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EDITORIAL 

 

 
Dear readers, 

 

You are given the second issue of 2015 professional-scientific journal of the Ostrava Business 

School plc, titled "Entrepreneurship Studies." 

 

The first article is dedicated to a tool for identification creative and innovative companies. 

The article is based on the research task solved at VŠP, a.s. The second paper deals with new 

tendencies of consumption and their impact on increasing the differences among social 

groups. The second and third article is then paid to the issue of teaching entrepreneurship. We 

hope that you find the articles interesting and inspiring to think about the presented facts. 

 

We wish you a pleasant and interesting reading  

 

By the editors 

assoc. prof. Ivo Formánek, Ph.D. 

Editor-in-Chief 
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ENTERPRENEURSHIP 

 

 

TOOL FOR IDENTIFICATION OF CREATIVE 

AND INNOVATIVE COMPANIES 

 

Ivo FORMÁNEK1, Vladimír KRAJČÍK2 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The paper deals with some selected results of the research project “Model of creative and 

innovative organizations and its verification in conditions of the Moravian-Silesian Region”. 

An integral part of the research project is also a questionnaire for data collection and an 

analytical tool for the data analysis. The questionnaire and the analytical tool were discussed 

in the paper (Formanek, 2014). This paper follows the paper (Formanek, 2014) and presents 

some practical experience we have gained in the project. 

 

 

KEY WORDS 

 

Identification, creativity, innovation, enterprise, creative and innovative companies 

 

 

ÚVOD 

 

V rámci výzkumného úkolu “Model kreativních a inovačních míst a jeho ověření v 

podmínkách Moravskoslezského kraje”, který byl řešen na VŠP, a.s., byl vytvořen dotazník 

pro sběr dat a nástroj pro jejich analýzu. Součástí výzkumného úkolu byla i identifikace 

kreativních a inovačních organizací, která měla za cíl verifikovat validitu vytvořených 

modelů. Tvorbě dotazníku a odpovídajících nástrojů byl věnován příspěvek (Formánek, 

2014). V tomto příspěvku chceme na příspěvek (Formánek, 2014) volně navázat a 

prezentovat některé zkušenosti, které jsme při řešení výzkumného úkolu získali. 

 

 

1  PARAMETRY VÝZKUMU 

 

Hlavním cílem výzkumu bylo vytvoření modelu, který by umožnil hodnotit kreativitu a 

inovativnost firem (dále jen vybraných organizací). Jako vědecká metoda byl zvolen smíšený 

                                                 
1 Correspondence address: assoc. prof. Ivo Formánek, Ph.D.; phone: +420 595 228 149; cell phone: 

+420 737 207 969; e-mail: ivo.formanek@vsp.cz; institution: Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, 

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vsp.cz 
2 Correspondence address: assoc. prof. Vladimír Krajčík, Ph.D.; phone: +420 595 228 128; cell phone: 

+420 737 207 963; e-mail: ivo.formanek@vsp.cz; institution: Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, 

Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vsp.cz 

mailto:ivo.formanek@vsp.cz
mailto:ivo.formanek@vsp.cz
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výzkum, který kombinoval kvantitativní sběr dat s následným kvalitativním hodnocením a 

obsahovou analýzou (Formánek, 2014). 

 

Výzkum byl zaměřen na formulaci a testování platnosti vědecké hypotézy. Hypotézou bylo 

tvrzení, že se skutečně kreativní a inovativní organizace musí vyznačovat maximálním 

bodovým hodnocením domén 2, 3 a 4 vytvořeného dotazníku (Formánek, 2014). Data pro 

výzkum představovala odpovědi respondentů zaznamenané v dotazníku. Za respondenty byli 

vybíráni pracovníci vyššího a středního managementu, u kterých se dá předpokládat, že 

hodnocené organizace dobře znají. V zájmu objektivity pak byli při vyplňování dotazníků 

přítomni i pracovníci VŠP, a.s., kteří v případě nejasností některé dotazy respondentů 

zodpovídali (Formánek, 2014). 

 

Základní soubor výzkumu teoreticky představovala všechna vybrané organizace (tj. vybrané 

firmy) v MSK. Výběrový soubor tvořilo 32 vybraných organizací. Tento nízký počet 

zvolených organizací byl dán omezenými zdroji, které byly pro výzkum k dispozici. Získané 

dotazníky byly zpracovány pomocí nástroje, který byl realizován v programu MS Excel. 

Výstupy nástroje představovaly pavučinové grafy, které pracovaly s pěti dimenzemi 

(Formánek, 2014). Význam těchto dimenzí je následující: 

 

• Dimenze 1 – Orientace/zaměření firmy 

• Dimenze 2 – Zavádění nových výrobků (pro firmy nabízející výrobky) 

• Dimenze 3 – Zavádění nových služeb (pro firmy nabízející služby) 

• Dimenze 4 – Zavádění nových procesů 

• Dimenze 5 – Klíčové dimenze chování organizace 

 

2  PRINCIP PRÁCE S VÝSTUPNÍMI GRAFY 

 

Na obrázcích 1 a 2 jsou prezentovány některé příklady pavučinových grafů – grafických 

výstupů analytického nástroje – a jejich čtení. 

 

 

Obrázek 1 Výstupní pavučinový graf dotazníku VŠP. Příklad průměrného výsledku – 

identifikace inovační organizace s dominancí výrobkové inovace. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 2 Výstupní pavučinový graf dotazníku VŠP. Příklad výsledků jednotlivých 

respondentů vs. průměrný výsledek identifikace – identifikace inovační 

organizace s dominancí výrobkové inovace. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Princip, jakým bylo postupováno při hodnocení inovačního potenciálu vybraných organizací 

(také vybraných organizací), je naznačen na obrázku 3 až 8. 

 

 

 

Obrázek 3 Identifikace inovačního potenciálu organizace. Ideální případ, kdy všechny 

dimenze v organizaci existují a respondent je ohodnotil maximálním možným 

způsobem (dal jim maximum bodů). 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 4 Identifikace inovačního potenciálu organizace. Extrémní případ, kdy všechny 

dimenze v organizaci sice existují, nicméně respondent je ohodnotil nejnižším 

možným způsobem (dal jim minimum bodů). 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

 

Obrázek 5 Identifikace inovačního potenciálu organizace. Příklad, kdy v organizaci 

existují všechny dimenze a respondent je hodnotil mezi minimem a maximem 

možným počtem bodů. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 6 Identifikace inovačního potenciálu organizace. Příklad, kdy v organizaci 

neexistuje dimenze 3 (respondent ji nehodnotil). Ostatní dimenze respondent 

hodnotil mezi minimem a maximem možným počtem bodů. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

 

Obrázek 7 Identifikace inovačního potenciálu organizace. Příklad, kdy v organizaci 

neexistuje dimenze 3 a 4 (respondent je nehodnotil). Ostatní dimenze respondent 

hodnotil mezi minimem a maximem možným počtem bodů. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 8 Identifikace inovačního potenciálu organizace. Příklad, kdy v organizaci 

neexistuje dimenze 3 a 5 (respondent je nehodnotil). Ostatní dimenze respondent 

hodnotil mezi minimem a maximem možným počtem bodů. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

 

 

3 HODNOCENÍ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU ORGANIZACÍ 

 

Tato kapitola obsahuje výsledky výzkumu inovačního potenciálu u 32 organizací, u kterých 

byl průzkum prováděn. Výsledky výzkumu jsou k dispozici na obrázcích 9 až 40. U každého 

obrázku je pak stručně uvedeno i slovní hodnocení inovačního potenciálu organizací (dimenze 

2, 3 a 4). Ke slovnímu hodnocení byla použita stupnice: velmi výrazný (převaha hodnocení 

„rozhodně ano“) – výrazný (převaha hodnocení „ano“) – nevýrazný (převaha hodnocení 

„nevím“, resp. něco „ano“, něco „ne“) – nevyhovující (převaha hodnocení „ne“) – velmi 

nevyhovující (převaha hodnocení „určitě ne“). Stejným způsobem jsou hodnoceny i dimenze 

1 a 5, které indikují úroveň managementu a podnikavé chování organizace 

 

Na obrázku 41 je pak pro zajímavost uveden průměr všech hodnocení. Zde je však nutno 

zdůraznit, že průměrný výsledek je pouze orientační a má minimální vypovídací hodnotu, 

resp. nemá žádnou vypovídací hodnotu. 
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Obrázek 9 Identifikace inovačního potenciálu organizace 1. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako výrazné (procesy) 

až „téměř“ velmi výrazné (výrobky, služby). Dimenze 1 je hodnocena jako 

nevýrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace „téměř“ velmi výrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 10 Identifikace inovačního potenciálu organizace 2. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1, 3, 4 a 5. Dimenze 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné (služby) až 

„mírně“ výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako nevýrazná. Dimenze 5 

je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je inovační potenciál 

organizace nevýrazný, aplikace zásad moderního managementu je nevýrazná, 

podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 11 Identifikace inovačního potenciálu organizace 3. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1, 3, 4 a 5. Dimenze 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné (procesy) až 

„mírně“ výrazné (služby). Dimenze 1 je hodnocena jako nevýrazná. Dimenze 5 

je hodnocena jako nevyhovující. Závěr: Dle respondenta je inovační potenciál 

organizace nevýrazný, aplikace zásad moderního managementu je nevýrazná, 

podnikavost organizace je nevyhovující. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 12 Identifikace inovačního potenciálu organizace 4. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1, 3, 4 a 5. Dimenze 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné (služby) až 

výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako nevýrazná. Dimenze 5 je 

hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je inovační potenciál 

organizace „mírně“ výrazný, aplikace zásad moderního managementu je 

nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 13 Identifikace inovačního potenciálu organizace 5. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1, 3, 4 a 5. Dimenze 3 je hodnocena jako „mírně“ výrazná (služby), 

dimenze 4 je hodnocena jako nevyhovující (procesy). Dimenze 1 je hodnocena 

jako nevýrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevyhovující. Závěr: Dle 

respondenta je inovační potenciál organizace nevýrazný, aplikace zásad 

moderního managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 14 Identifikace inovačního potenciálu organizace 6. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1, 3, 4 a 5. Dimenze 3 je hodnocena jako nevýrazná, dimenze 4 je 

hodnocena jako nevyhovující. Dimenze 1 je hodnocena jako nevyhovující. 

Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná až nevyhovující. Závěr: Dle 

respondenta je inovační potenciál organizace nevýrazný (služby) až nevyhovující 

(procesy), aplikace zásad moderního managementu je nevýrazná, podnikavost 

organizace je nevyhovující. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 15 Identifikace inovačního potenciálu organizace 7. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako výrazné (výrobky, 

služby) až velmi výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako „téměř“ 

výrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako „téměř“ výrazná. Závěr: Dle respondenta 

je inovační potenciál organizace výrazný až velmi výrazný, aplikace zásad 

moderního managementu je „téměř“ výrazná, podnikavost organizace je „téměř“ 

výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 16 Identifikace inovačního potenciálu organizace 8. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1 a 3. Dimenze 3 je hodnocena jako nevýrazná. Dimenze 1 je 

hodnocena jako nevýrazná až výrazná. Závěr: Dle respondenta je inovační 

potenciál organizace nevýrazný (služby), aplikace zásad moderního 

managementu je „snad“ výrazná. Podnikavost organizace respondent nehodnotil. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 17 Identifikace inovačního potenciálu organizace 9. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, služby) až výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako 

nevýrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace spíše nevýrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 18 Identifikace inovačního potenciálu organizace 10. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, služby) až „mírně“ výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako 

nevýrazná až výrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako výrazná. Závěr: Dle 

respondenta je inovační potenciál organizace spíše nevýrazný, aplikace zásad 

moderního managementu je výrazná, podnikavost organizace je výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 19 Identifikace inovačního potenciálu organizace 11. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, služby) až výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako nevýrazná 

až výrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace spíše nevýrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 20 Identifikace inovačního potenciálu organizace 12. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, procesy) až výrazné (služby). Dimenze 1 je hodnocena jako nevýrazná 

až „mírmě“ výrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle 

respondenta je inovační potenciál organizace „spíše“ výrazný, aplikace zásad 

moderního managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 21 Identifikace inovačního potenciálu organizace 13. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky) až výrazné (služby, procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako výrazná. 

Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná až výrazná. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace spíše výrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je výrazná, podnikavost organizace je nevýrazná až výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 22 Identifikace inovačního potenciálu organizace 14. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, služby, procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako nevýrazná. Dimenze 5 

je hodnocena jako nevyhovující. Závěr: Dle respondenta je inovační potenciál 

organizace spíše nevýrazný, aplikace zásad moderního managementu je 

nevýrazná, podnikavost organizace je nevyhovující. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 23 Identifikace inovačního potenciálu organizace 15. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, služby) až mírně výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako 

„mírně“ výrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako „téměř“ velmi výrazná. Závěr: 

Dle respondenta je inovační potenciál organizace „spíše“ výrazný, aplikace 

zásad moderního managementu je výrazná, podnikavost organizace je velmi 

výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

Obrázek 24 Identifikace inovačního potenciálu organizace 16. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky) až nevyhovující (služby, procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako 

„mírně“ nevyhovující. Dimenze 5 je hodnocena jako velmi nevyhovující. Závěr: 

Dle respondenta je inovační potenciál organizace „spíše“ nevýrazný, aplikace 

zásad moderního managementu je nevyhovující, podnikavost organizace je 

velmi nevyhovující. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 25 Identifikace inovačního potenciálu organizace 17. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1, 2, 4 a 5. Dimenze 2 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné (výrobky, 

procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako nevýrazná. Dimenze 5 je hodnocena 

jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je inovační potenciál organizace 

nevýrazný, aplikace zásad moderního managementu je nevýrazná, podnikavost 

organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 26 Identifikace inovačního potenciálu organizace 18. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, procesy) až nevyhovující (služby). Dimenze 1 je hodnocena jako 

nevýrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace nevýrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 27 Identifikace inovačního potenciálu organizace 19. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako výrazné (výrobky, 

procesy) až nevýrazné (služby). Dimenze 1 je hodnocena jako výrazná. Dimenze 

5 je hodnocena jako nevyhovující. Závěr: Dle respondenta je inovační potenciál 

organizace „spíše“ výrazný, aplikace zásad moderního managementu je výrazná, 

podnikavost organizace je nevyhovující. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 28 Identifikace inovačního potenciálu organizace 20. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1, 2, 4 a 5. Dimenze 2 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné (procesy) až 

nevyhovující (výrobky). Dimenze 1 je hodnocena jako „téměř“ výrazná. 

Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je inovační 

potenciál organizace spíše nevyhovující, aplikace zásad moderního 

managementu je „snad“ výrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 29 Identifikace inovačního potenciálu organizace 21. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(procesy) až výrazné (výrobky, služby). Dimenze 1 je hodnocena jako výrazná. 

Dimenze 5 je hodnocena jako výrazná. Závěr: Dle respondenta je inovační 

potenciál organizace „spíše“ výrazný, aplikace zásad moderního managementu 

je výrazná, podnikavost organizace je výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 30 Identifikace inovačního potenciálu organizace 22. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky) až výrazné (služby, procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako 

nevýrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace „spíše“ výrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 31 Identifikace inovačního potenciálu organizace 23. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, služby) až „mírně“ výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako 

nevýrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace nevýrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 32 Identifikace inovačního potenciálu organizace 24. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1, 2, 4 a 5. Dimenze 2 a 4 jsou hodnoceny jako výrazné (procesy) až 

nevyhovující (výrobky). Dimenze 1 je hodnocena jako nevyhovující. Dimenze 5 

je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je inovační potenciál 

organizace spíše nevýrazný, aplikace zásad moderního managementu je 

nevyhovující, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 33 Identifikace inovačního potenciálu organizace 25. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako výrazné (výrobky) 

až „téměř“ velmi výrazné (služby, procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako 

nevýrazná až výrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle 

respondenta je inovační potenciál organizace výrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je výrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 34 Identifikace inovačního potenciálu organizace 26. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, služby) až „mírně“ výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako 

nevýrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako „mírně“ výrazná. Závěr: Dle 

respondenta je inovační potenciál organizace „spíše“ nevýrazný, aplikace zásad 

moderního managementu je „spíše“nevýrazná, podnikavost organizace je 

„spíše“výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 35 Identifikace inovačního potenciálu organizace 27. Respondent hodnotil pouze 

dimenze 1, 2, 4 a 5. Dimenze 2 a 4 jsou hodnoceny jako výrazné (procesy) až 

nevýrazné (výrobky). Dimenze 1 je hodnocena jako výrazná. Dimenze 5 je 

hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondenta je inovační potenciál 

organizace spíše nevýrazný, aplikace zásad moderního managementu je výrazná, 

podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 36 Identifikace inovačního potenciálu organizace 28. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, služby) až výrazné (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako „spíše“ 

výrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako nevyhovující. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace „spíše“ nevýrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je „snad“ výrazná, podnikavost organizace je nevyhovující. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 37 Identifikace inovačního potenciálu organizace 29. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky) až nevyhovující (služby, procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako 

nevýrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako „téměř“ výrazná. Závěr: Dle 

respondenta je inovační potenciál organizace nevýrazný až nevyhovující, 

aplikace zásad moderního managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je 

výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

Obrázek 38 Identifikace inovačního potenciálu organizace 30. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako výrazné (výrobky, 

služby) až nevyhovující (procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako výrazná. 

Dimenze 5 je hodnocena jako výrazná. Závěr: Dle respondenta je inovační 

potenciál organizace „spíše“ nevýrazný, aplikace zásad moderního managementu 

je výrazná, podnikavost organizace je výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 39 Identifikace inovačního potenciálu organizace 31. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky, služby, procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako „téměř“ výrazná. 

