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Úvod 

Udržitelný a dlouhodobý ekonomicko-sociální rozvoj států a celé společnosti by měl být 

celosvětově spojujícím prvkem, ať se to týká států v jakémkoliv stupni rozvoje. Může se 

jednat o růst západních zemí na vyšší úroveň či boj o přežití obyvatel v nejchudších 

zemích třetího světa. A právě inovace jsou naprostou většinou ekonomů považovány za 

veličinu umožňující udržitelný zdroj růstu založený na kvalitativních změnách. Tento trend 

je patrný nejen historicky, ale zejména v posledních několika dekádách, kdy je zřejmé, že 

extenzivní růst dosáhl svých hranic a nyní již zbývá prostor pouze pro zlepšování prostředí 

a společnosti pomocí růstu kvalitativního. Je také jasné, že určení rolí inovací v 

podnikatelském prostředí, jejich usměrnění a co nejlepší využití při ekonomickém a 

sociálním rozvoji společnosti, je budoucím základem pro změny pozitivním směrem.  

V prostředí inovací a inovačních systémů je mnoho různých atributů, které mohou působit 

jednotlivě, ve skupině nebo se různě ovlivňovat a vstupovat do interakcí mezi sebou. 

Samozřejmě jedním z majoritních vlivů na inovační rozvoj má dané ekonomické prostředí 

a podmínky pro fungování trhu a jeho subjektů. Pro analýzu vlivu inovací na ekonomický 

rozvoj je nutné dobře porozumět teoretické rovině inovací a s nimi spojených problémů.  

Role, jakou hrají inovace pro rozvoj společnosti, je představována jednotlivými 

historickými etapami. Historické milníky vynálezů a inovací nám celkem jasně ukazují 

jejich zásadní vliv na ekonomický a společenský rozvoj. Odborná literatura a studie jsou 

schopny uchopit problematiku komplexně, poskytnout analýzu jednotlivých částí a 

studovat jejich působení v inovačním systému jako celku.  

V současné době je jedním z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví, které 

sekundárně ovlivňuje všechny ostatní odvětví, obory a disciplíny, obor informačních a 

komunikačních technologií - ICT. Tento obor zažívá v několika posledních desetiletích 

neobvyklý růst, kdy zasahuje a ovlivňuje každodenní život lidí až do té míry, kdy dokonce 

mění zásadně vnímání světa kolem sebe.  

Vnímání významu inovací v oblasti ICT je vidět na žebříčku globálních inovací organizace 

ITIF, který hodnotí hospodářskou a obchodní politikou vztaženou ke globálním inovacím. 

Hodnotí pomocí 27 jednotlivých kritérií 56 zemí, které se dohromady podílejí na 90 % 
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světové ekonomické aktivity. V roce 2016 se Česká republika umístila na 26. místě 

v žebříčku (ITIF, 2017). Report globálních inovací ITIF se skládá ze sedmi hlavních 

oblastí, které mají určené vlastní váhy dle svého celkového významu a vlivu. V celém 

mixu mají právě nejvyšší váhu oblasti ICT, otevřeného trhu, podpora VaV. Každá z těchto 

oblastí je zastoupena 17,5 %, dále potom ochrana intelektuálního vlastnictví a konkurenční 

prostředí mají zastoupení 15 %, fungování státních institucí 10 % a podpora migrace 

vzdělaných pracovníků 7,5 %. Význam digitálních a komunikačních technologií při rozvoji 

inovačního prostředí definuje tato organizace jako (ITIF, 2017): „Informační a 

komunikační technologie jsou nejsilnější globální prvek inovační produktivity a celkového 

ekonomického růstu: 

 je potřeba se zaměřit nejprve na efektivní digitální prostředí a co nejvyšší rozšíření 

ICT v ekonomice, 

 hlavní přínos ICT nastane poté díky jeho masivnímu rozšíření do všech sektorů a 

částí ekonomiky, 

 nejvyspělejší země rozpoznaly stěžejní příležitost podpory ekonomického růstu 

zvýšením produktivity domácích odvětví právě podporou a aplikací technologií 

ICT”. 

Z výše popsaného rozdělení a jeho zdůvodnění je zřejmé, jaký význam je z globálního 

pohledu přikládán oblasti informačních a komunikačních technologií, jejímu příspěvku v 

oblasti inovací a také ekonomickému růstu a rozvoji.   

Většina studií vlivu inovací a rozvoje ICT od prvotních studií autorů Oliner a Sichel (2001) 

poukazuje na vliv ICT na ekonomický rozvoj a produktivitu. Studie se liší většinou 

v kvantifikaci výsledných efektů vlivu inovací a rozvoje ICT, nicméně vliv na rozvoj vždy 

zůstává pozitivní (INSEAD, 2017). O velikosti vlivu ICT vypovídá studie OECD, která 

kvantifikuje velikost podílu ICT na celosvětové produktivitě. ICT se podílí na růstu 

celosvětové produktivity 20 % přímo a 30 % díky realizovaným investicím v ICT. Při 

vhodně nastavených podmínkách pro inovativní firmy a inovační prostředí v oblasti ICT 

lze dosáhnout synergických efektů vedoucí k podstatnému vlivu na růst ekonomiky (MPO, 

2015). Zkoumání inovačního prostředí a vlivu ICT v České republice, jednotlivých činitelů 

činitelů inovačního prostředí, srovnání se světovou inovační špičkou v oblasti ICT, státem 
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Izrael, a návrhů na zlepšení inovačního prostředí v České republice, jsou hlavním cílem 

disertační práce.  
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1 Aktuální stav výzkumu a jeho analýza 

