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Inovaþní linie moderní doby I.
Innovative Streams of Modern Times I.
OndĜej Chwaszcz
Abstract
Purpose of the article This work analyzes the basic theories of innovation that influenced the
behaviour of firms in today's modern age. That provides a comprehensive analysis of the issue and
explains the situation in a way that is useful for both managers and scholars. The work at the same
time forms the foundations, on which are the newest innovations approaches formed. Without
sufficient understanding of the development of the innovative, the understanding of the current and
future innovative theories is considerably limited and can lead to misleading conclusions. The author
considers so called open innovation & disruptive innovation as the current innovative approaches
which have received the attention recently.
Methodology/methods The basic methodology of this work is based on the analysis of the individual
innovative theories using comparative analysis. Each theory is also supported in the text by case
studies.
Scientific aim The connection of theory and use case studies creates the unusual comprehensive
overview. This comprehension and inclusion of all important innovation theories of modern time is in
its entirety a unique view of the topic and opens the door for further analysis of innovation and
enterprises interaction.
Findings This area nowadays deserves an attention, because the environment, which are companies
moving is changing more rapidly. Oncoming of globalization businesses were made to pay much
more attention to their business strategies. All strategies are intended to differentiate companies from
competitors and establish them on the market – companies have to constantly innovate.
Conclusions (limits, implications etc) The work found out that the development of innovative
theories intensifies over the time. Existing theories become far more comprehensive and even new
ones are evolving. The conclusion is that further development of theories of innovation can be built
on the analysis and application of the present state and that the change of environment brings also
new approaches.
Keywords: innovation, innovation theory, radical innovation, incremental innovation, The Teece
model, Henderson-Clark model, Abernathy-Utterback model
JEL Classification: D24, L23, O31, O32, O33
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Úvod
HospodáĜský, neboli ekonomický, rĤst
se dostal do popĜedí zájmu s pĜíchodem
prĤmyslové revoluce. Ta zapoþala na pĜelomu
18. a 19 století v Anglii.1 JeštČ pĜedtím se
hospodáĜským rĤstem zabývalo nČkolik
ekonomĤ. NejznámČjší z nich – Adam Smith,
považoval hospodáĜský rĤst jako následek
zvýšených pĜíjmĤ plynoucích z obchodu a
institucionálních zmČn.2
V þasové linii po Adamu Smithovi
pĜišli ekonomové Mathus a Ricardo se svou
pesimistickou „populaþní teorií“, která ovšem
inovace nČjak opomíjí. Zásadní zmČny lze
registrovat až s pĜíchodem Rakouské školy.
ýeský rodák Alois Schumpeter3 pĜišel
s dynamickým
pĜístupem
k ekonomické
rovnováze (teorie podnikatele). Rozpoznal a
vymezil technické zmČny mnohem konkrétnČji
než jeho pĜedchĤdci. Definoval technologické
zmČny ve znaþnČ širokém smČru jako
„uskuteþĖování nových kombinací“, jež pak
vedou k ekonomickému rĤstu (Rensman,
1996).
Následný
posun
ve
vnímání
ekonomického rĤstu z makroekonomického
hlediska pĜišel s neoklasickým modelem rĤstu,
nejþastČji spojovaný s nositelem Nobelovi
ceny Robertem M. Solowem.4 Tento model se
ovšem v prĤbČhu doby také doþkal kritikĤ.
Model
nevysvČtloval
pĜíþinu
pokroku
zpĤsobeného technologickým pokrokem.5
Kritické hlasy se podaĜilo utišit teorií
endogenního rĤstu, která stojí na bodech jako
investice do lidského kapitálu, ochrana
majetkových práv, kapitálová vybavenost,
investice do VaV, odpovídající vládní politika.
Vedle tČchto makroekonomických
pĜístupĤ k technologiím a inovacím existuje i
vČtev mikroekonomická, na kterou se tato
práce zamČĜuje. Práce pĜedstavuje linii
inovaþních teorií v þasovém kontextu. Moderní
éru zde zahajuje již zmínČný Alois
Schumpeter, kterého považuji za tvĤrce
moderního ekonomického pĜístupu k inovacím.
Po Schumpeterovi práce pĜedstavuje další
inovaþní modely. V nČkterých pĜípadech je
z práce patrné, jak na sebe odlišné pojetí
inovací volnČ navazují. V jiných pĜípadech je
patrné, že vzniklo zcela odlišné pojetí inovací.
Tato linie je ukonþena zámČrnČ dĜíve a tak
neuvádí dvČ nejnovČjší inovaþní teorie.

Cílem této práce je totiž komplexní
popis inovaþních teorií moderní éry a to nejen
na teoretických základech, ale i na
pĜípadových studiích, což významnČ pĜispívá
k pochopení chování samotných firem na
trzích. Výsledný koncept má být základem pro
pochopení samotné podstaty inovací a zároveĖ
vytváĜet podklad pro jejich další rozbor.
Následující vývoj v inovaþních teoriích je totiž
v souþasné chvíli nejþastČji prezentován buć
otevĜenými þi disruptivními inovacemi a právČ
tato
práce
má
posloužit
k jejich
komplexnČjšímu pochopení.
1 Schumpeter - prĤkopník inovaþních teorií
Josef Alois Schumpeter je jednou
z nejvýznamnČjších postav ekonomie první
poloviny 20. století. Co do významu se mu
v dané dobČ vyrovnal snad jen John Maynard
Keynes. Jedineþnost Schumpetera tkví v tom,
že jeho vnímání svČta nezĤstalo ohraniþeno
pouze pohledem ekonoma. Jeho znalosti
zasahovaly do Ĝady jiných spoleþenskovČdních
disciplín.
Staþí si jen pĜipomenout životní pouĢ
této významné osobnosti, která pochází
z ýeské republiky, konkrétnČji z TĜešti na
MoravČ. Ovšem za ýecha ho považovat
nemĤžeme. Studoval ve Vídni, následnČ
v Rumunsku, pracoval jako právník v KáhiĜe.
Vyzkoušel si i roli ministra v novém
Rakousku. NáslednČ se pĜesouvá do USA, kde
pĤsobil dlouhou dobu na Harvardské
univerzitČ.6
Proþ uvádím Schumpetera hned
v úvodu kapitol, které se budou zabývat
rĤznými inovaþními teoriemi, je fakt, že jeho
jméno bývá nejþastČji spojováno s pojmem
„inovace“.
Jeho dynamický pĜístup
k inovacím a pĜedstavením nové role pro
podnikatele (inovátora)7 mĤžeme v souþasné
dobČ využít jako základní stavební kámen pĜi
obhajobČ kapitalismu.8
Jeho nejvČtší pĜíspČvek pro oblast
inovací
pochází
z knihy
„Capitalism,
Socialism and Democracy“ (1942). S touto
knihou je nejþastČji spojován pojem „kreativní
ÚstĜední
Schumpeterovská
destrukce“.9
myšlenka je ta, že proces kreativní destrukce10
zachycuje
formu
takové
konkurence
v kapitalistickém prostĜedí, která vede
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k významným zlepšením co do množství a
kvality našich životĤ (Diamond, 2004).
Jako ukázkový pĜípad kreativní
destrukce bych zde uvedl jeden názorný
pĜípad. DĜíve se k dorozumívání používal
telegram. V tuto dobu ovšem zaþal úĜadovat
schumpeterĤv podnikatel. Vstoupil na trh
s telefonem – inovací. Tato inovace zpĤsobila
destrukci na zabČhlých trzích a zrušila
krátkodobČ vytvoĜenou rovnováhu.11
Takové narušení trhĤ má následky,
které dopadají na celou spoleþnost. Firmy,
které dominovaly na telegrafních trzích, mají
velké problémy þi zanikají.12 ZamČstnanci
odcházejí. Specialisté na danou oblast se
stávají nevzdČlanou pracovní silou. Tuto chvíli
Schumpeter nazývá jako „kreativní destrukci“.
NáslednČ se zaþne ekonomika posouvat do
nové rovnováhy na vyšší úrovni.
Abych dokonþil myšlenku, musím se
ještČ vrátit k již zmiĖovanému telefonu. Tento
pĜístroj není pouze vynálezem, je inovací! Je
inovací podnikatele, který objevil mezeru na
trhu. Podíval se, a co vidČl? Složitou, nejasnou
komunikaci, kterou ovládal pouze málokdo.
Napadlo ho pĜijít na trh s nČþím lepším,
efektivnČjším a vydČlat na tom peníze. „Na
poþátku "schumpeterovské inovace" tedy není
geniální myšlenka vynálezce, ale spíše touha
po zisku, která se zaþíná zhmotĖovat

