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V¯BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ
ZE SKLÁ¤SKÉHO ODVùTVÍ âR PRO
ZAPOJENÍ DO RÁMCOV¯CH PROGRAMÒ EU
Petra Rydvalová, Radka Pittnerová
Úvod
Lze pomoci rozvoji skláﬁství (tradiãnímu odvûtví
âech) pﬁípravou inovaãních projektÛ financovan˘ch z Rámcov˘ch programÛ Evropské unie
(dále také EU)? Na tuto otázku hledá odpovûì
pﬁedkládan˘ ãlánek. Vychází z jiÏ realizovan˘ch aktivit t˘mu Ekonomické fakulty Technické
univerzity v Liberci (dále také EF TUL) a VÚTS,
a.s., a to v rámci inovaãních a v˘zkumn˘ch projektÛ. Cílem ãlánku je zmapovat stav inovaãního potenciálu v˘robcÛ vybran˘ch komodit
skláﬁského prÛmyslu. Vybran˘mi komoditami
jsou, ty které byly analyzovány ve studiích projektu „Technologické a ekonomické kompetence
pro Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor“ pod akronymem
TE-ERA [11] jako problémové vzhledem k nedostateãnému inovaãnímu pﬁístupu v prÛbûhu
podnikatelského procesu. Zámûrem je na základû hodnocení inovaãního potenciálu v˘robcÛ
vybran˘ch komodit skláﬁského prÛmyslu navrhnout postup pro jejich pﬁípadné zapojení do inovaãních projektÛ v rámci aktivit Regionální kontaktní organizace (dále také RKO) Liberec [4].
Aktivity RKO Liberec jsou zamûﬁeny na region
severních âech, primárnû na Libereck˘ kraj. Z uvedeného dÛvodu byl prÛzkum inovaãního potenciálu vybran˘ch komodit skláﬁského prÛmyslu
omezen na firmy tohoto regionu (viz kapitola 2).
PrÛzkum probíhal cca od ledna 2011
a dokonãen byl v dubnu 2012. Metodick˘ postup
vãetnû ãasového vymezení byl následující:
 anal˘za skláﬁského odvûtví, specifikace
problémov˘ch oblastí skláﬁského prÛmyslu
(data dostupná z v˘roãních zpráv Asociace
skláﬁského a keramického prÛmyslu; realizováno v ãervenci 2011) a v˘bûr komodit
pro hodnocení inovaãního potenciálu [11];
 hodnocení inovaãních aktivit u vybran˘ch komodit skláﬁského odvûtví v âeské republice










dle klasifikace CZ-NACE (dotazník o inovacích v roce 2010, pramen[6]);
pﬁíprava vlastního dotazníkového ‰etﬁení
inovaãního potenciálu skláﬁsk˘ch firem
zab˘vajících se v˘robou problémové komodity, a to v obcích Libereckého kraje s vysokou koncentrací této podnikatelské aktivity.
Zpracování dotazníkÛ s moÏností on-line
vyplnûní na internetu (realizováno v prosinci
2011 se zapojením studentÛ EF TUL, [9]);
pﬁíprava databáze podnikÛ z vybran˘ch obcí
pro rozeslání dotazníkÛ ve vybrané lokalitû
a následné rozeslání prÛvodních dopisÛ
elektronickou po‰tou (pramen databáze MF
âR [1]; prosinec 2011);
zpracování dat o obcích, ve kter˘ch mají
respondenti sídlo ãi místo podnikání (data
dostupná ze SLDB 2011, [2]) a vyhodnocení dotazníkÛ realizovaného prÛzkumu
(leden 2012);
realizace dotazníkového prÛzkumu, hodnocení a syntéza zji‰tûní (leden aÏ únor 2012);
návrh dal‰ího postupu moÏného zapojení
firem vybran˘ch komodit skláﬁského prÛmyslu do inovaãních projektÛ v rámci RKO
Liberec (duben 2012).

1. Anal˘za skláﬁského odvûtví
Anal˘za historického v˘voje skláﬁského odvûtví
byla zpracována v rámci projektu TE-ERA
a nûkteré v˘sledky jiÏ proto byly publikovány,
viz Hotaﬁ [7], Rydvalová [10], Rydvalová
a Hotaﬁ [11]. Z dÛvodu moÏnosti sledování
v˘voje skláﬁského odvûtví dle jednotliv˘ch
komodit, byla pﬁi jeho anal˘ze pouÏita agregace jednotliv˘ch komodit dle Asociace skláﬁského a keramického prÛmyslu âeské republiky
(dále také ASKP âR). PÛvodnû agregovaná
komodita „prÛmyslové sklo“ je od roku 1995
rozdûlena na ploché a obalové sklo. Podobnû
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byly do roku 2002 sledovány spoleãnû ostatní
sklo a sklenûná vlákna, poslední komoditou je
sklo uÏitkové, ze kterého bylo v roce 2002
oddûleno sklo lustrové a svítidla. V dÛsledku
v˘voje sledování ukazatelÛ skláﬁského odvûtví
se dnes setkáváme s následujícím ãlenûním
skláﬁsk˘ch komodit [11]:
 ploché sklo (nezu‰lechtûné a zu‰lechtûné);
 obalové sklo (lahve, konzervové sklo, ostatní sklenûné obaly);
 ostatní sklo (laboratorní a pﬁístrojové sklo,
trubice, sklenûné díly pro obrazovky, technické kuliãky, sklenûné prÛmyslové aparatury, ochranné sváﬁeãské sklo, optické sklo,
sklenûné tvárnice, biÏuterní sklo aj., od roku
2003 lustry, svítidla a jejich sklenûné díly);
 sklenûná vlákna (v˘ztuÏná, izolaãní);
Obr. 1:



uÏitkové sklo (sklo nápojové, domácenské,
ozdobné, umûlecké apod.).
Provedená anal˘za skláﬁského odvûtví
poukázala v oblasti ekonomické v˘konnosti
napﬁ. na skuteãnost, Ïe v˘znamn˘ pokles ukazatele trÏeb za období od roku 1991 do roku 2010
lze zaznamenat pﬁedev‰ím u komodit uÏitkové
a ostatní sklo. Jak je patrné i z obr. 1, lze vysledovat zhruba ãtyﬁi v˘vojové úseky. Zamûﬁíme-li
se na poslední období od roku 2008, lze konstatovat pokles trÏeb celého odvûtví v˘roby
skla, a to obzvlá‰tû ve srovnání let 2007
a 2009. V pﬁípadû uÏitkového skla se za stejné
období jednalo aÏ o 70% sníÏení trÏeb. V komoditû ostatní sklo do‰lo k v˘znamn˘m zmûnám
pﬁedev‰ím ve v˘robû biÏuterie.

V˘voj trÏeb za prodej vlastních v˘robkÛ a sluÏeb od roku 1991 do roku 2010

Zdroj: Rydvalová, Hotaﬁ [11, s. 28]

Jak ukázala studie historického v˘voje
skláﬁského odvûtví od 17. do 21. století, jsou
cestou z krize inovace. Skláﬁské odvûtví je na
krizové stavy „zvyklé“. Lze ﬁíci, Ïe jej naopak
posouvaly k inovaãním zmûnám [11].
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Pro dal‰í prÛzkum v oblasti inovaãního
potenciálu bylo vybráno sklo uÏitkové, které lze
zaﬁadit pod ekonomickou ãinnost s kódem
CZ-NACE 231, kam je v‰ak z hlediska statistického sbûru dat zaﬁazeno rovnûÏ sklo ploché
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(v˘roba, tvarování a zpracování), duté sklo,
sklenûná vlákna a dal‰í. Z komodity ostatního
skla se text dále zamûﬁí na biÏuterní, které dle
klasifikace CZ-NACE kód 321 tvoﬁí samostatnou skupinu.

1.1 Inovaãní aktivity vybran˘ch
ekonomick˘ch ãinností
Nejprve byla provedena anal˘za inovaãních
aktivit, a to firem s pﬁevaÏující ekonomickou ãinností dle CZ-NACE 231: V˘roba skla a sklenûn˘ch v˘robkÛ a 321: V˘roba klenotÛ, biÏuterie
a pﬁíbuzn˘ch v˘robkÛ. K anal˘ze byla pouÏita
data âSÚ z celorepublikového ‰etﬁení realizovaného v roce 2011, mapujícího inovace
za období 2008–2010, referenãní rok 2010 [5].
V˘bûrové ‰etﬁení âSÚ zohledÀovalo i regionální rozmûr a pod názvem „Dotazník o inovacích
TI2010“ oslovilo 6 229 podnikÛ (tzv. zpravodajsk˘ch jednotek) s alespoÀ 10 zamûstnanci.
Klasifikace inovací byla provedena v pojetí revidované verze „Oslo manuálu 2005“, kde jsou
rozli‰ovány inovace produktové, procesní,
organizaãní a marketingové [5].
Z uvedené ekonomické ãinnosti CZ-NACE
(231) „V˘roba skla a sklenûn˘ch v˘robkÛ“ vyplÀovalo dotazník o inovacích 45 firem z celé
âeské republiky. Z toho 26 uvedlo, Ïe realizovalo v roce 2010 alespoÀ jednu inovaci a lze je
oznaãit jako inovaãní firmy. (Dle definice Eurostatu z roku 2010 tak lze oznaãit podniky, které
zavedly ve sledovaném období alespoÀ jednu
z uveden˘ch inovací).
 U zkouman˘ch firem pﬁi porovnání poãtu
zamûstnancÛ v roce 2008 a 2010 do‰lo celkovû ke sníÏení poãtu zamûstnancÛ cca
o 9,5 %, a to pﬁesto, Ïe u nûkter˘ch firem
do‰lo k nav˘‰ení poãtu zamûstnancÛ. Lze
konstatovat, Ïe firmy, kde do‰lo ke sníÏení
poãtu zamûstnancÛ oproti roku 2008, sniÏovaly stav cca o 16,2 %, celkem o 421
zamûstnancÛ.
 Celkové trÏby zkouman˘ch firem ãinily
v roce 2008 cca 23,7 miliard Kã, v roce
2010 cca 23,4 miliardy Kã. V roce 2010
do‰lo oproti roku 2008 ke sníÏení trÏeb
v prÛmûru o cca 1,2 %.
 Z hlediska právní formy se jednalo o 7 fyzick˘ch osob podnikajících dle Ïivnostenského
zákona (15 %), 27 s.r.o. (60 %) a 11 a.s.
(24 %).
 Více jak 42 % respondentÛ tj. 19 firem ze
45, uvedlo, Ïe v letech 2008 aÏ 2010










