vylepšují 
vyhledávací mechanismy, aby byly uživatelům prezentovány ty nejrelevantnější výsledky 
v co nejkratším čase (podrobněji viz Očko, 2005a). I v ostatních službách Google sází na 
algoritmy – tak například zatímco na výběr aktuálních zpráv na Yahoo jsou zaměstnáni 
profesionální novináři, zprávy na Googlu třídí samotný server bez lidské intervence. 
Společnost Yahoo se zřetelně snaží stát celosvětově čelním serverem přinášejícím mediální 
obsah a její vizí je, že tento obsah bude primárně dodáván uživateli serveru – jejich 
fotografiemi, blogy, hudbou, odkazy apod. Jak říká Jeff Werner, ředitel sekce vyhledávacích 

 

 

 Obrázek 1: Úvodní stránka vyhledávacích serverů Yahoo.com a Google.com (září 2005) 
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aktivit, „Yahoo chce spojit vyhledávání s komunitou“ (Economist, 2005). To může ale vést ke 
konfliktu zájmů, jak dále uvádí pro Economist (2005) John Batley, s takovým množstvím 
vlastního obsahu (ať již generovaného samotným Yahoo či jeho uživateli) bude nutně muset 
Yahoo jako (stále ještě) vyhledávací server řešit dilema, zda odkazovat uživatele ke svému 
obsahu nebo k nejvíce relevantnímu obsahu. 
 
Je zřejmé, že se tyto dvě kategorie nemusí vždy překrývat. Pokud zvolí Yahoo cestu 
odkazování k nejvíce relevantnímu obsahu, nemusí být ospravedlněny vysoké investice, které 
Yahoo směruje do tvorby vlastního mediálního obsahu. Ovšem druhá cesta, směrování 
uživatelů ke svému obsahu je ještě horší – velmi rychle může znamenat konec reputace 
Yahoo jako objektivního vyhledávacího nástroje a mnohem masivnější odliv zklamaných 
uživatelů ke konkurenčním vyhledávačům. Economist (2005) k tomu podotýká, že Yahoo má 
podobnou strategii jako AOL v roce 1995. To není považováno za kompliment, protože AOL 
– společnost, která úspěšně začínala jako uzavřený online servis pro registrované uživatele – 
zameškala právě v polovině 90. let nástup otevřeného prostředí webu. Yahoo se analogicky 
snaží uzavírat uživatele do svých stránek a nepouštět jej ven. To však nebude plně fungovat, 
pokud nebude Yahoo ve všech svých službách opravdu nejlepší – jinak se vždy najde 
množství uživatelů, kteří si najdou sice malý, ale skvěle funkční servis jinde na webu a 
vyhledají si jej např. přes Google, který nemusí řešit výše uvedené dilema vlastní/relevantní 
obsah. Studie časopisu Economist uzavírá, že na rozdíl od AOL a MSN, mají strategie 
společností Google i Yahoo duši a je z nich cítit zapálení pro věc, jako u většiny nových 
technologií. Ale zatímco Google své zapálení soustřeďuje do opravdu pokrokových 
technologických inovací, Yahoo jej rozpouští do strategie mediálního serveru, která byla 
populární spíše na konci 20. století. 
 
Definice informační ekonomiky 
Tento rozsah textu neumožňuje hlubší nastínění problematiky informační ekonomiky v celé 
její šíři – pro další informace odkazuji na níže uvedenou literaturu (zejména Očko, 2005a). 
Pokud bychom však shrnuli základní implikace, které nese rozvoj ICT a internetu pro 
ekonomické prostředí v současné době, můžeme dospět ke konkrétní definici informační 
ekonomiky, jež by vystihovala zásadní aspekty mající vliv na podnikání a další ekonomické 
činnosti v dnešní době. 
 