objevením mezery na trhu. Bez toho by
geniální myšlenky vynálezcĤ nebyly schopny
opustit jejich dílny a laboratoĜe. Nebo možná
že by dokonce takové geniální myšlenky
nikoho ani nenapadly - lidé pĜece obvykle
vynalézají vČci, které jsou pro nČkoho potĜebné
a užiteþné.“13
Poté co zveĜejnil své práce ohlednČ
kreativní destrukce a pojetí inovací se
Schumpeter v této oblasti zaþal zabývat
podniky a jejich schopnosti realizovat inovace.
V poþátku svého bádání vyzdvihoval malé
firmy, které díky své flexibilitČ mohly
uskuteþĖovat inovaþní procesy oproti velkým
podnikĤm. O pár let pozdČji už uznává, že
velké spoleþnosti14 s monopolním postavením
na trhu mají výhodu v uskuteþĖování inovací
(vČtší zdroje, daleko vČtší síla na trhu, než
malé podniky).15
2 PĜírĤtkové vs. radikální inovace
V této kapitolce je pĜedstaveno þlenČní inovací
na pĜírĤstkové a radikální. Toto rozdČlení je
závislé na stupni znalostí zakotvených v
každé inovaci,což vytváĜí rozdílné pĜekážky,
které náslenČ brání jejich využití v praxi
(Deward,
Dutton,
1986).
Základní
charakteristické rysy zachycuje následující
tabulka (Tabulka 1).

Tabulka 1 PĜírústkové x radikální inovace
Inovace

Podstata
Technologie,
výroba
VytváĜení
prototypu
Vývoj
obchodní pĜípad
VytvoĜení
pĜedstavy &
rozpoznání
pĜíležitosti

PĜírĤstkové
snižování nákladĤ þi obsahové
zlepšení existujících produktĤ,
služeb, nebo procesĤ

Radikální
vývoj nových obchodĤ, produktĤ
a/nebo procesĤ pĜetváĜejících
pohled na dosavadní trh

zužitkování existující technologie

výzkum nových technologií

trh pĜijímá nové technologie a až
dolaćují se nesrovnalosti v koneþné následnČ se projevuje, jak cenné
fázi konstrukce
jsou dané technologie v dotþené
oblasti
nepravidelnČ se vyskytující a
lineární a souvislý
nesouvislý
detailní plán mĤže být rozpracován obchodní model a plán se vyvíjí
na zaþátku procesu
skrz pĜevzetí základních objevĤ
objevují se sporadicky v prĤbČhu
objevují se na úvod: podstatné
životního cyklu, þasto jako
události jsou široce oþekávané
odpovČć na mezeru ve vývoji
projektu
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Klíþový hráþi

oficiální "cross-functional team"16

18

Proces, prĤbČh

oficiální "phase gate model"

Organizaþní
struktura

"cross-functional project team"
nefungující jako obchodní jednotka

Zdroje a
kompetence
(kvalifikace)

standardní alokace zdrojĤ: tým má
všechny požadované oprávnČní
vyžadované pro kompletní proces

SpoluzodpovČdnost oficiální zodpovČdnost ihned od
operaþní jednotky poþátku

neformální spojení, "Crossfunctional individuals"17
neformální "flexible model" v
poþáteþním stádiu kvĤli vysoké
nejistotČ ĺ formální v pozdČjší fázi
poté co je nejistota redukována
Projekt zaþíná VaV ĺ posouvá se
do rodící se organizace ĺ pĜechází
do cílenČ Ĝízeného projektu
organizace
kreativní získávání kompetencí a
zdrojĤ z rozdílných zdrojĤ
(interních i vnČjších)
v poþáteþním stádiu neformální ĺ
v pozdČjším formální
Zdroj: Kostelnikov, 2001

Základní rozdíl je patrný na první
pohled. PĜírĤstkové inovace jsou postaveny na
existujících znalostech a zdrojích v dotþeném
podniku. A jak napovídá již název tČchto
inovací, využívá podnik své zdroje a znalosti
k postupnému stupĖování výstupu. Na druhou
stranu radikální inovace vyžadují nové znalosti
þi zdroje.
Každá tato inovace má dopad na trh
zcela rozdílný. PĜírĤstkové inovace znamenají
mírné zmČny v produktu, þi zpĤsobu jeho
poskytování spotĜebitelĤm. Taková inovace
nezpĤsobuje zastarání konkurenþních produktĤ
a ani je nevytláþí nijak výraznČ z trhu. Co
nezvládají pĜírĤstkové inovace to je náplní
inovací radikálních, zahrnujících v sobČ
významný pokrok (skokový posun). Jejich
implementace
do
produktu
zpĤsobuje
nekonkurenceschopnost ostatních úþastníkĤ na
trhu.
Z takto definovaných rozdílĤ je možno
vyvodit, který druh inovací vyhovuje velkým
hráþĤm na trhu. Nikdo kdo má dominantní
postavení na trhu netouží po radikálních
inovacích. Takový hráþ si udržuje své
postavení a podíl pouze pĜírĤstkovými
inovacemi. Využívá svých zdrojĤ a znalostí a
s touto konkurenþní výhodou mĤže být jen
tČžko vytlaþen z trhu.
Oproti tomu nejlepší pĜíležitost, kdy
vstoupit na trh je s využitím nČjaké radikální
inovace. V takové situaci nové firmy, které
vstupují na trh, využívají þerstvČ objevené a

implementované znalosti. Také je nebrzdí
zabČhlé postupy a pĜístup stálých úþastníkĤ
trhu, kterým radikální inovaci, z dĤvodu
rigidních struktur Ĝízení, brání udržení
dominantního postavení na trhu.
Správné
pochopení
základních
charakteristik a rozdílĤ mezi evoluþními
projekty pracující s pĜírĤstkovými inovacemi
þi revoluþními projekty založenými na
radikálních inovacích pĜináší do praxe mnoho
možnosti využití.19 Správné pouþení z výše
uvedených faktĤ napomáhá pĜi výbČru
odpovídajících Ĝídících postupĤ pro rĤzné
inovaþní projekty a vytváĜí možnost pro
efektivnČjší implementaci radikálních inovací
– rychlejší prĤbČh, þastČjší výskyt, ménČ
nákladný a snižuje nejistotu (Kostelnikov,
2001).