neuskuteãnily Ïádné inovace! Nejv˘znamnûj‰í vliv na omezování inovaãních aktivit ãi
jejich nerealizaci mûl nedostatek finanãních
prostﬁedkÛ. Na otázku inovaãních bariér
odpovídalo v‰ech 45 respondentÛ. Vybírali
z 11 moÏností, kter˘m pﬁiﬁazovali váhu v˘znamnosti v rozmezí bez vlivu, s nízk˘m, stﬁedním ãi vysok˘m vlivem na realizaci inovací.
Nejãastûji byly realizovány inovace marketingové, následnû technické (zahrnující produktové a procesní) a organizaãní.
Technické inovace byly realizovány nejãastûji ve vlastní reÏii nebo spoleãnû s jin˘mi
podniky (vãetnû vlastních, napﬁ. dceﬁin˘ch
spoleãností).
Respondenti (20), kteﬁí realizovali technické inovace (produktové a procesní), uvedli,
Ïe v roce 2010 s nimi mûli spojené náklady
ve v˘‰i 417,4 milionÛ Kã, v prÛmûru na jednoho respondenta 20,87 milionÛ Kã.
Nejmen‰í ãástka byla 8 tisíc Kã, nejvût‰í
198 milionÛ Kã.
Z hlediska moÏnosti vyuÏití financování inovací z veﬁejn˘ch zdrojÛ byly dotace na inovace ãerpány pouze 4 firmami. Z toho v jednom pﬁípadû byla jako poskytující organizace oznaãena ústﬁední vláda a ve tﬁech pﬁípadech podpora ze strukturálních fondÛ.
Ani jedna firma neãerpala finance z 6. ãi
7. RP EU.
Cíle inovaãních aktivit byly hodnoceny dle
v˘znamu a dÛvodu, proã realizovat danou
inovaci. V oblasti technick˘ch inovací odpovídalo 20 firem, k cílÛm marketingové inovace se vyjádﬁilo rovnûÏ 20 firem a organizaãní inovace hodnotilo 14 firem. Lze konstatovat vysok˘ v˘znam následujících cílÛ
realizovan˘ch inovaãních aktivit (v závorce
je uvedena charakteristika inovace dle respondentÛ):
– roz‰íﬁení sortimentu v˘robkÛ nebo sluÏeb (technická inovace);
– zlep‰ení kvality v˘robkÛ nebo sluÏeb
(technická inovace);
– sníÏení nákladÛ na jednotku v˘stupu
produkce (organizaãní inovace);
– zlep‰ení kvality zboÏí a sluÏeb (organizaãní inovace);
– uvedení v˘robkÛ pro nové skupiny
zákazníkÛ (marketingová inovace);
– zv˘‰ení nebo udrÏení trÏního podílu
(marketingová inovace).
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Respondenty s pﬁevaÏující ekonomickou
ãinností CZ-NACE (321) lze dle dotazníku o inovacích za rok 2010 charakterizovat následovnû:
do prÛzkumu se zapojilo 12 firem, z toho inovace realizovalo 7 firem. Tyto lze oznaãit jako inovaãní. Analyzovan˘ vzorek firem je sám o sobû
statisticky nev˘znamn˘, poskytuje v‰ak základní pohled na firmy dané ekonomické ãinnosti.
 Stav poãtu zamûstnancÛ v roce 2010 klesl
u 4 firem respondentÛ, a to v prÛmûru
o 17,6 % oproti roku 2008.
 Celkové trÏby zkouman˘ch firem klesly za
období 2008–2010 v prÛmûru o 7 %.
 Z hlediska právní formy byla zastoupena
fyzická osoba dle Ïivnostenského zákona 4
respondenty (33 %), s.r.o rovnûÏ 4 (33 %),
akciové spoleãnosti byly 2 (17 %) a 2 druÏstva (17 %).
 Firmy byly pﬁeváÏnû z Jablonce nad Nisou,
v jednom pﬁípadû ze Semil a ve tﬁech se
sídlem v Praze.
 Více jak 41,6 % respondentÛ uvedlo, Ïe se
inovacemi v období let 2008 a 2010 ve
firmû nezab˘vali. Nejãastûj‰ím a s nejvût‰ím v˘znamem vlivu na omezování inovaãních aktivit ãi jejich nerealizaci byl nedostatek finanãních prostﬁedkÛ (odpovídalo
v‰ech 12 respondentÛ).
 Nejãastûji byly realizovány inovace marketingové (v‰echny inovující firmy, 7), následnû technické inovace (zahrnující produktové a procesní) uvedlo 5 firem a organizaãní
inovace 3 firmy.
 Technické inovace byly nejãastûji realizovány ve vlastní reÏii.
 Respondenti (5), kteﬁí realizovali technické
inovace (produktové a procesní) uvedli, Ïe
v roce 2010 s nimi mûli spojené náklady ve
v˘‰i 5,92 milionÛ Kã, v prÛmûru na jednoho
respondenta cca 1,2 milionu Kã. Nejmen‰í
ãástka byla 20 tisíc Kã nejvût‰í 5 milionÛ Kã.
 âerpání dotací na financování inovací byly
zji‰tûny u jedné firmy. Ta uvedla podporu
z fondÛ EU a i ze 6. nebo 7. RP EU.
 Cíle inovaãních aktivit byly hodnoceny dle
v˘znamu, dÛvodu, proã realizovat danou
inovaci. V oblasti technick˘ch inovací odpovídalo 5 firem, k cílÛm marketingové inovace se vyjádﬁilo 7 firem a organizaãní inovace hodnotily 3 firmy. Lze konstatovat vysok˘ v˘znam následujících cílÛ realizovan˘ch
inovaãních aktivit (v závorce je uvedena
charakteristika inovace dle respondentÛ):
72
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zlep‰ení schopnosti rozvíjet zboÏí nebo
sluÏby (organizaãní inovace);
roz‰íﬁení sortimentu v˘robkÛ nebo sluÏeb (technická inovace);
vstup na nové trhy nebo zv˘‰ení trÏního
podílu (technická inovace);
zv˘‰ení nebo udrÏení trÏního podílu
(marketingová inovace);
nahrazení zastaral˘ch produktÛ nebo
procesÛ (technická inovace).

