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EDITORIAL 

 

Dear readers, 

 

You are given the second issue of 2014 professional-scientific journal of the Ostrava Business 

School plc, titled "Entrepreneurship Studies." 

The issue is entirely made up of the work of educators and researchers of the Ostrava 

Business School plc. The first paper deals with the contemporary approaches in building of 

„an entrepreneurial orientation in social services organizations”. As content of the second 

paper, you could read about „business chalenges of the 21st century – Ageing population“. 

The third and fourth papers are concerned with economics. The main topics are as follows 

„optimal analytical method convenient for comparison between regions and support of the 

European Union regions development“. Closing article then deals with „teaching of project 

management at secondary schools“ and the consequences of it for higher education.  

 

 

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 

 

 

ENTREPRENEURIAL ORIENTATION IN SOCIAL SERVICES 

ORGANIZATIONS  
 

Lukáš DURDA1 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This article highlights the existence of an entrepreneurial orientation in social services 

organizations. It examines differences between social services organizations and business 

organizations, and differences between semi-budgetary organizations and non-profit 

organizations. As such, social services organizations exhibit results consistent with an 

entrepreneurial orientation for business organizations (except numbers of new 

products/services). Non-profit organizations seem be more proactive than semi-budgetary 

organizations. 

 

 

KEY WORDS  

 

Entrepreneurial orientation, social services organization, business organization, 

semi-budgetary organization, non-profit organization. 

 

 

ÚVOD 

 

Současné přístupy v oblasti managementu, ať už se jedná o moderní pojetí řízení lidských 

zdrojů nebo Total Quality Management, zdůrazňují rozvoj více “organických” a 

flexibilnějších forem a postupů, které by překonaly tradiční statické, rigidní a neefektivní 

“byrokratičtější” struktury a postupy. Organizační přeměna vyžaduje vytvoření nových norem 

chování organizace a jejich členů a vytvoření nové organizační kultury. (Du Gay, Salaman, 

Rees, 2005) Mezi klíčové prvky v řízení firem se stále více řadí kreativita, inovace, 

podnikavost, přijímání rizika apod. Tyto prvky nejsou omezeny pouze na oblast tradičního 

podnikání, ale projevují se ve stále větší míře také v sociálním a neziskovém sektoru (např. 

Tropman, 1989; Bent-Goodley, 2002; Wei-Skillern, 2007).  

 

 

                                                 
1 Correspondence address: PhDr. Lukáš Durda; phone: +420 595 228 135; e-mail: lukas.durda@vsp.cz; 

institution: Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; 

www.vsp.cz  
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1  PODNIKAVÁ ORIENTACE  

 

Problematika podnikavé orientace (Entrepreneurial Orientation – EO) představuje výraznou 

oblast výzkumu podnikání a inovací s dostatečnou empirickou podporou a kumulací poznání. 

EO se vztahuje k politikám a praktikám, které tvoří základ podnikatelského rozhodování a 

jednání. EO může být vnímána jako podnikatelský/podnikavý proces realizace strategie, který 

klíčoví aktéři přijímají při naplňování poslání organizace, udržení její vize a vytváření 

konkurenční výhody (Rauch et al., 2009). 

 

Byly identifikovány tři základní složky podnikavé orientace: inovativnost, přijímání rizika a 

proaktivita. Tyto složky byly později doplněny Lumpkinem a Dessem (Lumpkin et al., 1996) 

o sklon jednat autonomně a konkurenční agresivitu. Poslední dvě dimenze se však nestaly 

předmětem většiny studií podnikavé orientace.  

 

Inovativnost vyjadřuje sklon organizace experimentovat, přicházet s novými nápady a 

zapojovat se do činností spojených s vytvářením nových produktů, procesů a služeb, stejně 

jako otevřenost organizační kultury vůči novým nápadům. Přijímání rizika ukazuje ochotu 

organizace věnovat část prostředků na projekty s nejistým výsledkem a s významnou 

potenciální ztrátou. Proaktivitu lze vnímat jako sklon organizace předvídat budoucí potřeby a 

usilovat o realizaci změn před konkurencí. Každá z uvedených dimenzí vyjadřuje určitou 

složku podnikavosti, ale ve skutečně podnikavé firmě vrcholoví manažeři zdůrazňují všechny 

tři dimenze. 

 

Většina výzkumů podnikavé orientace zkoumá vazbu mezi podnikavou orientací a výkonností 

firem (např. Wang, 2008; Runyan, Droge, Swinney, 2008; Lyon, Lumpkin, Dess, 2000). 

Pozornost ve výzkumu EO je zaměřena také na vliv národního ekonomického, politického a 

regulačního kontextu (Saeed, Yousafzai, Engelen, 2014). Podnikavou orientaci jako 

individuální psychologický koncept a jeho vazbu na úspěch v podnikání chápou Kraus et al. 

(Kraus et al., 2005). Ve své studii prokázali adekvátnost využití podnikavé orientace při 

zkoumání jednotlivců, nikoli pouze firem. Pozornost je věnována také zkoumání podnikavé 

orientace v neziskovém sektoru (např. Morris, Webb, Franklin, 2011; Morris, 2007). 

 

Při výzkumu podnikavé orientace se využívá především dvou výzkumných nástrojů: 

Entrepreneurial Performance Index (EPI) a Corporate Entrepreneurship Assessment 

Instrument (CEAI). Možnosti využití těchto nástrojů detailně popsali především D. F. 

Kuratko a M. H. Morris (Ireland, Kuratko, Morris, 2006, Kuratko, Morris, Covin, 2011). 

Upravenou verzi Entrepreneurial Performance Index publikoval Formánek (Formánek, 2014). 

Tato verze byla použita při výzkumu zaměřeného na idenfikaci inovačních a kreativních míst 

v Moravskoslezském kraji. 

 

 

2  METODOLOGIE VÝZKUMU 

 

V následující části příspěvku jsou vyhodnoceny dílčí výsledky dotazníkového šetření. 

Respondenti z organizací sociálních služeb byli vybráni prostřednictvím Registru 

poskytovatelů sociálních služeb. Respondenti z komerčních organizací byli vybráni 

prostřednictvím Evropské databanky (www.edb.cz). Dotazování probíhalo v květnu a červnu 

2012 (organizace sociálních služeb) a v září až listopadu 2012 (komerční organizace). 

Vyplňování dotazníku probíhalo elektronicky prostřednictvím formuláře v aplikaci Google 
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Docs. Vytvořený dotazník tvoří 4 základní bloky otázek. Předmětem vyhodnocení v tomto 

příspěvku je blok otázek vycházejících z dotazníku Entrepreneurial Performance Index. 

Respondenti odpovídali na 5-bodové škále (1- velmi nesouhlasím, 5 – velmi souhlasím). 

Formulace některých otázek byla oproti původní verzi dotazníku (Kuratko, Morris, Covin, 

2011) upravena (viz. tabulka 1). 

 

Tabulka 1 Formulace otázek v Entrepreneurial Performance Index a v dotazníku pro 

organizace sociálních služeb 

 

ENTREPRENEURIAL 

PERFORMANCE INDEX 

(KURATKO, MORRIS, 

COVIN, 2011) 

DOTAZNÍK PRO 

ORGANIZACE 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

DOTAZNÍK PRO 

KOMERČNÍ ORGANIZACE 

Our company is characterized 

by: 

Pro naši organizaci je 

charakteristický/é: 

Pro naši firmu je 

charakteristický/é: 

A high rate of new 

product/service introductions, 

compared to our competitors 

(including new features and 

improvement) 

Vysoký počet nových programů 

a/nebo projektů a/nebo služeb 

ve srovnání s obdobnými 

organizacemi  

Vysoký podíl zavedení nových 

produktů/služeb (včetně nových 

vlastností a zlepšení stávajících 

produktů/služeb) ve srovnání s 

konkurencí  

An emphasis on continuous 

improvement in methods of 

production and/or service 

delivery 

Důraz na neustálé zlepšování 

metod a způsobů poskytování 

služeb 

Důraz na neustálé zlepšování 

metod výroby a způsobů 

poskytování služeb  

Důraz na neustálé zlepšování 

fungování organizace 

Důraz na neustálé zlepšování 

fungování firmy 

Risk-taking by key executives in 

seizing and exploring chancy 

growth opportunities 

Přijímání rizika při vyhledávání 

a využívání nových příležitostí  

Přijímání rizika při vyhledávání 

a využívání nových příležitostí 

Seeking of unusual, novel 

solutions by senior executives to 

problems via the use of “idea 

people”, Brainstorming, etc. 

Přicházení s novými a 

neobvyklými řešeními problem 

Přicházení s novými a 

neobvyklými řešeními problémů 

In our company, top-level 

decision making is 

characterized by: 

Pro rozhodování ve vedení naší 

společnosti je/jsou 

charakteristické: 

Pro rozhodování ve vedení naší 

společnosti je/jsou 

charakteristické: 

Active search for big 

opportunities 

Aktivní vyhledávání nových 

příležitostí  

Aktivní vyhledávání nových 

příležitostí  

Rapid growth as the dominant 

goal 

Zvyšování sociální hodnoty jako 

dominantní cíl 

Růst jako jako dominantní cíl  

Large, bold decisions despite 

uncertainties of the outcomes 

Důležitá, odvážná rozhodnutí 

navzdory nejistým výsledkům  

Důležitá, odvážná rozhodnutí 

navzdory nejistým výsledkům  

Compromises among the 

conflicting demands of owners, 

government, management, 

customers, employees, 

suppliers, etc. 1 

Kompromisy mezi konfliktními 

požadavky managementu, 

zaměstnanců, klientů, donátorů, 

zřizovatelů apod. 

Kompromisy mezi konfliktními 

požadavky vlastníků, 

managementu, zákazníků, 

zaměstnanců, dodavatelů apod. 

 

 (Zdroj: Kuratko, Morris, Covin, 2011: 352, vlastní tvorba)  

 

Tabulka 2 Podnikavá orientace – organizace sociálních služeb 

a komerční organizace 

                                                 
1 Škála odpovědí je u této otázky orientovaná opačně. 
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 PRÁVNÍ 

FORMA 

POČET PRŮMĚR SMĚRODATNÁ 

ODCHYLKA 

Vysoký počet nových programů a/nebo 

projektů a/nebo služeb ve srovnání s 

obdobnými organizacemi 

 

Vysoký podíl zavedení nových 

produktů/služeb (včetně nových 

vlastností a zlepšení stávajících 

produktů/služeb) ve srovnání s 

konkurencí  

organizace 

sociálních služeb 

95 3,20 1,145 

komerční 

organizace 

29 3,90 0,900 

Důraz na neustálé zlepšování metod a 

způsobů poskytování služeb 

 

organizace 

sociálních služeb 

95 4,22 0,746 

komerční 

organizace 

29 4,28 0,702 

Důraz na neustálé zlepšování fungování 

organizace (resp. firmy) 

 

organizace 

sociálních služeb 

95 4,44 0,648 

komerční 

organizace 

29 4,31 1,004 

Přijímání rizika při vyhledávání a 

využívání nových příležitostí 

 

organizace 

sociálních služeb 

95 3,88 0,898 

komerční 

organizace 

29 4,00 1,000 

Přicházení s novými a neobvyklými 

řešeními problémů 

 

organizace 

sociálních služeb 

94 3,81 0,954 

komerční 

organizace 

29 4,10 0,860 

Aktivní vyhledávání nových příležitostí 

 

organizace 

sociálních služeb 

96 3,99 0,923 

komerční 

organizace 

29 4,03 0,823 

Zvyšování sociální hodnoty jako 

dominantní cíl 

 

Růst jako dominantní cíl 

organizace 

sociálních služeb 

95 3,91 0,864 

komerční 

organizace 

29 3,66 1,045 

Důležitá, odvážná rozhodnutí navzdory 

nejistým výsledkům 

 

organizace 

sociálních služeb 

96 3,45 0,961 

komerční 

organizace 

29 3,28 1,032 

Kompromisy mezi konfliktními 

požadavky managementu, zaměstnanců, 

klientů, donátorů, zřizovatelů apod. 