3 Henderson - Clark model
Konkurenþní prostĜedí se v posledních
letech znaþnČ mČní. S pĜíchodem globalizace
musely zaþít obchodní organizace vČnovat
daleko vČtší pozornost svým obchodním
strategiím. ObecnČ vzato, byly požadovány
strategie pĜedstavující neustálou diferenciaci
produktu a služeb a tím získání konkurenþní
výhody – firmy musí neustále inovovat.
Požadavky na neustálou inovaci vyžadují
dobĜe
plánovaný
systém
znalostního
managementu20, jenž umožní vynikat firmČ
v technologické, obchodní þi administrativní
oblasti (díky získání nových znalostí a
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poznatkĤ). Inovace a tvorba znalostí jsou právČ
dva koncepty mající silný a vzájemnČ
závisející vztah, který nebyl þasto zkoumán.
NČkolik autorĤ zabývajících se
teoretickými modely inovací ve svých pracích
právČ kombinuje pohled na technologii a trh.
Jedná se napĜíklad o modely autorĤ Abernathy
and Clark (1985), Henderson and Clark
(1990), Tushman, Anderson, and O’Reilly
(1997), and Chandy and Tellis (1998)
(Popadiuk, Choo, 2006).
KonkrétnČji se podíváme na model od
ekonomĤ Hendersona a Clarka. Navazuji s ním
na pĜedchozí kapitolu, protože autoĜi tohoto
konceptu ihned v úvodu, v jedné ze svých

zásadních prací („Architectural innovation:
The Reconfiguration Of Existing“), hodnotí
model pĜírĤstkových a radikálních inovací za
nesprávný. Kritizují fakt, že pĜedešlý pohled
na inovace není sto vysvČtlit jak je možné, že
nČkteré pĜírĤstkové inovace mají niþivý dopad
na dĜíve dominantní firmy na trhu.21
AutoĜi tohoto konceptu zkoumali
odlišnosti mezi jednotlivými prvky produktu a
cestami, jimiž jsou integrovány do systému,
který nazvaly produktová „architektura“
(kterou definují jako inovaci mČnící skladbu
[architekturu] produktu bez toho, aby byly
mČnČny jednotlivé prvky produktu).

Tabulka 2 Henderson-Clark model

zmČnČné nezmČnČné

Spojení mezi hlavním
konceptem a
jednotlivými prvky

Základní koncept
posílené

pĜevrácené

Incremental
innovation

Modular
innovation

Architectural Radical
innovation innovation
Zdroj: Henderson, Clark, 1990, p. 11

Výše uvedená Tabulka 2 zachytává
dva druhy inovací. První druh inovací mČní
pouze základní návrh technologických
konceptĤ a druhým druhem inovací jsou ty,
které mČní pouze vztah mezi tČmito koncepty.
DĜíve se nejþastČji objevovaly „Modular
innovation“,
což
znamená
výmČnu
analogových telefonĤ za digitální. Tato zmČna
mČní základní koncept produktu, ovšem již
nemČní organizaci nutnou pro realizaci tohoto
produktu. Oproti tomu autoĜi charakterizovali
„Architectural
innovation“,
která díky
pĜestavbČ zabČhlých základních systému
dokáže novým zpĤsobem spojit existující
prvky produktu. To ovšem neznamená, že
jednotlivé
souþásti
produktu
zĤstanou
nedotþeny. „Architectural innovation“ je þasto
spuštČna právČ zmČnami urþitých þástí
produktu (velikost þi jiné parametry produktu),
které následnČ vytváĜí nové interakce a vazby
s ostatními þásti zavedeného produktu.

(Henderson & Clark, 1990). Jinými slovy
„Architectural innovation“ jsou zmČny
v subsystémech a vazbách, které jsou nutné
k dosáhnutí tČch nejvČtších výhod z menších
technologických zmČn.
Jako pĜíklad bych uvedl Hondu, která
pĜizpĤsobila svĤj obchodní model pro malé
motocykly a v USA jej zaþala radČji prodávat
skrz obchody s bicykly než pĜes obchodníky
s motorkami.
V devadesátých
letech
spoleþnost IBM nezachytila nástup osobních
poþítaþĤ.
Konkurence
rozeznala
dĜíve
pĜíležitost na trhu, zavedla „architectural“
zmČny ve svém obchodním modelu a získala
tak velký podíl na trhu, zatímco IBM utrpČla
znaþné ztráty (Lowe & Marriott, 2006).
„Architectural innovation“ mají velmi
významný dopad na konkurenceschopnost
firem. Zavedené obchodní organizace investují
velké sumy do nových inovací, s cílem
postupného
rozšiĜování
souþasných
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technologií. Ovšem ve stínu zabČhlých
produkþních procesĤ, nevČnují významnou
pozornost významu tČchto pĜírĤstkových
inovací, využitelných ke zmČnČ skladby
produktu. Oproti tČmto tradiþním firmám mají
novČ objevivší se spoleþnosti výhody. Tyto
spoleþnosti využívají efektivnČji jejich
potenciál, protože nejsou zatíženy zabČhlým
procesem a tudíž nemají takový problém
s implementací „architectural innovation“
v rámci podniku (Henderson & Clark, 1990).
Nyní shrnu charakteristické rysy všech
þtyĜ základních inovací modelu Henderson Clark modelu:
•

•

Incremental innovations – zahrnují ty
pĜípady, v kterých existující technologie je
dále posilována a rozvíjena, což vede
k relativnČ
malým
technologickým
zmČnám produktu, zatímco vazby mezi
jednotlivými prvky produktu zĤstávají
nezmČnČny.
o Za pĜíklad lze uvést zvýšení výkonu
benzínového motoru, þi návrh nového
ostĜí pro holicí strojek.
Modular innovations – se týkají tČch
pĜíkladĤ, kde existující technologie je
výraznČ zmČnČna, ale vazby mezi
jednotlivými prvky produktu zĤstávají
nezmČnČny.

Nahrazení analogového telefonu za
digitální;
elektronické
ovládání
dieselových motorĤ.
Architectural innovations – další zkoumání
existující technologie (materiál, nástroje,
výrobní procesy atd.) umožĖuje zmČny ve
skladbČ produktu (“product architecture”).
o PĜenosné kopírky, auta s pĜedním
náhonem atd.
Radical innovations – zahrnují ne moc
poþetnou skupinu pĜípadĤ, kdy se objeví
celý nový soubor vČdeckých, inženýrských
a technologických principĤ, které mČní
existující technologie a zpĤsobují pĜevrat
v kompletní skladbČ produktu. TČmito
zmČnami se otevírají nové možnosti
využití, nové trhy a dokonce i vznikají
nové oblasti prĤmyslu.
o Radar, tryskový motor, mikroprocesor
atd.
o

•

•

V rámci této kapitoly bych upozornil
ještČ na dva obdobné modely, které dokreslují
charakter této kapitoly a jejichž vznik je
datován po zveĜejnČní modelu Henderson Clark. Uvedené modely opČt doplĖují a
upĜesĖují filozofii samotných radikálních a
pĜírĤstkových inovací, která byla uvedena
v pĜedchozí kapitole. Jedná se o Tushman et al.
model (1997) a Chandy and Tellis model
(1998)23.

existující

Trh

nový

Tabulka 3 Tushman et al. model
Technologie (VaV)
pĜírĤstkové
radikální
Major product,
Architectural
service
innovation
innovation
Incremental
Major
product,
processinovation
service,
process
Zdroj: Popadiuk, Choo, 2006

Tento model klade dĤraz na znalosti
trhu a technologií. Poznatky o trhu jsou
rozdČleny na „nové“ a „existující“. Druhá
dimenze tohoto modelu se týká technologií,
zde dČlené na pĜírĤstkové a radikální.
Tabulka 3, vytvoĜena na základČ tohoto

konceptu, pĜedstavuje þtyĜi druhy inovací.
„Architectural
innovation“
zpĤsobuje
vytvoĜení nových trhĤ s pĜispČním pouze
pĜírĤstkové inovace (malé kopírky spoleþnosti
Canon, pĜesné rádio spoleþnosti Sony). U
„Incremental product, service, process“ se stále
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jedná o stejné trhy založených na
pĜírĤstkových technologických inovacích. ýást
„Major product, service innovation“ se týká
radikálních zmČn v technologii a na základČ
takových zmČn i vytvoĜení nových trhĤ (DOS
ĺ Windows, analogické ĺ digitální).