Dimenze 5 je hodnocena jako „téměř“ výrazná. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace nevýrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je „snad“ výrazná, podnikavost organizace je „snad“ výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

Obrázek 40 Identifikace inovačního potenciálu organizace 32. Respondent hodnotil 

dimenze 1, 2, 3, 4 a 5. Dimenze 2, 3 a 4 jsou hodnoceny jako nevýrazné 

(výrobky) až výrazné (služby, procesy). Dimenze 1 je hodnocena jako „téměř“ 

výrazná. Dimenze 5 je hodnocena jako výrazná. Závěr: Dle respondenta je 

inovační potenciál organizace výrazný, aplikace zásad moderního managementu 

je výrazná, podnikavost organizace je výrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 
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Obrázek 41 Identifikace inovačního potenciálu všech zkoumaných organizací. Dimenze 

2, 3 a 4 jsou respondenty většinou hodnoceny jako nevýrazné (výrobky, služby, 

procesy). Dimenze 1 je hodnocena většinou jako nevýrazná. Dimenze 5 je 

většinou rovněž hodnocena jako nevýrazná. Závěr: Dle respondentů je inovační 

potenciál zkoumaných organizací nevýrazný, aplikace zásad moderního 

managementu je nevýrazná, podnikavost organizace je nevýrazná. 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2014) 

 

 

5 ZÁVĚR 

 

Příspěvek prezentuje některé zkušenosti, které jsme získali při řešení výzkumného úkolu 

“Model kreativních a inovačních míst a jeho ověření v podmínkách Moravskoslezského 

kraje”. Součástí výzkumného úkolu byla i verifikace validity modelu kreativní a inovační 

organizace. Tuto verifikaci validity jsme realizovali v organizacích, které jsou evidentně 

kreativní a inovativní, a zároveň i zkoumáním organizací, které jsou evidentně nekreativní a 

neinovativní. Ve všech těchto případech se validita modelu potvrdila. 

 

Závěrem příspěvku tedy lze konstatovat, že vytvořený dotazník i nástroj, pomocí kterého jsme 

získaná data analyzovali, poskytují relativně přesné výsledky pro hodnocení kreativity a 

inovativnosti organizací. Pro úplnou verifikaci validity dotazníku a nástroje by však bylo 

zapotřebí výzkum realizovat na mnohem větším vzorku organizací. 
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ECONOMICS AND FINANCE 

 

 

CONSUMER AND ECONOMICS 
 

Olga BŘEZINOVÁ 1  
 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the society is consumption. Today world changes the view on 

traditional consumer behavior model based on rationality, maximizing utility, and scarcity of 

resources. The concept of affluent society is inspiring for understanding present tendencies of 

consumption. An important factor affecting patterns of consumer behavior is the social status 

of the consumer, and the processes of deepening differences between social groups on one 

hand, and the processes of vertical emulation on the other one. 

 

Consumption can be connected to addiction, too. There are differences among various 

addictive products in the type of addiction, which can be useful information for producers, but 

also for consumers, who want to fight with their passions, and for policy makers looking for 

state measures affecting economic units. 

 

The paper brings some concepts of consumer behavior, shows how it is possible to 

understand it, to conduct it, and to exploit it in practical activity of firms, policy makers, 

economic students, and consumers themselves. 

 

 

KEY WORDS  

 

Consumer choice, microeconomics, scarcity, affluent society, conspicuous consumption, 

addiction.  

 

 

INTRODUCTION  

 

The aim of the paper is to contribute to expanding the knowledge of existing consumer 

behavior models interpreted in mainstream economics with its positivist methodology and 

mathematical form. Then the aim is to create the basis for taking an idea that traditional view 

on consumer behavior given in standard microeconomic courses as an abstract model of homo 

oeconomicus maximizing utility by comparing costs and benefits of his decision in the world 

of scarcity and unbounded rationality, should be overcome by taking into account more 

drivers of his choice, his social status, psychology, and even addiction. The third aim is to 

show how to put microeconomics closer to practice based on the idea that a good theory is the 

                                                 
1 Correspondence address: assoc. prof. Olga Březinová, Ph.D.; telephone: +420 595 228 111; fax: +420 

595 228 199; Vysoká škola podnikání, a.s., Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, mail: 

olga.brezinova@vsp.cz, www.vsp.cz 



 

30 

best practice, not only for students, being more motivated in studies, but also for producers, 

managers, and especially marketers and policy makers seeking for fulfilling their objectives. 

 

1  ECONOMIC THEORY TODAY  

 

Traditional mainstream microeconomic view shows the consumer as a rational individual with 

perfect information and limited sources whose aim is to maximize utility in given conditions. 

His situation can change if his income or prices of goods change, but his needs and 

preferences stay the same. The condition “ceteris paribus” is always present in all solved 

situations. The consumer is rather ahistorical and has no link to social and cultural 

environment. He also does not know how to obtain joy and happiness of the consumption, 

how to delight himself or somebody else with a particular product, and how to compete with 

other people in the way he consumes. The consumer also cannot recognize addictive 

consumption even in cases harming his health and life. The only determinants of his decision 

making are his needs and preferences, his disposable income and prices of goods. The 

traditional model does not include even the sources of his income (this is the subject of factor 

markets analysis), and the dependence of his decision to consume more on the stock of goods 

at the particular market (this is the subject of general equilibrium theory). Finally, the concept 

of utility maximizing homo oeconomicus does not include the links to other consumers in the 

process of decision making, even within a family, or within a particular social strata.  

 

It is understandable that the consumers are not so sterile, and that the social development 

brings new aspects of spending and consumption all the time. Economic theory has to react to 

those new phenomena, and so there are a lot of contributions to further development of 

economic science in the field of consumer behavior. We can see for instance a principal 

change in the way how economists understand the world given by behavioral economics. This 

discipline seeks for widening the frame of standard economics by taking into account more 

features of human behavior with the help of other sciences like psychology and sociology 

which can lead to better understanding of homo oeconomicus and so economics can be more 

useful for practice, closer to understanding, and students can find it more interesting. Human 

beings in behavioral economics are far from perfection, and close to particular conditions of 

life.   

 

In 80-ies of 20th century behavioral economics covers the ideas of psychological basis of 

consumer decision making, connected with new branches of economics – indulgence 

economics, happiness economics and beauty economics. Psychological and behavioral aspects 

strengthen in economic concepts especially now, after global financial crisis, which casted 

doubt on principal concepts of mainstream economics. 

 

Harold Winter (Winter, 2011) brings an economic model of addiction, which takes into 

account both standard and behavioral approaches. He shows smoking, drinking and 

overeating as specific indulgences and contributes in this way to a wide discussion about 

social policy orientation. Traditionally social policy is taken as an instrument protecting 

people from other people. Today more and more economists speak about social policy 

protecting people from themselves. This is called “new paternalism”, and the aim of such 

social policy is to make people not harm both other people, and also themselves. The 

discussion goes not only about pros and cons of such interventions, but also about costs and 

benefits of them, and about the impact on personal freedom and human rights. 
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Brendan Sheehan (Sheehan, 2010) identifies a system of abundance, and finds spending by 

affluent consumers to be a key driver for economic growth following J. K. Galbraith´s book 

The Affluent Society (first published in 1958, Czech issue 1967). Analyzing affluent society 

gives a different style of economic analysis compared to this one based on scarcity. 

 

 

2  AFFLUENT SOCIETY AND AFFLUENT CONSUMPTION 

 

Today´s society is usually taken as a rich world giving wide possibilities not only to 

individual success, but also to affluent consumption. On one hand a profound discussion goes 

about sustainable development and civilization, ecological and globalization risks, about 

wasting resources, poor regions and immigration given by economic reasons (in the last 

months of 2015 year strengthened by invasion of refugees to Europe threatening collapse of 

social system there), and on the other hand there is a strong profit and economic growth 

seeking imperative calling for more and more production and selling, bigger markets and 

expenditures, forcing people to spend their money, take credits and not to think about the 

future – the main motto is today´s consumption. Markets usually driven by big firms need 

spending, and they need especially spending of rich people of affluent society. 

 

There are many disciplines dealing with people in affluent society – anthropology, social 

history, sociology, social psychology, marketing, architecture, art, design, but economics, 

either mainstream or heterodox, provides only little view on abundant consumption. At the 

same time there is a radical difference between the traditional concepts of consumer´s 

decision making coming from needs and lack of something, and coming from having a lot and 

seeking for more. Inequality in what people need and do not have, is much smaller than in 

what people have got. Inequality in what people need depends principally on individual 

feeling, but inequality in what people have got, and also in what they want to have, and why 

they want to have more, depends on economic system within which they live.  

 

It is necessary to bring to economics next to scarcity also the concept of abundance. 

Mainstream economics is based on the idea that all consumers have the same problem of 

scarcity in their decision making. But it hides the problem of global inequality. So it is 

necessary to leave the narrow frame of economics given by the relation between objectives 

(maximizing utility) and scarce sources, and come to wider understanding of drivers affecting 

consumer´s decision making, including identification of different social groups. 

 

Sheehan (2010) divides the world population into three groups. The first group consists of 

people living in poverty in the economic system of scarcity. The second group consists of 

people with sufficient consumption for decent existence. The third group is responsible for the 

main part of purchasing power and exploiting majority of global resources, and it represents 

the minority of world population living in abundance. The difference of economic problems 

in the mode of consumption between the first and second group is not so dramatic, but there is 

a deep gap to the third group. 

 

The system of abundance came into life in the half of 18th century in England, and it spread 

out quickly around the world. The steady inspiration of affluent society can be found in 

Thorstein Veblen and Kenneth J. Galbraith (1967). Veblen (1994) stated for the first time that 

at the end of 19th century affluent consumption was seen mainly at the rich class. Today there 

is a change. In the affluent society all classes are able to have affluent consumption (even for 
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debt). More of that, such society is based on rituals, and one of the most frequent ritual is to 

go shopping, the main objective of which is not to reach utility, but to compete, and to get 

different not only from other social classes, but even from members within the same class. 

Rich people are willing to pay very high prices for branded products, so as to stay different, 

because very high prices make a barrier to people with lower social status become similar. 

 

On the other hand Katona (1960) brings the concept of inconspicuous consumption – 

members of the same social group can use similar consumption patterns so as to share 

common values of the group, or they are not willing to attract attention (i.e. school uniforms). 