Pro současné ekonomické prostředí bývají používána různá označení – ekonomika, digitální, 
znalostní či informační. Proč je zde používán právě pojem informační ekonomika a co přesně 
znamená? Jedná se o ekonomiku, v níž díky velkému rozvoji informačních a komunikačních 
technologií vzrůstá její propojenost, zvyšuje se její komplexita, vzrůstá množství informací 
v ní generovaných a zpracovávaných, což vše v důsledku vede k vyšším nárokům na 
schopnosti jednotlivých ekonomických subjektů efektivně informace vyhodnocovat a tedy na 
znalostní bázi těchto subjektů. Komplexita, propojenost a informační intenzita dnešní 
ekonomiky tak znamenají, že schopnost získávání a aplikace znalostí jsou podmínkou úspěšné 
participace v ní – proto se také často objevuje pojem „znalostní ekonomika“. 
 
Ačkoli se pojem „informační ekonomika“ objevuje v mnohých ekonomických studiích a 
zprávách (viz např. OECD, 2002), vymezení tohoto pojmu není příliš jasné – v některých 
případech je ztotožňována pouze s IT sektorem ekonomiky, někdy je za něj považována celá 
ekonomika s odkazem na to, že v ní vzrůstá vliv IT. Vymezení pojmu v širším kontextu 
socio-ekonomických dopadů není ve většině studií na toto téma uvedeno. Rád bych nastínil 
takovouto definici informační ekonomiky v návaznosti na práci Manuela Castellse 
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(1993: str. 16-20), který již na počátku 90. let analyzoval hlavní trendy, jež vedly k utvoření 
ekonomiky, již sám nazval „informační“. Castells zdůrazňuje 5 atributů současné ekonomiky: 
1. Stále více důležitá úloha aplikované znalosti a informace (vzrůstá zásadně spolu s rostoucí 

komplexitou a produktivitou ekonomiky); 
2. Posun od materiální produkce k činnostem zpracování informací (v poměru k HDP i 

struktuře zaměstnanosti); 
3. Zásadní transformace v organizaci produkce a ekonomických činností obecně. Posun od 

standardizované masové produkce k flexibilní zákazníkem určované produkci a 
od vertikálně integrovaných, rozsáhlých organizací k vertikální desintegraci a 
k horizontálním sítím mezi ekonomickými jednotkami (neznamená nutně větší roli 
malých a středních podniků v ekonomice, naopak – velké korporace mění svou vnitřní 
strukturu směrem k decentralizovaným a flexibilním síťovým strukturám a jsou schopny 
dále koncentrovat ekonomickou moc); 

4. Globalizace ekonomiky. Ačkoli národní státy jsou stále zásadním faktem, s nímž je třeba 
počítat při analýze ekonomických struktur a procesů, je důležité, že základní jednotkou 
ekonomického zkoumání, stejně jako referenčním rámcem ekonomických strategií, už 
nemůže být jen národní ekonomika. Konkurence je globální, nejen pro velké korporace, 
ale také malé a střední podniky, které se do světových trhů zapojují pomocí svého 
napojení na sítě. Světová ekonomika je tak stále více jedinou jednotkou; 

5. Revoluce v IT, spolu s navazujícím zásadním pokrokem ve vědeckém zkoumání v dalších 
oblastech (biotechnologie, nové materiály, obnovitelné zdroje atd.) transformují 
materiální základnu našeho světa. Pokrok v telekomunikacích vytvořil materiální 
infrastrukturu potřebnou pro utvoření globální ekonomiky (podobně jako železnice byly 
základní infrastrukturou pro utváření národních trhů v 19. století). IT ovlivňují pak také 
produktivitu práce ve všech oborech (nejen v IT sektoru), metody výroby a řízení, 
umožňují decentralizaci a flexibilitu fungování firem – vytváření síťových vazeb 
firemních jednotek. 

 
V návaznosti na pátou Castellsovu charakteristiku bych zejména zdůraznil, že se současná 
ekonomika vyznačuje významným růstem podílu sektorů, v nichž identifikujeme síťové 
efekty a síťové externality (jak budou charakterizovány dále v textu). Rozvíjejí se tak trhy se 
„síťovými produkty“, jež zahrnují například telefon, fax, email, internet, počítačový hardware 
a software, hudební a video přehrávače, bankovní služby, právní služby, služby leteckých 
společností a mnoho dalších (viz např. Shy, 2001). Dnešní ekonomika je dnes, více než kdy 
předtím, ekonomikou síťovou a to má důsledky i pro aplikace standardních ekonomických 
mechanismů, jak bude blíže vysvětleno v dalších kapitolách. 
 
