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S inovacemi se setkáte 
na všech postech…
CEO
Inovace se stávají nutností, bez nich nemá 
firma šanci v dlouhodobém horizontu přežít…

Finanční ředitel
Inovace obnáší finanční investice (často 
významné).

Marketingový ředitel
Potřeby vašich zákazníků se mění, konkurence 
nespí. Jste stále „solution bringer“?

Sales ředitel
Inovace vašich produktů a služeb musíte umět 
zákazníkovi prodat. Nové distribuční kanály.

HR ředitel
Musíte umět najít správné lidi, podílíte se na 
vytváření kreativní atmosféry ve firmě, bez 
které inovace nemají šanci vzniknout.

IT ředitel
Řada inovací se neobejde bez vaší 

účasti, je zapotřebí např. nový 
informační systém, software, 
webové aplikace, e-shop apod.

Technologický ředitel
Jakou zvolit technologii? Jaká je „ta 

správná“, která se prosadí? Nutnost 
„dobře zvolit“. 

Výrobní ředitel
Přímý kontakt se zaměstnanci, nutnost 

„přesvědčit je“ a motivovat dělat 
věci jinak, novým způsobem.

Zaměstnanec
Implementace inovací (ve všech 

odděleních). Všichni po vás chtějí 
inovativní přístupy, zapojit se do 
nových aktivit… 

(… a nebo také ne…)



Motivační video
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http://www.youtube.com/watch?v=P
HmwZ96_Gos&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PHmwZ96_Gos&feature=related


Děje se posun…

• Zrychlení produkce znalostí

• Globalizace výroby znalostí

• Roztříštěnost trhu - malé trhy všude

• Virtualizace trhu

• Nárůst aktivních uživatelů

• Nové sociální a technologické infrastruktury



Technologie zlepšuje produktivitu
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Vstupy: Práce, materiál, kapitál

Výstupy: Produkty, služby

Produktivita =
Vstupy

Výstupy
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Pracovní doba potřebná pro 
nákup zboží v průběhu času 
(ve dnech)

1900 2002

Chléb 0,1 0,03

Mléko 1,04 0,09

Auto 1 726,84 727,84

Dům 13 814,76 7 300,09

Příjem $ 687,00 $ 71 032,00



Proč by se tím manažeři 
měli zabývat?



Důvod pro inovace

• Vysoké náklady (např. mzdy) jsou méně 
důležité, pokud
– můžete účtovat více (v důsledku inovace 

výrobků) nebo 
– produkovat více efektivně (vzhledem k procesu 

inovace) ve vaší organizaci.
• Nové radikální modely, kombinace inovace 

produktu a procesu při vytváření nových 
tržních modelů a při transformaci průmyslu se 
staly důležitými v průběhu posledního 
desetiletí:
– Benetton, H & M
– Southwest Airlines, Ryanair
– Napster, Pirate Bay, iTunes
– ?



PŘÍPADOVÁ STUDIE
OD ELEKTRONEK K
INTEGROVANÉMU OBVODU

Firma, která je jedničkou na trhu dnes, 
jí nemusí být zítra…



Elektronky
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• Elektronky (vacuum tubes) hrály klíčovou 
roli ve vývoji elektronické technologie, 
která hnala expanzi komercializace 
vysílání rádia, televize, radarů, zvukové 
reprodukce, velkých telefonních sítí, 
analogových a digitálních počítačů a v 
neposlední řadě kontroly průmyslových 
procesů.

• Některé z aplikací předběhly vývoj 
elektronické technologie, ale byly to 
právě elektronky, které umožnily rozšíření 
a praktické uplatnění výše uvedených 
aplikací.