Poslední þást tohoto procesu pĜedstavuje oddíl
„Major process innovation“, což znamená
radikální zmČny v technologii. Na druhou
stranu trh pĜes tyto zmČny zĤstává zachován
(Popadiuk & Choo, 2006).

Tabulka 4 Chandy and Tellis model

Low

Incremental
innovation

Market
breakthrough

High

Newness of
technology

Customer need fulfillment
per dollar
Low
High

Technological
breakthrough

Radical
innovation
Zdroj: Popadiuk, Choo, 2006

V tomto modelu (Tabulka 4) autoĜi
opČt vycházejí ze dvou základních dimenzí pro
inovace - technologie a trh. První dimenze
urþuje rozsah, který uvádí, jak zmČnČná
technologie souvisí s novou þi rozdílnou
produkcí oproti pĜedchozí technologii. Druhá
dimenze udává rozsah, ve kterém nový produkt
splĖuje klíþové požadavky zákazníka oproti
pĤvodnímu modelu. Kombinace tČchto dvou
dimenzí vede ke þtyĜem druhĤm produktovým
inovacím. „Incremental innovation“ nastává
tehdy, kdy frekvence technologických novinek
je nízká a potĜeba uspokojení potĜeb
spotĜebitele (na jednotku mČny) je nízká.
Když
frekvence
technologických
novinek zĤstává nízká, ale zákazník má
vysokou potĜebu uspokojení potĜeb vzniká na
trhu mezera „Market breakthrough“. Jestliže
frekvence technologických novinek je vysoká
a uspokojení potĜeb zákazníka (na jednotku
mČny) je nízká dostáváme se v tomto modelu
do políþka „Technological breakthrough“.
Poslední pole se týká radikálních inovací. Ty
jsou pĜiĜazeny kombinaci vysoké frekvence
novinek a zároveĖ vysoké potĜebČ zákazníkĤ
po naplnČní potĜeb (Popadiuk & Choo, 2006).

4 S-kĜivky
Ekonomika a ekonomické subjekty se
pohubují v urþitých cyklech. Stejnou situaci je
možno chápat i z pohledu jednotlivých
firemních nabídek produktĤ a postupĤ, kterými
se jednotlivé tržní subjekty prezentují. ZpĤsob
pĜijímaní nových technologií (obvykle
charakterizované díky S-kĜivkám) nám
pomáhá vysvČtlit, jak nové inovace fungují. Na
poþátku je nČjaký nápad, který je následnČ
zaveden,
implementován
do
obchodu.
V úvodní þásti kĜivky pĜichází firma s nČjakým
novým, ještČ nerozvinutým produktem. Na
trhu je v tuto chvíli minimální poþet subjektĤ,
akceptujících tuto nabídku. NáslednČ se
pĜesouváme v kĜivce do fáze prudkého rĤstu.
V tuto chvíli je produkt akceptován vČtšinou
zákazníkĤ na trhu. Firma se v této fázi musí
zamČĜit na uspokojování zákazníkĤ, souvislé
zlepšování produktu a stále sledovat a držet
krok s konkurencí. Na vrcholu životního cyklu
je potĜeba zajistit dostateþný tržní podíl a
realizovat významné úspory z rozsahu (Kaisen,
2008). Což je znátornČno v Grafu 1:
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Zdroj: Millis, M. G. (pĜejato z „Attacker´s Advantage“ – Foster, R. 1986; vlastní úpravy)
Graf 1 S-kĜivky

Z pĜedešlého grafu lze rozpoznat, že
inovaþní proces není lineární. MĤžeme jej dČlit
do þtyĜ stádií – dohromady þasto vytváĜejících
tvar s-kĜivky. Na ose x je zachycena míra
snahy po dosáhnutí co nejlepšího obchodního
využití produktu (mČĜeno þasto jako celkové
výdaje na VaV, poþet osob vČnujících se této
oblasti atd.). Protože snaha o zmČnu zabere
urþitý þas, bývá nČkdy u konstrukce s-kĜivky
na ose x nČkdy využívána jednotka þasu
(Voyer & Ryan, 1994). Oproti tomu osa y
pĜedstavuje míru technických parametrĤ
produktu (mČĜeno þasto mírou prodeje þi
mírou technologických zmČn produktu).
V prvním stádiu inovaþního procesu se
pouhá myšlenka transformuje do pĜijatelného,
využitelného modelu. Takováto pĜemČna
myšlenky na nČjaký prototyp je velice
nákladná a riskantní záležitost. V této chvíli se
nacházíme na zaþátku s-kĜivky, jedná se o
ploché dno na zaþátku kĜivky. MĤžeme zde
mluvit o obecném pravidlu, které uvádí
pĜíklad: jestliže jsou náklady na nápad rovny 1
dolaru, tak konstrukþní plán pĜijde na 10
dolarĤ a samotná výroba na 100 dolarĤ.24
Druhá fáze nastává ve chvíli, kdy je
produkt prezentován trhu. Pokud je produkt
úspČšný, zaþínají se vložené prostĜedky vracet
a produkt se zaþíná pohybovat vzestupnČ po s-

kĜivce. První a druhá fáze se mĤže snadno
pĜekrývat. Produkt je þasto potĜeba doladit,
aby vyhovoval požadavkĤm zákazníkĤ. Proto
je v druhé fázi nutno udržet vazbu na
pĜedchozí akce v rámci vývoje produktu.
TĜetí fáze zachytává strmou þást skĜivky. Produkt je v tuto chvíli již trhem pĜijat
a pĜíjmy z tohoto produktu plynou bez vČtšího
úsilí. Jestliže se produkt dostane do této fáze,
tak bývá usuzováno, že veškeré náklady na
realizaci produktu jsou pokryty. Poslední fáze
nastává po nasycení trhu þi vyþerpání možností
pro technologické zlepšování produktu.
Produkce se snižuje þi klesá. Na této úrovni je
již velice nároþné dosahovat jakéhokoliv
zvýšení produkce. V tuto chvíli þasto pĜichází
nový, zcela odlišný produkt, který dokáže
efektivnČji pokrývat stejné potĜeby zákazníkĤ
(Voyer & Ryan, 1994). V takovém pĜípadČ se
objevuje nová s-kĜivka, která nahrazuje tu
stávající, a všechny dĜívČjší kroky se opakují.
Jako jednoduchý pĜípad tČchto zmČn
v þase (pĜeskoky na jiné s-kĜivky) uvedu na
pĜíkladu trhu s psacími stroji. Nástup
manuálních psacích strojĤ byl ve své dobČ
nČþím pĜevratným. Potom se objevila
spoleþnost mimo tento trh. Byla to spoleþnost
IBM, která nahradila manuální technologii,
novým elektrickým psacím strojem. Následné
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využití poþáteþní poþítaþové technologie,
udČlalo z tČchto strojĤ zastaralé produkty.
V souþasné dobČ nástup osobních poþítaþĤ,
spoleþnČ s Microsoft Word a tiskárnami
pĜedstavuje poslední s-kĜivku (Kaplan 2007).