Jak tedy ekonomiku vykazující výše uvedené charakteristiky, stručně definovat? Je potřeba 
zdůraznit, že různé, výše identifikované aspekty strukturální ekonomické transformace 
vzájemně úzce souvisí a utvářejí tak určitý strukturálně nový typ ekonomiky. Ta bývala 
nazývána zejména v druhé polovině 90. let 20. století jako „nová ekonomika“ a byla v ní 
spatřována kvalitativně zcela nová budoucnost světového hospodářství, nicméně po zlomu, 
který přišel v roce 2000, se tyto úvahy rychle vytratily. Po čtyřech letech od tohoto propadu a 
realistickém zhodnocení ekonomického vývoje předchozích deseti let, je podle mého názoru 
stále možno přijmout Castellsovy charakteristiky informační ekonomiky, při zdůraznění jejích 
síťových vlastností. Je jen nutné uvést, že všechny tyto charakteristiky je potřeba vidět 
prizmatem standardních ekonomických mechanismů, jejichž aplikace však může těmito 
charakteristika být rozšířena a aktualizována. Při vědomí výše uvedeného definuji 
v návaznosti na Castellse informační ekonomiku následujícím způsobem: 
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Jedná se o ekonomiku, v níž klíčový zdroj generování blahobytu leží ve schopnosti 
vytvářet nové znalosti a aplikovat je na každou oblast lidské činnosti pomocí vyspělých 
technologických a organizačních procedur zpracování informací. Informační ekonomika 
je zároveň, díky informační a komunikační propojenosti, ekonomikou síťovou a úspěšná 
participace v ní závisí také na schopnosti aktivovat síťová propojení a využívat síťových 
efektů, přičemž toto je analogicky aplikovatelné i na oblast společenských a politických 
vztahů. 
 
Závěr: Implikace pro Českou republiku 
 
Jaká je tedy odpověď na otázku položenou v názvu tohoto příspěvku? Tato odpověď již byla 
z různých pohledů naznačena výše v textu, a proto jen shrnuji, že při zkoumání vlivu rozvoje 
ICT na ekonomii a ekonomiku je vždy potřeba mít na paměti, že ICT nemění základní 
ekonomické zákony, avšak mají velký vliv na samotné ekonomické prostředí, což ovšem 
v mnoha případech může vyžadovat nový přístup k podnikání a k definici obchodních modelů 
a v neposlední řadě se může odrazit v potřebě aktualizace různých státních politik 
(vzdělávací, informační, podpory podnikání, sociální či obecně hospodářské). Je vhodné si 
závěrem naznačit několik možných aplikací na realitu současného vývoje České republiky.  
 
Jak ukázaly též např. diskuse na nedávném Fóru o znalostní ekonomice pořádaném Světovou 
bankou v Praze (což je možno považovat za velmi pozitivní krok ze strany české státní 
správy, zejména pak Ministerstva financí a Úřadu vlády ČR, která pořádání této v Praze 
umožnila a na její organizaci intenzivně spolupracovala), existuje mnoho doporučení a 
zahraničních zkušeností k podpoře rozvoje informační, respektive znalostní ekonomiky, které 
je možno v místních podmínkách aplikovat (viz Očko, 2006). V případě České republiky se 
jedná o získávání zahraničních investic, kdy je možno konstatovat, že dlouhodobě přínosné 
pro českou ekonomiku a společnost budou spíše jen ty zahraniční investice, které jsou spojeny 
s přínosem špičkových technologií a znalostí, které se mohou v české ekonomice dále 
různými kanály šířit, a následně se i české firmy mohou zapojovat do „globálního 
hodnotového řetězce“, tedy působit v globální ekonomice jako tvůrci hodnot, nikoli jen jako 
novodobé manufaktury. 
 