• Z praktického hlediska byly elektronky 
později nahrazeny pevnějšími přístroji 
(tranzistory a pevné diody), protože měly 
lepší fyzikální vlastnosti a vyšší 
spolehlivost. Byly také levnější.
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Od elektronek…

Elektronky 
(1955)

1 RCA

2 Sylvania

3 GE

4 Raytheor

5 Westinghouse

6 Amperex

7 National Video

8 Ranland

9 Elmac

10 Landsdale Tube



Tranzisotry
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• Polovodičové zařízení běžně používáno na 
zesílení nebo přepínání elektronických 
signálů.

• Tranzistor je základním stavebním prvkem 
moderních elektronických zařízení jako je 
rádio, televize, počítač aj.

• První žádost o patent tranzistoru byla 
podána v Kanadě Rakousko-Maďarským 
fyzikem J. E. Lilienfeldem 22. 10. 1925, ale o 
zařízení nebyl publikován žádný odborný 
článek a byl v praxi ignorován.

• V roce 1934 byl patentován další tranzistor
od německého fyzika Dr. Oskara Heila.
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Porovnání dvou období:

Nová firma

Propad

Růst

Stejná pozice

… přes tranzistory…

Elektronky 
(1955)

Tranzistory 
(1955)

1 RCA Hughes

2 Sylvania Transitron

3 GE Philco

4 Raytheor Sylvania

5 Westinghouse TI

6 Amperex GE

7 National Video RCA

8 Ranland Fairchild

9 Elmac Motorola

10 Landsdale Tube Clevite

=

Porovnání dvou období:

Nová firma

Propad

Růst

Stejná pozice



Integrované obvody
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• Integrovaný obvod je miniaturní elektronický obvod, který byl 
zhotoven na povrchu tenkého substrátu polovodičového 
materiálu.

• Integrované obvody obsahují dnes téměř všechna elektronická 
zařízení. Způsobily tak revoluci ve světě elektroniky.
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… k integrovanému obvodu

Elektronky 
(1955)

Tranzistory 
(1955)

Polovodiče 
(1960)

Polovodiče 
(1965)

1 RCA Hughes TI TI

2 Sylvania Transitron Trans
itron

Fairchild

3 GE Philco Philco Motorola

4 Raytheor Sylvania GE GI

5 Westinghouse TI RCA GE

6 Amperex GE Motorola RCA

7 National Video RCA Clevite Sprague

8 Ranland Fairchild Westing
house

Philco/
Ford

9 Elmac Motorola Hughes Trans
itron

10 Landsdale Tube Clevite Sylvania Rayt
heon

=
=
=
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Od elektronek k 
integrovanému obvodu

Elektronky 
(1955)

Tranzistory 
(1955)

Polovodiče 
(1960)

Polovodiče 
(1965)

IC (1975) LSI (1980) VLSI 
(1982)

VLSI (1984) IC (1990)

1 RCA Hughes TI TI TI TI Motorola TI Intel

2 Sylvania Transitron Transitron Fairchild Fair
child

Motorola TI Motorola Motorola

3 GE Philco Philco Motorola National National NEC NEC AMD

4 Raytheor Sylvania GE GI Intel Intel Hitachi Hitachi NEC

5 Westinghouse TI RCA GE Motorola NEC National Toshiba Hitachi

6 Amperex GE Motorola RCA Rockwell Fairchild Toshiba National National 
Semiconductor

7 National Video RCA Clevite Sprague GI Hitachi Intel Intel SGS-Thomson

8 Ranland Fairchild Westinghouse Philco/Ford RCA Signetics Philips 
/Signetics

Philips 
/Signetics

Harris

9 Elmac Motorola Hughes Transitron Philips Mostek Fujitsu AMD Toshiba

10 Landsdale Tube Clevite Sylvania Raytheon American 
Micro

Toshiba Fairchild Fujitsu Zilog

= =

==
=
=

=

=

=

=
=



CO SE STANE S FIRMAMI
INTEL, MOTOROLA A AMD
V ROCE 2025?

Firma, která je jedničkou na trhu dnes, 
jí nemusí být zítra…



CO JE TEDY INOVACE?