 

Kompromisy mezi konfliktními 

požadavky vlastníků, managementu, 

zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů 

apod. 

organizace 

sociálních služeb 

96 2,54 0,994 

 komerční 

organizace 

29 2,31 0,761 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Tabulka 3 Podnikavá orientace – organizace sociálních služeb dle právní formy 

 
 PRÁVNÍ 

FORMA 

POČET PRŮMĚR SMĚRODATNÁ 

ODCHYLKA 

Vysoký počet nových programů a/nebo 

projektů a/nebo služeb ve srovnání s 

obdobnými organizacem 

příspěvkové 

organizace 

49 3,14 1,099 

občanské 

sdružení/obecně 

prospěšná 

společnost 

46 3,26 1,201 

Důraz na neustálé zlepšování metod a 

způsobů poskytování služeb 

příspěvkové 

organizace 

49 4,22 0,771 

občanské 

sdružení/obecně 

prospěšná 

společnost 

46 4,22 0,728 

Důraz na neustálé zlepšování fungování 

organizace 

příspěvkové 

organizace 

49 4,53 0,504 

občanské 

sdružení/obecně 

prospěšná 

společnost 

46 4,35 0,766 

Přijímání rizika při vyhledávání a 

využívání nových příležitostí 

příspěvkové 

organizace 

49 3,88 0,781 

občanské 

sdružení/obecně 

prospěšná 

společnost 

46 3,89 1,016 

Přicházení s novými a neobvyklými 

řešeními problémů 

příspěvkové 

organizace 

48 3,79 0,967 

občanské 

sdružení/obecně 

prospěšná 

společnost 

46 3,83 0,950 

Aktivní vyhledávání nových příležitostí příspěvkové 

organizace 

50 3,80 0,948 

občanské 

sdružení/obecně 

prospěšná 

společnost 

46 4,20 0,859 

Zvyšování sociální hodnoty jako 

dominantní cíl 

příspěvkové 

organizace 

50 3,90 0,886 

občanské 

sdružení/obecně 

prospěšná 

společnost 

45 3,91 0,848 

Důležitá, odvážná rozhodnutí navzdory 

nejistým výsledkům 

příspěvkové 

organizace 

50 3,54 0,930 

občanské 

sdružení/obecně 

prospěšná 

společnost 

46 3,35 0,994 

Kompromisy mezi konfliktními 

požadavky managementu, zaměstnanců, 

klientů, donátorů, zřizovatelů apod_R 

příspěvkové 

organizace 

50 2,46 1,073 

 občanské 

sdružení/obecně 

prospěšná 

společnost 

46 2,63 0,903 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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3  VÝSLEDKY VÝZKUMU 

 

Do níže uvedené analýzy bylo zahrnuto celkem 96 dotazníků z organizací sociálních služeb 

(50 – příspěvkové organizace, 46 – občanská sdružení/obecně prospěšné společnosti) a 29 

dotazníků z komerčních organizací. 

 

Tabulka 2 znázorňuje srovnání výsledků výzkumu organizací sociálních služeb a předběžných 

výsledků výzkumu komerčních organizaci. Nejvyšší průměr dosáhly organizace sociálních 

služeb i komerční organizace u položek “Důraz na neustálé zlepšování fungování organizace” 

(4,44, resp. 4,31) a “Důraz na neustálé zlepšování metod a způsobů poskytování služeb” 

(4,22, resp. 4,28). Naopak nejnižší hodnoty v obou skupinách získala položka s přepočítanou 

škálou “Kompromisy mezi konfliktními požadavky …” (2,54, resp. 2,31). 

 

Výsledky t-testu prokázaly statisticky významný rozdíl (Sig. 0,003) mezi průměry u položky 

“Vysoký počet nových programů a/nebo projektů a/nebo služeb ve srovnání s obdobnými 

organizacemi” u organizací sociálních služeb (3,20) a “Vysoký podíl zavedení nových 

produktů/služeb (včetně nových vlastností a zlepšení stávajících produktů/služeb) ve srovnání 

s konkurencí” (3,90). 

 

Tabulka 3 znázorňuje srovnání výsledků organizací sociálních služeb dle jednotlivých 

právních forem. Výsledky t-testu prokázaly statisticky významný rozdíl (Sig. 0,035) mezi 

průměry u položky “Aktivní vyhledávání nových příležitostí” (příspěvkové organizace – 3,80, 

obecně prospěšné společnosti/občanská sdružení – 4,20). 

 

 

ZÁVĚR 

 

Výsledky výzkumu je nutné interpretovat jako předběžné. Výzkumný soubor komerčních 

organizací je značně heterogenní (velikost firem, zaměření firem) a velmi malý. Přesto lze 

konstatovat, že organizace sociálních služeb vykazují v mnoha ohledech stejné parametry 

podnikavé orientace jako komerční organizace. Rozdíly v počtu zavedených nových 

produktů/služeb mohou být částečně dány odlišnou formulací otázky, přesto se autor 

domnívá, že se zde projevují specifika těchto organizací (legislativa, regulace, financování, 

klientela apod.). 

 

Výsledky srovnání podnikavé orientace příspěvkových organizací a občanských 

sdružení/obecně prospěšných společností prokázaly rozdíly pouze v proaktivitě organizací 

(aktivní vyhledávání nových příležitostí). Lze se domnívat, že tyto rozdíly jsou dány 

především způsobem financování a mírou nejistoty při získávání zdrojů.  

 

Podnikavá orientace se tedy ukazuje jako užitečný koncept nejen pro tradiční komerční 

sektor. Své uplatnění nachází také u neziskových a veřejných organizací. Vytváří se prostor 

pro další výzkum se zaměřením např. na vztah výkonnosti organizací a jejich podnikavou 

orientací. 
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BUSINESS CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY – 

AGEING POPULATION 
 

Renáta NÁROŽNÁ1 
 

 

ABSTRACT  

 

Demographic change, and specifically the world’s ageing population, is a long-term change, 

a lasting trend that is occurring in both developed and developing countries.This change is 

not just about the current older population and the ‘baby boomers’, where much focus lies at 

the moment, but includes tomorrow’s ageing population. In fact ‘most babies born since 2000 

in France, Germany, Italy, The UK, The USA, Canada, Japan and other countries with long 

life expectations will celebrate their 100th birthdays’.Over the past 200 years life expectancy 

has increased by 5 hours a day and from as far back as the 1970’s researchers in the US 

identified the fact that the older market had become bigger than the younger markets. The 

objective of this paper is to help understand where there are barriers for companies wishing 

to take advantage of opportunities presented by this demographic trend. 

 

 

KEY WORDS  

 

Ageing people, business, enterprise, market, opportunity 

 

 

ÚVOD  

 

Starší zaměstnanci i manažeři se potýkají s nárůstem nezaměstnanosti, přestože mohou 

nabídnout zaměstnavatelům bohaté pracovní zkušenosti, znalosti a nadhled. Demografický 

vývoj však ukazuje, že pracovníků starších padesáti let bude neustále přibývat. Bude proto 

zapotřebí klást větší důraz na propojení generací na pracovišti a na Age Management. Jak se 

zatím české firmy vyrovnávají se stárnutím zaměstnanců a jak pružně umí reagovat v oblasti 

motivace a využívání lidských zdrojů? 

 

Senioři představují stále početnější demografickou skupinu, jejíž kupní síla do budoucna 

poroste. Podnikatelům a firmám se tak nabízí nové možnosti aktivit zaměřených na potřeby a 

záliby starších lidí. Roste i poptávka po technologických inovacích přizpůsobených této 

generaci. Jak se firmy vyrovnávají se změnou v požadavcích zákazníků? Umí tento potenciál 

využívat  ? Na toto a na mnoho dalších otázek, které souvisejí se stárnutím populace a s tím se 

spojenými investičními možnostmi, se pokusím nalézt odpověď ve svém příspěvku. 

 

                                                 
1 Correspondence address: Renáta Nárožná; +420 595 228 111; fax: +420 595 228 199; renata.narozna@vsp.cz; 

institution: Vysoká škola podnikání, a.s., Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava; 

www.vsp.cz 
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Obrázek 1 Stárnutí populace 

 

 
 

(Zdroj: OSN Demography studies, 2013) 

 

 

Cílem tohoto příspěvku je tedy demonstrovat některé z investičních možností, které existují 

pro podniky v nejvíce prosperujících odvětvích, které souvisí s dnešním fenoménem stárnoucí 

společnosti a oblastmi, ve kterých mohou tyto podniky pomoci této specifické skupině 

spotřebitelů udržet nezávislý životní styl.  

 

Příspěvek také uvádí příklady společností, ať už velkých či malých, které již tyto příležitosti 

využívají. Mezi některé z větších společností patří například Intel, Harley-Davidson a Philips. 

V příspěvku se take zaměřím na řadu překážek, které musí firmy překonávat při vstupu na 

tento specifický trh - trh starší generace - ať už v oblasti marketingu či komunikace týkající se 

například komunikační bariéry se staršími lidmi. Příspěvek také obsahuje příklady firem jako 

je Coca – Cola, Intel Corporation a General Electric, které byly úspěšné v překonání těchto 

překážek. 

 

Fakta uváděná v tomto příspěvku vychází z výzkumného programu Changing Age for 

Business programme realizovaného v období 2010-2013, který si kladl za cíl pomáhat ve 

vstupu firmám na dynamicky se rozvíjející trhy, jež se díky rychle stárnoucí společnosti 

stávají stále významnější.1 

 

Tento výzkumný program byl výsledkem spolupráce mezi Newcastle Univerzity a 

BusinessLab – a to z důvodu uvědomění si dopadu demografického vývoje na různé aspekty 

společnosti a uvědomění si významné role technologie v něm. 

 

 

 

 

                                                 
1 AdvantageNewcastle Programme, www.advantagenewcastle.co.uk 
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1  PŘÍČINY A DŮSLEDKY STÁRNUTÍ OBYVATEL  

 

Jedním z důvodů exponenciálního růstu počtu starších lidí je prostý fakt, že lidé žijí déle. V 

roce 1900 byla v Evropě průměrná délka života jen 47 roků, dnes se ale zvýšila na 78 roků a 

do roku 2050 se předpokládá, že se ještě zvýší na 84,5 roků.1 Pokroky v medicíně, lepší 

přístup ke zdravotnickým službám a zlepšení stravy a hygieny výrazně přispěly k 

dlouhověkosti. Například otevřené operace srdce, které byly kdysi velmi riskantní, jsou dnes 

považovány za rutinní.  