Jak zmiňuji též jinde (Očko, 2006), Česká republika sice není „tygrem“ znalostní ekonomiky 
(jak by se někdo mohl domnívat po posledních investicích velkých automobilek v této zemi) a 
má co dohánět, zejména v aplikaci výzkumu a vývoje v praxi i v aktualizaci vzdělávacího 
systému (na všech úrovních včetně celoživotního vzdělávání) pro potřeby současné znalostní 
společnosti; na druhé straně se v ČR realizují některé aktivity (ne vždy zaštiťované státem), 
které nás mohou nechat doufat, že i v příštích desetiletích nebude česká ekonomika a 
společnost „převálcována“ ekonomikami a kulturními vlivy jinými. 
 
Jednou z takových nestátních aktivit je např. výuka semináře „Informační ekonomika“na 
Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK v Praze, který byl mj. podpořen 
grantem Nadace CERGE-EI, díky němuž bude moci být vydána též výuková publikace na 
toto téma. Seminář se setkal s velkým ohlasem a od následujícího akademického roku bude 
zařazen mezi jádrové předměty programu informačních studií na ÚISK FF UK. 
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Ing. Eva Zikmundová, Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta 
 
 
1. Informační potřeby 
 

Současné období, charakterizované pojmem globalizace, přináší na trh nové podmínky, 
k nimž je třeba neustále přihlížet. V důsledku konkurenčního boje, sílícího nejen v rámci 
jednoho státu, ale zejména na mezinárodní úrovni, dochází k výrazným změnám 
v informačních potřebách. Obrázek 1 [www.bmservis.cz] naznačuje souvislosti mezi 
informačními potřebami a využitím IS/ICT v dnešním dynamickém prostředí integrujících se 
ekonomik. Jelikož informace, resp. Znalosti, v každé ekonomice hrají velice podstatnou roli, 
jsou tyto ekonomiky právem označované jako znalostní. 

Informační potřeby nejrůznějšího charakteru se objevují prakticky v každé etapě fungování 
podniku a jejich odlišná povaha je spojena s různými faktory. Záleží např. na oblasti zaměření 
subjektu, jeho velikosti (počtu zaměstnanců, obratu), právní formě, (ne)existenci zahraničního 
partnera, charakteru konkurenčního prostředí, charakteru procesů, organizačním schématu 
apod. Nejprve je vždy nutné věnovat pozornost správné identifikaci informačních potřeb. 
Teprve po označení konkrétních informačních potřeb je možné vymezit vhodné prostředky 
k jejich zajištění. Při analýze a především následné tvorbě strategie pro pokrytí konkrétních 
informačních potřeb se vychází z prostředků, které jsou současně dostupné a navíc je 
uvažována také finanční situace daného subjektu. 

Informační 
potřeby

Konkurenční boj 

Moderní 
IS/ICT

Významné 
informace

Trendy IS/ICT 

formují
iniciují 
implementaci

poskytují 

vyhrávají

mění 

Obrázek 1: Změny v informačních potřebách [www.bmservis.cz] 
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Identifikace informačních potřeb hraje podstatnou roli při navrhování a nasazování IS/ICT a 
poskytování efektivních informačních služeb. Informační potřeby mohou nabývat různé 
podoby. Kromě explicitně vyjádřených potřeb, kterých si je daný subjekt vědom, se můžeme 
setkat také s tzv. skrytými potřebami, které nejsou subjektem vysloveny, ať již záměrně a 
nebo z důvodu jejich nevědomí či neschopnosti je formulovat. Dalším případem může být 
dokonce vyjádření „pseudo potřeby“, tedy potřeby, která je z nějakého důvodu zkreslená. 
Nutno zmínit, že identifikace informačních potřeb představuje velice složitý proces. 
Komplexita je zde navíc umocňována řadou dalších činitelů. Je třeba si např. uvědomit 
skutečnost, že tatáž informace může být vnímána různými příjemci různě. Bohužel, žádná 
univerzální metoda, která by přímo identifikovala skutečné informační potřeby klientů, 
neexistuje. K jejich odhalení je však možné přistupovat na základě znalosti samotného 
zkoumaného subjektu, jeho prostředí a způsobu využití informací. Metoda interview pak 
může napomoci, např. odhalit či potvrdit skutečné informační potřeby, a zjistit, v jaké formě, 
s jakou prioritou, kdy a s jakou frekvencí mají být dané potřeby zajišťovány [Devadason, 
Lingam; 1996]. Nutnost uvažovat potřeby uživatele je zakotvena rovněž v definici jakosti SW 
produktu dle ISO norem, která jakost pojímá jako „míru splnění vyjádřených i nevyjádřených 
požadavků uživatele“. To je ostatně důvodem, proč měření jakosti nikdy neobsahuje 
ekonomické (finanční) ukazatele. Jelikož však různí uživatelé mohou mít různé požadavky na 
IS/ICT v závislosti na svých prioritách a cílech, měřitelná je pouze jakost vztažená 
k definovanému souboru požadavků [Novotný; 2005].  
 