Schumpeterova 
„kreativní destrukce“

• Rozvoj není možný bez úpadku. 

• Kreativní destrukce

– Tvorba nových kombinací na troskách 
starých tržních i politických struktur. 

– Nelze tvořit, aniž by nebylo rozbito to 
staré.

– Pokud se to staré není schopno 
přizpůsobit, musí být odsouzeno k 
zániku. 

– To je nutná cena za rozvoj. 

– Podnikatel nemůže tvořit, aniž by 
rozbíjel. 

Joseph Schumpeter 
1883-1950



Vynález

• Poprvé prakticky realizovaná nová myšlenka, vytvoření 
nové konfigurace, složení hmoty, zařízení nebo procesu

• Některé vynálezy jsou založeny na existujících modelech
nebo nápadech. Jiné vynálezy jsou radikální objevy, 
které mohou rozšířit hranice lidského poznání.

• Může být základem pro inovaci
– Ne každý vynález se však stane inovací a ne každá 

inovace je založena na vynálezu!

• Vznik:
– Promyšleným procesem = Výzkum a vývoj
– Náhoda, štěstí = Serendipity efekt (dar nacházet neočekávané a užitečné věci)



Invence a Inovace
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 Invence – „Cash into Ideas“

Vynalézavost, nápaditost, 
schopnost tvořivého myšlení a 
nacházení nových cest

Přeměna peněz na myšlenky

 Vynálezce – př. Nikola Tesla

Tesla utrácel peníze na vytvoření 
svých vynálezů, ale nebyl schopný 
je zpeněžit.  

 Inovace – „Ideas into Cash“

Do praxe uvedená nová 
myšlenka, základem může být 
např. vynález

Přeměna myšlenek na peníze

 Inovátor – př. Thomas Edison

Edison byl inovátor, protože své 
myšlenky dokázal uvést do praxe a 
zpeněžit.  



Úspěšnost inovace

• Důkladná práce na 
inovacích ještě 
nezajišťuje úspěch na 
trhu
– Slovo zákazníků
– Projektový management
– Důkladnost rešerše
– Poznání konkurence „ze spoda“

• V inovačních procesech 
vždy budou i nezdary a 
neúspěchy
– „Fail forward” (Gartner) – poučte 

se ze svých chyb

– Naučte se tolerovat a 
řídit chyby

Edsel (Ford)

Iridium (Motorola)



Inkrementální vs. 
Radikální inovace

• Inkrementální (normální) inovace
– Inovace s přijatým paradigma
– Inkrementální ve své podstatě
– Požaduje se větší specializace

• Radikální (revoluční) inovace
– Často reakce na „intelektuální krizi“
– Často výsledek konkurenčních teorií a 

myšlenek
– Mění pohled na svět
– Zavádí nové paradigma



Inkrementální vs. 
Radikální inovace

Inkrementální Radikální

Časová přímka projektu Krátké období (6-24 měsíců) Dlouhé období (10 let a více)

Trajektorie Lineární a Nepřetržitá Mnohonásobná diskontuita

Vymezené kroky Sporadická

Vytvoření myšlenky a 
rozeznání příležitosti

Objevují se na začátku Objevují se sporadicky po celou dobu

Kritické události jsou očekávané projektu

Proces Formální a schválen Nejistota je příliš vysoká

Podnikatelský nápad Vytvořen na začátku
Vyvíjí se během zkoumání a učení se 
projektu/trhu 

Hráči Funkční týmy s přidělenými Jednotlivci, kteří se mění během projektu

úlohami

Organizační struktura Projektový tým působí v rámci Často začíná v R&D a přesouvá do 

operačního útvaru formující se organizace

Zdroje a kompetence Všechny kompetence v rámci týmu Kreativita a dovednosti jsou kritické pro

Standardní alokace zdrojů přístup k zdrojům a kompetencím 

Zapojení operačního útvaru Zapojen od začátku
Neformální účast – příliš blízký vztah 
hrozbou pro projekt