Předkládaná disertační práce reflektuje stav současného ekonomického vývoje ve světě a 

možností, jak na tento vývoj reagovat a udržet s ním tempo. Inovace a efektivní inovační 

prostředí je často předkládáno jako rozhodující faktor při rozvoji států a zvyšování 

produktivity (Hulten & Isaksson, 2007). Rozvoj inovačního prostředí a podpora 

inovativních domácích podniků se zaměřením na výrobky a služby s vysokou přidanou 

hodnotou by mělo být jedním ze základních cílů státu, pokud se chce zaměřit na svůj 

rozvoj. V posledních několika desetiletích se prudce rozvíjí oblast informačních a 

komunikačních technologií, která nyní zasahuje do všech ostatních oblastí a podstatně 

ovlivňuje společenský a ekonomický rozvoj. Například odvětví ICT se v USA podílí 5 % 

na tvorbě HDP, v EU 3,5 %, v České republice 4,5 % a v Izraeli dokonce 17 % (UNESCO, 

2017). Zaměřením se na rozvoj a podporu vzniku inovativních podniků v high-tech 

oblastech, jako je ICT, lze dosáhnout nebývalého ekonomického rozvoje jako v případě 

státu Izrael, který se stal technologickým a inovačním vůdcem posléze nejen v oblastech 

ICT, ale později například dosáhl zajímavých výsledků i v oblasti zemědělství (Senor et 

al., 2009). V roce 2015 vzniklo v Izraeli více než 700 start-upů a celkem v celé zemi 

funguje více než 5 000 mladých technologických firem, převážně v oblasti ICT. V roce 

2010 bylo na akciovém trhu NASDAQ mezi obchodovanými tituly 63 firem z Izraele, což 

je více než z jakékoliv jiné země na světě (CBS, 2016). Ve světě dochází zároveň 

k simultálnímu rozvoji vědeckých disciplín, jako jsou nanotechnologie, umělá inteligence a 

jiné disciplíny, které budou vyžadovat další rozvoj a nové výzvy v oblasti informačních a 

komunikačních technologií.  
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2 Cíle práce a přínosy 

Hlavním cílem disertační práce je zhodnotit vliv inovací v ICT na ekonomický rozvoj v 

České republice, popsat specifika inovačního prostředí a navrhnout doporučení s ohledem 

na výsledky realizovaného výzkumu. Výzkum práce v této oblasti je řešen pomocí 

zpracování následujících dílčích cílů:  

1. Popsání současného stavu výzkumu vlivu inovací, inovačního prostředí a 

jednotlivých prvků systému s ohledem na oblast informačních a komunikačních 

technologií. 

2. Na základě získaných informací navržení a určení jednotlivých inovačních prvků a 

sestrojení inovačního modelu, který pomůže k pochopení inovačního prostředí a 

specifik v České republice. 

3. Vytvoření SWOT analýzy České republiky a Izraele a porovnání rozdílů a 

zpracování doporučení. 

4. Pomocí získaných primárních a sekundárních dat ověření platnosti hypotéz 

inovačního prostředí, které byly definovány díky předcházejícímu výzkumu. 

Mezi přínosy práce patří vypracování inovačního modelu nad rámec současné teorie. 

Model určuje hlavní determinanty, jejich roli a nezbytné prvky systému, které dohromady 

tvoří rozhodující faktory ke zvýšení inovačního potenciálu systému se zaměřením na oblast 

ICT. Získané informace pomáhají při analýze inovačního prostředí v České republice, kdy 

jsou určeny silné a slabé stránky inovačního prostředí a určen potenciál inovačního 

systému. Analýze je také podrobeno inovační prostředí Izraele, který patří celosvětově k 

inovační a technologické špičce a to nejen v oblasti ICT. Možná hodnota získaných 

informací a přenesených zkušeností je patrná i na vládní úrovni České republiky, kdy od 

roku 2015 působí v Izraeli vědecká diplomantka v rámci Rady vlády pro výzkum, vývoj a 

inovace 1  (Jetmar, 2018). V práci dále následují doporučení k rozvoji inovačního 

                                                 

1  Aktuálnost zpracovávaného téma potvrzena vládním vědeckým konzultantem na konferenci Hradec 

Economic Days  2018. 
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potenciálu, aby výsledkem bylo nejen zlepšení inovačního prostředí, ale i celkový rozvoj 

ekonomiky a společenství. Je nutné zdůraznit, že disertační práce se přímo nezabývá 

oblastí a problematikou dotací Evropské unie na podporu inovací a inovačních projektů a 

této oblasti se dotýká pouze okrajově. 
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3 Metody zpracování disertační práce  

V oblasti výzkumu vlivu inovací v ICT na ekonomický a společenský rozvoj jsou 

aplikovány vědomosti z oblasti systémových vědních výzkumů a disciplín.  

V práci je v kapitolách 2, 3, 4 a 5 použita deskriptivní analýza. Dále mezi jednotlivými 

kapitolami je nad shromážděnými informacemi použit vědecký výzkum, metody indukce a 

dedukce a vytvořeny dílčí závěry. Pomocí abstrakce a konkretizace jsou v kapitole 4 

identifikovány nejdůležitější inovační faktory. Dále je v kapitole 5 vyvinut pomocí 

modelování konceptuální model inovačního systému. V praktické části práce v kapitole 6 

je vytvořena za pomoci výsledků získaných v předcházejících kapitolách a sběru 

sekundárních dat v kapitole 6 SWOT analýza České republiky a Izraele. V následující části 

kapitoly 6 je pomocí dotazníkového šetření proveden sběr dat a ověření stanovených 

hypotéz statistickými metodami. Celkově jsou v disertační práci použity tyto vědecké 

metody: 

 vědecký výzkum,  

 indukce a dedukce,  

 analýza a syntéza,  

 abstrakce a konkretizace,  

 modelování.  
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4 Podmiňující faktory inovací 

V kapitolách 2 a 3 v disertační práci je popsán zásadní význam inovací na ekonomický a 

společenský rozvoj a konkrétně vliv inovací v ICT na tento rozvoj. V kapitole 4 je 

vytvořena analýza dostupných zdrojů k identifikaci určujících faktorů vzniku inovací, 

inovačního prostředí a jeho rozvoje.  