Pokud chce podnikatelský subjekt uspět v konkurenčním boji, je třeba se do jisté míry 
přizpůsobovat také trendům v oblasti využívání IS/ICT. Je dobré si uvědomit, že odvětví 
IS/ICT významně ovlivňují konkurenceschopnost nejen tím, že přinášejí efekty samy o sobě, 
ale současně jsou i zdrojem růstu v ostatních odvětvích. IS/ICT jsou uznávány jako jeden 
z hlavních zdrojů ekonomických a sociálních změn. Elektronický sběr, uchovávání, přenos a 
zobrazení dat a informací urychluje hospodářský a společenský vývoj a přináší šance 
ekonomiky na změny a zlepšování životních podmínek. Konkurenční výhodu však nepřináší 
samotné včasné nasazení IS/ICT a jeho vlastnosti, je především nutné vhodně propojit jejich 
funkcionalitu s podnikovými procesy. Právě tehdy mohou tyto IS/ICT poskytovat významné 
informace, které - jsou-li vhodně uváděny do souvislosti - se mohou v podniku stát zdrojem či 
nositelem strategických znalostí. Tyto znalosti pak mohou napomoci zvítězit v podmínkách 
silného konkurenčního prostředí. 
 
Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje nejen potřebou moderních IS/ICT, ale také 
zdůrazňuje nové požadavky na práci, specifické znalosti, schopnosti a vlastnosti (nejen) 
manažerů. Je nutné zabezpečit pružné a kvalitní reagování podniku na rychlé změny 
odehrávající se na trhu. Klíč k úspěchu představují vhodné informace, které jsou ve správný 
čas na správném místě k dispozici správnému uživateli. Zároveň nelze opominout ani 
skutečnost, že informace mají svou hodnotu v daném čase a velmi rychle ji ztrácejí. Dostatek 
kvalitních informací je vyžadován k přijímání kvalifikovanějších rozhodnutí. Je však třeba si 
uvědomit, že informace mají význam pouze pro toho, kdo je schopen je nalézt, „vidět“ je 
v souvislostech a vhodně použít. Uživatelé IS/ICT, kteří si jejich možnosti efektivně osvojují 
a kreativně využívají, se do budoucna stávají bezesporu jednou z hlavních konkurenčních 
výhod. Správné vyřešení informačního zajištění podniku je jedním z faktorů, které rozhodují 
o úspěšnosti daného subjektu.  
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2. Lidský kapitál a jeho rozvoj 
 