Rozměry inovace 

INOVACE

Inkrementální … Radikální

PARADIGMA

POZICE

PRODUKT
SLUŽBA

PROCES
Inkrementální … Radikální

In
k

re
m

e
n

tá
ln

í 
…

 R
a

d
ik

á
ln

í

In
k

re
m

e
n

tá
ln

í …
 R

a
d

ik
á

ln
í



Rozměry inovace

• Inovace produktu
– Výrobku nebo služby

• Inovace procesu
– Změny ve způsobech, jakými jsou 
výrobky/služby vytvořeny nebo distribuovány

• Inovace pozice
– Změny v kontextu, ve kterém jsou 
produkty/služby představeny

• Inovace paradigma
– Změny v základním mentálním modelu, 
který je rámcem toho, co organizace dělá



Rozměry inovace

Typ inovace Inkrementální

Děláme, to co již děláme, ale lépe

Radikální

Děláme něco úplně jiného/nového

PRODUKT Windows Vista – nahradily Windows XP, 
zlepšení myšlenky již existujícího softwaru

LED osvětlení – využívá úplně jiný a 
energeticky účinnější princip fungování

PROCES Zlepšení telefonních služeb pevných linek Skype a ostátní VoIP systémy, eBay

POZICE Zmrzliny Häagen-Dazs – změna zacílení od 
dětí k dospělým 

Obsloužení nevyužívaných trhů např. Tata 
Nano – letecká společnost, cílí na velký, ale 
chudý indický trh použitím low-cost modelu

PARADIGMA Bausch & Lomb – péče o zrak, přesun od 
komoditního zboží brýlí, slunečních brýlí a 
čoček k hightech zařízení pro laserovou 
chirurgii, speciálním optickým službám a 
výzkumu umělého zraku

iTunes platforma – kompletní systém 
personalizované zábavy



Různé aspekty inovace

• Inkrementální inovace (každodenní 
inženýrství)

• Platforma inovace (Intel ...)
• Diskontinuální inovace

• Hloubkové analýzy pro ilustraci:
– Model životního cyklu (Abernathy-

Utterback)
– Případ průmysloveho
– Christensenův přístup



Christensovo dilema 
pro inovace

„The Innovator´s 
Dilemma: 
When New 
Technologies Cause 
Great Firms to Fail“

http://www.youtube.com/watch?v=DaKgMcFP4Mo



Christensovo dilema 
pro inovace

• Stávající vs. disruptivní technologie
– Inkrementální nebo radikální

– Disruptivní technologie vedou v horšímu výkonu výrobku

– Disruptivní technologie jsou obvykle levnější, jednodušší, menší,
více
vhodné

• Potřeba trhu vs. zlepšení technologií
– Technologie může postupovat rychleji než poptávka trhu, pozor 

na „přestřelení“

• Nové technologie vs. racionální investování
– Není racionální pro zavedené firmy, aby investovaly, pokud

• Získají nižší marže

• Osloví zanedbatelně velké trhy

• Nejvýznamnější zákazníci nemohou novinku využít 



Disruptivní technologie přes čas



Příklad: Apple Computer

• Apple 1 uveden v roce 1976 
- 200 prodaných kusů

• Apple II představen v roce 
1977 a 43.000 prodaných 
kusů za období dvou let! 

• Za deset let Apple dosahuje 
5 miliard USD tržeb za rok.

• 1993 Apple představil 
Newton PDA

– 140.000 prodaných 
kusů v roce 1993 a 1994

– méně než 1% tržeb 
Apple

– považováno za 
propadák!



SÍTĚ PRO INOVACE



Získávání technologie

Různé mechanismy – interní a externí

Interní 
VaV

Reverzní
inženýrství

Smluvní VaV

Technologick
ý 

transfer

Licencování

Strategický 
partnership 

ve VaV

Joint-venture

Akvizice firmy 
s know-how



Učení se 
prostřednictvím spolupráce

• Proč firmy spolupracují?