 

Větší počet starších lidí je rovněž dán tzv. stabilní zálohou z ,,baby boomu” zastupující 

neúměrně velký krajíc rozvinuté světové populace, především pak v Americe. Boomers, 

technicky definovaný jako osoby narozené v poválečném období mezi 1946 a 1964, jsou děti 

z typicky vytvořené větší rodiny než vidíme dnes. 

 

Starší občané zpravidla nepracují a vyžadují vyšší úroveň sociálních služeb. To znamená 

zvýšený tlak na rozpočet a na sociální zabezpečení, v USA pak na Medicare a na podobné 

programy v jiných zemích. Co se týká amerického zdravotnictví, úspory v oblasti výdajů na 

seniory řeší mj. i reforma zdravotnictví a zdravotního systému, kdy k 1.lednu 2014 tato 

reforma vstoupila v platnost. Hlavním cílem této reformy s názvem ,,The Patient Protection 

and Affordable Care Act” (PPACA), jak zní oficiální název, čili Obamacare, jak je tomuto 

programu přezdíváno dle současného prezidenta USA, stejně jako například Hillarycare v 

90.tých letech, je poskytnutí přístupu více než 48 milionům nepojištěných Američanů k levné, 

ale zároveň kvalitní zdravotní péči, zdravotnímu pojištění a taktéž snížení růstu výdajů na 

zdravotní péči v USA. Obamova vláda rovněž začala udělovat bonusové body nemocnicím, 

které nejméně utratí za péči o seniory. Výsledkem by mělo být méně endoprotéz, 

angioplastik, bypassů i operací šedého zákalu. Proti tomuto se však zvedla vlna odporu, 

protože tyto postupy ulehčovaly stárnutí, jelikož umožnily seniorům, kteří dříve strádali na 

invalidních vozících a v domovech důchodců, aby vedli aktivní život. 

 

Rozhodně tento všudypřítomný a dlouhodobě sekulární trend nabírá na obrátkách každý rok, 

investoři by proto měli věnovat zvýšenou pozornost jeho ekonomickému dopadu a investovat 

do těch sektorů, které jsou perspektivní a ze kterých by mohli mít prospěch. Atraktivní by pro 

ně mohla být odvětví a oblasti jako jsou zdravotnické služby, farmaceutické a zdravotnické 

zařízení a zábavní průmysl.  

 

Z hlediska celkového národního tempa růstu by stárnoucí ekonomiky bez silné imigrační 

politiky nemohly nadále fungovat. Koneckonců, národní ekonomické tempo růstu je z velké 

části funkcí rostoucí pracovní síly a produktivity svých zaměstnanců. Země jako jsou 

Německo a Japonsko budou mít složité období, co se týká růstu jejich ekonomik tváří v tvář 

stárnutí obyvatelstva a odporu k přistěhovalectví. Amerika a Británie také čelí podobnému 

demografickému dilematu, ti alespoň mají více progresivní imigrační politiku.  

 

Dalším významným trendem, který se týká stárnutí a který zároveň ovlivňuje tempo 

hospodářského růstu a veřejné rozpočty, je snížení porodnosti, kdy se setkáváme se stále 

méně početnějšími rodinami. Jinými slovy - klesající podíl populace pod 65 let je čím dál 

méně tzv. k dispozici na podporu seniorů. Podle odhadu OECD pak do roku 2050 klesne 

                                                 
1 AdvantageNewcastle Programme, www.advantagenewcastle.co.uk 
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počet osob v produktivním věku na osoby ve věku důchodovém, tzn. že klesne ,,závislost 

poměru” ze současných  4:7 jen na 2:6.1 

  

 

2  PŘÍLEŽITOSTI NA TRHU A KLÍČOVÉ OBLASTI PRO PODNIKÁNÍ  

 

Dle prognóz budou lidé v Evropě starší 65 let do roku 2030 tvořit 25 % z celkového 

spotřebitelského trhu.  Například ve Velké Británii drží lidé nad 50 let 60 % úspor a jsou 

odpovědni za 40 % spotřebitelské poptávky v zemi, jejich výdaje jsou pak ve výši 200 liber 

miliard EUR za rok. To odráží významnou příležitost pro ty společnosti, které chtějí řešit 

potřeby lidí v pozdějším věku. Příležitosti existují nejen pro firmy, které vyvíjí produkty a 

služby pro starší spotřebitele, ale i pro ty, které by mohly využít znalostí a dovedností 

stárnoucí pracovní síly. Jedná se o dvě klíčové oblasti, které byly identifikovány Unit 

Economist Intelligence v jejich zprávě "Silver Opportunity jako důležité oblasti pro 

podnikání. 

 

2.1  Velká Británie 

Z výzkumu, který byl proveden Newcastle Univerzity a  BusinessLab v roce 2013 ve Velké 

Británii mezi vybranými seniory, vyplývá, že starší lidé chtějí dobré produkty a kvalitní 

služby jako všichni ostatní.2 V následující části budu na základě uskutečněného výzkumu 

Newcastle Univerzity a BusinessLab v roce 2013  identifikovat některá z klíčových odvětví, 

která mohou nějakým způsobem ,,těžit“  ze stárnoucí populace. Obecně však platí, že odvětví 

jako je zdravotnictví, informační a komunikační technologie, výživa a finance jsou 

nejperspektivnějšími oblastmi pro podnikání. 

 

Jeden ze tří klíčových faktorů celosvětové spotřeby, který úzce souvisí s demografickým 

stárnutím, je zdraví. Lidé chtějí žít zdravěji delší dobu. Zdravý životní styl a pozitivní zdravý 

životní styl jsou neoddělitelně spojeny. Klíčové sektory, které byly identifikovány jako 

sektory, ze kterých budou společnosti pravděpodobně nejvíce profitovat z demografického 

stárnutí jsou ty, v nichž " jsou schopny pomoci spotřebitelům dosáhnout nezávislý životní 

styl. Konkrétně  zdravotnictví a prodej léčiv, volný čas, cestovní ruch a finanční služby byly 

dle průzkumu identifikovány jako mimořádně atraktivní pro starší spotřebitele. Růst trhu v 

roce 2015, související s nezávislým životem se očekává o 19 až 21 %.  

 

Newcastle Univerzity a BusinessLab daly dohromady skupinu odborníků, kteří v souvislosti 

se stárnutím populace diskutovali  o příležitostech nabízet nové produkty a služby. Možnosti 

jsou různé – aby se například zabránilo osamělosti starších lidí - nabízet různá robotická 

řešení, jejichž cílem je rozšířit lidskou přítomnost v pečovatelském sektoru. Profesor Hiroshi 

Ishiguro - specialista na inteligentní robotiky a komunikace v laboratořích v Kjótu - vyvíjí to, 

co nazývá ,,Geminoid androidi " - robota podle lidského vzoru. Rovněž různé společnosti 

vyvíjí již několik let jednoduchá řešení pro domy, jako jsou například bezdrátové senzorové 

sítě se spřízněním zásahových skupin – nebo další osobní služby šité na míru jednotlivce, jako 

je kamarádství, procházky a týdenní nakupování. V průběhu příštích let bude rovněž nutné 

zavést systémy dálkové péče, a to vzhledem k nárůstu počtu lidí, se specifickými zdravotními 

problémy, které souvisí s vyšším věkem. Stále častěji bude rovněž využíván dálkový 

monitoring, jako prostředek v péči o starší osoby, aby dotyčný mohl zůstat sám doma.   

                                                 
1 OECD studies, http://www.oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1081/Population_ageing:_Facing_the_challenge.html 
2 AdvantageNewcastle Programme, www.advantagenewcastle.co.uk 
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3  FIRMY SI UVĚDOMUJÍ PŘÍLEŽITOST 

 

Podle nedávné zprávy agentury Economist Intelligence Unit, která se podívala na rizika a 

příležitosti, jimž čelí podniky, které začnou zápasit s demograficky se měnící společností, vidí 

toto jako novou oblast trhu a nové možnosti pro ně.1 Dle výzkumu, který byl proveden 

Newcastle Univerzity a BusinessLab ve Velké Británii mezi vybranými podniky, vidí tento 

fenomén jako příležitost než riziko 71% podniků , ve srovnání s 29 % těch, kteří to za riziko 

považují.2 Zpráva také zdůraznila rostoucí počet firem, které provádějí výzkum a vývoj na 

trhu v oblasti stárnutí. Intel ,General Electric, Danone a Philips jsou jen některé z firem, které 

mají vytvořeny specializované výzkumné týmy, aby  lépe porozuměly starším spotřebitelům, 

co se týká jejich nutričních potřeb až po penzijní plány. 

 

Pokud jde o vytváření zcela nových výrobků a služeb, menší podniky s ročními tržbami ve 

výši US $ 500 miliónů nebo méně jsou více citlivější, než jejich větší kolegové s ročními 

tržbami ve výši US $ 1 mld. nebo více. Nicméně, větší společnosti, které mají nevyhnutelně 

více zdrojů, jsou lépe schopny se zaměřit na trhu na konkrétní výklenky a náležitě proškolit 

své prodejní týmy. 

 

Například v Anglii několik institucí nabízí malým a středním podnikům odborné znalosti a 

zdroje na výzkum pro diverzifikaci jejich stávající výrobků a služeb tak, aby přilákaly starší 

spotřebitele. Zvláštní význam pro společnost, která chce vyvíjet své produkty pro nezávislý 

život, je Newcastle University SIDE (sociální začleňování prostřednictvím hospodářství) a 

Projekt Digital. Projekt zahrnuje iniciativy, jako jsou Ambient Kitchen. Ambient Kitchen 

poskytuje platformu pro zkoumání a uplatňování všudypřítomné technologie v domácím 

prostředí. To by mohlo pomoci malým podnikům, které chtějí vyvinout senzory pro domácí 

nebo jiné asistované řešení na pomoc lidem, kteří žijí osaměle. Projekt Ambient Kitchen chce 

rozvíjet výzkumnou základnu, aby podpořil komercionalizaci životaschopných produktů a 

služeb, které přinášejí skutečné přínosy rychle stárnoucí populaci. 

 

 

4  PŘÍKLADY PODNIKŮ, KTERÉ SE PŘIZPŮSOBILY POTŘEBÁM STÁRNOUCÍ 

    POPULACE  

 

Příklady firem, které vyvíjejí svůj výrobek tak, aby vyhovoval potřebám stárnoucího 

spotřebitelského trhu, nemusí člověk hledat příliš daleko. Například Coca - Cola během roku 

1980 vstoupila na trh šťáv, kávy, čaje, vína, částečně také proto, aby přilákala starší 

spotřebitele, kteří se méně zajímají o Coke značky. V roce 2009 pak Coca - Cola koupila 

podíl ve společnosti Innocent – společnosti pro výrobu odšťavňovačů a speciálních 

zeleninových hrnců.  

 

Také společnosti Intel Corporation a General Electric nezůstaly pozadu a vytvořily projekt 

Inovace. Projekt je zaměřen na uspokojování potřeb starších lidí se zdravotními problémy. 