Lidský kapitál představuje jednu z významných složek nehmotného majetku každého 
podnikatelského subjektu, a proto je velice důležité věnovat pozornost také jeho rozvoji. 
Současný vývoj vede ke vzniku nových profesí a klade nové nároky také na profese přímo 
spojené s IS/ICT. Profesionálové v této oblasti již nebudou moci spoléhat jen na technické 
znalosti. Pro vykonávaní této profese budou (dle společnosti Gartner, 2006) rozhodující 
obchodní znalosti, všestrannost a iniciativa a předpokládá se, že do roku 2010 se tyto profese 
rozdělí do čtyř expertních oblastí: technologická infrastruktura a služby, informační 
management, návrh a řízení procesů, řízení vztahů a sourcingu [Klíma; 2006]. Profesionál 
v oblasti IS/ICT by měl mít technickou kvalifikaci, znalosti lokálního prostředí, znalosti 
klíčových procesů v odvětví a manažerské schopnosti. Jeho konkurenční výhodou bude 
porozumění skutečné obchodní hodnotě a přínosům IS/ICT pro svou organizaci. Tyto 
tendence budou mít samozřejmě dopad také na výuku na univerzitách a možnosti pracovního 
uplatnění těchto pracovníků. Z tohoto důvodu je odhadována rostoucí poptávka po 
specialistech schopných integrovat IS/ICT s podnikovými procesy [Voříšek; 2006]. Velmi 
žádaní budou zejména absolventi s dvouoborovým vzděláním - např. hlavní specializace 
IS/ICT a vedlejší specializace výrobní logistika.  
 
Jak již bylo výše naznačeno, v souvislosti s rozvojem moderních IS/ICT se objevuje také řada 
nových požadavků na znalosti pracovníků, nabízí se však zároveň také nové možnosti, jak 
tyto IS/ICT využít k jejich osobnímu rozvoji a vzdělávání. Moderní alternativou klasických 
forem studia se např. stále více prosazuje vzdělávání prostřednictvím elektronických kurzů. 
Ty přinášejí mnoho výhod: neomezenost prostorovými kapacitami, simulace reálné práce 
s podnikovými aplikacemi, testování získaných znalostí, možnost určit si vlastní tempo 
výuky. Další možnosti využití IS/ICT v oblasti vzdělávání zaměstnanců poskytují např. 
softwarové aplikace, které samotný vzdělávací proces podporují ve smyslu jeho efektivního 
řízení či sledování vynaložených investic. Personalista či manažer tak může mít pod 
kontrolou certifikace a zkoušky a v okamžiku vzniku potřeby určité znalosti snadno zjistí, 
který z pracovníků touto znalostí disponuje [Šiko; 2005]. 
 
Využití obrovského potenciálu IS/ICT předpokládá kromě samotných IS/ICT specialistů také 
pracovníky vybavené dovednostmi s touto technikou zacházet a používat ji v práci i v běžném 
životě. Silným faktorem, který ovlivňuje penetraci IS/ICT v populaci a především jejich 
účelné a efektivní využívání, je tzv. informační gramotnost. Informační gramotností je míněna 
[e-Česko 2006] schopnost uvědomit si a formulovat své informační potřeby, orientovat se 
v informačních zdrojích, vyhledat informace prostřednictvím IS/ICT, tyto informace 
vyhodnotit a využít při řešení konkrétní životní situace či odborného úkolu. Rozvoj 
informační gramotnosti je považován za důležitou podmínku řešení současných problémů 
v oblasti ekonomické i sociální a dalšího rozvoje celé společnosti. Stává se čím dál 
významnější součástí celkové vzdělanosti a rozhoduje o kvalitě života celé populace i o 
možnostech uplatnění jednotlivců. V otázce motivace k rozvoji informační gramotnosti a 
celkové vzdělanosti hraje podstatnou roli mimo jiné také struktura pracovních míst 
v ekonomice.  
 
3. Trendy v oblasti využívání IS/ICT 
 
Rychlost změn hospodářského prostředí se v posledních letech neustále zvyšuje, stejně tak 
rychle dochází ke změnám ve světě IS/ICT. Ze znalosti trendů [Voříšek; 2006] je možné 
odhadnout jejich dopady na organizace, a to jak na straně uživatelské, tak dodavatelské. 
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Jedním z významných trendů, který se v praxi prosazuje více než 15 let, je zavádění 
procesního řízení organizace. Aplikace procesního řízení a vhodné propojení podnikových 
procesů se službami IS/ICT může podniku přinést strategickou výhodu na trhu. IS/ICT by 
v tomto případě měly organizaci pomoci aktivovat čidla indikující vznikající události (příchod 
objednávky, čas k podání daně z DPH, výpadek výrobní linky,...). Jakmile událost vznikne, 
ihned by měl být spuštěn proces, který by zajistil reakci podniku na příslušnou událost. 
Výsledná reakce podniku musí přijít v reálném čase, tj. v čase, který je optimální z hlediska 
dodavatelského řetězce, externího partnera, zákazníka apod. Tomuto trendu se přizpůsobuje i 
samotné IS/ICT podniku přechodem na procesní řízení vlastního IS/ICT – lze zmínit např. 
metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library), COBIT (Control Objectives 
for Information and Related Technology).  
 