David Teece vychází ve svém modelu
ze dvou faktorĤ – napodobitelnost a dodateþné
výhody25 – a prezentuje jejich významný vliv
na rozdČlení zisku plynoucího z inovace
(Tabulka 5). Napodobitelnost pĜedstavuje, jak
snadno
mĤže
konkurence
kopírovat
technologii þi proces stojící za realizací
inovace. Proti napodobování se mĤže
spoleþnost bránit. Je zde mnoho zpĤsobĤ,
napĜíklad práva duševního vlastnictví, skryté
znalosti26, zabČhlé režimy uvnitĜ spoleþnosti.
Dodateþné výhody jsou také dĤležité. Zahrnují
jakékoliv aktivity, které navazují na samotnou
inovaci. PatĜí sem distribuþní kanály, reputace,
marketingové
schopnosti,
strategické
seskupení, vztah se zákazníky, licencování a
mnohé další.27

5 The Teece model
Inovaþní proces v sobČ skrývá daleko
více, než pouhé objevy nových produktĤ þi
cest. Objevy sice þasto stojí za novými
myšlenkami, procesy þi produkty. Ovšem
inovace pĜesahují hranice objevĤ. Aby byla
inovace inovací, je potĜeba tyto objevy uvést
do praxe. Základním cílem je tudíž najít
efektivní zpĤsob využití objevĤ tak, aby mČly
pozitivní pĜínos pro inovující subjekt.




Nízké

($)

IV

($$$)

Vynálezce (první iniciátor)
vydČlává peníze

Obtížné vydČlávání penČz

II
Majitelé dodateþných výhod
vydČlávají peníze

(-$)




III

Podnik, který má oboje. Nápady
i dodateþné výhody, díky kterým
má silné postavení pĜi vyjednávání
na trhu.
I

Vysoké

Napodobitelnost inovací nebo kvality

Tabulka 5 The Teece model

($$)

VolnČ dostupné nebo
bezvýznamné

PevnČ držené a podstatné

Dodateþné výhody

Zdroj: Afuah, 2009, p. 125; vlastní úpravy

Pojćme se podívat blíže na
charakteristiku jednotlivých kvadrantĤ, tak jak
jsou prezentovány v knize Allana Afuaha
„Strategic Innovation“ (2009). Jestliže je
napodobitelnou nápadĤ þi objevĤ vysoká a
dosažení dodateþných výhod je lehce
dostupné, je pro tvĤrce inovace obtížné
vydČlávat peníze. V takovéto situaci se
nacházíme v kvadrantu I. Tato situace je
zpĤsobena tím, že konkurence dokáže lehce
pĜevzít novou inovaci a z dĤvodu lehce
dostupných doplĖkových služeb proniká na
trh. Jako pĜíklad je uvádČn prodej džínĤ na
internetu. Nový styl prodávaných džínĤ je

velice snadné okopírovat a prodávat na
internetu. Z tohoto dĤvodu není možné udržet
dlouhodobé výnosy z jakékoliv þinnosti
v tomto kvadrantu.
V druhém kvadrantu je sice inovace
snadno napodobitelná, ale odateþné výhody
zde hrají významnou roli a jsou omezené.
Majitelé tČchto výhod, doplĖkových služeb
jsou ti, kteĜí budou vydČlávat peníze.
Konkurence totiž snadno zabuduje do svých
interních procesĤ inovaci, na druhou stranu již
nedosáhne na klíþové dodateþné výhody.
Krásným pĜíklad je pĜedstaven na dietní þi
bezkofeinové kole. S tČmito inovacemi pĜišla
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R.C.Cola. Jenže oba dva objevy potĜebují
reklamní známku, místo v regálech, marketing,
distribuþní kanály, které jsou podstatné na trhu
nealkoholických nápoj k vydČlávání penČz.
Jenže tyto dodateþné výhody pevnČ drží
spoleþnosti Coca-cola a Pepsi, která také na
tČchto dvou inovací nejvíce vydČlaly.
Pokud možnost napodobování inovací
je malá a doplĖkové výhody jsou podstatné a
omezené mohou nastat dvČ možnosti
v kvadrantu III. Pokud má tvĤrce inovace také
doplĖkové výhody, potom získá mnoho penČz
z inovace. Patenty farmaceutických produktĤ
v USA jsou pČkným pĜíkladem, protože jejich
ochrana duševního vlastnictví omezuje
napodobitelnost
a
doplĖkové
aktivity
zahrnující napĜíklad tržní sílu a možnost
realizace klinických testĤ nejsou snadno
dosažitelné. Pokud je firma s doplĖkovými
výhodami rozdílná od tvĤrce inovace, pak oba
subjekty mohou vydČlávat peníze. To ovšem
za pĜedpokladu, že budou spolupracovat.28
Poslední kvadrant (IV) zachytává
situaci, kdy napodobitelnost inovace je
obtížná, ale dodateþné výhody jsou volnČ
dostupné a v tržním modelu nepodstatné.
V takovém pĜípadČ tvĤrce inovace stále
získává peníze. ýasto se uvádí software, který
je chránČn autorským právem a je prodáván

Obrázek 1 Technology Ramp-Up Simulator

pĜes internet. Autorská práva chrání proti
imitacím a internet, pĜedstavující hlavního
distributora, je vĜele pĜijímaným prostĜedkem
distribuþních spoleþností a co se týþe ostatních
dodateþných výhod, tak ty zde hrají minimální
roli pro svou snadnou dostupnost a lehkou
využitelnost.
6 Abernathy - Utterback Model
Technologické inovace v posledních
letech pĜedstavují rozhodující díl ve skládaþce
zvané ekonomický rĤst. Od poþátku 18. století,
kdy byl využit parní stroj ve výrobČ, byl
zaznamenán obrovský nárĤst ve standardu
životní úrovnČ. Bez technologických inovací
by tento rĤst nebyl možný. Tento fakt
pĜehlednČ
zachycují
svČtoznámé
makroekonomické
ekonomické
modely
(Solow, Romer).
PĜesto
zĤstává
v dynamických
modelech hodnČ oblastí ne pĜíliš pĜesnČ
specifikováno. „Existující modely jsou pĜíliš
všeobecné a nerozdČlují inovaci produktĤ a
procesĤ. Je zde znaþná poptávka po
dynamických
inovaþních
modelech
k zobrazení kauzálních vztahĤ na firemní a
prĤmyslové úrovni a následnČ pak s jejich
pĜispČním porozumČt tomu, jak efektivnČ Ĝídit
inovace“.29