But the force making the consumption move can also be the effort to imitate – members of 

groups with lower social status want to live in the direction to fashionable life (Veblen, 1994, 

s. 84). Xenos (1989) calls it “vertical emulation”. People want to penetrate to higher groups, 

and so things that were created as luxuries become decencies bought by many, and then 

become necessities for all. This drives rich people to pull away from the crowd by seeking for 

unique, inimitable things inaccessible for people from lower status groups. 

 

Group participation looks like an important determinant of the kind of consumption. Danziger 

(2004) defines the following classes: affluent class, middle class, downscale consumers, and 

also other types of social classes like techno class (this is of course one view on stratification 

of the society, but it brings useful consequences). She finds differences among those classes 

in the sense of kinds of goods purchased by individual classes’ members, but also the 

relationship between health and social status. The higher the social status is, the healthier 

people are, and live longer. On the other hand, within the affluent class there are so called 

upbeat enjoyers who live for today, and do not take care of tomorrow, and of future 

consequences of their today´s actions.  

 

Middle class consumers represent the majority of households, and range from lower middle 

class to middle class with the exception of upper middle class that is closer to affluent 

consumers. Middle class takes care of education, and the quality of life. Another big group of 

consumers is working class spending majority of their income on food and other products 

satisfying basic needs. Specific group of consumers is connected with new technologies, not 

only in the sense of job, but also of being increasingly connected to computer and internet 

competency. This can, on the other hand, call out a kind of addiction or virtual relations. 

 

Nevertheless, affluent consumers seem to be the most influential group of consumers being 

taken not only as the biggest source of firms´ revenues coming from purchases, but also as a 

driver of today´s consumption, and its future trends. 

 

Vigneron and Johnson (1999) analyzing affluent consumption bring several effects connected 

with sought value of luxury products. These particularly are: the Veblen effect seeking for 

conspicuous value (showing the wealth and status), the snob effect seeking for unique value 

(aiming in reaching difference), the bandwagon effect seeking for social value (aiming in 

reaching similarity), the hedonic effect seeking for emotional value (looking for intangible 

benefits of products), and the perfectionism effect seeking for quality value (willing to pay 

much higher prices for prestige brands that promise higher quality). This can also be exploited 

by firms satisfying needs of various groups of consumers. 
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3  CONSUMPTION AND MARKETING  

 

Models of affluent consumption can be inspiring for many disciplines, especially those 

imminently linked to shopping as a means of consumption like marketing. 

 

People seeking for consumption are not only passive, manipulative beings, they have and 

exploit a wide space for decision making whether they want to show group differences or 

similarities, to which group they belong, whether they want to differ within the group or to 

strengthen links and communication within the group. All this is the basis for marketing 

activities (Twitchell, 1996). Marketing usurps traditional holidays (Christmas, Easter, 

mother´s day) and also smaller existing rituals (breakfast, birthday party), creates new rituals 

(cocktail hour), and invests time and money to put in motion both conspicuous and 

inconspicuous consumption, promotes new ways of consumption, steadily offers ways how to 

catch higher groups, and to higher groups it offers possibilities how to make bigger difference 

(Twitchell, 2005). 

 

On the other hand, people in majority are moral beings. They need to feel that their 

consumption is justified in the system where it is clear what is good and what is bad. So it is 

not enough to be successful, a man must be taken as a moral human being, too. Affluent 

consumption then can threaten itself. Restraint, personal discipline, abstinence, frugality, and 

hard work can become personal qualities of rich people who concentrate themselves more to 

spiritual than to material world, more to eternal than to momentary values (typically the focus 

goes on environmental aspects of consumption). Affluent system can be threatened by the fact 

that those who are the most rich want to consume less. This could bring lower profits, slower 

economic growth and unemployed resources. So marketing must look for new ways of 

consumption in moral frame (new hedonism, indulgence morality) (Levine, 2006). 

 

Indulgence consumption is not limited to the rich, it is for all people. Twitchell (1996, s. 110) 

wants people to be devout at work, but maniac in shopping. The opposite side of work and 

work should be spending and spending. The practical expression of such concept of 

indulgence morality is valuating material things, especially beauty, image, appearance, 

fixation on a body (dress, decoration, make-up, physiognomy), people are measured on the 

basis of taking care for their body and appearance.  

 

The main feeling is the feeling of freedom – people can spend on their own decision, nobody 

(church, school, and the state) can tell them, how to do it. Spending is the measure of social 

status. It is the way how to spend leisure time. Shopping itself brings people satisfaction. 

People feel themselves as consumers who have free choice, who are looked for, so as to be 

satisfied, who are important and powerful. They even accept commercialization in such fields 

of life being traditionally independent on consumption. A man can be in fact unsatisfied and 

frustrated, but feeling himself as a consumer, he can even substitute personal relations to other 

people and strengthen one´s self-confidence. Relation to things can even replace relations to 

other people. But without indulgence morality and steady spending the affluent society cannot 

exist. 
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4  USE AND ABUSE OF ADDICTIVE COMMODITIES 

 

Another inspiring concept of consumer’s behavior is given by economics of addiction. There 

are four basic theories of addiction – rational addiction, hyperbolic discounting, melioration 

and relative addiction. Economic aspects are embodied principally in rational addiction 

theory. The other three are formulated in medicine or psychology. Medicine sometimes states 

that addiction is a “disease” coming from biological predispositions, and so the choice is out 

of personal control. According to psychology, people fall into addiction because latent costs 

of addiction are hidden at the beginning, or because of false approving of their actions.   

 

Theory of rational addiction is sometimes criticized for assuming that addictives are 

“rational”, but some economists speak about bounded rationality (Suranovic, 1999). Speaking 

about addiction we can mean cigarettes, alcohol, pills, overeating, gaming machines, and 

sometimes drugs (drugs are rather the subject of economics of crime and punishment).  

 

Standard economics take the individual as utility maximizing, deciding in the frame of budget 

constraint, buying less when the price increases, and his current consumption depends on 

current factors.  

 

As for addictive commodities, current consumption depends both on current and past factors, 

and then on future factors. The commodity is addictive if past consumption growth increases 

current consumption. Price change can affect current consumption differently at individual 

groups of consumers depending on their level of addiction, which can also determine 

individual’s reaction on the change of income or taxes. 

 

Young people, people with lower income and lower education can be more sensitive to price 

change. There can be a different reaction between men and women, among minorities etc. 

Commodities can differ in the intensity of addiction – alcohol is not as addictive as cigarettes, 

drugs are very addictive, and so they have relatively non-elastic demand.  

 

Bounded rationality in addiction is linked to the fact that addictives stress current utility 

maximization compared to lifelong one. Addiction occurs in young age, so high price increase 

can be the most efficient means for long-run decrease of consumption. Some people regret 

their addiction, but they often are not able to overcome it. Consumption decrease can be 

reached also by limiting availability, by growing expectations of legal costs of using addictive 

commodities, and by new information about short-run and long-run health consequences of 

addiction. 

 

Another theory stresses “multiple selves” – it means that the smoker, for instance, has one self 

telling him to smoke, and another self discouraging him smoking (Schelling, 1984, Thaler & 

Shefrin, 1981). 

 

Becker – Murphy model (1988) analyses today’s costs and future benefits and loses (i.e. life 

length, quality of life etc.), and adjustment costs – when the smoker wants to give up 

smoking, it can be connected with concentration loss, irritation, weight increase.  The model 

also analyses addiction stadia on the example of smoking. The first stadium – begin smoking 

– young people have such motives as imitation, participation to a group, experimentation, 

interdiction – as far as they learn the benefits of smoking (i.e. nicotine effect), they can start 
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smoking regularly. Adjustment costs are very small then. The second stadium – addiction 

occurs – people create history of consumption for themselves. Adjustment costs increase. 

Low consumption brings negative utility, so they need a particular minimum amount of 

cigarettes daily to satisfying their addiction. And the third stadium – giving up smoking – the 

smoker gets older, and his future loss function changes. Smoking is bad, but it is worse to 

give up smoking. So he will go on smoking in spite he desires at the same time not to smoke 

(this is an “unhappy addictive”). Or the age when he wants to give up comes, because of 

health reasons etc. There can occur also an effect of periodical attempts of non-smoking – 

daily consumption of cigarettes gradually decreases. There can be also the threat of dying or 

other external shocks. 

 

All those aspects of addictive consumption call for adequate role of the government in 

regulation of selling addictive commodities. If coming from the fact that the individual 

decides in his self interest, then the government cannot regulate something what affects only 

the individual himself. But there is another aspect – other people interfering in their rights, 

and external costs of worse health state, criminal or psychological consequences. Alcohol has 

different timing of costs and benefits compared to cigarettes. In the future drinker can suffer 

from liver failure or other health problems, but currently he can come over family crisis, job 

loss etc. Smokers usually do not have such problems. They under valuate not only the future 

effects of smoking, but also the effects on other people around them (worse breathing, smoke, 

disorder etc.) 

 

Hartford (2008) assumes that one of addiction costs is linked to troubles coming from 

difficulties connected with giving-up smoking. In this sense electronic cigarettes 

advertisement can cause more smokers, because it can take more people to persuasion that 

giving-up smoking is easy.  

 

This can be illustrated also on the research of AKAT ČR (Association for capital market) in 

2015 showing an interesting fact that people in the Czech Republic invest more to alcohol and 

cigarettes than to health. People pay for alcohol and cigarettes about 1390 CZK a month, for 

sport and sport equipment it is 1068 CZK a month, for culture 708 CZK, for books and own 

education it is 992 CZK, and for health 742 CZK a month.  