Inovace většinou vycházejí z prostředí firem, nicméně firmy jsou součástí prostředí, které 

určuje jejich fungování a ovlivňuje jejich základní parametry. To znamená, že dané 

prostředí může buď podporovat inovační kapitál společnosti, nebo naopak. Nikde není 

popsána přesná sada nutných parametrů, které musí dané prostředí splňovat, nicméně 

existuje určitá charakteristika a sada faktorů (Becheikh et al., 2006), na které se shodnou 

všichni vědci napříč obory. Nicméně tato charakteristika není exaktní a je stále předmětem 

výzkumu.  

Odborná literatura dělí významné inovační faktory do dvou kategorií (Becheikh et al., 

2006). První skupina se váže k firmám jako takovým a druhá skupina se váže k firemnímu 

prostředí. Není mnoho studií, které by obě kategorie kombinovalo (Bransch, 2005). 

Většinou se jedná o studie z interního firemního prostředí zaměřeného na mikro-faktory. 

Nebo naopak výzkumy zaměřené makroekonomicky zkoumající inovační systém z externí 

perspektivy. Problém je, že ačkoliv některé faktory mohou být určeny jako čistě interní, 

většina z nich je provázána s externími faktory. Díky metodologické náročnosti vede právě 

většinu studií ke zkoumání interních a externích faktorů odděleně, přičemž obě skupiny 

jsou provázané a dochází k nepřesnostem.  

Vnitřní faktory 

 Charakteristika a stav firem 

 Finanční zdroje inovací 

 Vliv globálního prostředí 

 Lidský kapitál 

 Informační a komunikační technologie 
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Vnější faktory 

 Velikost trhu 

 Věda a výzkum veřejného sektoru 

 Vliv dotací a externího financování 

 Právní ochrana inovací 

 Sjednocení technických standardů 

 Válka, konflikty a inovace 

 Vliv centrálně plánovaného hospodářství na inovace 

 Vliv státu na inovační podmínky a optimalizace jeho vlivu 
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5 Analýza dat a výsledky práce 

5.1 Model inovačního systému a jeho aplikace 

V teoretické části práce je navržen model inovačního prostředí jako model konceptuální, 

tak aby modeloval realitu, klíčové prvky, jejich vazby a nebyl ovlivněn budoucími 

prostředky (Gregory et al., 1992). Propojení firem s ostatními prvky inovačního systému se 

prokázalo jako pozitivní, vykazující důležitou roli. Bylo prokázáno, že většina studií 

inovačních systémů poukazuje na inovační systémy, ale málo z nich skutečně provedlo 

analýzu, co je vlastně inovační systém a jak funguje. Aplikace tohoto systému by měla vést 

k zjednodušení a zlepšení inovačního prostředí a potažmo k rozvoji ekonomické aktivity. 

Byly určeny účastníci modelu, vztahy mezi nimi a jejich role. Model inovačního systému2 

byl popsán z makro i mikroekonomického hlediska. Klíčové prvky modelu: 

 stát, státní úřady a administrativní prostředí, 

 vědecko-výzkumná centra, centra excelence, firemní inkubátory, 

 informační a komunikační technologie, 

 systém školství, 

 finanční instituce a rizikový kapitál, 

 zákazníci, 

 dodavatelé, 

 konkurence, 

 podnikatelé, inovační firmy. 

                                                 

2 Práce se nezabývá oblastí a problematikou dotací Evropské unie na podporu inovací a inovačních projektů. 
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   Obrázek 8: Model inovačního systému 

 

   Zdroj: Vlastní zpracování 
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Konceptuální inovační model určuje jednotlivé účastníky, role v inovačním systému a 

také jejich vzájemné vazby. V centru modelu inovačního systému jsou jako základní 

prvek identifikovány inovační firmy všech velikostí. Tyto firmy fungují a mají interakce 

v celém komplexu inovačního prostředí. Jako další jsou identifikováni dodavatelé a 

zákazníci, bankovní a finanční instituce, konkurenti, vzdělávací systém, vláda a 

podnikatelské prostředí, vědecko-výzkumná centra. Jako stěžejní oblasti jsou určeny 

zejména tyto oblasti: inovativní firmy (fungující obchod a tržní prostředí), systém školství 

a vzdělání, efektivní transparentní administrativní prostředí a státní organizace, 

související podpora vědě a výzkumu a rozvinutá oblast informačních a komunikačních 

technologií. Jak je detailně popsáno v teoretické části práce, silný vliv na výkon 

inovačního systému, nejen díky globalizaci, má oblast informačních a komunikačních 

technologií. Jak bylo uvedeno v disertační práci v kapitole 2.11, silný vliv na výkon 

inovačního systému má oblast informačních a komunikačních technologií a to nejen díky 

globalizaci. Je důležité vyzdvihnout prvek státu a státních úřadů, který svojí politikou 

ovlivňuje všechny ostatní klíčové prvky v inovačním systému a který by sám měl svoji 

roli pochopit jako jeden z prvků tržního a inovačního systému. Rozvinutý finanční trh a 

podpora rizikových projektů byla také identifikována jako jeden z klíčových prvků 

systému. Dále jsou určeni mezinárodní účastníci inovačního systému, jelikož národní 

inovační systém není uzavřený, ale díky globalizaci je vždy úzce zapojen do 

mezinárodního obchodu, kdy na něj působí zahraniční dodavatelé, zákazníci a 

konkurence. Nadnárodní korporace jsou významný prvek v inovačním systému díky 

přenosu technologií mezi svými dceřinými pobočkami a přenosu technologií v důsledku 

realizování přímých zahraničních investic. 