Zdroj: Anderson Jr.,Joglekar, 1996
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Obrázek 1 prezentuje souhrnný model,
nazývaný „Technolgy Ramp-Up Simulator“.
„Kompletní popis a rozbor tohoto modelu je
dostupný u autorĤ Anderson a Joglekar (1995).
V tomto modelu dva nové pružné systémy
formují dynamiþnost inovací a technologické
infrastruktury. Tyto systémy jsou sjednoceny s
„klasickým“ systémem dynamického modulu
pro tržní chování, kapacit, produkce a investic.
Inovaþní modul je založen na modelu
„Abernathy-Utterback“ (1994)30 popisujícím
inovace produktu a procesu a na práci Von
Hippela (1988)31 zamČĜené na inovace.“32
Aby byla udržena linie inovaþního
vývoje, je v tomto pĜípadČ nutné pĜedstavit
model Abernathy-Utterback, který je v mnoha
ohledech jedineþný. Model pĜedstavuje
jednoznaþné pojítko mezi technologickými
inovacemi na jedné stranČ a organizaþní
strategií a strukturou na stranČ druhé. Oproti
jiným modelĤm navíc popisuje, jak se vyvíjí
inovace produktu a procesu v prĤbČhu
životního cyklu výrobní þi obchodní jednotky.
Navíc tento model prezentuje, jak se
konkurenþní strategie, produkþní možnosti a
organizaþní struktura pĜetváĜí v prĤbČhu
vývoje tohoto životního cyklu.
Model Abernathy-Utterbeck v sobČ
obsahuje dva základní modely, týkající se
vývoje procesu a produktu. Proces týkající se
produkce zahrnuje pracovní sílu, specifikaci
þinností, materiálové vstupy, vybavení
podniku, informaþní toky aj.
Základní
podstatou inovace procesĤ je vytvoĜení co
nejefektivnČjšího
výstupu
podniku,
v kterékoliv etapČ vývoje produktu. Abernathy
a Utterback popisují ve své významné práci „A
Dynamic Model of Process and Product
Innovation“ (1975) tĜi základní stádia vývoje
procesĤ.
První
z nich
se
nazývá
Nekoordinovaný (Uncoordinated). Týká se
poþáteþního stádia procesu i produktu:
•
•
•
•

Velká míra zmČn u produktu i procesu.
Konkurence se mezi sebou výraznČ
odlišuje.
UtváĜení
procesu
je
znaþnČ
nestandardizované.
V tomto stádiu je proces nestabilní –
systém je „organický“ a snadno reaguje na

zmČny okolí33 (z dĤvodu této volnosti musí
být proces také neefektivní).
Druhé stádium je nazvané Segmentové
(Segmental). V tuto chvíli se prĤmysl již
znaþnČ rozvinul a u produktĤ, které zahrnuje,
zaþíná hrát významnou roli cenová
konkurence.
•

•
•
•

Produkþní systém je navržen co
nejefektivnČji,
zároveĖ
se
stává
mechanickým a nepružným.
Úkoly
jsou
více
specifikovány,
kontrolovány.
Každý
úþastník
procesu
získává
odpovČdnost za urþitou þást procesu.
Produkþní systém se snaží o to, aby se stal
dokonale
propracovaným,
automatizovaným
a
jasnČ
kontrolovatelným systémem. V tuto chvíli,
nČkteré dílþí procesy dosáhly této úrovnČ,
jiné ovšem do tohoto stádia zatím stále
smČĜují.

Poslední stádium je Systematické
(Systematic). V této fázi je proces již vysoce
rozvinutý a komplexní. Jakýkoliv zásah do
procesu je velice nároþný.
•

•

Ucelený proces je velice nároþný na
zmČnu (minimální zmČna vyvolává tlaky
na zmČnu procesu i produktu).
Proces se pĜetváĜí velmi pozvolnČ – za
vČtší zmČnou stojí vývoj nových
technologií þi razantní zmČny na trhu.

PĜedstavil jsem tĜi základní stádia
vývoje procesu, jak je uvedli Utterback a
Abernathy (1975). Jednotlivé stádium vývoje
odpovídá prĤbČhu výrobního procesu a každý
definovaný
stupeĖ
vývoje
má
své
charakteristické rysy uvedené výše. Jak se
výrobní proces posouvá v þase, stává se þím
dál více kapitálovČ nároþnČjším. Produktivita
práce stoupá díky specializaci (roste poþet
pracovních úsekĤ), tok materiálu v rámci
procesu se zefektivĖuje a podoba výrobku se
standardizuje. Nyní je potĜeba pĜesnČ definovat
model vývoje produktu. ZmČny, které vývoj
produktu zaznamenává lze spojit s výše
uvedenými charakteristikami vývoje procesu.
Utterback a Abernathy ve své práci
(1975) spojily tyto dva procesy dohromady.
Tento nápad je významný v tom, že
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zpracovává dva rĤznorodé pohledy najednou.
Jedná se o charakteristický pĜístup k inovacím
firem v urþitém odvČtví v urþitém þasovém
bČhu a mezi firmami využívající rĤznou
konkurenþní strategii v prĤbČhu doby. Takže
firma mĤže jednou usilovat o to, aby jako
první pĜedstavila zdokonalený produkt
(performance-maximizing),
nebo
mĤže
sledovat jiné inovátory a zatím se pĜipravovat
na rychlou adaptaci a následné pĜedstavení
nových variací produktu (sales-maximizing),
nebo vstoupit na trh v pozdČjší fázi životního
cyklu produktu s jednodušší a málo nákladnou
variantou (cost-minimizing).34
Konkurenþní strategie Performancemaximizing bývá využívána v zaþátcích
životního cyklu produktu. Trh není kompaktní
a firmy se tento trh snaží pĜijít s jedineþným
produktem, který by využili k naplnČní potĜeb
zákazníkĤ a tak by obsadily tento trh. Mimo to
inovaþní firmy þelí znaþnému riziku. Neznají
trh, na který hodlají vstoupit a tak informaci
získávají z vnČjších zdrojĤ, výsledek mĤže být
ten, že nebudou sto naplnit požadavky
zákazníkĤ. V tuto chvíli je v dané oblasti
soustĜedČno jen pár nevelkých firem. Jedná se
o nové subjekty þi subjekty již zavedených
podnikĤ, které se pokouší prosadit na nových
trzích.
Vývoj produktu i procesu v této
úvodní fázi odpovídá dĜíve zmínČnému
Uncoordinated state.
•
•
•

Trh je tČžce definovatelný
Produkt je nestandardní.
Výrobní proces je v poþátcích.

Klíþový bod ve využití inovace je
pochopení pĜíslušných požadavkĤ po produktu,
spíše než nových vČdeckých výsledkĤ þi
pokroþilé technologie.35

Další strategie se v originále nazývá
Sales-maximizing. V tuto chvíli výrobci i
spotĜebitelé pohybující se na trhu mají urþité
zkušenosti. Konkurující firmy diferencují své
produkty a nČkteré z nich zaþínají na trhu
dominovat. Inovace þastČji mČní podobu
výrobku, než samotný produkt a možnosti jeho
využití. Nejistota na trhu poklesla a zvýšená
diferenciace produktu vede k širšímu využití
nové technologie. Výsledek se pak nejþastČji
projeví v rĤznorodosti produktu a rozšíĜení
trhu o nové komponenty.
„Toto stádium inovace produktu
znaþnČ odpovídá „segmental stage“ vývoje
procesu. ZmČny v procesu budou velice
stimulovány neustále rostoucí poptávkou po
produktu a tento jev mĤže smČĜovat ke
zlomové inovaci, která bude skládat z nových
organizaþních metod þi samotného nového
produktu.“36
Poslední strategie je tzv.: „Costminimizing“ a vyznaþuje se tČmito body:
•
•

•
•

Sjednocuje se podoba produktu
Produkt zaþíná být standardizovaný, stejnČ
jako samotný výrobní proces (z tohoto
dĤvodu se konkurenþní boj pĜesouvá
k cenČ).
Trh zaþíná být oligopolní
Snaha minimalizovat náklady, mĤže vést
k pĜesunu produkþních jednotek za
levnČjšími výrobními faktory mimo stát.