 

 

CONCLUSIONS  

 

The paper aims to show that our traditional concept of consumer behavior cannot face present 

tendencies in consumption and present state of the society. Standard economics has a 

tendency to construct models on the basis of rationality and scarcity, but reality is different. It 

is necessary to see the influence of affluent consumption not only on the way of life, but also 

on wasting resources. 

 

Another tendency of affluent society is that numbers of people that can afford affluent 

consumption rapidly grow in Asian countries which can lead to changing the orientation of 

goods flows.  

 

Today there is one more tendency – vast numbers of immigrants coming to Europe radically 

change the idea of consumption – not only in the sense of absolute lack of consumer choice 

and of income as the source of consumption, but also in the fact that those groups of people 



 

36 

are intended to be consumers, and not creators of sources of consumption (not looking at 

other risks of this situation).  

 

New technologies bring new ways of satisfying needs, call out new needs, but also can bring 

new problems (addiction on virtual world, deformations of human relations, run away from 

reality to fantasy, passivity and fatalism). New technologies, on the other hand, enable people 

to obtain a lot of information, shorten distances among people, and enable better 

communication. 

 

It is necessary to pay attention to new tendencies in consumers´ choice and consumption, 

because this is the driver of economic development, and the main objective of economic 

activity within the society.  
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ABSTRACT 

 

The current terminology in the field of teaching entrepreneurship is not fixed and diverse. So 

far there has been no single definition of the term entrepreneurship along with the 

formulation of the general accepted concept of this phenomenon. The article summarizes the 

basic terminology definition of the given issue. In the article the results of a questionnaire at 

the selected primary school are presented. The research focused on examining the attitudes 

and approaches of teachers to teaching entrepreneurship. Intuitive perception of 

entrepreneurship by teachers is close to one of the generally accepted definitions of 

entrepreneurship, yet at the same time it largely coincides with the key competences laid 

down as an objective of education. 
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ÚVOD 

 

Pokud „jádrem rozvoje podnikání je uvolnění a zkvalitnění podnikavosti“ (Jünger, 2004: 8) a 

„podnikatelské schopnosti jsou klíčové pro růst, zaměstnanost a osobní naplnění“ (Malach, 

2008: 10), pak podpora těchto schopností a dovedností je velmi žádoucí. 

 

Výchova k podnikavosti není v českých zemích novým tématem. Zabýval se jí např. už 

Tomáš Baťa na přelomu 20. a 30. let minulého století. „Byl přesvědčen, že hospodářské 

myšlení a jednání musí srůsti přímo s nejniternější povahou člověka, že se mu má státi tak 

přirozeným, jako schopnost chodit nebo mluvit. Proto žádal, aby tato schopnost byla pěstěna a 

záměrně rozvíjena v dítěti již od nejmladších let.“ (Baťa, 1932: 96) Historický vývoj v naší 

zemi, 2. světová válka, události po únoru 1948 a následné znárodnění a centrálně řízená 
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ekonomika, nepřály rozvoji jeho myšlenek. Výchova k podnikavosti u nás nemá rozvinutou 

tradici a téma se zdá relativně nové. 

 

 

1 POJETÍ VÝCHOVY K PODNIKAVOSTI  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že terminologie v této oblasti vzdělávání je doposud neustálená. 

Můžeme se setkat s pojmy: výuka, vzdělávání i výchova v kombinaci s pojmy podnikání i 

podnikavost.  

 

Hindle (2007) rozděluje výuku podnikání do dvou oblastí: výuku podnikání („teaching it“) a 

výuku o podnikání („teaching about it“). Učit podnikání (samotný fenomén) je odlišné od 

učení o podnikání jako fenoménu (jeho metasaspektech, jeho teorii a způsobech, jaký má 

dopad na jiné jevy). Garavan a O´Cinneide (1994) rozlišují podnikatelské vzdělávání 

(„entrepreneurship education“ nebo „small business education“) a vzdělávání k podnikavosti 

(„enterprising education“). Cílem vzdělávání k podnikavosti je rozvoj podnikavých jedinců a 

vštěpení postoje k samostatnému jednání s využitím vhodných výukových procesů, zatímco 

cílem podnikatelského vzdělávání je přímo podpora podnikání. 

 

Podle různých analýz je většina programů a kurzů podnikání zaměřena na podnikání ve 

smyslu založení a provozování podniku. Tyto kurzy jsou však obvykle postaveny na výuce o 

podnikání („educate about entrepreneurship“), nikoli na výuce pro podnikání („educate for 

entrepreneurship“). Pouze výjimečně se soustřeďují skutečně na rozvoj dovedností, atributů a 

způsobů jednání spojených s podnikáním. (Kirby, 2002) Výuka podnikání tak často nebývá 

vnímána v širším pojetí jako rozvoj podnikavého jednání a nezohledňuje skutečnost, že k 

podnikavému jednání může docházet v nejrůznějším prostředí, kontextu, organizacích a 

pozicích. 

 

Finské ministerstvo školství rozlišuje při výchově k podnikavosti “vnitřní podnikavost” 

(internal entrepreneurship), která spočívá v kombinaci flexibility, iniciativy, kreativity a 

nezávislého jednání, využití vlastních schopností a v silné motivaci, a “vnější podnikavost“ 

(external entrepreneurship), která posiluje ekonomické schopnosti a připravuje studenty na 

budoucí kariéru v byznysu nebo podnikání. (Korhonen, Komulainen, Räty, 2012) 
 

Dočasným řešením nejednotného vymezení je používání termínu výuka podnikání jako 

edukativního snažení vedoucího k rozvoji podnikání a podnikavosti ve smyslu jejího trojího 

chápání (Jünger, 2005). Z tohoto pojetí vyplývá, že může zahrnovat podnikání jako osobní 

kvalitu, tak jako přípravu k podnikání jako profesi, stejně jako individuální nebo 

společenskou hodnotu, která ovlivňuje životní styl.   

 

Problém s definicí výuky podnikavosti shrnuje Azim: výuka k podnikavosti bývá popisována 

podle toho, na který z různorodých cílů (od rozvoje osobnostních dovedností až po práci a 

podnikání, včetně souvisejících rizik) a/nebo na kterou z cílových skupin (z jakého prostředí a 

s jakým stupněm vzdělání) se zaměří. Proto není možné výchovu k podnikavosti definovat 

jednoznačně. (Azim, 2010) 

 

Navzdory rozmachu výchovy k podnikání se v odborných kruzích příležitostně vrací debata 

na téma, zda se lidé podnikavými rodí nebo stávají, resp. zda má smysl podnikavost vyučovat, 

či nikoliv. Kritici podnikatelské výchovy jsou přesvědčeni, že jsou to vrozené osobní 
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charakteristiky, rodinné zázemí nebo například výjimečná příležitost, co vytváří úspěšného 

podnikatele. Tím by výchova v této oblasti byla nadbytečná. Jiní zase kritizují aktivity ve 

výchově k podnikavosti za pokus učit něco, co donedávna bylo považováno za 

„nevyučovatelné“. (ibid: 67) 

 

Je nepopiratelné, že někteří lidé mohou mít pro podnikání větší vlohy nebo rozvinutější sklon 

k podnikavosti, což ale nevylučuje ovlivnitelnost těchto charakteristik vzděláním a výchovou. 

 

Na téma účinnosti výchovy k podnikavosti byla provedena řada výzkumů a studií. Jejich 

nejdůležitější závěry lze shrnout takto: „výchovou lze dosáhnout nejen lepších znalostí a 

dovedností, ale lze rozvíjet i postoje k podnikání, zájem o podnikání, potřebu být podnikavým 

a další vlastnosti, které charakterizují podnikavé jedince, například tvořivost, iniciativu, 

pružnost, samostatnost, schopnost naplňovat své cíle apod.“ (Ostravská univerzita …, 2013) 

 

Z dalšího z výzkumů vyplynulo např., že největší efekt přinesou investice do výchovy k 

podnikavosti u dětí předškolního věku a v období primární edukace. Jiný výzkum odhalil 

jasné a významné rozdíly mezi žáky s běžnou výukou a žáky, kteří prošli výukou k 

podnikavosti. Obě skupiny žáků získaly rozdílný pohled na svou budoucnost, měli rozdílné 

ambice a vztah ke škole a společnosti. Kromě toho lze prokázat, že cílená a systematická 

výchova k podnikavosti má další vedlejší efekty, když pozitivně mění i osobnostní vlastnosti 

žáků a jejich celkové chování, přispívá k radosti mladých lidí z učení, sbližuje výuku s 

požadavky reálného života, zvyšuje angažovanost při učení, odpovědnost a sebeúctu, dává 

mladým lidem životně důležité dovednosti např. v oblasti týmové práce, motivace, 

komunikace a další. (ibid) 

 

 

2 VÝZKUM POSTOJŮ UČITELÉ K VÝCHOVĚ K PODNIKAVOSTI NA VYBRANÉ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

 

2.1 Výzkumný soubor 

 

Pro výzkum byla vybrána konkrétní Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, 

příspěvková organizace. Spoluautorka článku v této škole osmým rokem působí jako ekonom, 

je s ní dobře seznámena a dostala souhlas vedení k využití interních databází, materiálů a 

dokumentů.  

 

Výzkumný soubor tvoří všichni učitelé vybrané základní školy, s výjimkou ředitele. O záměru 

provést ve škole dotazníkové šetření byli pedagogové informováni 20. ledna 2015 – před 

zahájením klasifikační konference, kdy jsou všichni učitelé shromážděni ve sborovně. 