Jako další je důležité zmínit nutnost efektivního propojení a interkací mezi jednotlivými 

prvky inovačního systému, což zpětně má silný pozitivní vliv na celkové fungování 

ostatních prvků systému.  Propojení mezi prvky inovačního systému není samozřejmě 

vždy stejné, ale závisí, zda je například oficiální nebo náhodné, mezi domácími subjekty 

či zahraničními atd. Například přenos informací a znalostí z univerzit do podniků 

soukromé sféry nebo přenos informací v mezinárodní korporaci mezi mateřskou 

společností a jejími dceřinými společnostmi je dobře popsán oproti například přenosu 

informací mezi dodavateli směrem k podnikům nebo od zákazníků k podnikům (Balzat, 

2006). Síla jednotlivých prvků neurčuje celkový výkon inovačního systému. Výkon 
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inovačního systému je hlavně ovlivněn celkovým propojením a funkčností vazeb mezi 

prvky v inovačním systému.    

5.2 Sekundární empirický výzkum – porovnání vlivu 

inovačních aktivit v ICT na ekonomický rozvoj  

V této části se práce zabývá  situací a srovnání v oblasti ICT a jejich vlivu na ekonomický 

rozvoj České republiky a Izraele. Jedná se o rozsáhlou oblast výzkumu, a proto jsou jako 

zdroje informací data agregována z více dostupných statistik a zdrojů. Získané informace 

jsou použity pro srovnání výkonnosti České republiky a Izraele, případně dalších států.  

Důvodem, proč byl vybrán pro srovnání s Českou republikou stát Izrael je, že patří 

dlouhodobě mezi světovou špičku v oblasti inovací v ICT a navíc s podobnou velikostí 

populace jako Česká republika. V roce 2017 byl Izrael druhým nejinovativnějším státem 

na světě dle žebříčku vypracovaném Světovým ekonomickým fórem (Global 

Competiviness Report 2017) a dle organizace Bloomberg (Bloomberg Innovation Index 

2017) desátým nejinovativnějším státem na světě. I přes svou velmi krátkou národní 

historii, omezené přírodní zdroje a nepříliš vhodnou geografickou polohu, patří 

v kontrastu s výše jmenovaným, dlouhodobě mezi země s vysokým ekonomickým růstem 

a špičkovým inovačním potenciálem nejen v oblasti ICT, kde jasně vyniká (GII Report, 

2017).  

Oblast informačních a komunikačních technologií je velice komplexní a synergicky 

ovlivňuje každou ostatní ekonomicky aktivní oblast společnosti. Pozitivní rozvoj ICT a 

inovací v oblasti ICT má dále velký vliv na všechny ostatní obory, vzhledem na její 

význam a šíři zastoupení. Samotný vliv ICT a inovací v ICT na ekonomický rozvoj byl v 

práci několikrát popsán a většina autorů se shodne na silné pozitivní korelaci mezi 

investicemi do ICT a ekonomickým růstem (Indjikian a Siegel, 2005). Nicméně existují 

také studie, které jsou v rozporu s těmito poznatky. Autor Pilat (2004) zkoumal 

produktivitu firemních a sektorových dat států OECD. Firemní data vykazovala pozitivní 

korelaci ICT investic, oproti sektorovým, kde byla pozitivní korelace prokázána pouze u 

některých států. Autor uvádí jako důvod, že samotné investice do ICT nevedou ke 
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zvýšení ekonomického růstu, pokud k těmto investicím nejsou proporčně realizovány 

investice do lidského kapitálu, inovací a institucionálních změn. Existuje více statistik a 

indexů, které ke zkoumání této problematiky přistupují odlišně. Mezi nejznámější indexy 

patří například žebříčky World Economic Forum Readiness Index a The Economist 

Intelligence Unit Digital Economy Rankings (Klausiger, 2012).  

5.3 Seznam zkoumaných inovačních oblastí 

Na základě získaných a analyzovaných informací v disertační práci v kapitolách 2, 3 a 4 a 

vytvořeného modelu v kapitole 5 je pomocí sekundárního sběru dat v práci v kapitole 6 

proveden výzkum a hodnocení níže popsaných oblastí. Výsledky této části práce jsou 

použity pro vytvoření SWOT analýzy, stanovení hypotéz, dotazníkového šetření a 

zakomponovány do celkového výsledku práce. 