                                                 
1 Economist Intelligence Unit, A Silver Opportunity? Rising longevity and its implications for 

business, A report from the Economist Intelligence Unit Sponsored by AXA, 2013 
 
2 AdvantageNewcastle Programme, www.advantagenewcastle.co.uk 
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Explicitním cílem tohoto projektu je využití nových příležitostí na trhu, jako je monitorování 

zdraví a domácnosti. EricDishman, ředitel společnosti Intel pro inovace, říká, že přesně toto je 

obrovská společenská potřeba a obrovská obchodní příležitost. Intel si jasně uvědomuje to, co 

mnoho technologických firem stále nevidí - senioři se mohou učit nové technologie a starat se 

o své zdraví. 1 

 

Ale Intel není sám mezi velkými technologickými společnostmi, které vidí tuto příležitost. 

Takových společností je více, v další části mého příspěvku tedy uvedu alespoň některé z nich.  

 

Japonskou firmu Nintendo uvádím jako příklad výrobců, kteří se zaměřují na různé spektrum 

zákazníků. Obvykle pokud společnost cílí na jednu skupinu zákazníků, vylučují se jiné, ale 

Nintendo to udělalo velmi chytře.2 Mr. Stroud, specialista marketingové agentury, řekl 

konkrétně o produktu Nintendo Wii, že toto je úspěšný příklad rozšíření produktové řady pro 

široké spektrum zákazníků. Intuitivní ovládání her je určeno pro všechny generace. A 

zaručeně pobaví každého.  

 

Harley Davidson, kultovní americká společnost, založená výrobcem motocyklů, ve stejné 

době, kdy tvrdě pracovala na přilákání mladších zákazníků, také intenzivně pracovala na 

přilákání těch starších zákazníků, a to tříkolovým motocyklem, se kterým jezdila po Evropě. 

Motorka Tri Glide, která byla vyrobena v roce 2009 v USA, je navržena tak, aby apelovala na 

70-ti leté jezdce, protože motocykl je bezpečnější a pohodlnější. A přestože je stereotypem 

této značky muž středního věk, Harley Davidson má širokou odezvu a snaží se překonat 

všechny věkové skupiny a apelovat na lidi s podobnými hodnotami - spíše než podobné 

věkové kategorie. Tento přístup k překročení věkové hranice je podobný strategii společnosti 

Nintendo s produktem NintendoWii.  

 

Dalším příkladem je společnost Kimberley Clark, zaměřující se na zdravotní a hygienické 

potřeby. Stěžejním produktem této společnosti jsou pleny pro dospělé, což znamená, že se 

primárně zaměřuje na starší lidi. Kimberley Clark očekává, že do roku 2020 bude 45 milionů 

silných populačních  ročníků inkontinentních. Společnost si rovněž uvědomuje, že v dnešní 

době je menší rozdíl v estetickém vnímání mezi mladými lidmi a lidmi staršími oproti 

minulosti. Produktům Kimberley Clark Kleenex bylo proto změněno balení. Bylo 

přepracováno tak, aby mělo méně kytic a více moderní design, fotky a nejnovější odstíny. 

 

Není překvapující, že rovněž finanční sektor začal reagovat na fenomén dnešní doby, který je 

spojen se stárnutím. SAGA, britská společnost, nabízející pojišťovací a finanční služby, 

poskytuje velmi nízké pojistné pro řidiče, kteří překročili 50 let, protože pravděpodobnost, že 

budou mít  nehodu je mnohem nižší. A není to jen pojišťovnictví a finanční služby, které 

SAGA nabízí. Nedávno oznámili vydání " Woteva ", což je slangový výraz pro aplikaci na 

iTunes App Store . Aplikace nabízí zdarma ke stažení " Teenglish " - slovník , navržený tak, 

aby rodiče a prarodiče porozuměli ,,slengu“ dospívajících, obsahující databázi 500 slov a 

frází. Aby Woteva byla vždy aktuální, mohou uživatelé také předložit vlastní slova, věty a 

definice. Uživatelé také mohou s přáteli sdílet své favority, a to prostřednictvím e-mailu, 

Twitteru a Facebooku. 

                                                 
1 MarketingWeek, Get your share of the century old consumer, 22.4.10, quoted Matthew Hunt, Head 

of Planning at DDB Health, story accessed 23.12.11 

 
2 MarketingWeek, Get your share of the century old consumer, April 2010 
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Tyto případové studie ukazují, že podniky nemusí zcela změnit své výrobky nebo služby pro 

starší lidi, nebo dokonce vyvíjet nové produkty a služby, ale stačí jim pomoci pochopit, jak se 

lépe trhu přizpůsobit a zlepšit stávající nabídku tak, aby byla atraktivní i pro starší 

spotřebitele. 

 

A bohužel ač existují společnosti, které se snaží přizpůsobit potřebám starších spotřebitelů, u 

mnoha společností tomu tak není. Konkrétně v restauračních zařízeních jsou potřeby starší 

generace značně opomíjeny. V mnoha evropských městech jsou jednou z hlavních skupin, 

které se stravují v restauracích lidé starší 50 let, ale jen velmi málo 50-ti letých jsou schopni 

číst menu, aniž by potřebovali brýle na čtení. To je proto, že nabídky jsou obvykle navrženy 

mladými lidmi, avšak ne pro seniory. Opravdu zvláštní: lidé, kteří jsou nejčastějšími 

návštěvníky restaurací, nedokáží přečíst jejich nabídku. 

 

Podle Mike Morgan z Newcastle University, specialisty na Management a Marketing, je zde 

mnoho příležitostí, které se opomíjejí a které by mohly umožnit organizacím vybudovat 

udržitelné podnikání a zároveň poskytovat výrobky a služby, které zlepšují kvalitu života lidí. 

 

 

5  PŘEKÁŽKY NA TRHU  

 

V následující části tohoto příspěvku bych zmínila některé bariéry, kterým čelí podniky při 

vstupu na trh. Ty byly identifikovány na základě ActiveAge výzkumu, provedeným 

Newcastle Univerzity a BusinessLab mezi vybranými podniky a dále díky zpětné vazbě od 

podniků během série seminářů s názvem ,,AdvantageNewcastle“.1 Názory byly taktéž 

posíleny výstupy z projektu s názvem Changing Age for Business programme, který byl 

realizovaný Newcastle University. 

 

 

5.1  Marketing není dostatečně zaměřen na starší lidi 

Jeden z problémů je ten, že podniky, které mají produkty a služby vhodné pro starší lidí 

nemají dostatečně cílený marketing pro tuto sekci populace. 

 

5.2  Firmy neví, jak komunikovat se staršími lidmi 

Není to jen o obalech a servisu, je to také o komunikaci - o tom, jakým způsobem by starší 

lidé měli být zacíleni a osloveni. Pochopení toho, jak nejlépe komunikovat a zacílit starší lidi 

je dalším problémem podniků, kterému budou čelit při vstupu na ,,starší“ trh. Kanály, které 

firmy používají pro trh, týkající se mladší generace spotřebitelů se často liší od těch, kterými 

potřebují oslovit starší generaci lidí. Část  obtíží, při identifikaci správného komunikačního 

kanálu, je kvůli skutečnosti, že starší lidé nepoužívají internet ve stejném rozsahu jako mladší 

generace. 

 

5.3  Společenské faktory jako například ageismus 

Ageismus je další překážkou, kterou musí firmy překonat při zacílení na starší populaci. 

Ageismus existuje v mnoha oblastech života a způsobuje těžkosti nejen osobní a 

nespravedlnost, ale také poškozuje ekonomiku. Pohled a názory mladých lidí na lidi starší, 

                                                 
1 AdvantageNewcastle Programme, www.advantagenewcastle.co.uk 
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stejně tak jak se starší lidé vnímají a mluví o sobě , má přímý dopad na způsob, jakým jsou 

starší lidé zobrazováni v televizi, v médiích, filmu a reklamě. 

 

5.4  Stigma firem je spojena se staršími lidmi 

Během AdvantageNewcastle workshopu řada různých obchodních lídrů identifikovala jako 

překážku vstupu na ,,stárnoucí“ trh obavu z kompromitace. Rovněž mnoho menších 

společností, zapojených do Programu Advantage Newcastle, se obávalo, že ztratí své mladší 

zákazníky, když se příliš zaměří na starší klientelu. Tento strach vznikl také částečně ze 

skutečnosti, že společnosti, které působí na onom trhu nejsou nijak medializované a nepůsobí 

jako vzory. Firmy potřebují vidět určité vzory – to znamená, že chtějí vidět, že firmy, které se 

orientují na tento trh jsou silné, konzistentní a dobře vydělávající. Podniky rovněž chtějí 

porozumět tomu, jak společnosti jako je například Harley Davidson a Nintendo úspěšně 

nabízí a prodávají své výrobky starší klientele, aniž by přišla o klientelu mladší.  

 

 
 6  MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

 

Průzkum byl proveden v roce 2013 v návaznosti na realizaci projektu ,,Sociální podnikání 

jako způsob myšlení a tvořivosti“, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0045, a měl dvě etapy, kdy v 

první etapě bylo osloveno 90 náhodně vybraných respondentů z MS kraje a ve druhé pak 70 

malých a středních firem MS kraje. 

 

6.1  KVANTITATIVNÍ METODA - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Metoda dotazníkového šetření byla aplikována na všechny rozhodující cílové skupiny 

respondentů. Hlavní výzkumné téma bylo operacionalizováno do podoby zjišťovacích 

indikátorů a otázek, které byly zařazeny do dotazníků. Původně zamýšlený rozsah dotazníků 

byl uplatněním operacionalizace zásadně rozšířen.  

 

Cílem průzkumu bylo zjistit, jaké jsou tzv. mezery na trhu v MSK, co se týká poskytování 

služeb či výrobků oné specifické cílové skupině seniorů a dále identifikace překážek, co se 

týká vstupu na tento trh malých a středních firem v MSK. 

 

Cílové skupiny 

 

A. Cílová skupina - běžná populace – lidé nad 55 let 

B. Cílová skupina - male a střední firmy v MSK  

 

Ad A) Cílová skupina - běžná populace 

 

Výběrový soubor tvořil vzorek 90 respondentů, kteří se rekrutovali z celého území 

Moravskoslezského kraje. Průzkum byl realizován s využitím tzv. kvótního (záměrného) 

výběru respondentů. Kvótní znaky zohledňovaly především věkové kategorie (55-64 let, 65 a 

více let) a pohlaví respondentů. Ve vzorku bylo zastoupeno  85 % respondentů z řad seniorů - 

občanů pobírající starobní důchod – a 15 % respondentů z produktivních věkových kohort. 

Celkem dotazník vyplnilo 73 respondentů.  

 

 

 



 

20 

Ad B) Cílová skupina - malé a střední firmy v MSK  

 

Osloveni ke spolupráci na vyplnění dotazníku byly malé a střední firmy v počtu 70, jejichž 

služby senioři využívají nebo jsou jejich potenciálními zákazníky. Celkem dotazník vyplnilo 

61 respondentů. Otázky byly koncipovány v návaznosti na ActiveAge výzkum, provedený 

Newcastle Univerzity a BusinessLab mezi vybranými podniky, kdy byly identifikovány 

bariéry vstupu na trh, který se týká poskytování služeb či výrobků oné specifické cílové 

skupině seniorů a dále díky zpětné vazbě od podniků během série seminářů s názvem 

,,AdvantageNewcastle“. 1 

 

Analýza dat 

 

Vstupní data prošla dvojí kontrolou, byla přepsána do primární matice dat a vyčištěna. 