Protože investice do procesu realizace
produktu jsou v této fázi znaþné a zároveĖ
existuje závislost mezi zmČnami produktu a
procesu, tak se dá oþekávat, že inovace
produktu i procesu budou pĜírĤstkového Ĝádu.
Vztah, který existuje mezi stádii vývoje
produktu a inovacemi nejlépe charakterizuje
následný Graf 2.
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Zdroj: Utterback & Abernathy, 1975, p. 645; vlastní úpravy
Graf 2 Abernathy - Utterback Model

pĜedstavuje jej, jako zakladete moderního
pĜístupu k inovacím. NáslednČ se zabírá
základním rozdČlením inovací na radikální a
pĜírĤstkové. Což se posléze ukazuje jako
nedostateþné þlenČní, které nedokáže vysvČtlit
veškeré události, které ve spojení s inovacemi
nastávají.
Posléze se práce zabývá dalšími
pĜístupy k inovacím, tak jak se v prĤbČhu þasu
objevovaly. Výsledek je ten, že práce vytvoĜila
kompletní teoretický rámec vývoje inovací,
který zajišĢuje orientaci v problematice a na
jehož základČ je možné odvozovat soudobé
chování firem na trzích. Práce dále vytváĜí
podklad, na kterém stojí hlavní, soudobé
inovaþní pĜístupy – otevĜené a disruptivní
inovace. Komplexní pochopení tČchto inovací,
bez kontextu pĜedchozího vývoje, je
vylouþeno. Proto bylo nutné vytvoĜit toto
ucelené pojetí inovaþních pĜístupĤ v moderní
éĜe. JedinČ tak, lze pokraþovat v rozboru
disruptivních a otevĜených inovací.

Na vertikální ose je zachycená míra
inovací a zároveĖ na horizontální ose jsou
vyobrazena období vývoje produktu a procesu.
Z výše pĜedstavené ideje autorĤ tohoto modelu
tak vyplývá, že pokrok ve vývoji produktu i
procesu je systematický a hladký v závislosti
na zvyšování prodeje a standardizaci.37 SvĤj
model autoĜi testovali na datech ze studie
Mayerse a Marquise (1969). Jednalo se o
soubor 567 komerþnČ úspČšných inovací
(z pČti oblastí prĤmyslu a 120 firem) a
potvrdili tak své pĤvodní hypotézy.38
ZávČr
PĜístup
k inovacím
zaznamenal
v poslední dobČ obrovský rozmach. Nestalo se
tak náhodou, inovace totiž zaþaly hrát
významnou roli v podnikání. V souþasné dobČ
pokud chce být firma konkurenceschopná, tak
musí využívat inovací. V prĤbČhu moderní
doby bylo zaznamenáno mnoho pĜístupĤ
k inovacím a ty nejvýznamnČjší zachycuje
právČ tato práce. Popis zahrnuje Schumpetera a
Poznámky
1

Hlavní dĤvod, proþ PR vznikla právČ v Anglii, byl
v tom, že právČ tato zemČ mČla nejvyspČlejší
ekonomický a právní systém a nemČla významné
obchodní bariéry.
2
PozdČji se doþkal kritiky za to, že nerozeznal
podstatu technologické revoluce, která zaþala probíhat
v osmdesátých letech 18. stol. (Caton, 1985)

.
A. Schumpeter bývá þasto Ĝazen do Rakouské školy.
Jeho koĜeny jsou spojeny s Böhm-Bawerkem, ovšem
nepracoval s metodami Rakouské školy a na rozdíl od
nich nezavrhoval matematické metody.
4
V SolowovČ modelu se nachází jediný faktor –
technický faktor, který dokáže ve stálém stavu
zvyšovat produkt na reálného pracovníka. Ve svém
3
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þlánku z roku 1957 „Technické zmČny a agregátní
produkþní funkce“ mimo jiné provedl empirickou
analýzu. Z té vyplynulo, že pro ekonomický rĤst
v období 1909 – 1949 nebyla rozhodující práce a
kapitál, ale technický pokrok, kterému pĜipsal 87,5 %
celkové ekonomického rĤstu. (Biografie: Robert M
Solow, 2007)
5
Základní problém je v samotném technologickém
pokroku. Solow ho totiž ve svém modelu chápe jako
exogenní. Technologický pokrok se zde bere z
vnČjšku modelu.
6
Klaus, V. (2000) Schumpeter po pĤl století a náš
dnešek. Projevy a vystoupení [online]
7
Pohled na podnikatele jako „inovátora“ znaþnČ
ovlivnil Rakouskou školu. Schumpeter þasto bývá
pĜiĜazován mezi zastánce této školy, což ovšem
nemĤžeme považovat za pravdu. Na jedné stranČ byl
ve stínu této školy vychován a pĜijal velkou þást jejich
koĜenĤ, ovšem jeho rozsah vnímání svČta byl daleko
širší. V dané dobČ þasto probíraný „spor o metodu“
nebyl pro Schumpetera, žádným problémem. Pro nČj
se jednalo o dva podstatné pohledy na ekonomii, které
se vzájemnČ doplĖují.
8
Ovšem když vezmeme v potaz pĜednášku, kterou si
pĜipravoval den pĜed svou smrtí „The March into
Socialism“, vyjadĜuje se v tom duchu, že pĜi
zachování smČru vývoje dané doby, by se
kapitalismus sám zniþil a byl by nejspíše nahrazen
centralistickým socialismem (Klaus, 2000). Zajímavé
by bylo zjištČní, jak by nahlížel na souþasnou situaci,
kdy vlády v dobČ krize vstupují do podnikĤ, poskytují
soukromým subjektĤm horentní sumy penČz a hovoĜí
o zavedení protekcionistických opatĜení.
9
Ovšem nebylo správné pĜipisovat pojem kreativní
destrukce právČ Schumpeterovi, aþkoliv mu bývá
všeobecnČ pĜipisován a þasto spojován s ním a jeho
prací. Základní myšlenka, pokud ne pĜesný pojem, je
k nalezení v pracích dĜívČjších myslitelĤ jako Mikhail
Bakunin, Friedrich Nietszche, Werner Sombart a u
nejvíce dĤležitého Karla Marxe.
10
„The fundamental impulse that sets and keeps the
capitalist engine in motion comes from the new
consumers, goods, the new methods of production or
transportation, the new markets, the new forms of
industrial organization… [This process] incessantly
revolutionizes the economics structure from within
incessantly destroying the old, incessantly creating a
new one. This process of Creative destruction is the
essential fact about capitalism. “ (Schumpeter, 1942,
p. 83)
11
„KrátkodobČ“ – z toho dĤvodu, že i telegram dĜíve
narušil trh pošty þi jiného zpĤsobu komunikace na
dálku.
12
Mohou konþit celé odvČtví. Firma, která mČla ještČ
nedávno monopol a mČla obrovské zisky, musí
najednou ukonþit þinnost.
13
Holman, 2002