Porovnání České republiky a Izraele v oblasti ICT  

 Hrubé domácí výdaje na vědu a výzkum 

 Export ICT zboží 

 Přidaná hodnota v ICT, % z celkové přidané hodnoty 

 Přihlášené patenty související s ICT 

Porovnání podmínek pro vznik start-upů a inovativních podniků 

 Administrativní překážky pro inovativní firmy a start-upy 

 Podmínky k podnikání ve vybrané skupině států 

Porovnání inovačních aktivit podniků v České republice a Izraeli 

 Inovační aktivity podniků v ČR v období 2006-2014  

 Podíl inovativních podniků v ČR v období 2008-2010 a 2012-2014 

 Porovnání inovačních aktivit podniků v ČR a Izraeli v období 2012-2014 
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 Porovnání strukturálních výdajů podniků na vědu a výzkum v ČR a Izraeli  

 Komparativní srovnání národních inovačních systémů v roce 2014 

 Komparativní srovnání národních inovačních systémů v roce 2014 

 Produktivita práce v ICT průmyslu a celkové ekonomice 

 

5.4 SWOT analýza inovačních systémů ČR a Izraele 

Pro zpracování dat získaných výzkumem a jejich doplnění jsou v disertační práci popsány 

silné a slabé stránky inovačních systémů vybraných států spolu s jejich příležitostmi a 

hrozby – SWOT analýza.  SWOT analýza dále přispěla k stanovení výzkumných otázek a 

hypotéz. Data a znalosti potřebné pro zpracování analýzy byly získávány ze zdrojů 

makroekonomických ukazatelů daných států a dále zdrojů zabývajících se celkovým 

stavem ekonomik, společností a mezinárodní situací (ČSÚ, CBS, ČNB, WB, OECD, EC, 

UNESCO, UNCTAD). Detailní a důležité informace, které SWOT analýza poskytuje v 

disertační práci jsou zahrnuty v celkovém shrnutí výsledků. 

5.5 Primární empirický výzkum 

5.5.1 Stanovení hypotéz a výzkumných otázek 

V závěrečné části práce je vypracováno stanovení a ověření výzkumných otázek pomocí 

dotazníkového šetření. Na základě vypracovaného přehledu současného stavu výzkumu 

oblasti inovací v ICT a jejich vlivu na ekonomický rozvoj a na základě sekundárního 

empirického výzkumu v kapitole 6 byly v disertační práci průběžně upřesněny a 

stanoveny tyto výzkumné otázky: 

  Jaký mají inovace v ICT vliv na rozvoj firem v ČR? 
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  Jak využívají české podniky inovace v ICT? 

  Je současný systém státní podpory inovujícím podnikům vhodně nastaven?  

Odpovědi na výzkumné otázky se tato práce byly získány pomocí kvantitativního 

výzkumu metodou dotazníkového šetření, jež vedla k potvrzení či vyvrácení následujících 

hypotéz: 

H1  –  Inovace v ICT mají podstatný vliv na rozvoj firem v České republice. 

H2  –  Realizace inovací v ICT závisí na velikosti podniků.  

H3 – Výsledek realizace inovací v ICT závisí na poskytnutí veřejné podpory. 

5.5.2 Základní informace o výzkumu a volba vhodné metody 

Nezbytným předpokladem výzkumu je ověření, tj. zamítnutí nebo nezamítnutí 

stanovených hypotéz v předcházející části kapitoly. Jako nejpříhodnější metoda byla 

zvolena kvantitativní metoda dotazníkové šetření, jež umožňuje oslovení rozsáhlého 

souboru respondentů a umožňuje získat data v dané formě. Výzkum byl proveden formou 

online dotazníku, který byl vytvořen pomocí služby Google Form. Dotazník je součástí 

přílohy disertační práce. Respondentům byl zaslán e-mail s informacemi o dotazníku, 

jeho obsahu a budoucím využití. Metody vyplňování online dotazníků jsou pro 

respondenty nejméně náročné a mají poměrně dobrou responzivnost. S výsledky 

získanými pomocí dotazníku je také možné dále rychle pracovat a dále je upravovat za 

pomoci nástrojů MS Excel a PQStat. 

Sestavený datový soubor je složen ze dvou typů podniků: 

 Inovativních vzhledem k charakteru činnosti,  

 Neinovativních, které jsou náhodně vybrané a mají funkci kontrolního vzorku. 

Inovativní podniky  

Data k inovativním podnikům byla shromážděna z více dostupných zdrojů: 
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 Společnosti, které jsou umístěny ve vědeckotechnických parcích nebo 

inkubátorech.  

 Podniky, které začínají, mají inovační potenciál, ale nejsou umístěné ve 

vědeckotechnických centrech ani inkubátorech.  

 Rychle rostoucí podniky, které se zúčastnily projektu Vizionáři, které pořádá 

sdružení CzechInno. Byl využit také známý žebříček3, který sestavuje každoročně 

firma Deloitte nazvaný Deloitte Fast 50 Central Europe.  

 Dále skupina rychle rostoucích podniků, které jsou evidovány jako příjemci 

dotačních titulů na podporu inovací pomocí inovačních voucherů, které spravuje 

API – Agentura pro podnikání a inovace.  

Podniky mimo inovativní sféru 

Mezi zkoumané podniky byly také vybrány společnosti, které nejsou primárně založené 

na technologických a ICT inovacích, ale které mají potenciál se jimi v budoucnu stát nebo 

inovují v jiných kategoriích, jako jsou procesní nebo marketingové inovace. Kontakty na 

tyto podniky byly zjištěny prostřednictvím databáze podniků Merk.cz.  

Vypracování žádosti o vyplnění dotazníků  

Celkem bylo osloveno 1 231 podniků, přičemž kompletní odpovědi byly získány od 257 

respondentů, což představuje míru návratnosti 20,8 %. 

5.5.3 Ověření hypotéz 

Hypotéza 1 - Inovace v ICT mají podstatný vliv na rozvoj firem v České republice. 