Z celorepublikového ‰etﬁení âSÚ je patrné,
Ïe jak u respondentÛ s pﬁevaÏující ãinností CZNACE 231 (dále také v˘roba skla), tak i v pﬁípadû CZ-NACE 321 (dále také biÏuterie) uvedlo
realizaci inovaãních aktivit v období let 2008–2010
cca 58 % firem. Nejãastûji byly realizovány marketingové inovace, následnû technické, zahrnující
produktové a procesní, a naposled organizaãní
inovace. Financování inovací z veﬁejn˘ch
zdrojÛ vyuÏily zkoumané firmy v celkovém
poãtu 57 respondentÛ jen v pûti pﬁípadech,
z toho jen jednou byl realizován projekt rámcového programu EU. [6, vlastní zpracování]
Jak˘ je inovaãní potenciál vybran˘ch firem
tûchto dvou ekonomick˘ch ãinností v regionu
s dlouhou tradicí v oblasti skláﬁského prÛmyslu? Na to se zamûﬁí druhá kapitola.

2. Dotazníkov˘ prÛzkum
V kapitole je nejprve pﬁedstaven soubor firem
osloven˘ch v rámci vlastního dotazníkového
prÛzkumu projektu RKO Liberec. Následnû je
pﬁedstaven rozesílan˘ dotazník s postupem
hodnocení odpovûdí, je provedena charakteristika respondentÛ a vlastní hodnocení dotazníkového prÛzkumu.

2.1 Charakteristika respondentÛ
dotazníkového prÛzkumu
Byl vytvoﬁen seznam firem zab˘vajících se
v˘robou uÏitkového skla a biÏuterie v obcích
vybraného regionu s vysok˘m podílem skláﬁské
v˘roby, a to v subregionech SO ORP Jablonec
nad Nisou, Semily, Turnov a Îelezn˘ Brod (SO
ORP – správní obvod obce s roz‰íﬁenou pÛsobností). Podíl skláﬁsk˘ch firem dle klasifikace
pﬁevaÏujících ekonomick˘ch ãinností (CZNACE, ãtyﬁmístn˘ kód) na v‰ech ekonomick˘ch
subjektech v dané obci je znázornûn na obr. 2.
Zde je dÛleÏité zdÛraznit, Ïe pouh˘ v˘ãet poãtu
ekonomick˘ch subjektÛ mÛÏe podávat zkreslenou
informaci o v˘znamnosti odvûtví pro hospodáﬁ-
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sk˘ rozvoj obce. Podrobnûj‰í rozbor by umoÏnila anal˘za poãtu zamûstnancÛ v daném odvûtví a vybrané obci. V tab. 1 je na základû zji‰tûn˘ch dat z DB ARES [1] dle ãlenûní ekonomick˘ch ãinností na ãtyﬁmístn˘ kód uvedeno zamûﬁení pûti nejv˘znamnûj‰ích zamûstnavatelÛ ve
vybran˘ch obcích. V tab. 2 je uvedena struãná
charakteristika obcí – sídel respondentÛ. Data
pro charakteristiku obcí, ve kter˘ch mají respondenti sídlo ãi místo své podnikatelské ãinnosti, byla ãerpána z údajÛ âSÚ, a to ze sãítání
lidu, domÛ a bytÛ v letech 1991, 2001, 2011. Vzhledem k tomu, Ïe programy podpory zamûﬁené
Tab. 1:

na inovace nezohledÀují, zda se sídlo firmy nachází v zaostalém ãi rozvinutém regionu, nebyla dále tato skuteãnost zkoumána [3].
Ze seznamu pak byla vybrána v obci vÏdy
alespoÀ jedna firma a následnû kaÏdá tﬁicátá.
Vybrané firmy byly nejprve provûﬁeny na serveru www.justice.cz, zda nejsou v insolvenãním
ﬁízení. Rozesláno bylo 84 dopisÛ se Ïádostí
o vyplnûní dotazníku, kter˘ byl zpﬁístupnûn respondentÛm online na www.oursurvey.biz. Bezchybné a úplné vyplnûní on-line dotazníkÛ lze
konstatovat u 30 respondentÛ, jedná se
o témûﬁ 34% návratnost [9].

PﬁevaÏující odvûtví ekonomick˘ch subjektÛ v obci
(pût nejv˘znamnûj‰ích zamûstnavatelÛ v obci dle poãtu zamûstnancÛ)

kód obce název obce

pﬁevaÏující odvûtví v˘znamn˘ch ekonomick˘ch subjektÛ v obci

563510

Jablonec n. Nisou skláﬁsk˘ a automobilov˘ prÛmysl

563641

Koberovy

drobné ekonomické subjekty zamûﬁené na ‰kolství; v pﬁípadû FO pﬁevaÏuje skláﬁství

563684

LouÏnice

drobné ekonomické subjekty zamûﬁené na silniãní dopravu; v pﬁípadû FO pﬁevaÏuje skláﬁství

564303

Pûnãín

skláﬁsk˘ prÛmysl

576964

Semily

zdravotnictví, státní správa, v˘roba peãiva a v˘roba hraãek (firma v likvidaci); FO zamûﬁené
na skláﬁství

563820

Tanvald

zdravotnictví, státní správa, stavebnictví, textilní prÛmysl; FO zamûﬁené na skláﬁství

577626

Turnov

automobilov˘ prÛmysl, zdravotnictví, v˘roba ‰perkÛ, v˘roba spojovacích materiálÛ napﬁ. pro osvûtlení;

563846

Vlastiboﬁ

strojírentsví, vzdûlávání, státní správa

563854

Zásada

skláﬁsk˘ prÛmysl a ‰kolství

563871

Îelezn˘ Brod

státní správa, skláﬁsk˘ prÛmysl, ‰kolství pro skláﬁsk˘ prÛmysl
Zdroj: vlastní zpracování, data DB ARES

Obr. 2:

Podíl firem s pﬁevaÏující ãinností ve skláﬁství (uÏitkové sklo a biÏuterie) v obci

Pozn.: V obcích Jablonec nad Nisou a Zásada lze konstatovat existenci skláﬁsk˘ch firem
s velk˘m poãtem zamûstnancÛ v rozsahu 500–999.

Zdroj: vlastní zpracování
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Charakteristika obcí – sídla ãi místa podnikání respondentÛ
poãet obyvatel

kód
obce

název obce

ekonomicky aktivní

obyvtelstvo
– zamûstnaní

obyvatelstvo
– nezamûstnaní

2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991 2011 2001 1991

563510 Jablonec nad N.

45255 45266 45937 21809 23721 25657 19604 22258 25028 2205 1463

563641 Koberovy

1008

952

919

497

470

519

453

458

513

44

563684 LouÏnice

215

199

193

101

118

116

91

112

114

10

563749 Pûnãín

1923 1679 1616

901

910

899

811

890

889

576964 Semily
563820 Tanvald
577626 Turnov

ãetnost
respondentÛ

Tab. 2:

629

15

12

6

2

6

2

1

90

20

10

5

8738 9262 9399 4202 4860 5185 3771 4506 5104

431

354

81

1

6740 7001 7055 3011 3562 4003 2599 3309 3927

412

253

76

1

14395 14513 14398 6982 7587 7998 6358 7233 7867

624

354

131

1

563846 Vlastiboﬁ

132

125

134

58

58

61

53

54

61

5

4

0

1

563854 Zásada

888

841

904

424

439

496

393

424

492

31

15

4

1

563871 Îelezn˘ Brod

6448 6544 6826 2984 3471 3834 2601 3326 3781

383

145

53

2

Zdroj: vlastní zpracování, data âSÚ (SLDB 2011, 2001, 1991)

Soubor respondentÛ dotazníkového prÛzkumu
lze charakterizovat následovnû: V‰ichni respondenti byli z managementu firem, které mají
sídlo v obcích s dlouhodobou tradicí ve skláﬁství.
Firmy se v rámci svého pﬁedmûtu podnikání
Obr. 3:

zamûﬁují na v˘robu v komoditû uÏitkové a ostatní
sklo. Dle právní formy pﬁevaÏovala s.r.o., dal‰í
v˘znamnou formou byly podnikající fyzické osoby,
tzv. OSVâ (viz obr. 3). Velikost podniku byla hodnocena dle kritéria poãtu zamûstnancÛ, viz obr. 4.