14

SchumpetrĤv pojem „big-is-better“. Tvrdí, že velká
monopolistická firma je nejvíce schopná a má nejvČtší
pĜedpoklady k vytvoĜení „pĜeskakující“ (posouvající
na vyšší úroveĖ) inovaci (Diamond, 2006)
15
Na neštČstí Schumpeter své teorie více
nerozpracoval, tato oblast nebyla ve stĜedu jeho
zájmu. Jeho názory ohlednČ inovací a velikosti
podniku se bohužel nezakládají na empirických
základech. Ovšem jak pozdČji uvidíme, velikost
podniku hrála a bude hrát v inovaþním procesu vždy
význaþnou roli.
16
„Cross-functional team“ je skupina zamČstnancĤ
jednoho podniku z rĤzných provozních oblastí
organizace - výzkum, výroba, marketing, finance atd.
Tito lidé se spoleþnČ zamČĜí na jeden cíl a pracují jako
tým na zefektivnČní spolupráce a zavedení inovací
skrz oddČlení a také mohou Ĝešit problémy, jenž
zasahují hranice firemních oddČlení.
Takto vytvoĜené týmy pak mají komplexní pohled na
problém. Obsahují širokou paletu názorĤ, pracovníky
s rĤznými dovednostmi a pohledy na problém. Je na
nČ nazíráno jako na prostĜedek využitelný k Ĝízení
spoleþenské spolupráce a urþitý koncept kreativity.
ýasto bývají ustanoveny k návrhu a vývoji nových
produktĤ; výbČru a implementaci nových technologií
v rámci celého podniku; ke zlepšení "service-profit
chain" (jedná se o pozorování a porovnávání, které
stanovuje vztah mezi politikou podniku, spokojeností
zamČstnancĤ, vytváĜením hodnoty, vČrností zákazníkĤ
a ziskovosti); ke kontrole produkþních nákladĤ.
(Kostelnikov, V. 2001)
17
V tomto pĜípadČ bych se pokusil vysvČtlit crossfunctional individuals s pomocí dvou citátĤ. Oba jsou
z knihy Paula Sloaneho (2006, str. 57). "The simple
secret of my genius is that I created something new
out of ideas and inventions of others" - Henry Ford. V
druhém pĜípadČ bych citoval samotného autora: "Most
great ideas are really combinations of other ideas."
Radikální inovace nejsou plánovanou akcí. Nemusí se
jednat ani o novou vČc. Radikální inovace je
výsledkem jedince, který dokáže vidČt to co si vČtšina
lidí dĜív nevšimnula a uvést to do produktivní praxe.
18
Jedná se o základní model skládající se z nČkolika
postupných krokĤ. Je složen z nČkolika fází a mezi
každou fází je brána, jak nám název modelu napovídá
(gate) a u té se vždy projekt hodnotí a usmČrĖuje,
podporuje þi ukonþuje. Každý model mĤže mít své
vlastní þásti (napĜ. objev, požadavek, funkþnost,
návrh, konstrukce, pĜezkoumání…). Má mnoho
nevýhod – pomalost, zúžený pohled hodnotitelĤ,
brzké ukonþování projektĤ, pĜedem daná kritéria pro
hodnocení.
19
Doktor
Wonglimpiyarat se ve své práci
„Convergence for innovation“ (2007) zamČĜil na to,
jaký dopad mají technologické zmČny v urþitých
oblastech prĤmyslu. Následující tabulka napĜíklad
zachycuje oblast výroby lékĤ. Uvádí, že inovace
v této oblasti jsou spojeny s nástupem moderní
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biotechnologie. Výsledek jeho analýzy je následující
tabulka, která zachycuje úroveĖ technologických

zmČn v biofarmaceutickém prĤmyslu.

Tabulka 7 Technologické zmČny v biofarmaceutickém prĤmyslu
Zorný úhel

PrĤmyslová
úroveĖ
Technologická
úroveĖ
Inovaþní
úroveĖ

Dotþené oblasti
Farmaceutický
prĤmysl, potravináĜský
prĤmysl, zemČdČlský
prĤmysl, chemický
prĤmysl
Farmakologie,
biochemie, molekulární
biologie
TradiþnČ používané
léky k léþbČ, tradiþní
lékaĜství

StupeĖ
technologické
zmČny
PĜírĤstkový

Radikální

Zdroj: Wonglimpiyarat, 2007, p. 9
20

K bližšímu porozumČní doporuþuji knihu „The
Strategic Management of Intellectual Capital and
Organizational Knowledge“, editovanou autory
Chun Wei Choo a Nick Bontis
21
Využívají k tomu pĜíkladĤ z þlánku ekonoma
Kim B. Clarka z roku 1987 (Managing technology
in international competition: The case of product
development in response to foreign entry).
NapĜíklad firma Xerox, která byla u zrodu
kopírovacích pĜístrojĤ v sedmdesátých letech, þelila
konkurenci, která zaþala nabízet menší a
spolehlivČjší kopírky. Tyto nové produkty
vyžadovaly málo vČdeckých a inženýrských
schopností. Navzdory tomu, že firma Xerox
objevila základní technologii a mČla obrovské
zkušenosti z tohoto odvČtví, trvalo této spoleþnosti
osm let plných neúspČchĤ, než se jí podaĜilo pĜijít
na trh s konkurenþním produktem. BČhem tohoto
období pĜišla o polovinu svého trhu a utrpČla velké
finanþní ztráty.
Jiný, ještČ zajímavČjší pĜípad popisuje spoleþnost
RCA, která v padesátých letech zkonstruovala díky
svému výzkumu a vývoji pĜenosné tranzistorové
rádio. Jenže RCA následnČ pĜestala mít zájem
zdokonalovat tuto technologii. NáslednČ se objevila
firma Sony. V té dobČ nevelká spoleþnost vstoupila
na trh USA se svým malým rádiem. Ihned uspČla a
s trochu vylepšeným modelem získávala znaþné
podíly trhu. Ironií je ten fakt, že rádia spoleþnosti
Sony ještČ dlouhou dobu byly vyrábČny
s technologií licencovanou od RCA.
V návaznosti na tyto dva pĜípady upozornil, že
firmy Xerox a RCA byly vystaveny právČ tzv.
architecture innovation. Tento druh inovací zrušil
užiteþnost architektonických znalostí firmy, ale na
druhou stranu tato inovace neovlivnila znalosti o
jednotlivých prvcích produktu.

22

Henderson & Clark, 1990, pp. 10-13. (Bozdogan,
Deyst, Hoult, Lucas, 1998)
23
Následující
modely
vycházejí
z práce
„Innovation and knowledge creation: How are
these concepts related?“ od autorĤ Popadiuk a
Choo (2006)
24
Voyer, Ryan, 1994. p. 9
25
V originále: Imitability and complementary
assets
26
V originále: tacit knowledge (Unwritten,
unspoken, and hidden vast storehouse of knowledge
held by practically every normal human being,
based on his or her emotion, experiences, insights,
intuition, observations and internalized information.
Tacit knowledge is integral to the entirely of a
person´s consciousness, is acquired largely through
association with other people, and requires joint or
shared activities to be imparted from on to another.
Like the submerged part of an iceberg it constitutes
the bulk of what one knows, and forms underlying
framework that makes explicit knowledge possible.
Concept of tacit knowledge was introduced by the
Hungarian philosopher-chemist Michael Polanyi
(1891-1976) in his book „The Tacit Dimension“.
(BusinessDictionary.com [citace] Dostupné z
WWW:
http://www.businessdictionary.com/definition/tacitknowledge.html)
27
OPPapers.com. Teece Model Of Innovation.
[online]
[cit.
2010-02-24]
Dostupné
z
http://www.oppapers.com/essays/Teece-ModelInnovation/162022
28
V pĜípadČ že firmy spolupracovat nebudou, tak
Allen Afuah vtipnČ a bez vČtší nadsázky uvádí fakt,
že všechny peníze vydČlají jejich právníci.
29
Anderson Jr., E.G., Joglekar, N.R. 1996, p. 1.
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30

Utterback, J.M. (1996) Mastering the Dynamics
of Innovation. Cambridge, MA: Harvard Business
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