Záměrem úvodní části ověření stanovených hypotéz disertační práce pomocí 

dotazníkového šetření bylo odpovědět na otázku, zda inovace v ICT mají vliv na rozvoj a 

prosperitu firem v ČR. Jako data k výslednému zpracování analýzy byly použity 

                                                 

3 Více informací možno nalézt na https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/technology-

fast50-ce.html 
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odpovědi v dotazníku na otázky týkající se souvislostí realizované inovace s ICT a 

výsledného efektu inovací. Výsledkem testování je zamítnutí hypotézy H0 o nezávislosti 

zkoumaných znaků. Výsledkem analýzy je tedy prokázání závislosti rozvoje firem a 

inovací v ICT a shoda se zjištěními uvedenými v kapitolách 3.3, 3.5 a 3.6.   

Hypotéza 2 – Realizace inovací v ICT závisí na velikosti podniku.    

Hlavní úlohou této části výzkumu bylo zjistit, zda velikost podniku ovlivňuje nějakým 

způsobem realizování inovací v ICT. Respondentům byla položena otázka, zda 

realizovaná inovace nějakým způsobem týkala ICT. Hypotéza o nezávislosti znaků H0 

nebyla zamítnuta. Výsledkem analýzy závislosti velikosti firem a realizovaných inovací v 

ICT tedy nebyla prokázána. 

Hypotéza 3 - Výsledek realizace inovací v ICT závisí na poskytnutí veřejné podpory.   

Záměrem této části šetření bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit informace o 

nastavení systému podpor inovujících podniků s důrazem na obor ICT. Cílem bylo, zjistit 

kolik podniků se systémů veřejných podpor účastní, jejich velikosti a obory, dále jaké 

mají zkušenosti a jaké jsou hlavní atributy současného systému, které by změnili. 

V úvodu této analýzy jsou v disertační práci uvedeny údaje ohledně velikosti podniků 

účastnících se systémů veřejných podpor a jednotlivých oborů.  

Pro ověření stanové hypotézy byla také vypracována analýza závislosti mezi výsledkem 

realizace inovací danou změnou postavení firem na trhu a získáním veřejné podpory. 

Výsledkem testování hypotézy je nezamítnutí nulové hypotézy H0 o nezávislosti znaků, 

tj. neexistuje závislost mezi výsledkem realizace inovací a získání veřejné podpory. 

5.6 Shrnutí výsledků 

Výsledky disertační práce ohledně rozvoje inovačního prostředí a inovací v oblasti ICT 

potvrdily významný vliv na ekonomický a společenský rozvoj a konkurenceschopnost 

států. Realizovaný výzkum v této práci jasně potvrdil význam správně nastavených 

inovačních podmínek a prostředí pro rozvoj neméně důležitých inovačních firem, které s 
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sebou přinášejí vysokou přidanou hodnotu a mají stěžejní význam pro ekonomický 

rozvoj.  

 

Ve výsledcích disertační práce bylo zjištěno následující: 

 Výše domácích výdajů na vědu a výzkum má podstatný vliv na inovační potenciál 

a množství realizovaných inovací; v České republice je tento ukazatel dlouhodobě 

podprůměrný v porovnání s ostatními zeměmi OECD a mnohem nižší v porovnání 

s zeměmi inovativní špičky. 

 Česká republika patří mezi země s vysokou hodnotou produkce a exportu zboží 

ICT, nikoli však s vysokou přidanou hodnotou ICT zboží. Toto je důsledek 

zejména špatně zaměřené podpory přímých zahraničních investic s nevhodnou 

skladbou výroby čítající pouhé kompletování hotových výrobků, nikoliv jejich 

vývoj.  

 Nevhodná skladba výrobních podniků a jejich nízký inovační potenciál v oblasti 

ICT se projevuje i na počtu patentů v této oblasti. Česká republika, ačkoliv má 

podstatně vyšší produkci a export zboží ICT, dosahuje pouze polovičního počtu 

registrovaných patentů v oblasti ICT, než je průměr zemí OECD.  

 Inovativní prostředí je také spojeno s mírou administrativních překážek. Česká 

republika má dlouhodobě podnikatelské prostředí s vyšším počtem 

administrativních překážek. Tento údaj se sice postupně zlepšoval, nicméně 

zlepšuje se také v ostatních zemích. V České republice je tento údaj stále hluboko 

pod průměrem zemí OECD a téměř dvakrát horší než v Izraeli (OECD, 2015). 

 Problematické oblasti inovačního prostředí, a to nejen v oblasti ICT v České 

republice, jsou dlouhodobě spojené s administrativní zátěží, vymahatelností práva 

a ochranou investic, korupcí a řešení insolvencí, složitého procesu při zakládání 

společností a získávání stavebního povolení. Česká republika dosahuje 

podprůměrných výsledků v porovnání s ostatními zeměmi OECD (UNESCO, 

2016). Parametry, ve kterých dosahuje lepších výsledků, jsou často dané 

historicky nebo geograficky. 
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  Česká republika dosahuje poměrně nízkých výsledků v oblasti inovačních aktivit 

podniků. V segmentu malých podniků, kam patří nejrůznější start-upy a které jsou 

často právě nositeli inovativních projektů v oblasti ICT, inovovalo v roce 2014 

35,2 % z celkového množství malých podniků, což bylo oproti roku 2006, kdy 

inovovalo 52,3 % z celkového množství malých podniků, snížení téměř o 

polovinu (ČSÚ, 2016). 

 V oblasti ICT v České republice došlo mezi lety 2010-2014 snížení o téměř 10 % 

inovujících podniků (ČSÚ, 2016). 

 Při porovnání inovačních aktivit podniků v České republice a Izraeli v segmentu 

malých podniků se dostaneme k významnému rozdílu a to 35 % v České republice 

inovujících malých podniků oproti 85 % procentům inovujících malých podniků 

v Izraeli (ČSÚ, CBS, 2016). 