Charakteristika respondentÛ z hlediska právní formy podnikání

Zdroj: vlastní zpracování
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Obr. 4:

Charakteristika respondentÛ z hlediska velikosti podnikÛ,
dle poãtu zamûstnancÛ

Zdroj: vlastní zpracování

2.2 Vyhodnocení inovaãního
potenciálu vybran˘ch komodit
skláﬁského odvûtví
Pro vyhodnocení inovaãního potenciálu byla
vybrána metodika prÛzkumu s dotazníkem „Mapa
pﬁedpokladÛ k zavádûní inovací ve firmû“ autorského t˘mu pod vedením Jiﬁího Vacka ze Západoãeské univerzity v Plzni. Uveden˘ dotazník byl
vypracován v rámci projektu Leonardo da Vinci
a je dostupn˘ na internetu [12]. Jeho vyuÏitelnost byla ovûﬁena napﬁ. v rámci projektu GA
âR [8], zde byl pﬁedstaven i zpÛsob hodnocení
inovaãního potenciálu nejen po jednotliv˘ch firmách, ale i celého hodnoceného souboru firem.
Dotazník je sv˘mi otázkami zamûﬁen na zji‰Èování slab˘ch a siln˘ch stránek ve specifikovan˘ch oblastech podnikatelského procesu.
2.2.1 Popis dotazníku a metodika
jeho vyhodnocení
Dotazník zahrnuje ‰est zkouman˘ch okruhÛ,
které je dle autorÛ potﬁebné sledovat pro zmapování pﬁipravenosti podniku k inovaãním zmûnám [12]. Jedná se o oblasti:
1) Strategie a plánování;
2) Marketing;
3) Technologick˘ proces;
4) Kvalita, Ïivotní prostﬁedí;
5) Logistika;
6) Organizace a lidské zdroje.

KaÏd˘ z dan˘ch okruhÛ je dále charakterizován ‰esti otázkami s nabídkou ãtyﬁ moÏností
odpovûdí. Zvolení odpovûdi „a“ odhaluje oblasti ve firmû, ve kter˘ch nejsou nastaveny ãinnosti a postupy pro zavádûní inovací. JestliÏe
tedy firma chce inovace realizovat, je nutné
zavést razantní zmûny v procesech firmy.
Odpovûì „b“ charakterizuje firemní prostﬁedí,
které sice je‰tû nemá nastaveny procedury pro
zavádûní inovací, ale jiÏ zahájilo zmûny smûrem k inovaãním strategiím. Odpovûì „c“ volí
respondenti firem, které jiÏ umûjí pracovat se
sv˘m inovaãním potenciálem, a lze jej dále rozvíjet. Firmy, které zvolí odpovûì „d“, s nejvût‰í
pravdûpodobností znají svÛj inovaãní potenciál,
trendy v˘voje svého podnikání a hledají moÏnosti, jak svÛj inovaãní potenciál dále rozvíjet.
Inovaãní aktivita v závislosti na vybrané variantû odpovûdi byla hodnocena následovnû:
1 bod … nulová inovaãní aktivita (odpovûì „a“)
2 body … nízká inovaãní aktivita (odpovûì „b“)
3 body … stﬁední inovaãní aktivita (odpovûì „c“)
4 body … velmi vysoká inovaãní aktivita (odpovûì „d“)
Celkové vyhodnocení odpovûdí je následnû
provedeno zaﬁazením firem do tzv. tﬁíd inovaãního potenciálu, a to dle nejãastûji se vyskytující odpovûdi v rámci jednotliv˘ch zkouman˘ch
okruhÛ. Stanovené bodové ohodnocení tûchto
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tﬁíd A, B, AB, C bylo zvoleno za pﬁedpokladu, Ïe
firma pﬁi vyplnûní celého dotazníku vÏdy získá
alespoÀ 6 bodÛ v kaÏdé otázce dané sekce [8].
V˘bûr odpovûdí provádûli respondenti za‰krtnutím varianty, která dle jejich mínûní nejlépe
vystihovala aktuální stav v podniku s moÏností
Tab. 3:

upﬁesnûní v poznámce. Inovaãní aktivita firmy
v daném okruhu je hodnocena v rozsahu minimálnû 6 aÏ maximálnû 24 bodÛ. Kritéria pro
zaﬁazení firmy v rámci daného okruhu do tﬁíd,
charakterizujících inovaãní potenciál firmy
v dané oblasti, jsou uvedená v tab. 3.