Pedagogové byli požádáni o spolupráci při dotazníkovém šetření, byli krátce seznámeni s 

účelem dotazníkového šetření, formou dotazníku a odhadovaným časem, který zabere jeho 

vyplnění. Dále byl učitelům sdělen cíl dotazníkového šetření a bylo zdůrazněno, že se jedná o 

výzkum jejich osobních názorů, postojů, atd. ve vztahu k výchově k podnikavosti. Míra 

návratnosti dotazníků byla 100%, čehož bylo dosaženo pravděpodobně díky tomu, že 

respondenti byli o připravovaném šetření předem informováni, doba pro sběr dat byla 

dostatečně dlouhá a dotazovaní se spoluautorkou článku osobně znají.  
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Pedagogický sbor tvoří 26 pedagogů. Učitelů je celkem 25, z toho na 1. stupni je 11 pedagogů 

(z toho jedna učitelka je v současné době na mateřské dovolené). Na 2. stupni vyučuje 14 

učitelů, mezi nimi je i ředitel školy, jeho zástupce a výchovná poradkyně.  

 

Dotazníkové šetření proběhlo mezi učiteli vybrané základní školy. Cíle výzkumu byly 

stanoveny takto: 

• zjistit osobní názory, postoje a přístup pedagogů k podnikavosti a k výchově 

k podnikavosti, 

• zjistit bariéry rozvoje výchovy k podnikavosti na vybrané ZŠ a zjistit, co by učitelé 

považovali za přínosné pro podporu rozvoje k podnikavosti, 

• zjistit případnou existenci vztahu průběhu profesní kariéry, věku nebo aprobace na 

názory, postoje a přístup pedagogů ZŠ k podnikavosti, resp. k výchově k podnikavosti. 

 

V tomto článku je pozornost zaměřena na osobní názory a postoje pedagogů k podnikavosti a 

k výchově k podnikavosti. 

 

 

2.2 Charakteristiky podnikavého člověka 

 

Dotazník začínal otevřenou otázkou, ve které respondenti byli požádáni, aby uvedli, jak 

chápou podnikavost nebo jak si představují podnikavého člověka.  

 

V 15 případech respondenti zvolili popis podnikavého člověka, ve 3 případech 

charakterizovali podnikavost, z toho jeden se věnoval jen vyjádření svého názoru na 

podnikavost z hlediska vrozených dispozic versus ovlivnění výchovou. 

 

Většina odpovědí spojovala více charakteristik, např. „podnikavý člověk má podle mého 

úsudku vlastní názor na dění kolem, rád přijímá nové věci, není konzervativní, má chuť se 

prosadit.“  

 

Odpovědi byly kategorizovány tak, že bylo zjišťováno, s jakou četností se v nich vyskytují 

jednotlivé charakteristiky podnikavého člověka nebo podnikavosti.  

 

V osmi odpovědích se objevilo slovo aktivní (nebo jeho blízké významy jako „činorodý, je 

neustále v činnosti, nečeká, co kdo vymyslí pro něj“). Druhou nejčastější charakteristikou 

obsaženou v sedmi odpovědích je tvořivost (kreativita, vynalézavost, hledání různých řešení, 

zajímavé nápady) a se stejnou četností se vyskytuje odkaz na schopnost realizace myšlenek v 

praxi, např. jedna z odpovědí zní: „Schopného využít vhodné příležitosti, činorodého, se 

zajímavými nápady, s vnitřním motorem je realizovat v praxi. Někdy i za cenu určitého 

rizika.“  

 

Ve čtyřech odpovědích je zmínka o tom, že podnikavý člověk je průbojný, nesmí se bát a 

nechat se odradit. Ve třech odpovědích bylo zmíněno využívání (příp. vyhledávání) 

příležitostí, dvakrát se objevila vnitřní motivace a také dvakrát práce s rizikem. Dále se 

objevují charakteristiky jako cílevědomost, ambice, píle, pozitivní přístup, svědomitost, 

komunikativnost nebo nutnost trvalého vzdělávání a zájmu o okolí. 

  

V jedné odpovědi byl podnikavý člověk popsán přímo ve vazbě na podnikání, v několika 

odpovědích se objevila formulace „v životě“. 
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Četnost nejčastějších charakteristik je uvedena níže v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Charakteristiky podnikavého člověka 

 

Charakteristika podnikavého člověka 
Počet 

odpovědí 

Aktivita, činorodost, aktivní přístup 8 

Tvořivost, vynalézavost, zajímavé nápady 7 

Realizace myšlenek v praxi, uskutečňování plánů 7 

Průbojnost, odvaha, nenechat se odradit 4 

Využívání příležitostí, „vychytá díru na trhu“ 3 

Vnitřní motivace, vnitřní motor 2 

Podnikavý v práci i v životě 2 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

V další části dotazníku vybírali respondenti charakteristiky podnikavého člověka z 30 

nabízených kategorií (měli označit nejméně pět možností). Celkem respondenti označili 168 

položek, což je průměrně sedm položek na respondenta. 

 

Nejčastěji volenými položkami byla tvořivost a převádění nových nápadů do praxe, které 

vybralo shodně po 16 respondentech (tj. 67 %). Dvanáct respondentů (tj. 50 %) vybralo 

charakteristiku „umí využívat příležitosti“, dále následovaly položky „aktivní přístup k řešení 

problémů“ (10 respondentů, tj. 42 %) a „rozvinutá schopnost plánování“ (9 respondentů, tj. 

38 %). Třetinu kladných odpovědí získaly ještě položky „má nové nápady“, „je schopen 

efektivní komunikace“, „je podnikavý v osobním životě“, „iniciativní“, „sebevědomý“ a 

„pracovitý“. 

 

Mezi položkami, které respondenti nevolili vůbec nebo v malém procentu odpovědí jsou 

převážně takové, které obecně nebývají spojovány s podnikavostí a podnikavými lidmi. Jedná 

se o charakteristiky „je společenský“, „má ukončenou kvalifikaci k vykonávané profesi“, 

„pochází z podnikatelského prostředí“, „má dobré kulturní povědomí“, „je opatrný“ a „má 

osobní zkušenost s podnikáním“. 

 

Celkově je možné konstatovat, že názory respondentů na charakteristiku podnikavého člověka 

ve většině zahrnují položky, které se vyskytují v některé z definic a jen v malém procentu 

položky, které s podnikavostí přímo nesouvisejí. Je nutné vzít v úvahu, že otázka byla 

formulována jako požadavek výběru položek, které nejvíce charakterizují, nikoli jako výběr 

všech položek, které charakterizují podnikavého člověka a dále fakt, že v seznamu k výběru je 

převaha položek, které mají úzkou souvislost s charakteristikou podnikavého člověka oproti 

položkám, které mají vztah slabý nebo žádný. 
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Graf 1 Charakteristika podnikavého člověka výběrem z možností 

 

 
 

 (Zdroj: vlastní výzkum) 
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Pro úplnost byly odpovědi na uzavřenou otázku porovnány s odpověďmi na otevřenou otázku 

(viz. tabulka 2).  

 

Tabulka 2 Využívání prvků k rozvoji podnikavosti ve výuce 

 

Charakteristika podnikavého člověka 

Volná formulace 

% odpovědí 

(z 18 celkem) 

Definice výběrem 

% odpovědí 

(z 24 celkem) 

Aktivní přístup k řešení problémů 44 % (8) 42 % (10) 

Tvořivost 39 % (7) 67 % (16) 

Převádění myšlenek do praxe 39 % (7) 67 % (16) 

Využívání příležitostí 17 % (3) 50 % (12) 

Práce s rizikem 11 % (2) 25 % (6) 

 

 (Zdroj: vlastní výzkum) 

 

2.3 Faktory ovlivňující podnikavost 

 

Na otázku „Co podle Vašeho názoru ovlivňuje podnikavost člověka?“ odpověděli všichni 

respondenti. Nikdo z respondentů nezvolil odpověď v krajních možnostech škály 

„podnikavost je vrozená, vůbec se nedá ovlivnit výchovou“; resp. „vrozené dispozice nehrají 

žádnou roli, vše závisí na výchově“. Nejvíce respondentů se domnívá, že vliv vrozených 

dispozic a výchovy je srovnatelný (46 %). Převažující vliv výchovy zvolilo jako svou 

odpověď 33 % respondentů a 21 % si myslí, že podnikavost vychází převážně z vrozených 

dispozic.  

 

2.4 Integrace VkP do různých vzdělávacích stupňů 

 

Respondenti byli požádáni, aby uvedli, na kterém stupni by podle jejich názoru měla být 

zavedena výchova k podnikavosti. Pro jednotlivé stupně vzdělávání volili z možností „ano, 

povinně pro všechny“, „ano, ale nepovinně“ a „ne“. Možnost nevím nebyla nabízena, 

pravděpodobně proto někteří respondenti v určitých řádcích nezvolili žádnou možnost 

(celkem ve 22 krát ze 168 očekávaných odpovědí). Procentuální vyjádření odpovědí je 

vztaženo k počtu skutečně vyplněných odpovědí. 

 

Spolu se zvyšujícím se vzdělávacím stupněm roste počet odpovědí, že by na tomto stupni 

měla být zavedena výchova k podnikavosti (ať už povinně pro všechny, nebo výběrově). 