 Tento trend je zřejmý i při porovnání firemních výdajů na vědu a výzkum. Izrael 

dosahuje vyšších výdajů v segmentech MSP, služeb, mid-tech a high-tech 

výrobků a služeb, a v České republice je to naopak v segmentech 

zpracovatelského průmyslu a průmyslu s nízkou přidanou hodnotou (ČSÚ, CBS, 

2015).  

 Česká republika je málo produktivní v oblasti registrovaných patentů a 

ochranných známek. V porovnání s Izraelem je tento rozdíl markantní; Izrael patří 

s hodnotou 3,5 podaných patentů na 1 mld. USD mezi horní polovinu zemí OECD 

oproti České republice, která naopak patří mezi zeměmi OECD do spodní části 

s hodnotou 0,14 podaných patentů na 1 mld. USD (OECD, 2016). 

 Významný je také výsledek v oblasti rizikového kapitálu, který jsou investoři 

ochotni investovat do začínajících firem. Česká republika s hodnotou 0,006 % 

HDP patří mezi země OECD s velice nízkým objemem rizikového kapitálu a 

nedostatkem investorů ochotných rizikové projekty podpořit, což se zpětně 

negativně projevuje na celkovém inovativním prostředí. Izrael je naopak 

dlouhodobě zemí s jednou z nejvyšších mír investic rizikového kapitálu do 

začínajících inovativních firem a to 0,38 % HDP (OECD, 2016). 
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 Zaostávání v oblasti e-Governmentu. Česká republika také vykazuje výrazně nižší 

úroveň indexu stupně rozvoje e-Governmentu, kdy se řadí k nejhorším zemím 

mezi zeměmi OECD s výsledkem indexu 0,607, oproti výrazně lepšímu výsledku 

indexu 0,816 Izraele, který naopak spadá do horní skupiny zemí OECD (OECD, 

2016).  

 Ačkoliv špičkové inovativní a technologicky vyspělé země jako Izrael vykazují 

vysokou míru mezinárodní vědecké spolupráce a zároveň vysoké množství 

registrovaných patentů, tak množství společně vytvořených patentů se zahraniční 

vědeckou spoluprací ze skupiny IP5 je podstatně nižší než v České republice. Jak 

bylo ukázáno v části 6.1 a 6.2, jedním z důvodů je nízký počet inovativních 

českých domácích firem, kdy naopak většina vývojových a výzkumných oddělení 

firem je v zahraničních rukou nebo se silnou zahraniční účastí (OECD, 2016).  

 Jako pozitivní atribut v České republice jsou narůstající investice zahraničních 

firem do vědy a výzkumu. Od roku 2008 do roku 2014 narostly investice 

zahraničních firem do vědy a výzkumu téměř trojnásobně (TACR, 2016). 

 Dlouhodobě je v České republice nedostatek finančních zdrojů pro vědu a výzkum 

a podporu inovativních firem, což má významný vliv na funkci inovačního 

prostředí. 

 Nízká pracovní mobilita a celková motivace pracovníků v České republice. Česká 

republika patří v tomto ohledu mezi podprůměrné země skupiny OECD. 

 Česká republika má dlouhodobě špatnou spolupráci v oblasti vědy a výzkumu 

mezi veřejným a soukromým sektorem. Počet publikací ve spolupráci veřejného a 

soukromého sektoru byl v roce 2014 v České republice 13,8 na 1 mil. obyvatel 

oproti průměru EU s 33,9 vydané publikace na 1 mil. obyvatel (UNESCO, 2016).  

 Inovativní prostředí v České republice je také ovlivněno nedostatečnou reakcí 

školského sektoru na probíhající změny na pracovním trhu a jeho 

podfinancováním. V důsledku nedostatečného financování setrvale klesá v České 

republice kvalita školství dle mezinárodních měřítek.   
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 Nízký růst produktivity v České republice. Od roku 2007 se konvergence 

produktivity v České repubice k zemím OECD zastavila (OECD STAN, Eurostat, 

2015). 

Výsledky ověření stanovených hypotéz  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako doporučení pro zvýšení inovačního potenciálu a ekonomického růstu v České 

republice, by s ohledem na závěry disertační práce v krátkodobém časovém horizontu 

mělo být realizováno:  

 podstatné navýšení veřejných finančních prostředků na VaV,  

 vytvoření státního fondu pro podporu rizikového kapitálu viz v předchozí kapitole 

uvedený fond rizikového kapitálu YOZMA v Izraeli, 

  radikální změna a zavedení vhodných podpor pro domácí inovativní podniky a 

s tím i zvýšení výsledků a přidané hodnoty vědy a výzkumu z domácích zdrojů,  

 významné zvýšení podpory propojení univerzit, výzkumných organizací a 

soukromého sektoru například úpravou právního rámce,  

 podstatné snížení administrativní zátěže pro podnikatele,  

 pokračování rozvoje a rozšiřování ICT infrastruktury,  

 důraz na zavedení a rozšíření e-Governmentu a s tím spojené zefektivnění 

správního prostředí a snížení nákladů na správu státu. 

 

 

Číslo Hypotéza Výsledek 

1 Inovace v ICT mají podstatný vliv na 

rozvoj firem v České republice. 
Hypotéza č. 1 se nezamítá. 

2 Realizace inovací v ICT závisí na velikosti 

podniků. 
Hypotéza č. 2 se zamítá. 