Stále častěji zaváděnou „novinkou“ v oblasti informatických služeb, která stojí na rozhraní 
mezi byznysem a informatikou, je tzv. SLA (Service Level Agreement). Jedná se o smlouvu 
definující měřitelnou úroveň poskytovaných služeb, která představuje splnění kontraktu. 
V případě poklesu pod danou úroveň následují sankce vůči dodavateli. Měřenými ukazateli 
může být např. doba výpadku, objem transakcí apod. SLA je velmi často užívána také pro 
vymezení vztahu mezi ICT dodavatelem a zákazníkem. 
 
Dalším prosazovaným trendem je schopnost kontroly IS/ICT výdajů podniků. Podniky již 
neinvestují do této oblasti, aniž by provedly důkladnou analýzu návratnosti investice, nebo 
upouštějí od projektů, které negarantují lepší výkon. Vývoj těchto nákladů je nejčastěji 
korelován s vývojem obratu či vývojem aktivit daného podniku. Předpokladem úspěchu v této 
oblasti je škálovatelný objem IS/ICT služeb a jasné rozdělení zodpovědností za přínosy a 
náklady IS/ICT.  
 
Mezi další významné trendy patří nákup IS/ICT služeb místo nákupu IS/ICT produktů. 
Předpokládá se, že do konce desetiletí se převažující formou dodávky informatických služeb 
stane outsourcing. Podniky tak budou moci soustředit jejich podniková aktiva na hlavní 
předmět činnosti. Zatím se však mnohé podniky potýkají také s negativními zkušenostmi, což 
je důvodem jejich prozatím velké opatrnosti. Přestože budou podniky řadu těchto služeb 
nakupovat u externích dodavatelů, nelze předpokládat pokles počtu pracovníků zabývajících 
se využitím IS/ICT v podniku, očekává se však změna jejich kvalifikační struktury. Snahou 
každého podniku by mělo být zachování klíčových znalostí, jako např. jak pomocí IS/ICT 
získat konkurenční výhodu (např. jak vytvořit nový produkt/službu, získat nové zákazníky, 
zrychlit reakci podniku na externí události a snížit náklady procesu - tj. obsah, objem, kvalita 
a cena IS/ICT služby), jak navrhnout celkovou architekturu IS/ICT služeb, které služby, 
procesy a zdroje vlastnit a které outsourcovat, výběr optimálního dodavatele IS/ICT služby, 
kontrola dodávky IS/ICT služeb, controlling informatických služeb a měření přínosu IS/ICT 
podnikovým procesům apod. 
 
Změny v informačních potřebách nutně reflektují také změny, které se odehrávají ve veřejné 
správě. Tím dochází k trvalé transformaci pohledu veřejnosti na veřejnou správu a mění se tak 
jejich požadavky na ni. Tyto požadavky jsou řešeny v souvislosti s trendy, které mění procesy 
a využívané měnící se technologie. Řešení problémů ve veřejné správě spočívá v postupném 
přizpůsobování se změnám a ubírá se trojím směrem – do oblasti integrace informací  
(z různých orgánů veřejné správy, např. v oblasti správy dokumentů se projevuje redukcí 
duplicitních manuálních vstupů informací), přístupu k nim (prostřednictvím různých 
komunikačních kanálů dostupnost nezávisle na čase a prostoru) a do oblasti transformace 
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(nutnost pružného reagování na změny pomocí spojení „kvalitních lidí“, efektivních procesů a 
flexibilní infrastruktury) [Prypoň; 2005].   
 