Získaná data byla následně analyzována prostřednictvím řady statistických postupů. Pro 

hromadnou analýzu statistických dat byl využit modulární software SPSS v jeho 

nejaktuálnější verzi 18. Analytická data jsem smysluplně interpretovala následovně: 

 

Kdy v I. etapě jsem došla k následujícím závěrům:  

 

1. Respondenti ze Severní Moravy - cílová skupina – lidé nad 55 let- uvedli, že největší 

mezera na trhu je v oblasti v ubytování pro seniory, ať už se jedná o domovy pro seniory či 

pečovatelské domy, dále v bankovním sektoru – kde shledávají absenci různých programů pro 

seniory. 

 

2. Co se týká četnosti využívání služeb seniory, lze stanovit dle odpovědí respondentů 

následující pořadí: 1. pečovatelské služby (44%), 2. dovoz stravy (24,6%) 3. ošetřovatelské 

služby (16%) 4.podávání léků (9,9%), 5. úklid domácnosti (3%) 6.praní, žehlení (2,5%)   

Graf 1 Četnost využívání služeb seniory 

 

 
 

(Zdroj: Autor, 2013) 

 

 

                                                 
1 AdvantageNewcastle Programme, www.advantagenewcastle.co.uk 
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3. Dále by senioři měli zájem o další služby, a to v tomto pořadí: 1.odlehčovací služby (43%), 

2. asistenční služby (29 %), 3.pečovatelské služby – také v odpoledních hodinách a o 

víkendech (24%) 4. Týdenní stacionáře (4 %) 

 

Co se týká II. etapy dotazníkového šetření mezi firmami: 

 

Analýzou odpovědí jsem došla mj. k následujícím závěrům:  

Firmy shledávají skutečně bariéry, co se týká poskytování služeb a výrobků oné specifické 

skupině zákazníků – seniorům - a to v tomto pořadí: 1. Marketing není dostatečně zaměřen na 

starší lidi (43%) 2. Firmy jsou nejisté, jak komunikovat se staršími lidmi (21 %) 3. Časově 

náročnější obsluha této skupiny zákazníků (15,2 %) 4. Předsudky – senioři jsou většinou 

chudí, neperspektivní zákazníci (13,2%) 5.Společenské faktory jako například ageismus ( 7,6 

%) 

 

Graf 2 Bariéry podnikatelů v poskytování služeb a výrobků seniorům 

 

 
  

(Zdroj: Autor, 2013) 

Analýza dat 

 

Vstupní data prošla dvojí kontrolou, byla přepsána do primární matice dat a vyčištěna. 

Získaná data byla následně analyzována prostřednictvím řady statistických postupů. Pro 

hromadnou analýzu statistických dat byl využit modulární software SPSS v jeho 

nejaktuálnější verzi 18. Analytická data jsem smysluplně interpretovala následovně: 

 

 

Kdy v první etapě jsem došla k následujícím závěrům:  

 

1. Respondenti ze Severní Moravy - cílová skupina – lidé nad 55 let - uvedli, že největší 

mezera na trhu je v oblasti v ubytování pro seniory, ať už se jedná o domovy pro seniory či 

pečovatelské domy, dále v bankovním sektoru – kde shledávají absenci různých programů pro 

seniory. 

 

2. Co se týká četnosti využívání služeb seniory, lze stanovit dle odpovědí respondentů 

následující pořadí: 1. pečovatelské služby (44%), 2. dovoz stravy (24,6%) 3. ošetřovatelské 

služby (16%) 4.podávání léků (9,9%), 5. úklid domácnosti (3%) 6.praní, žehlení (2,5%) 
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3. Dále by senioři měli zájem o další služby, a to v tomto pořadí: 1.odlehčovací služby (43%), 

2. asistenční služby (29 %), 3.pečovatelské služby – také v odpoledních hodinách a o 

víkendech 24%) 4. Týdenní stacionáře (4 %) 

 

Co se týká II. etapy dotazníkového šetření mezi firmami: 

 

Analýzou odpovědí jsem došla mj. k následujícím závěrům:  

Firmy shledávají skutečně bariéry, co se týká poskytování služeb a výrobků oné specifické 

skupině zákazníků – seniorům - a to v tomto pořadí: 1. Marketing není dostatečně zaměřen na 

starší lidi (43%) 2. Firmy jsou nejisté, jak komunikovat se staršími lidmi (21 %) 3. Časově 

náročnější obsluha této skupiny zákazníků (15,2 %) 4. Předsudky – senioři jsou většinou 

chudí, neperspektivní zákazníci (13,2%) 5.Společenské faktory jako například ageismus ( 7,6 

%) 

 

 

ZÁVĚR 

 

Stárnoucí populace představuje významnou příležitost pro firmy, které mohou inovovat, 

zlepšovat stávající produkty a služby, nebo vytvořit nový produkt, vhodný pro starší 

spotřebitele. Významná část výzkumu byla provedena s cílem určit nejperspektivnější odvětví 

podnikání v souvislosti se stárnutím populace, jako je zdraví a duševní pohoda, volný čas, 

cestovní ruch a finanční služby. Doposud již bylo mnoho napsáno o příležitostech pro ty, kteří 

mohou pomoci jednotlivcům dosáhnou nezávislého životního stylu ve stáří. Mnoho práce 

však bude segmentovat tento trh a stanovit jeho velikost v různých oblastech. Firmy, které 

mají zaměřenou svou strategii na ,,stárnoucí” trh, by měly rovněž  přizpůsobit své stávající 

nabídky a to tak, aby byly více atraktivní a použitelné pro starší spotřebitele.  

 

V případě Harley Davidson byly výrobky uzpůsobeny i potřebám staršího trhu, který 

vyžadoval tak trochu něco jiného než výrobky, které byly nabízeny na mladším trhu. Tato 

strategie se zdá být úspěšná, a to bez jakéhokoliv stigmatismu, kterému by mohla společnost 

čelit při zacílení i na starší spotřebitele. Jejich strategie i nadále nabízet a prodávat do různých 

segmentů populace není vnímána jako výhradní soustředění se na starší lidi.  

 

Důvody, proč stále mnoho firem není zapojeno do rozvoje či uzpůsobení svých produktů pro 

starší generaci nejsou jasné. Co je jasné, že kromě výše uvedených problémů chybí pomoc a 

tzv. nápověda pro podniky, které se snaží proniknout na tento specifický trh . Firmy si nejsou 

jisty, kde mohou získat pomoc a jsou ponechány, aby si samy poradily, nebo aby oslovily 

marketingové firmy a konzultanty, kteří rizika pořádně neznají a na těchto trzích nejsou 

zkušeni. Starší lidé jsou také populární cíl pro tele - prodej a direct mail kampaně. To je 

oblast, kde je zapotřebí provést další výzkum s cílem pomoci podnikům identifikovat kanály 

na trhu. 
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ANALYTICAL METHOD CONVENIENT FOR COMPARISON 

BETWEEN REGIONS 
 

Ivo FORMÁNEK1, Vítězslav ZAMARSKÝ2 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Comparing the degree of economic development of different regions, we often solve a 

problem which method is the best for this. The reason is that an unsuitable method can 

destroy the work results very easily. Within various research works related to the Moravian-

Silesian region and its position in the Czech Republic, we tested and compared different 

methods and different approaches. From today's point of view we can say that as the best 

method seems to be an analytical method presented and justified in detail in the document 

(Chlad et al. 2009). Following post presents our experience. 

 

 

KEY WORDS 

 

Gross Domestic Product (GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF), Net Disposable 

Income of Households (NDIH), Unemployment rate according (LFSS), Participation rate, 

Population. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Porovnáváme-li stupeň hospodářského rozvoje různých regionů, často narážíme na problém, 

kterou metodu máme pro porovnání volit. Důvodem je skutečnost, že nevhodná metoda může 

celou práci velmi snadno znehodnotit. V rámci různých výzkumných prací, které se týkaly 

Moravskoslezského regionu (dále jen MS regionu) a jeho postavení v České republice (dále 

jen CR), jsme zkoušeli a porovnávali různé přístupy. S odstupem času můžeme konstatovat, 

že nejlépe se nám osvědčila metoda, která byla podrobně prezentována a zdůvodněna 

v dokumentu (Chlad et al. 2009).  

 

Metoda má poznávací charakter a může být vhodným příspěvkem k hodnocení kohezní 

politiky CR. Jedním z prvořadých cílů této kohezní politiky je vyvážený rozvoj území CR 

a snižování rozdílů v ekonomické a životní úrovni obyvatel regionů. Řešení tohoto problému 

                                                 
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: prof. Vítězslav Zamarský, Ph.D.; phone: +420 595 228 136; cell phone: +420 739 

587 590; e-mail: vitezslav.zamarsky@vsp.cz; institution: Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, Michálkovická 

1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vsp.cz 
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spočívá zejména ve zrychlení ekonomického rozvoje regionů z dolní části pořadí, na zvýšení 

konkurenceschopnosti a ekonomického potenciálu a sociální úrovně regionů CR a na 

zastavení růstu a postupné snižování nepřiměřených regionálních disparit (Chlad et al. 2009). 

Aplikaci této metody budeme dokumentovat na datech Českého statistického úřadu. 

 

 

1  SEKUNDÁRNÍ ŠETŘENÍ STAVU EKONOMIKY MS REGIONU 

 

Metodu jsme aplikovali při sekundárním šetření stavu ekonomiky MS regionu. Sekundární 

šetření bylo prováděno pomocí dat uvedených ve statistických ročenkách Českého 

statistického úřadu (dále jen CZSO). Data byla prezentována v databázi regionálních účtů 

(CZSO 2011, CZSO 2012). Data v těchto účtech lze považovat za data statisticky vysoce 

spolehlivá, protože mají dlouhou historii. To pak umožňuje sledovat dlouhodobé trendy 

v ekonomice i ve společnosti. 

 

Pro posuzování ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů CR lze použít celou řadu 

indikátorů. Námi aplikovaná metoda (Chlad et al. 2009) pracuje se třemi hlavními indikátory. 

Jsou to: Hrubý domácí produkt (dále také angl. Gross Domestic Product, resp. jen GDP) per 

capita, Tvorba hrubého fixního kapitálu (dále také angl. Gross Fixed Capital Formation, resp. 

jen GFCF) per capita a Čistý disponibilní důchod domácností (dále také angl. Net Disposable 

Income of Households, resp. jen NDIH) per capita. Některé výsledky analýzy ekonomické 

výkonnosti regionů pomocí indikátorů GDP, GFCF a NDIH lze najít v tabulce 1 a na 

obrázku 1 až obrázku 6. Jako podpůrné indikátory jsme použili také parametry: Míra 

nezaměstnanosti dle VŠPS (dále také angl. Unemployment rate according LFSS) (obrázek 7), 

Míra ekonomické aktivity obyvatel (dále také angl. Participation rate) (obrázek 8) a Střední 

stav populace (dále také angl. Population) (obrázek 9). 