Nejvyššího počtu kladných odpovědí je dosaženo v kategorii střední stupeň podle oboru a 

kategorii VOŠ a VŠ podle oboru; ve specifikaci plošně jsou hodnoty o 5-10 % nižší. Učitelů, 

kteří si myslí, že by výchova k podnikavosti měla být zavedena jako nepovinná, je ve všech 

kategoriích nejméně dvojnásobek v porovnání s učiteli, kteří si myslí, že by VkP měla být 

povinně pro všechny. 
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Graf 2 Názor respondentů na ovlivnitelnost podnikavosti výchovou 

 

 
 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

 

Graf 3 Na které stupni vzdělávání zavést VkP 

 

 
(Zdroj: vlastní výzkum) 
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ZÁVĚR 

 

Intuitivní vnímání podnikavosti respondenty se blíží některé z obecně přijímaných definic 

podnikavosti, ovšem současně jim do značné míry splývá s klíčovými kompetencemi 

stanovenými jako cíl vzdělávání. 

 

Podle názoru autorů je pro případnou budoucí implementaci výchovy k podnikavosti dobrým 

východiskem názor učitelů vybrané základní školy na možnosti ovlivnit podnikavost 

výchovou. Pozitivní je také, že nikdo z pedagogů nevyjádřil nesouhlas se zaváděním výchovy 

k podnikavosti do vzdělávání, ani si nemyslí, že by to bylo bez efektu nebo ztráta času.  
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ABSTRACT 

 

The article explores the new approaches to an entrepreneurship education and presents the 

concept of an entrepreneurship education ecosystem. The form of the entrepreneurship 

education ecosystem is illustrated by way of an example of the Business Kitchen in Oulu and 

Demola Oulu. Business Kitchen was launched by University of Oulu and Oulu University of 

Applied Sciences in 2012. The aim of Business Kitchen is to promote entrepreneurship and 

develop entrepreneurial skills of graduates. Demola Oulu is a Business Kitchen activity that 

integrates students into business life by providing companies’ practical projects for students 

to solve.   

 

 

KEY WORDS  

 

entrepreneurship education, entrepreneurship education ecosystem, university, Business 

Kitchen, Demola Oulu  

 

 

ÚVOD 

 

Výuka podnikání a podnikavosti se v novém tisíciletí stala předmětem pozornosti 

výzkumníků, politiků a samotných škol. Probíhá rozsáhlá diskuze o pojetí podnikání, výuce 

podnikání a odpovídajícím systému výuky podnikání. Jednotlivé země Evropské unie se liší 

ve svém přístupu k podpoře výuky podnikání a vytvářejí různé systémy podnikatelské 

výchovy. Jednou z předních zemí je Finsko, které v roce 2004 spustilo akční plán s cílem 

podporovat výuku podnikání. Tento článek představuje některé aktuální přístupy k výuce 

podnikání, upozorňuje na důležitost vytvoření odpovídajícího ekosystému výuky podnikání a 
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koncept ekosystému ilustruje na příkladu projektu Business Kitchen, se kterým se autoři 

seznámili během zahraničního pobytu.  

 

1 PŘÍSTUPY K VÝUCE PODNIKÁNÍ A PODNIKAVOSTI 

 

Tradiční vzdělávací soustava je v některých případech nepřátelská k rozvoji podnikatelských 

hodnot a podnikavosti. Podle Daviese a Gibba (1991) mohou být tradiční systémy vnímány 

podobně jako „bychom učili řídit auto dopředu pomocí zpětného zrcátka“. Jeden z pohledů na 

rozpor mezi systémem vzdělávání a výukou a podnikatelskou praxí může být označen jako 

„zaměření“ učení (se) při vzdělávání a při podnikání. Formální vzdělávací soustava je 

zaměřena na minulost, klade důraz na původ myšlenek a konceptů a syntézu stávajícího 

poznání. Charakteristická je nízká míra participace studentů a hodnocení znalostí na základě 

testu. Svět podnikání je tomuto zaměření velice vzdálen. Podnikatel má málo času na 

kritickou analýzu minulosti a tohoto nedostatku času si je také vědom. Zaobírá se více 

přítomností a budoucností, snaží se tvořivým způsobem vyhýbat problémům. Porozumění 

přichází z osobní zkušenosti a vlastní činnosti. Je emocionálně zaangažován a je si vědom, že 

ostatní jsou v podobné situaci. Mnoho informací, které získává pochází z osobní komunikace. 

Jeho svět je světem příležitostí/problémů. (Bragg, 2005) 

 

Tabulka 1 Zaměření učení (se) 

 

Při výchově a výuce Při podnikání 

Minulost Budoucnost 

Kritická analýza Kreativita 

Znalosti Pochopení 

Pasivní porozumění Aktivní porozumění 

Absolutní odstup Emocionální angažovanost 

Písemná komunikace a neutralita Osobní komunikace a vliv 

Koncept Problém nebo příležitost 

 

 (Zdroj: Bragg, 2005) 

 

Při výuce podnikání od počátku dominoval, a stále dominuje, tzv. procesní přístup, který 

vychází z představy podnikání jako lineárního procesu. Výuka obvykle probíhá postupně od 

identifikace příležitosti přes vývoj konceptu a získávání zdrojů až k implementaci příležitosti 

a k exitu. Podle tohoto pojetí výuky lze v podnikání dobře plánovat a předvídat. V poslední 

době však roste zájem o kreativní přístup. Podnikavost podle zastánců tohoto přístupu nemůže 

být nadále vyučována jako lineární proces, ale jako metoda, způsob myšlení a jednání 

v podmínkách nejistoty a neurčitosti. (Neck, Greene, 2011). Podle Neck, Greene a Brush 

(2014) musí být při výuce podnikavosti jako metody, nikoli procesu, pokryto pět základních 

oblastí, které označují jako praktiky (practices). Jedná se o hraní, empatii, tvoření, 

experimentování a reflexi. Hraní se vztahuje k rozvoji svobodného uvažování a 

představivosti, umožňuje vidět bohatství možností, svět příležitostí. Empatii lze chápat jako 

porozumění pocitům, emocím, motivacím, představám a očekáváním druhých. Nástrojem k 

rozvoji empatie ve vazbě na podnikavost a kreativitu je tzv. designérské myšlení. Tvoření 

vyžaduje celkovou otevřenost ke světu a váže se k našim kreativním schopnostem vytvářet a 

nalézat příležitosti a řešit problémy. Experimentování lze popsat jako jednání, při kterém něco 

zkoušíme, učíme se z těchto pokusů a přenášíme poznatky do dalšího experimentování. 
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Reflexe napomáhá nalezení smyslu předchozích aktivit (hraní, empatie, vytváření a 

experimentování). 

 

Klíčové prvky výuky podnikání (odlišné od tradičních výukových postupů) výstižně shrnuje 

Gibb (2002): 

• učení jako sociální a rozvojový proces – výuka podnikání by měla být chápaná jako 

sociální, rozvojový proces, ke kterému dochází výměnou a sdílením znalostí v rámci 

interakce s různými zainteresovanými stranami; 

• proces by měl vést k interdisciplinaritě znalostí, k funkcionálnímu přístupu; 

• podpora a rozvoj schopnosti učit se z mnoha pestrých zdrojů; 

• použití pedagogických forem rozvíjejících osobní iniciativu; 

• zahrnutí pocitů, motivu a motivace do procesu učení, interakce mezi kognitivními, 

afektivními a konotativními složkami. 

 

 

2 EKOSYSTÉM VÝUKY PODNIKÁNÍ 

 

Pojem ekosystém pronikl z přírodních věd do věd společenských. Podnikatelský ekosystém 

bývá vnímán jako důležitý faktor rozvoje regionu (např. Vysoká škola podnikání realizuje 

projekt „Model regionálního ekosystému, jeho simulace a ověření v podmínkách 

Moravskoslezského kraje“). V současné době se stále více hovoří o ekosystému výuky 

podnikání (např. Fetters et al., 2010).  

 

Efektivní výuka podnikání se realizuje v dynamické interakci s vnějším prostředím, zejména 

privátním, ale i veřejným sektorem. Školy podílející se na výuce podnikání tak vytvářejí 

ekosystém výuky podnikání: 

• vytváří partnerství a budují spolupráci s mnoha institucemi, čímž získávají možnost 

osvojení si nejrůznějších kompetencí, 

• praktické znalosti získávají vazbu na teoretickou reflexi a osobní rozvoj, 

• osobní rozvoj a učení je posilováno vzájemnými vazbami.  

 

Pro znázornění partnerských sítí je možné použít paralelu z genetiky, tzv. Triple Helix model 

(trojitá šroubovnice) – partnerství škol, firem a regionu/municipalit: 

• veřejný sektor – vytváří dlouhodobý rámec, formuluje programy a podporuje 

konkrétní iniciativy, 

• soukromý sektor – může komercionalizovat výsledné produkty v podobě patentů a 

produktů, poskytuje zdroje a competence, 

• školy – generalizují znalosti a rozvíjejí kompetence student. (Blenker, Dreisler, 

Kjeldsen, 2006) 

 

Struktura ekosystému zahrnuje několik úrovní – jednotlivce (studenty, pedagogy, zaměstance, 

odborníky z praxe), skupiny (studentů, pedagogů), organizace (inkubátory), různé akce a 

události a další členy komunity (politici, úředníci, zástupci podnikatelů aj.). (Brush, 2014)  

 

Brush (2014) hovoří o tzv. vnitřním (internal) ekosystému výuky podnikání. Tento systém je 

klíčovou složkou univerzitního podnikatelského ekosystému. Vnitřní ekosystém výuky 

podnikání zahrnuje všechny aktivity v rámci školy, které jsou spojeny s podnikatelskými 

činnostmi (vzdělávací programy, extrakurikulární aktivity, výzkum). Klíčovými dimenzemi 
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tohoto ekosystému jsou kultura, infrastruktura, stakeholdeři a zdroje (Fetters et al., 2010, 

Brush, 2014). 