• Jaké formy spolupráce jsou 
nejvhodnější?

• Jak ovlivňuje spolupráci technologie a 
trh?

• Jak ovlivňuje spolupráci uspořádání a 
řízení společnosti?

• Jak se může firma učit využitím 
spolupráce?



Proč firmy spolupracují?

• 3 skupiny motivů: technologické, tržní a 
organizační
– Náklady a risk

• Technologický vývoj
• Vstup do odvětví

– Úspory z rozsahu
– Snížený čas na vývoj a komercializaci
– Sdílené učení se

• Nebezpečí:
– Únik informací, ztráta kontroly/vlastnictví, 

konflikty

?



Důvody pro spolupráci?
(báze 106 firem)

V reakci na hlavní potřeby zákazníka 4,1

V reakci na potřeby trhu 4,1

V reakci na technologické změny 3,8

Redukovat rizikovost VaV 3,8

Rozšířit sortiment produktů 3,7

Redukovat náklady na VaV 3,7

Zlepšit dobu pro uvedení na trh 3,6

V reakci na konkurenci 3,5

V reakci na iniciativu managementu 3,3

Být více inovativní u vývoje produktů 3,3

Průměrný výsledek
(1 málo, 5 hodně)

Zdroj: Littler, D. (1993) Risks and Rewards of Collaboration



Formy spolupráce

Typ spolupráce Trvání Výhody Nevýhody 
(transakční náklady)

1. (Sub)dodavatelské 
vztahy

Krátké období Redukce rizika a 
nákladů, zkrácení 
procesů

Vyhledávací náklady, 
provedení a kvalita 
produktu

2. Licencování Fixní období Nabytí technologie Smluvní náklady a 
omezení

3. Konsorcium/
Sdružení

Středně dlouhé 
období

Expertíza, standardy, 
sdílené financování

Únik informací, pozdější 
odlišnosti

4. Strategické aliance Flexibilní Nízké závazky, vstup na 
trh

Potenciální „lock-in“, únik 
vědomostí

5. Joint venture Dlouhé období Doplňkové know-how, 
oddaný management

Odchýlení se od 
strategie, mezikulturní 
disparity

6. Networking Dlouhé období Dynamika, učení se Statická neefektivita

©2005 Joe Tidd, John Bessant and Keith Pavitt



1. Dodavatelské a subdodavatelské 
vztahy

• Jak cíle a povaha dodavatelského trhu 
ovlivňují dodavatelské vztahy

DODAVATELSKÝ TRH

CÍLE

Inovace procesu
a produktu

Dodací lhůta,
kvalita

Náklady

Homogenní Diferencovaný Neurčitý

Smluvní vztah

Nesvázaný

Partnerský vztah

Aliance, spolu-
inovování

Pevně svázaný

Volně svázaný



2. Licencování technologie

• Využití duševního vlastnictví jiné firmy
– Platba/odměna
– Licenční poplatek
– Zabezpečení proti zneužití licence

• Prodejce rozhodne o specifickém použití 
a trzích

• Motivace: Nižší náklady na vývoj, snížení 
technologického a tržního rizika, rychlejší 
vývoj produktu a vstupu do odvětví

• Nevýhoda: Ztráta kontroly, transakční 
náklady



3. Výzkumné konsorcium

• Organizace pracující na výzkumném projektu 
společně

• Různé formy: diversifikované investice do 
společných podniků (Evropa), koordinovaný 
in-house výzkum (USA), hybrid (Japonsko)

• Snížit náklady a rizikovost výzkumu, 
mobilizace zdrojů, provádění raného 
výzkumu, stanovení standardů.