 

V tabulce 1 a také na obrázku 1 až obrázku 10 používáme následující symboly: CB – 

Středočeský region (angl. The Central Bohemian Region); CR – Česká republika (angl. The 

Czech Republic); KH – Královéhradecký region (angl. The Hradec Kralove Region); KV – 

Karlovarský region (angl. The Karlovy Vary Region); LIB – Liberecký region (angl. The 

Liberec Region); MS – Moravskoslezský region (angl. The Moravian-Silesian Region); OLM 

– Olomoucký region (angl. The Olomouc Region); PAR – Pardubický region (angl. The 

Pardubice Region); PLZ – Plzeňský region (angl. The Plzen Region); PRG – hl.m. Praha 

(angl. Prague, the Capital City of the Czech Republic); SB – Jihočeský region (angl. The 

South Bohemian Region); SM – Jihomoravský region (angl. The South Moravian Region); 

UST – Ústecký region (angl. The Usti nad Labem Region); VYS – region Vysočina (angl. The 

Vysocina Region); ZLI – Zlínský region (angl. The Zlin Region). 

 

Na základě makroekonomických analýz pomocí GDP, GFCF a NDIH lze zjednodušeně 

konstatovat následující závěry: 

 

● PRG, CB, SM a MS regiony mají dominantní vliv na ekonomickou výkonnost CR 

(tabulka 1). Protože PRG, CB, SM a MS regiony mají navíc přibližně i stejně velkou 

populaci (tabulka 1), lze je dobře srovnávat nejen pomocí hodnot per capita, ale i 

pomocí absolutních hodnot. 
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Tabulka 1 GDP v 2010 dle regionů & Střední stav populace v 2011 dle regionů 

 

 GDP in 2010 Population in 2011 

# Region [ CZK mil ] [ EUR mil ] CR=100  [%] 

1 PRG 259 381 38 465 11,82 

2 CB 83 801 16 051 12,18 

3 SB 49 697 7 741 6,06 

4 PLZ 44 316 6 937 5,44 

5 KV 22 442 3 158 2,89 

6 UST 88 042 9 898 7,88 

7 LIB 23 846 4 667 4,18 

8 KH 30 067 6 773 5,27 

9 PAR 33 637 5 799 4,92 

10 VYS 30 837 5 959 4,87 

11 SM 90 560 15 318 11,10 

12 OLM 46 650 6 877 6,08 

13 ZLI 32 668 7 040 5,61 

14 MS 87 007 14 630 11,71 

 

(Zdroj: CZSO 2011, CZSO 2012) 

 

 

Obrázek 1 GDP per capita v 1995-2010 dle regionů a roků. Čtyři regiony 

s největším GDP v CR 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 
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Obrázek 2a Změna GDP per capita v 1995-2010 vs. celkový GDP per capita 

v 1995-2010 dle regionů. Všechny regiony CR 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 

 

Obrázek 2b Změna GDP per capita 1995-2010 vs. celkový GDP per capita 1995-2010 

dle regionů. Všechny regiony CR bez PRG 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 
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Obrázek 3 GFCF v 1995-2010 dle regionů a roků. Čtyři regiony s největším GDP v CR. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 

 

 

Obrázek 4a Změna GFCF per capita v 1995-2010 vs. celkový GFCF per capita 

v 1995-2010 dle regionů. Všechny regiony CR. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 
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Obrázek 4b Změna GFCF per capita v 1995-2010 vs. celkový GFCF per capita v 1995-

2010 dle regionů. Všechny regiony CR bez PRG. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 
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Obrázek 5 NDIH per capita v 1995-2010 dle regionů a roků. Čtyři regiony 

s největším GDP v CR. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 

 

Obrázek 6a Změna NDIH per capita 1995-2010 vs. celkový NDIH per capita 1995-

2010 dle regionů. Všechny regiony CR. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 
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Obrázek 6b Změna NDIH per capita 1995-2010 vs. celkový NDIH per capita 1995-

2010 dle regionů. Všechny regiony CR bez PRG. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 

 

Obrázek 7 Míra nezaměstnanosti v 1995-2011 dle regionů a roků. Čtyři regiony s 

největším GDP v CR. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 
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Obrázek 8 Míra ekonomické aktivity obyvatel v 1995-2010 dle regionů a roků. Čtyři 

regiony s největším GDP v CR. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 

 

Obrázek 9 Populace v 1995-2011 dle regionů a roků. Čtyři regiony s největším GDP v 

ČR. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 
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Obrázek 10 Věda a výzkum v 2010, personální statistika dle regionů. Čtyři regiony s 

největším GDP v CR. 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 

 

● Hrubý domácí produkt (GDP) per capita. I když GDP není zcela přesný indikátor, s 

výhodou se využívá pro určení ekonomické výkonnosti států i regionů. Z pohledu 

celkového GDP je nejvýkonnějším regionem PRG region (tabulka 1). Je to dáno 

především tím, že v PRG regionu jsou koncentrována odvětví peněžnictví, 

pojišťovnictví a komerčních služeb. Všechna tato odvětví se vyznačují vysokou 

efektivitou. 

 

CB, SM a MS regiony dosahují přibližně stejné ekonomické výkonnosti (tabulka 1). U 

všech těchto regionů převažuje zpracovatelské odvětví, pak teprve následuje obchod, 

doprava a komerční služby. Všechna tato odvětví dosahují podstatně nižší efektivitu, 

než je tomu např. u peněžnictví či pojišťovnictví. Z pohledu dlouhodobého vývoje 

GDP per capita od roku 1995 do roku 2010 (obrázek 1) je zřejmé, že MS region za CB 

a SM regiony zaostává jak v absolutní hodnotě (osa x na obrázku 2), tak i v dynamice 

vývoje (osa y na obrázku 2). Jedním z hlavních důvodů tohoto zaostávání je 

dlouhodobě vysoká nezaměstnanost (obrázek 7) a nízká Míra ekonomické aktivity 

obyvatel (obrázek 8). 

 

● Tvorba hrubého fixního kapitálu (GFCF) per capita je identifikátor, který vyjadřuje 

míru investic umístěných v daném regionu (obrázek 3 a obrázek 4). Investice mají 

samozřejmě velký vliv i na tvorbu GDP. Nízká úroveň GFCF v některých regionech je 

tak jednou z příčin jejich opožďování v ekonomické výkonnosti (Chlad et al. 2009). 

 

Z pohledu GFCF je na prvním místě opět PRG region. Pozitivně se zde projevují 

především investice do bytových a nebytových prostor. Na základě analýzy GFCF od 

roku 1995 do roku 2010 lze rovněž konstatovat, že od roku 1995 míra investic v CB, 
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SM a MS regionech neroste. Jejich podíl na celkovém GFCF CR se naopak snižuje 

(obrázek 3). Zároveň je vidět, že MS region opět zaostává za CB a SM regiony 

v absolutní hodnotě (osa x na obrázku 4) i v dynamice vývoje GFCF (osa y na 

obrázku 4). 

 

● Čistý disponibilní důchod domácností (NDIH) per capita. NDIH vyjadřuje životní 

úroveň obyvatelstva. Protože v PRG regionu je koncentrována většina 

administrativních ústředí velkých, resp. nadnárodních firem se sídlen v CR, NDIH 

PRG regionu vysoce převyšuje ostatní regiony. Velký vliv má také míra odměňování v 

oborech peněžnictví a pojišťovnictví, které jsou v PRG regionu rovněž koncentrovány. 

 

Porovnáme-li MS region s CB a SM regionem (obrázek 5 a obrázek 6), vidíme, že 

životní úroveň v MS region je nejnižší a patří k absolutně nejnižším v celé CR. MS 

region zaostává za CB a SM regiony opět jak v absolutní hodnotě (osa x na 

obrázku 6), tak i v dynamice vývoje GFCF (osa y na obrázku 6). Projevuje se zde 

především nevhodná odvětvová struktura ekonomiky MS regionu, která vystačí s 

méně kvalifikovanou a hůře placenou prací. 

 

● U všech regionů je od roku 2008 vidět výrazný vliv globální ekonomické recese. 

V CR patří MS region k nejpostiženějším regionům. Je zřejmé, že v MS regionu se 

doposud nepodařilo kompenzovat útlum těžby černého uhlí a útlum výroby a 

zpracování železných kovů. Následně pak v MS regionu chybí dostatek pokročilých 

technologií, které by nabídly uplatnění vzdělané a vysoce kvalifikované pracovní síle. 

Jako příklad uvádíme statistiku pracovníků v oblasti R&D (obrázek 10). Důsledkem 

všech těchto negativních důsledků pak je snižování populace v MS regionu. Na 

snižování populace má velký podíl odchod talentovaných lidí z MS regionu - 

především do PRG, CB a SM regionů, kde nacházejí lepší uplatnění a lepší životní 

podmínky (obrázek 9). 

 

 

2  VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

 

Z výsledků šetření, která jsme provedli na základě dat z roku 2012 lze konstatovat následující 

skutečnosti: 

 

● Regiony s jednoduchou výrobou a nízkými mzdovými náklady jsou v období 

ekonomické recese postiženy mnohem větší nezaměstnaností a sociálními problémy, 

než regiony s dostatkem vzdělané a kvalifikované pracovní síly. Je zřejmé, že 

nejcennějším kapitálem současnosti je kvalitní vzdělání a vysoká odborná kvalifikace 

pracovních sil. 

 

● Disparity mezi regiony CR byly založeny již v hluboké minulosti. Tyto diference se 

v období ekonomické krize, resp. recese dále prohlubují. 

 

● MS region bude mít i v budoucnu industriální charakter. Úspěšnost regionu tak bude 

záviset na konkurenceschopnosti modernizovaného tradičního průmyslu (hutnictví, 

těžké strojírenství) a na rozvoji nových průmyslových odvětví s vysokou přidanou 

hodnotou. 
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● Populace MS regionu se trvale snižuje. Z regionu odcházejí hlavně mladí a vysoce 

kvalifikovaní talentovaní lidé, kteří v kraji nemohou najít odpovídající uplatnění – tj. 

kvalifikovanou a dobře placenou práci. 

 

● I když se v MS regionu začínají rozvíjet nové, moderní technologie (viz příklady 

dobré praxe), rozvoj těchto technologií není dostatečný a nedokáže účinně 

kompenzovat útlum těžby černého uhlí a útlum výroby a zpracování železných kovů 

v regionu. 

 

● Aby se moderní technologie v MS regionu mohly rozvíjet, je nutné nabídnout 

investorům dostatek vzdělané a kvalifikované pracovní síly. MS region proto musí 

podporovat především kvalitní technické školství. 

 

● Při rozvoji MS regionu nelze spoléhat na pomoc státu. MS region musí stavět na 

mobilizaci svých vnitřních sil. To předpokládá především existenci jasné vize rozvoje 

MS regionu, tomu odpovídající proaktivní hospodářskou politiku a systematický 

týmový přístup vedení regionu bez ohledu na politickou příslušnost právě vládnoucí 

garnitury. Není možné vždy po volbách měnit strategické rozvojové plány regionu. 

Zároveň je nutno zlepšit komunikaci vedení MS regionu s municipalitami 

v okrajových částech regionu. 