 

Obrázek 1 Ekosystém výuky podnikání 

 
(Zdroj: Brush, 2014) 

 

 

3 DOBRÝ PŘÍKLAD – BUSINESS KITCHEN 

 

Business Kitchen je unikátní projekt, který je realizován ve finském Oulu, které je hlavním 

městem severního Finska a důležitým finským univerzitním, výzkumným a vývojovým 

městem obývaným asi 140 tisíci obyvateli. Vzhledem ke svému charakteru a historii je Oulu 

hlavním centrem mnoha high-tech společností, mezi které dlouhá léta patřila např. 

mezinárodně známá Nokia. A právě z důvodů významných změn ve společnosti Nokia došlo i 

ke stagnaci podnikatelského potenciálu a růstu nezaměstnanosti ve městě. To byl stěžejní 

důvod pro vznik řady projektů, jejichž společným jmenovatelem se stala snaha vrátit region, 

který má v současné době vyšší nezaměstnanost, než kdy dříve, do původní kondice jak z 

pohledu podnikatelského potenciálu, tak z pohledu celkové hospodářské úrovně. 

  

  

Kultura Zdroje 

Stakeholdeři Infrastruktura 

Extrakurikulár

ní aktivity 

Kurikulum 

Výzkum 

VŠ 

Místní komunita 
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Obrázek 2 Business Kitchen Oulu 

 

 
 

 (Zdroj: Jylhälehto, Bluemink, 2015)  

 

Projekt Business Kitchen vznikl, jako řada dalších úspěšných projektů, na základě spolupráce 

různých zainteresovaných subjektů, schopných a ochotných nalézt a ztotožnit svůj vlastní 

přínos s přínosy daného celku, regionu či komunity. Hybnými silami se staly místní 

univerzity, které pod tlakem neutěšené ekonomické situace našly přes svá rozdílná zaměření 

(nebo snad právě proto) řešení, spočívající ve vytvoření společné iniciativy podporované 

místní samosprávou. Jedná se o University of Oulu, za kterou je hlavním partnerem její „Oulu 

Business School“ a Oulu University of Applied Sciences. Role komunitního projektu 

Business Kitchen vychází z potřeby zastřešení iniciativ, směřujících k rozvoji a podpoře 

podnikání a podnikavosti v regionu, respektující tradiční místní principy a zásady. Myšlenka 

vychází z kombinace významu pojmů „business“ (podnikání) a „kachen“ (kuchyně). Zatímco 

podnikání znamená: 

• něčí pravidelné zaměstnání, profesi nebo obchod, 

• předmět, kterým se někdo zabývá, 

• úkol nebo povinnost,  

• důvod pro příchod, 

tak kuchyně je: 

• místnost nebo prostor, kde se jídlo připravuje a vaří, 

• atribut nebo součást kuchyně (jako je například kuchyňský stůl). (Business Kitchen, 

2013)  
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„Business Kitchen“ se tedy zrodila jako iniciativa usilující o získání nových podnikatelských 

iniciativ do regionu Oulu, jehož přirozeným centrem je město Oulu na severu Skandinávie. 

Název iniciativy má symbolický význam přípravy a „vaření“ nejen jídla, ale nových 

podnikatelských aktivit. Kombinuje místní zdroje a napomáhá a podporuje podnikatele a 

zájemce o podnikání. Jeho zakladatelé věří v mix různých místních „ingrediencí“ (zdrojů) a 

ve vytváření na nich postavených aktivit s využitím široce pojaté síťové spolupráce 

(networking) v rámci místní komunity. Pro rozvoj kreativity považují zakladatelé za potřebné 

vytvářet bezpečné prostředí pro prosperitu spojené s pocitem sounáležitosti s místní 

komunitou. 

 

Zdroje projektu tvoří prostřednictvím účasti obou univerzit na 25 tisíc studentů z různých 

zemí, na 4000 pracovníků obou univerzit, mnoho „živých“ laboratoří, mnoho projektů 

financovaných EU, tvořících prostor pro místní zainteresované podnikatelské subjekty. Jeho 

cílem je vytvářet vysoce motivované multidisciplinární studentské týmy, které mají úzkou 

návaznost na podnikatelské prostředí. Vznikají tak dílčí projekty, které pomáhají 

společnostem rozvíjet nové produkty a vstupovat na nové trhy. Jde o zcela otevřenou 

platformu neformálního charakteru, kde je každý nápad, myšlenka či přístup brán seriozně a 

dále rozvíjen s pomocí tutorů. Základním principem je přístup Learning by Doing, který byl 

rozpracován právě také ve Finsku. Mottem projektu je: „Kreativní podnikatelská kuchyň pro 

zvídavé duše. Business Kitchen je otevřeným inovativním prostorem, kde můžete rozvíjet 

vaše nápady a podnikání.“ (Jylhälehto, Bluemink, 2015) 

 

Jedním z pilířů práce Business Kitchen je síťování (networking). Je to síťování jak iniciativ, 

aktivit, projektů či zainteresovaných subjektů v rámci komunity regionu a města Oulu, tak 

síťování v rámci národních či mezinárodních rozměrů.  

 

Jak je zřejmé z původního schématu projektu (viz obr. č. 2), Business Kitchen zastřešuje 

celou řadu dílčích projektů. Jedním z nich je Demola Oulu, kdy studenti vytvářejí 

demoprojekty na základě zakázek konkrétních firem, které je zčásti financují. Tento projekt 

má několik platforem, mezi které patří například Arktic Demola, do které jsou zapojeni 

studenti ze skandinávských zemí, tedy z Finska, Norska a Švédska, dále Oulu SES (Student 

Entrepreneurship Society), Oulu Game Lab, která rozvíjí podnikavost a tvořivost studentů ve 

spolupráci s potřebami konkrétních firem. Součástí je též Podnikatelská akademie, kdy 

studenti stráví jeden rok v kampusu s obvyklou výukou typickou pro business school a zbytek 

aktivit se odehrává v rámci Business Kitchen. Další aktivity jsou směřovány do studentského 

Business Accelerator&Incubator.  

 

Mottem projektu je: „Bez studentů nejsme ničím. Bez partnerů nemáme nic. Společně 

můžeme na sebe vzít cokoliv.“ (Demola) Základní myšlenkou celého projektu je propojení 

výzkumných a vývojových potřeb a požadavků podnikatelské sféry s výzkumnými aktivitami 

a kapacitami univerzit a kreativitou, myšlenkami a perspektivami studentů s rozličným 

zaměřením a zázemím. Pro podniky je skutečnou hodnotou síťové spolupráce správný odhad, 

kdy lze vhodně využít prostředků či zdrojů, které jsou mimo daný podnik. Pokud podnik má 

nedostatek volných a vhodných kapacit pro nové nápady a perspektivy, tak Demola je tím 

nejvhodnějším řešením. Vše co lidé v Demole po podnicích potřebují, jsou jejich problémy a 

výzvy (příležitosti). Navíc podnikům vytváří prostor pro práci se sítí nejtalentovanějších 

studentů z různých univerzit a tedy s různým zaměřením, znalostmi a dovednostmi. 
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Zapojeným univerzitám Demola nabízí prostor pro budování udržitelných vztahů s 

podnikatelskou sférou a napojení na potřeby trhu. Vzhledem k tomu, že Demola je globálně 

pojímanou iniciativou, může participujícím univerzitám pomoci v procesu jejich 

internacionalizace. V souladu se zkušenostmi nejen iniciátorů Demoly lze konstatovat, že 

nejlepší inovace vznikají tehdy, když se záměry (koncepty) a znalosti navzájem kombinují, a 

to bez ohledu na akademické, národní či kulturní hranice. Nejedná se tedy o pouhé propojení 

teorie a praxe, ale o interakci a oboustrannou výměnu znalostí a zkušeností. Prakticky je zde 

využívána jedna ze zásad J. A Komenského - zásada názornosti, spočívající v přímé žákově 

(studentově) zkušenosti. Studenti vždy uvítají možnost praktické výuky mimo tradiční učebny 

a pro rozvoj podnikavosti, kreativity a inovativnosti je tato forma učení se („Learning by 

Doing“) opravdu ideální. 

 

O úspěšnosti samotné myšlenky a projektu Demoly svědčí statistiky, odrážející aktivity v 

průběhu roku 2014: 

• 9 Demola center ve světě  

• 140 partnerských podniků, 

• 1600 zapojených talentovaných studentů, 

• 37 zapojených univerzit,  

• 350 řešených projektů. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Výuka podnikání a rozvoj podnikavosti vyžaduje opuštění tradičních představ o výuce a 

přesun k inovativním a participatvním metodám výuky ve spolupráci s klíčovými partnery z 

celého ekosystému podnikatelské výchovy (podnikateli, firmami, místní samosprávou, 

absolventy, investory apod.). Tento ekosystém je úspěšně budován v Oulu v rámci Business 

Kitchen.  

 

Jednou z hlavních výzev podnikatelské výchovy je vnést do programů a kurikul přípravu více 

praktických zkušeností z podnikání. Velice přínosnou metodou výuky jsou studentské 

projekty pro jednotlivé firmy. Příkladem systematického přístupu je projekt Demola.  
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