Kritéria pro zaﬁazení firmy dle tﬁíd inovaãního potenciálu v hodnoceném okruhu

Tﬁída

Rozmezí
bodÛ

Hodnocení Charakteristika fy v dané tﬁídû
inovaãního
potenciálu

A

21 a více

vysok˘

Respondenti volili pro odpovûdi na otázky daného okruhu
nejãastûji variantu „d“.

B

16 aÏ 20

stﬁední

Firmy volily pﬁeváÏnû odpovûdi „c“.

AB

11 aÏ 15

nízk˘

V odpovûdích pﬁevaÏuje varianta odpovûdí „b“.

C

6 aÏ 10

velmi nízk˘ Pﬁevaha odpovûdí „a“.
Zdroj: Jáã, Rydvalová, ÎiÏka [8, s. 102–106] (upraveno)

2.2.2 Vyhodnocení inovaãního potenciálu
realizovaného prÛzkumu
Respondenti realizovaného prÛzkumu inovaãního potenciálu vybran˘ch skláﬁsk˘ch firem
odpovídali ve v‰ech tématech na pﬁedloÏené
otázky nejãastûji za‰krtnutím varianty „b“ a „c“.
Na základû individuálního hodnocení firem, lze
konstatovat nejãastûj‰í zaﬁazení respondentÛ
do tﬁídy „AB“ (více jak 50 % firem), druhou nejãastûji se vyskytující tﬁídou je „B“. Pﬁes 80 %
dotázan˘ch odpovûdûlo, Ïe nejsou pﬁíjemcem
finanãní dotace na inovaãní ãi v˘zkumné projekty. Pouze 10 respondentÛ uvedlo procento
obratu, které v roce 2011 investovali do inovací, a to v rozmezí od 3 do 25 %.
Pﬁi vyhodnocení inovaãního potenciálu celé
skupiny respondentÛ lze konstatovat nízk˘
Tab. 4:

inovaãní potenciál, viz tab. 4. Z realizovaného
prÛzkumu je moÏné vyvodit následující zji‰tûní:
 Management 60 % firem uvedl, Ïe cíle,
které byly ve firmû vytyãeny, jsou rámcové
a nejsou dále rozpracovávány.
 Z celkového poãtu tﬁiceti firem jich ‰estnáct
vÛbec neuvaÏuje o inovacích. Pokud vybrané
zmûny v prÛbûhu podnikatelského procesu
realizují, neumûjí docenit jejich v˘znam.
Lze konstatovat, Ïe prioritou tûchto firem je
zvládnout souãasné problémy a úvahy
o budoucím rozvoji firmy jsou u jejich pﬁedstavitelÛ odkládány.
 Zhruba 40 % respondentÛ uvedlo, Ïe se
pﬁíli‰ nevûnují pﬁínosu marketingov˘ch
informací a know-how firmy je postaveno
pﬁedev‰ím na vybran˘ch zamûstnancích.

Vyhodnocení inovaãního potenciálu

hodnocená oblast ve firmách skláﬁského
odvûtví
STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ

prÛmûrné
bodové
hodnocení

tﬁída

charakteristika
inovaãního
potenciálu

11,83

AB

nízk˘

MARKETING

14,20

AB

nízk˘

TECHNOLOGICK¯ PROCES

13,20

AB

nízk˘

KVALITA, ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ

11,47

AB

nízk˘

LOGISTIKA (NÁKUP, DISTRIBUCE, OUTSOURCING)

13,67

AB

nízk˘

ORGANIZACE A LIDSKÉ ZDROJE

14,20

AB

nízk˘
Zdroj: vlastní zpracování
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V oblasti sbírání podnûtÛ k provádûní zmûn
technologick˘ch procesÛ uvedlo témûﬁ
50 % respondentÛ, Ïe v˘vojové trendy
v této oblasti nesledují.
Více jak 50 % firem si nestanovuje finanãní
ukazatele plánu, nezab˘vá se budoucími
prognózami v˘voje firmy.

Obr. 5:

U firem, kde management zvolil v˘‰e uvedené pﬁístupy, nelze uvaÏovat o moÏném zapojení do projektÛ rámcov˘ch programÛ EU.
Graficky je prÛmûrn˘ potenciál vybraného
souboru podnikÛ uÏitkového skla a biÏuterie
Libereckého kraje znázornûn na obr. 5.