 

● V MS regionu nastolit „proinovativní“ atmosféru, podněcující k efektivnímu výkonu a 

hodnotovým inovacím jak obyvatel, tak i právnických osob. Úspěšné subjekty 

mediálně adekvátně propagovat jak v rámci MS regionu, tak i mimo něj. Ukazuje se 

nutnost definování nástrojů pro komercializaci vědecko-výzkumné činnosti a další 

podpora inovačního podnikání. 

 

● Jedním z prioritních úkolů MS regionu je zlepšení kvality ovzduší v nejhůře 

postižených lokalitách. Nutný je komplexní přístup zpracovaný odborníky a adekvátní 

mediální ofenziva na úrovni MS regionu a celé CR. 

 

● Pro tvorbu a úspěšnou realizaci strategie dalšího rozvoje MS regionu je nutno 

v regionu zmapovat bazální činnosti, jež budou nosnými aktivitami s vysokou 

přidanou hodnotou. Takto bylo úspěšně postupováno v některých vyspělých státech, 

kde rovněž došlo ke konverzi a restrukturalizaci někdejších tradičních subjektů a 

systémů. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Příspěvek se zabývá aplikací analytické metody (Chlad et al., 2009), která je vhodná pro 

vzájemné porovnání stupně hospodářského rozvoje různých regionů. Metoda byla vyzkoušena 

při analýze jevů a důsledků, které v MS regionu způsobuje restrukturalizace a revitalizace 

průmyslu. Protože výsledky metody jsou v naprostém souladu se skutečností, domníváme se, 

že tím byla dostatečně verifikovaná její validita. Metodu tak lze pro srovnávání stupně 

hospodářského rozvoje různých regionů pouze doporučit. 
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EUROPEAN UNION REGIONS DEVELOPMENT 
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ABSTRACT 

 

An interesting phenomenon of the current globalization is a transfer of research, 

development, engineering and manufacturing capacities and technologies from high-cost 

countries to low-cost countries. From the perspective of low-cost countries, the transfer 

brings new opportunities and new challenges. The Czech Republic with its advantageous 

geographical position, stable political and economic environment, modern infrastructure, 

acceptable legal system and enough amounts of well-educated and skilled human resources is 

also considered as an ideal country for low-cost country sourcing. From 2001 to 2009 we 

participated in a long-term project of low-cost country sourcing in the Moravian-Silesian 

Region in the Czech Republic. The project is successful and sustainable with very good 

perspective for the future. There were and there are also positive impacts on the region. The 

contribution presents some of them. 

 

 

KEY WORDS 

 

Technology Transfer, Information and Communication Technologies (ICT), High Cost 

Countries (HCC), Low Cost Countries (LCC), Low Cost Engineering Center (EC), High Cost 

Application Center (AC), Low Cost Micro Application Center (µAC). 

 

 

ÚVOD 

 

V současné době zaznamenáváme zcela bezprecedentní změny v podmínkách života lidí po 

celém světě. Většinou jde o důsledek globalizace trhu vlivem propojení snad všech lidských 

činností informačními a komunikačními technologiemi (tj. Information and Communication 

Technologies - dále jen ICT). V případě ekonomiky jde hlavně o obchod se zbožím, 

zprostředkování informačních, poradenských a finančních služeb a o řízení nadnárodních 

společností. Výhodou ICT je pak hlavně rychlost a přesnost, s jakou jsou uživatelé těchto 

služeb schopni reagovat na nejrůznější podněty. Demokratizace v informacích a v přístupu k 
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informacím pak má za důsledek exponenciální nárůst konkurence a vzájemné soutěživosti. 

Negativem pak jsou neustálé turbulence jak ekonomické, tak politické. 

 

Předkládaný příspěvek si všímá jednoho velkého kladu současné globalizace. Jde o transfer 

výzkumných, vývojových, inženýrských a výrobních technologií z rozvinutých „drahých“ 

zemí (angl. High Cost Countries – dále jen HCC) do méně rozvinutých „levných“ zemí (angl. 

Low Cost Countries - dále jen LCC). Je zřejmé, že tento přesun měl a má smysl především 

tam, kde náklady na mzdy tvořily či tvoří rozhodující podíl na nákladech celkových. Jednalo 

se tedy většinou o činnosti standardní povahy, jako jsou např. standardní výrobní či 

inženýrské činnosti. Postupem doby se však zjistilo, že původní optimistické odhady o 

výhodnosti LCC zase nejsou tak reálné. Důvodem je skutečnost, že globalizace lidských 

zdrojů má také svou cenu.  

 

Moravskoslezský region (dále jen MS region) v České republice je přesně tím regionem, kde 

se střetávají jak pozitiva, tak i negativa globalizace. K těm negativům patří vynucený proces 

restrukturalizace a revitalizace průmyslu doprovázený velkými sociálními problémy (včetně 

vysoké nezaměstnanosti), k pozitivům zase patří pronikání moderních technologií 

podporovaných globálními ICT. Některé zkušenosti, které jsme při tomto vývoji získali, jsou 

náplní tohoto příspěvku. 

 

 

1  STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MS REGIONU 

 

MS region se původně nacházel ve středu Československé republiky. Po rozdělení 

Československé republiky v roce 1992 na Českou republiku a Slovenskou republiku se však 

ocitl v poloze severovýchodního pohraničí, na hranicích s Polskem a Slovenskem (obrázek 1). 

Ze všech regionů CR je tak MS region nyní nejvíce vzdálen od přímých kontaktů s metropolí 

státu – Prahou (CZSO 2011). 

 

Na severu a východě MS region hraničí s Polskem, na jihovýchodě se Slovenskem. 

V současné době působí na území MS regionu 4 euroregiony – Beskydy, Praděd, Silesia a 

Těšínské Slezsko. Tyto euroregiony podporují efektivní přeshraniční spolupráci ve sféře 

výrobní, v rozvoji infrastruktury, v ochraně životního prostředí, v kulturně-vzdělávací činnosti 

a především v oblasti turistického ruchu (CZSO 2011). 

 

Více než polovinu území MS regionu zaujímá zemědělská půda, na dalších více než 35 % se 

rozprostírají lesní pozemky (CZSO 2011). Vedle přírodního bohatství se v regionu vyskytují 

bohaté zásoby nerostných surovin – významné jsou především domácí zásoby černého uhlí, 

dále pak ložiska zemního plynu a dalších surovin. 

 

Od 19. století patřil MS region mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. Jeho 

zaměření na těžební a hutní průmysl však dnes přináší nemalé problémy. Tyto problémy 

souvisejí především s restrukturalizací regionu a pak s řešením následných problémů - 

zejména s problémy spojených se znečištěním životního prostředí a s vysokou 

nezaměstnaností (CZSO 2011). 

 

Od počátku devadesátých let dochází vlivem poklesu průmyslové výroby a vlivem používání 

moderních technologií ke zlepšení stavu životního prostředí. I přes tato zlepšení však MS 

region stále patří mezi regiony s nejhorším životním prostředím v Evropě. 
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Počtem kolem 1200 tis. obyvatel je MS region třetím nejlidnatějším regionem v České 

republice. V metropoli regionu – Ostravě – žije zhruba čtvrtina obyvatel celého regionu 

(CZSO 2011). Průmyslovým centrem regionu je ostravsko-karvinská průmyslová a těžební 

pánev, jejíž industrializace byla úzce spojena s využíváním místního nerostného bohatství, 

zejména kvalitního koksovatelného černého uhlí a s navazujícím rozvojem těžkého průmyslu 

a hutnictví. Region je tak celostátním centrem hutní výroby, současně je zde soustředěna i 

těžba téměř celé produkce černého uhlí České republiky, i když dochází k poklesu vytěženého 

množství. Vedle těchto tradičních odvětví se v regionu prosazuje i výroba a rozvod elektřiny, 

plynu a vody, výroba dopravních prostředků, chemický průmysl, farmaceutický průmysl a 

průmysl informačních technologií. 

 

I přes současný útlum těžkého průmyslu a dobývání nerostných surovin pracuje 

v průmyslových odvětvích téměř třetina z celkového počtu asi 600 tis. osob zaměstnaných 

v národním hospodářství (CZSO 2011). Výhodou MS regionu je jeho dobrá dopravní 

obslužnost. Je zde dálnice a dva železniční tahy evropského významu a mezinárodní letiště 

v Mošnově (druhé největší letiště v České republice, jehož délka přistávací dráhy 3500 m 

umožňuje přistávání všech kategorií letadel bez omezení). 

MS region je vybaven kvalitním systémem školního vzdělávání. Je zde 451 základních škol, 

152 středních škol, 2 konzervatoře, 13 vyšších odborných škol a 5 vysokých škol. Na 16 

fakultách všech vysokých škol v současnosti studuje přibližně 45 tis. studentů (CZSO 2011). 
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Obrázek 1 Česká republika jako geografické centrum Evropy. 

 

 
 

(Zdroj: Wikipedia, upraveno autorem) 

 

 

2  ABB OPERATION CENTER V OSTRAVĚ 

 

Zhruba od 90. let minulého století se mnoho nadnárodních firem rozhodlo využít nových 

politických změn ve světě a v zájmu snižování provozních nákladů začaly globalizovat své 

inženýrské a vývojové zdroje. Jako příklad dobré praxe si uveďme firmu ABB, která se v roce 

2001 rozhodla vybudovat své LCC inženýrské centrum (tj. Low Cost Engineering Center – 

dále jen EC) ve Východní Evropě. Toto EC je dlouhodobě velmi úspěšné a má dobrou 

perspektivu i do budoucna. 

 

Důvodů, proč se ABB rozhodla pro Ostravu, bylo více. Z těch nejdůležitějších vybíráme: 

 

● Výhodná geografická poloha České republiky (obrázek 1). 

 

● Česká republika jako člen NATO, EU a schengenského prostoru 

 

● Průměrné platy průmyslových inženýrů v regionu jsou asi o 20 % nižší, než je tomu 

v Praze. 

 

● Nájmy a služby jsou asi o 10 % nižší než v Praze. 
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● Dobrá dopravní dostupnost Ostravy letecky, vlakem, i autem. 

 

● Vysoká nezaměstnanost v regionu (dlouhodobě mezi 12 až 14 %) a tím i dostatek 

volných kvalifikovaných pracovních sil. 

 

● Dostatečné zázemí vysokých škol technického typu, kde každý rok studuje asi 35 tis. 

studentů. 

 

V Ostravě bylo tedy od roku 2001 postupně budováno ABB EC, jehož vývoj z pohledu počtu 

inženýrů je zřejmý z tabulky 1. V současné době (2014) má ABB EC asi 200 pracovníků. 

 

 

Tabulka 1 Počet pracovníků v ABB EC od 2002 do 2011 

 

# DATUM LIDÉ # DATUM LIDÉ 

1 Leden 2001 1 7 Prosinec 2006 100 

2 Prosinec 2001 5 8 Prosinec 2007 cca 110 

3 Prosinec 2002 5 9 Prosinec 2008 cca 110 

4 Prosinec 2003 9 10 Prosinec 2009 cca 110 

5 Prosinec 2004 21 11 Prosinec 2010 cca 110 

6 Prosinec 2005 51 12 Prosinec 2011 cca 110 

 

(Zdroj: Autor) 

 

Způsob, jakým byly a jsou ABB LCC inženýrské zdroje v Ostravě integrovány do globálních, 

geograficky distribuovaných zdrojů firmy ABB, byl a je velmi podobný způsobu integrace, 

který je používán u většiny nadnárodních firem. Princip proto zobecníme a jen velmi stručně 

vysvětlíme. 