• Konkurence/Nekonkurence

• Problémy: cíle, komercializace, koordinace, 
technologický transfer



4. Strategické aliance
5. Joint ventures

• Strategické aliance
– Společné vyvíjení nové technologie nebo produktu
– Bližší trhy
– Konkrétní cíl a časový plán
– Nedochází k utvoření samostatní společnosti

• Joint ventures
– Nová společnost – legální entita
– Smluvní – oddělené řízení

• Motivy:
– Vytvořit nadkritické množství – spolu-možnost
– Dosáhnout na nové trhy – spolu-specializace
– Nabytí nových kompetencí – učení se



Technologické strategické 
aliance dle typu a sektoru

Letecký 228 34 13 2,6 Technologie

Automatizace 278 41 31 1,3 Technologie

Automobilový 205 27 52 0,5 Trh

Chemický 410 16 51 0,3 Trh

Počítačový 198 28 51 0,6 Trh

Spotřebitelská elektronika 58 19 53 0,4 Trh

Energetika 141 31 23 1,4 Technologie

Mikroelektronika 383 33 52 0,6 Trh

Software 344 38 24 1,6 Technologie

Telekomunikace 336 28 35 0,8 Trh

Počet Technologie % Trh % 
Poměr* 

technologie/trh
Primární 
motivace



6. Inovační networking

• Organizační reakce na komplexnost a 
nejistotu technologie a trhů

• Určitý počet účastníků (jednotlivci, firmy, 
business units, univerzity, vlády, zákazníci, 
apod.) a jejich vzájemná interakce

• Jak jsou účastníci ovlivněni a jak ovlivňují 
sociální prostředí – z toho plynoucí interakce 
a vzájemná závislost

• Regionální, národní, sektorový, technologický

• Související výrazy: Moc, legitimita, vzájemná 
závislost



6. Inovační networking

• Těsná nebo volná závislost na kvantitě 
(počet), kvalitě (intenzita) a typu (blízkost ke 
klíčovým aktivitám) vzájemných vztahů

• Vazby vyžadují významné investice do zdrojů

• Typy vztahů a interakcí:
– Produktová interakce

– Procesní interakce

– Sociální interakce uvnitř organizace

– Sociální interakce mezi organizacemi

– Formální a neformální vazby a vztahy



Dvě dimenze akvizice technologie

• Významné znaky 
technologie
– Konkurenční význam

– Komplexnost

– Kodifikovatelnost

– Spolehlivost

• Dědictví organizace
– Korporátní strategie

– Schopnosti

– Firemní kultura

– Komfort managementu

HARD
HARD

HARD
S O F T

S O F T

S O F T



Běžné důvody selhání aliancí 
(založené na zkoumání 16 studií)

Neshoda strategie a cílů 50

Problémy s partnerem 38

Silný-slabý vztah 38

Mezikulturní disparita 25

Nedostatečná důvěra 25

Operační/geografické překrývání 25

Personální rozpory 25

Nedostatečná zodpovědnost 25

Nereálné očekávání 25

Asymetrické motivace 13

Procento studií 
uvádějících faktor

©2005 Joe Tidd, John Bessant and Keith Pavitt



Faktory, které ovlivňují učení v 
rámci spolupráce

• Záměr
– Učení jako protiklad k přístupu ke zdrojům
– Výběr partnera
– Forma spolupráce

• Transparentnost
– Otevřenost a potenciál
– Korporátní kultura/dovednosti

• Vnímání
– Schopnost učit se
– Důvěra ve schopnosti
– Mezera v dovednostech



Model spolupráce

MOTIVY
 Strategické – leadership a učení se
 Taktické – náklady, čas a riziko

TECHNOLOGIE
 Konkurenční význam
 Složitost
 Kodifikovatelnost

ORGANIZACE
 Existující kompetence
 Korporátní kultura
 Komfort managementu

NÁVRH/PLÁN ALIANCE
 Výběr partnera
 Důvěra a komunikace
 Cíle a výnosy

UČENÍ
 Záměr/Úmysl učit se
 Vnímání/Chápání znalostí
 Transparentnost partnera



OTEVŘENÉ INOVACE

Nové paradigma pro management průmyslových inovací ve 
21.století



Definice otevřené inovace

• Otevřené inovace jsou používány jako přítoky a odtoky vědění za účelem 
zrychlení interní inovace a rozšíření trhu pro externí použití inovace. Toto 
paradigma předpokládá, že firmy mohou a dokonce by i měly používat 
externí nápady stejně jako ty interní. Také by měly používat interní a 
externí cesty k trhu, které dopomáhají k vylepšení jejich technologií.