4. Závěr 
 
Z pohledu Evropské unie představuje IS/ICT klíčový faktor v úsilí o zvýšení 
konkurenceschopnosti. Ve snaze o jejich efektivní využití je nutné v rámci informační 
strategie každého podniku stanovit priority. Nelze však zapomínat také na důležitost vztahu 
podnikatelského prostředí a samotného podniku a úroveň jejich vzájemného působení, které 
nepochybně také významným způsobem ovlivňuje úspěšný vývoj hospodaření podniku. 
Vlády mohou vhodnými prostředky napomoci ve vytváření příznivého podnikatelského, 
inovačního a institucionálního prostředí. 
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Závěrem… 
 
Na konferenci zaznělo více než patnáct referátů a se svými příspěvky vystoupila řada dalších 
diskutujících. Jednání konference ukázalo, že problematika znalostní společnosti a znalostní 
ekonomiky si zasluhuje daleko větší a soustavnější pozornost, než je jí dosud věnovaná. 
Kromě fragmentárních výzkumů, velmi přínosných a hodnotných ve vztahu k této 
problematice (informace o nich zazněly v některých referátech a vystoupení diskutujících), je 
nutno v určitých časových intervalech přistoupit k pokusům o určitou „syntézu“  dosavadních, 
v mnohém speciálně zaměřených analýz a výzkumných aktivit.  
 
Vystoupení, která se zaměřila na identifikaci základních souvislostí mezi dílčími aspekty 
rozvoje znalostní společnosti a znalostní ekonomiky, ukázala, že existuje řada problémových 
okruhů, které (někdy i pro svoji „zdánlivou“ samozřejmost) zůstávají poněkud stranou 
pozornosti, či je jejich řešení věnována daleko menší pozornost, než by si zasluhovaly. Mezi 
těmito problémy zaujímá, mimo jiné, významné místo otázka vztahu základního a 
aplikovaného výzkumu. Výsledky či „výstupy“ z oblasti základního výzkumu jsou současně 
„vstupy“ z hlediska řešení konkrétních úloh aplikovaného výzkumu. Právě to je jeden 
z momentů, jemuž bude v následujícím období nutno věnovat daleko více pozornosti. 
 
Významný posun ve srovnání s předcházejícím obdobím doznala i otázka postavení a hodnoty 
vzdělání ve znalostní společnosti. V moderním pojetí se zvýšení kvality a efektivity 
vzdělávacího procesu týká všech sociálních, věkových i vzdělanostních vrstev či skupin 
společnosti. V tomto smyslu je „celoživotní vzdělávání“ ve znalostní společnosti nutností 
nejen pro odborníky a vysoce kvalifikované pracovníky, nýbrž doslova pro „všechny“. 
 
V tématickém celku zaměřeném na problematiku inovačního podnikání zazněly, mimo jiné, 
myšlenky a názory poukazující na skutečnost, že výzkum a vývoj technických a 
technologických inovací není jen záležitostí „velkých“ podniků a firem, nýbrž že se 
významnou mírou týká i středních a menších podniků. 
 
Ve všech tématických blocích byla, i když v různé míře, zmíněna i otázka financování. 
V jednotlivých vystoupeních zazněly názory a iniciativní náměty, týkající se jak financování 
vědy a výzkumu, vzdělávacího procesu, tak i finanční podpory inovačního podnikání. Otázka 
způsobu financování však byla téměř vždy spojena s problematikou účelného zhodnocení 
finančních prostředků, které do těchto základních sfér rozvoje znalostní společnosti směřují. 
Lze říci, že v tomto směru byla (zejména ve srovnání s analogickými akcemi, které se 
uskutečnily v předcházejícím období) věnována větší pozornost možnostem a schopnostem 
efektivního zhodnocení investic směřujících do těchto oblastí, než „zdůrazňování“ jejich 
nutného zvýšení. Domníváme se, že právě tento moment je možno hodnotit jako jedno 
z významných pozitiv „Národního fóra“. V tomto směru se organizátoři zaměří i na přípravu 
dalších akcí věnovaných této problematice. 

 

Vladimír Čechák 
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