PrÛmûrn˘ inovaãní potenciál zkoumaného souboru

Zdroj: vlastní zpracování

Závûr
V rámci pﬁedloÏeného v˘zkumu bylo realizováno dotazníkové ‰etﬁení, dle kterého byl vypracován postup zkoumající moÏnost zapojení
firem vybran˘ch ãinností skláﬁského odvûtví do
rámcov˘ch programÛ EU. V˘zkum se zamûﬁil
na komodity skláﬁského odvûtví uÏitkové
a ostatní sklo, které vykazují problémové hodnoty ekonomick˘ch ukazatelÛ v rámci své podnikatelské ãinnosti.
Nejprve byly z hlediska inovaãních aktivit
analyzovány vybrané firmy skláﬁského odvûtví
v âeské republice s pﬁevaÏující ekonomickou
ãinností dle CZ-NACE 231 a 321, a to pomocí
dotazníkového ‰etﬁení âSÚ (rozhodn˘ rok
2010). Na základû jeho vyhodnocení je moÏné
konstatovat nesoulad v kategorizaci ãlenûní
skláﬁsk˘ch komodit (dle ASKP âR) a klasifikaci
ekonomick˘ch ãinnosti CZ-NACE. To následnû
komplikuje moÏnosti srovnání v˘stupÛ anal˘zy

daného odvûtví. Bylo ale zji‰tûno, Ïe ‰etﬁené
firmy vyuÏívají k financování inovaãních aktivit
jen v minimálním rozsahu veﬁejné zdroje.
Zámûrem ãlánku bylo zajistit podklady pro
rozhodnutí, jak˘ zvolit postup pro zapojení
v˘robcÛ uveden˘ch komodit v Libereckém kraji
do projektÛ rámcov˘ch programÛ EU. Pﬁedpokladem pro zapojení firem do tûchto programÛ
je existence inovaãního potenciálu firem. Proto
byl realizován dotazníkov˘ prÛzkum dle metodiky „Mapa pﬁipravenosti podnikÛ k inovacím“.
Z odpovûdí jednotliv˘ch respondentÛ byly
vypracovány „karty“ s vyhodnocením inovaãního potenciálu zkouman˘ch firem s doplnûním
základních údajÛ dostupn˘ch z obchodního
a Ïivnostenského rejstﬁíku, pﬁípadnû obchodního vûstníku. Na základû v˘sledkÛ prÛzkumu
bylo rozhodnuto neoslovovat hromadnû
s nabídkou pomoci pﬁípravy projektov˘ch návrhÛ pro RP EU v‰echny firmy uveden˘ch komodit v regionu Libereckého kraje. Tento zpÛsob
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byl vyhodnocen jako neefektivní. Projektov˘
t˘m se dále v Libereckém kraji zamûﬁí s nabídkou moÏnosti spolupráce na v˘zkumn˘ch projektov˘ch návrzích v rámci RP EU jen na management ‰esti vybran˘ch skláﬁsk˘ch firem odvûtví uÏitkové sklo a biÏuterie, které vykázaly
v prÛzkumu dostateãn˘ inovaãní potenciál.
âlánek byl zpracován s podporou projektu
EUPRO II, LE11007 Regionální kontaktní organizace Liberec – Kontakt pro Evropsk˘ v˘zkumn˘ prostor.
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Abstract
SELECTION OF POTENTIAL PARTNERS FROM THE CZECH GLASS
INDUSTRY FOR PARTICIPATION IN EU FRAMEWORK PROGRAMMES
Petra Rydvalová, Radka Pittnerová
The aim of the article was to map the innovation potential of selected commodities produced by the
glass industry. Those selected are domestic glass (beverage glasses, kitchenware, decorative
glass, artistic glass, etc.) and jewelry. These are commodities that were identified in the available
studies as causes for concern. The identified characteristic of these commodities was an
insufficiently innovative approach throughout the business process of the companies. The intention
of the authors, based on their own assessment of the innovation potential of the mentioned
commodities, is to propose a procedure for the companies' possible involvement in innovative
projects within the activities of the RCO (Regional Contact Organisation) Liberec.
The present study was conducted from January 2001 to April 2012. First, an analysis of
selected economic indicators was carried out for individual commodities produced by the glass
industry of the Czech Republic. According to the results, commodities were selected for the
evaluation of their innovation potential. The survey was preceded by a summary of the CSO survey
for the period 2008–2010, focused on the innovative activity of firms (by sector) of the Czech
Republic. To evaluate the innovative activities for selected glass commodities in the Czech
Republic, according to industrial classification, the following sectors were selected: the
manufacture of glass CZ-NACE 231 and jewelry CZ-NACE 321 (source of input data – Czech
Statistical Office). Valuable information was obtained about the type of innovation and how it was
funded.
The authors’ survey of the innovation potential of glass companies engaged in manufacturing
domestic glass and jewelry was focused on companies in the Liberec Region municipalities with
a high concentration of these businesses. 84 questionnaires were distributed, and 30 completed
questionnaires were evaluated. Based on the survey results, it was found that respondents mostly
showed low innovation potential. In this case it would not be effective to provide assistance in
projects involving all companies in the EU framework programs. Therefore, a smaller number of
companies were chosen to be offered cooperation with RCO Liberec, namely companies in which
at least a moderate potential for innovation had been identified.
Key Words: EU Framework Programmes, innovation potential, glass industry, domestic glass,
jewelery, RCO.
JEL Classification: L61, O14, O31.
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