• Henry Chesbrough – Otevřená inovace: Hledání nového paradigma

• Otevřená inovace popisuje nové paradigma pro management 
průmyslových inovací ve 21.stol, ve kterém firmy spolupracují s externími 
partnery, aby jednak zkomercializovali své interní inovace a aby získali 
zdroj externích inovací, které mohou být komercializované. Tento pojem 
vytvořil Henry Chesbrough a byl založen na jeho výzkumu zaměřeném na 
inovačních praktikách velkých mezinárodních společností.



Otevřená inovace



Model uzavřených inovací
19.-20. století

Trh

Firemní limit

Inovační proces

Vnitřní myšlenky / inovační projekty

Přední část Zadní část



Konkurence v inovacích
Znalostní oblasti v uzavřených inovacích

Firma A

Firma B

Současný trh

Současný trh



Účinný okruh

Zvýšené investice 
do VaV

Nové produkty 
či jejich nové 

vlastnosti

Základní průlomy 
v technologiích

Zvýšené prodeje 
a zisk díky 

existujícímu
business modelu



Vnější znalostní možnosti
Zdroje financování pro U.S R&D pro jednotlivé sektory (1992, $ 

v miliónech)

ROK VLÁDA PRŮMYSL UNIVERZITY

OSTATNÍ
NEZISKOVÉ
SEKTORY CELKEM



Vnější možnost pro idey

Výzkumná
organizace

Vývojová
organizace

Vnější
rozběhnutí

Stávající trh

Nový trh

Vyrovnávací
paměť



Účinný okruh je přerušen

Zvýšené investice 
do VaV

Nové produkty 
či jejich nové 

vlastnosti

Základní průlomy 
v technologiích

Zvýšené prodeje 
a zisk díky 

existujícímu
business modelu

Klíčový inženýrský
výstup pro 
formování
nové firmy

Rizikový kapitál pomáhá týmu 
soustředit se na nový trh, 

nový business model

IPO (první veřejná 
nabídka akcií) 
nebo akvizice

Zlom Vnější možnost



Zaplnění mezer externími 
technologiemi

Stávající trh a
business model

Výzkum Vývoj

Interní výzkumné 
projekty

Externí výzkumný 
projekt

Financování rizikovým 
kapitálem

Technologické 
licencování

Technologické 
akvizice



Růst nových obchodů a zisku z užití naší 
technologie ostatními

Stávající trh a
business model
naší firmy

Výzkum Vývoj

Interní výzkumné 
projekty

Nový trh a
business model
naší firmy

Trh a business 
model jiné firmy



Model otevřené inovace

Interní technologická
základna

Externí 
technologická

základna

Externí 
technologické 

zdroje

Licence, spin-off Stávající trh naší firmy

Trh jiné firmy

Interní/externí pohyby 
rizikového kapitálu

Nový trh naší firmy



Znalostní oblast v paradigma 
otevřené inovace

Firma A

Firma B

Stávající trh

Nový trh

Stávající trh

Nový trh

Znalostní oblast v paradigma otevřené inovace 



Otázky?



Daniel Borel, 
Chairman & Founder of Logitech, 
2004

Never, Ever Give Up 



Děkuju za pozornost!

SwissCzech Technology Transfer s.r.o. 
Dům odborových svazů

nám. W. Churchilla 2 
CZ - 113 59 Prague 3 

Phone: 00420 775 740 006 
Mail: martina.jakl@sctt.eu 

Web: www.sctt.eu 