3 Výsledek realizace inovací v ICT závisí na 

poskytnutí veřejné podpory. 
Hypotéza č. 3 se zamítá. 
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Ve střednědobém časovém horizontu by bylo vhodné provést: 

 úpravy systému školství zejména revize aktuálnosti studijních oborů – vyšší 

zaměření na IT a technické obory, matematiku, finanční gramotnost a zajištění 

lepšího financování škol,  

 změnit podporu pro PZI a zaměřit se primárně na podporu takových investic, které 

jsou spojeny s vysokou přidanou hodnotu v podobě high-tech výrobků nebo 

služeb.  

V dlouhodobém horizontu by se dále jednalo o důležité prvky spojené s fungováním státu 

jako je zkvalitnění a snížení délky soudních sporů a zvýšení právního bezpečí a 

vymahatelnosti práva, snížení korupce a celkové zvýšení státní prestiže v zahraničí pro 

investory.  
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Závěr 

Cíl práce zhodnocení vlivu ICT na ekonomický rozvoj v České republice byl splněn po 

teoretické i praktické stránce s ohledem na vypracování jednotlivých dílčích cílů 

definovaných v úvodu disertační práce. V úvodní kapitole 2 byla popsána a zpracována 

analýza současného stavu výzkumu vlivu inovací, inovačního prostředí, jednotlivých 

prvků systému a jejich vazeb s ohledem na budoucí zkoumanou oblast informačních a 

komunikačních technologií. Kapitola 3 doplnila teoretické poznatky z kapitoly 2, 

zkoumala vztah inovací v informačních a komunikačních technologií a jejich vliv na 

ekonomické prostředí. Díky předcházejícím získaným informacím byly v kapitole 4 

identifikovány a popsány jednotlivé inovační prvky. V kapitole 5 byl pomocí 

identifikovaných inovačních prvků sestrojen inovační model, který přispěl k lepšímu 

objasnění inovačního prostředí a specifik v České republice. Na základě získaných 

poznatků z výzkumu v předchozích kapitolách a z vypracované analýzy sekundárních dat 

byla vytvořena SWOT analýza České republiky a Izraele; tyto státy byly porovnány a 

zpracovány výsledky vedoucí k doporučení. Jako poslední cíl této práce bylo provést 

šetření pomocí primárních a sekundárních dat a ověřit platnost hypotéz týkajících se 

vztahů faktorů inovačního prostředí, které byly definovány díky předcházejícímu 

výzkumu. Tohoto cíle bylo také dosaženo v kapitole 6 pomocí vypracovaného 

dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno zejména na inovativní firmy z oblasti 

informačních a komunikačních technologií.  

Jedním z přínosů této práce je jedinečná komplexnost výzkumu zohledňující širokou 

literární rešerši v oblasti inovací a ICT, určení vztahů, vazeb a prvků inovačního prostředí 

a v návaznosti na to specifikace a vyběr cíle pro výzkum a bližší zkoumání. Vybrané téma 

práce je velice aktuální, neboť o dané téma se v nedávné době začala zabývat vláda České 

republiky. Při prezentaci výsledků na konferenci Hradecké ekonomické dny byl navázán 

kontakt s vládním vědeckým konzultantem, který je součástí expertního týmu pro vědu, 

výzkum a inovace vlády ČR. Tento tým má na starost rozbor ekonomicko-inovačních 

vztahů zejména v oblasti ICT, vyslání vědeckého diplomanta a navázání užší spolupráce 

s Izraelem pro získání rámcových návodů a pomoci v této oblasti. Bohužel, jak bylo 

v práci dále prokázáno, výsledky zatím nevypovídají o tom, že by stát tento stěžejní úkol 
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dostatečně podporoval, jak by bylo potřeba pro výsledný ekonomický efekt. Toto zjištění 

se projevilo nejen při analýze sekundárních dat vědeckých institucí, ale také při analýze 

primárních dat sesbíraných vlastní realizací dotazníkového šetření.  

Vypracované srovnání s Izraelem v této práci konkretizuje oblasti a prvky, které se dají 

zlepšit v rámci podpory inovačního prostředí a ekonomického růstu. Pro tento účel byl 

vypracován průzkum, který získal originální data v zájmové oblasti ICT. Prohloubení 

výsledků práce by přineslo zpracování širšího datového souboru například pro porovnání 

s daty z jiných segmentů podniků. Omezením této práce a výzkumu může být právě 

velikost vzorku dat získaného kvantitativním šetřením.  

Následný postup při rozšíření závěrů této práce by mohla být detailnější analýza dat 

z literární rešerše a ostatních dostupných zdrojů a na základě zjištěných údajů z vlastního 

výzkumu analýza specifikovaných problematických oblastí. Jednou z nich by například 

mohlo být, proč ICT firmy jsou neúspěšné v získávání dotací nebo se o ni ani nepokoušejí 

a proč státní podporu vnímají negativně na rozdíl od jiných podniků. Nebo rozšíření 

komparativní studie a výsledků, které vyplynuly vypracováním SWOT analýzy a 

například vzniku doporučení dle zkušeností z izraelského programu na podporu 

inovativních podniků Yozma nebo aktuální izraelskou podporu ICT technologie týkající 

se oboru „neuro-inovací“.  

Jak ukázaly výsledky této disertační práce, budoucnost patří právě zacílení ekonomického 

rozvoje na inovace a vědecký pokrok, z nichž je jedním z nejdůležitějších oblastí právě 

oblast informačních a komunikačních technologií. Lze předpokládat, že v příštích letech 

nastane ještě významější rozvoj v této oblasti, což se projeví v ekonomické i sociální 

oblasti. Disertační práce propojila teoretické poznatky navrženou metodikou optimalizace 

prostředí, které zkombinovala s praktickými daty a jejich analýzou pro potvrzení závěrů.  

Lze konstatovat dílčí cíle práce a celkové zadání práce jako splněné.  
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