 

Zjednodušeně je princip integrace globálních inženýrských zdrojů znázorněn na obrázku 2 a 

obrázku 3. Základem globální organizace jsou organizační jednotky typu Aplikační centra (tj. 

High Cost Application Center - dále jen AC) a EC. (AC a EC se v různých firmách nazývají 

různě a v globálních organizacích se vyskytují v různém množství). AC bývají tvořena HCC 

inženýrskými týmy, EC zase LCC inženýrskými týmy. U více rozvinutých inženýrských 

organizací lze v EC týmech ještě identifikovat tzv. mikro Aplikační centra (tj. Low Cost 

Micro Application Center - dále také jen µAC), která jsou nositeli „know-how“ AC v EC a 

bývají tvořena vysoce kvalifikovanými a zkušenými LCC zdroji (obrázek 3). 
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Obrázek 2 Zjednodušený model integrace nízkonákladových inženýrských center do 

globálních zdrojů nadnárodních společností (AC – High Cost Application 

Center, EC – Low Cost Engineering Center). 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 

 

 

Z obrázku 2 a obrázku 3 je zřejmé, že globální organizace nadnárodních firem klade na své 

zaměstnance podstatně vyšší požadavky, než je tomu u lokálních organizací. Namátkou a bez 

nároku na úplnost vyjmenujme alespoň ty nejdůležitější požadavky: 

 

● Flexibilita. Pracovníci musí být ochotni akceptovat krátkodobé i dlouhodobé služební 

cesty po celém světě. Například některé projekty bývají velmi dlouhé a ve velmi 

obtížných podmínkách. 

 

● Ochota akceptovat jiné kultury a zvyklosti. Vzhledem k multikulturnímu prostředí 

musí být pracovníci připraveni jiné kultury a zvyklosti respektovat nebo akceptovat. 
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Obrázek 3 Zjednodušený model integrace nízkonákladových inženýrských center do 

globálních zdrojů nadnárodních společností (AC – High Cost Application 

Center, EC – Low Cost Engineering Center). 

 

 
 

(Zdroj: Autor) 

 

 

● Komunikativnost. Na rozdíl od lokální organizace je globální organizace daleko 

náročnější na komunikaci. Často se v globální organizaci stává, že kolegu, s kterým 

spolupracujete a komunikujete, znáte pouze podle hlasu a nikdy jej osobně nepotkáte. 

Lidé musí být proto v globálních organizacích maximálně komunikativní a při 

komunikaci velmi důslední a trpěliví. 

 

● Odolnost vůči práci pod tlakem. Řídicí struktury nadnárodních firem bývají velmi 

složité a ne vždy zcela transparentní. Ve firmách se proto vytvářejí různé neformální 

vztahy a autority, které mohou být pro budoucí kariéru pracovníků mnohem 

důležitější, než vztahy a autority formální. 

 

● Proaktivní jednání a maximální úsilí ke splnění úkolů. Od pracovníků se očekává, že 

budou k problémům přistupovat proaktivně a nikoli reaktivně. 

 

● Osobní disciplína. V globální organizaci, která může být geograficky velmi 

distribuovaná, je zvlášť důležité, aby všichni pracovníci plnili své úkoly včas a 

v požadované kvalitě. To, co se dá v lokální organizaci poměrně snadno a operativně 

korigovat v rámci osobního setkání, to může být v globální organizaci téměř 

neřešitelným problémem. 

 

● Jazyková připravenost. Jak již bylo řečeno, globální organizace je extrémně náročná 

na komunikaci. Je nutné proto požadovat od pracovníků velmi dobrou jazykovou 

připravenost. Samozřejmostí je angličtina, stále častěji je pak nutná i znalost druhého 

nebo i třetího jazyka. 
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● Odbornost. Dobrá odborná připravenost je další nutnost v globální organizaci. 

Důvodem je skutečnost, že v globální organizaci se lidé střetávají s podstatně vyšší 

konkurencí, než je tomu u lokální organizace. Konkurenti se vyskytují po celém světě. 

Profesionální zdatnost a zkušenost je proto nezbytná. Pokud chybí, je dotyčný velmi 

rychle nahrazen kolegou z jiné země či jiného světadílu. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Z předchozích kapitol vyplývá, že globální a multikulturní prostředí nadnárodních firem klade 

na pracovníky podstatně vyšší nároky, než je tomu v prostředí lokálních firem. Jestliže chtějí 

regiony využít výhod globalizace a transferu technologií, musí být schopny nabídnout 

nadnárodním firmám dostatek vyhovujících pracovních sil - lidských zdrojů – za přijatelnou 

cenu. To je také hlavní důvod, proč by se těmto požadavkům mělo začít přizpůsobovat i 

školství v regionech. V MS regionu se tomu tak zatím neděje. 

 

Z výsledků šetření v rámci výzkumu Vysoké školy podnikání, a.s. (Zamarský et al. 2011) 

např. zcela zřetelně vyplývají následující skutečnosti: 

 

● Současná struktura vzdělávacího systému rozvoji MS regionu nevyhovuje. Přestože 

má MS region průmyslový charakter, příliš mnoho studentů studuje humanitní obory. 

Je proto nutné popularizovat a posílit výuku technických oborů. 

 

● Dlouhodobě se projevuje nedostatečná jazyková vybavenost obyvatel MS regionu. 

Jazykové dovednosti by měli studenti získávat již na základních a středních školách a 

nečekat až na vysokou školu. 

 

● Od 90. let stále upadá učňovské školství v MS regionu. Region téměř ztratil kvalitní 

učňovské školství. Vzdělávání současných mladých lidí je navíc úzce zaměřené, chybí 

flexibilita vzdělání.  

 

● Kvalita středních škol je v MS regionu všeobecně nízká. Je to dáno dlouhodobým 

podfinancováním školství a malým důrazem na kvalitu. 

 

● Použitelnost absolventů bakalářského studia je problematická. Absolventi tohoto 

studia nejsou připraveni ani odborně ani jazykově pro praktický život. 

 

Na úplný závěr je vhodné zdůraznit, že kvalitu základního a středního školství má ve svých 

rukou vedení MS regionu. Je nesprávná představa, že se školstvím v regionu pomůže stát 

nebo někdo ze zahraničí. Pokud to někdo myslí s MS regionem opravdu dobře, měl by začít 

právě se zlepšováním kvality školství. Z pohledu další budoucnosti MS regionu zde vidíme 

největší současný problém regionu. 
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TEACHING OF PROJECT MANAGEMENT 

AT SECONDARY SCHOOLS 
 

Dušan KUČERA1, Ivo FORMÁNEK2  
 

 

 

ABSTRACT 

 

The article represents the current European project, which introduces the teaching of project 

management at secondary schools. The project, initiated by the University of Bremen with the 

support of the University of Economics in Prague introduces the teaching materials as well as 

procedures that can be applied at any secondary or vocational school. The first experience of 

two pilot secondary schools demonstrates that the project has been opening a new 

opportunity and a new challenge for preparation of young generation for business life. 

 

 

KEY WORDS 

 

Project management, project thinking, learning by doing, business practice education 

 

 

ÚVOD 

 

Již delší dobu se tvůrci osnov projektového řízení (tzv. project management) zabývají 

otázkou, kdy začít mladé generaci vštěpovat principy tohoto oboru. Aktuální návrh přinesl 

tým autorů pod odborným vedením prof. Dr. Michaela Gesslera z Univerzity v Brémách (ITB  

- Institut für Bildung und Technik). Ve spolupráci s GPM (Deutsche Gesellschaft für 

Projektmanagment) bylo vydáno několik podpůrných materiálů, které instruují vedení škol a 

učitele o tom, jak lze předmět úspěšně učit již na středních školách. 

 

Myšlenka výuky projektového řízení na středních školách se stala podnětem pro evropský 

projekt, který byl realizován ve spolupráci se šesti středoevropskými školami (Německo, 

Švýcarsko, Slovensko, Polsko, Turecko). V České republice se k účasti na projektu přihlásila 

Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze pod vedením prof. Ing. Ivana 

Nového, CSc. Fakultní tým ve spolupráci s odborným týmem z akademického prostředí i 

                                                 
1 Correspondence address: Dušan Kučera, MBA; phone: +420 224 098 441; cell phone: +420 724 607 212; e-

mail: dusan.kucera@vse.cz; institution: Vysoká škola ekonomická, Podnikohospodářská fakulta, International 

School of Business and Management (ISBM), náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 , Czech Republic; 

www.vse.cz 
2 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 
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praxe vydal originální výukový materiál a ve svých workshopech jej také podrobil odbornému 

posouzení. Projekt byl speciálně aplikován již na dvou českých středních školách a přinesl 

konkrétní výstupy i návrhy na další postup. Těmito školami byla Obchodní akademie 

Kroměříž a ŠKODA Akademie při automobilce v Mladé Boleslavi. 

 

 

1  V ČEM JE MYŠLENKA NOVÁ 

 

Předmět projektové řízení je dobře znám z učebních osnov vysokých škol. Do osnov středních 

škol však doposud výrazněji nepronikl. Například v učebních plánech evropských středních 

škol není projektovému řízení vyhrazen zatím žádný samostatný předmět. Tato skutečnost je 

pokládána odborníky z praxe i z akademické sféry za nedostatek a za nevyužitý potenciál. 

 

Důležitost zavádění projektového řízení do výuky středních škol je zdůvodňována především 

tím, že již v rámci středoškolské odborné činnosti by bylo vhodné, aby studenti znali a 

používali základy projektového řízení. Navíc zkušenosti s projektovým řízením se studentům 

zúročí jak při vstupu na vysokou školu, tak i v praxi, pokud by na vysokou školu nešli. 

Z tohoto důvodu byl navržen výukový model pro vyšší ročníky středních škol, odborných 

škol a učilišť s hodinovou dotací 30 vyučovacích hodin za rok. Hlavní náplní předmětu by tak 

měl být úvod do projektového řízení a komplexně aktivní styl výuky. Výuka by měla probíhat 

ve skupinách (projektových týmech) formou vybraného projektu, který přesahuje rámec 

jednotlivých předmětů a zahrnuje povinně volitelné i všeobecně vzdělávací předměty. 

 

 

2  CO ZNAMENÁ PROJEKTOVÉ MYŠLENÍ A ŘÍZENÍ PRO STUDENTY? 

 

Projektové řízení je pracovní systematika zavedená v odborné praxi. Cílem návrhu a zkušební 

praxe se studenty je „učení pomocí praxe“ (do it, learn it). Při výuce je kladen důraz na 

aktivní účast studentů především v plánování, systematickém rozhodování a práci v týmu, 

který si sami vytvoří. Rozhodně v dané výuce nejde o to, aby studenti pasivně přijímali 

předkládané znalosti ze strany učitele. Učitel je koordinátor, podporovatel formou metod a 

přístupů pro řešení navrženého projektu, který ale řeší sami studenti. Díky tomu, že ve výuce 

projektového řízení pomocí konkrétního projektu dochází ke konfrontaci více oborů, které s 

řešením projektu souvisí, stoupá celková efektivita studentů i jejich praktická zdatnost. K 

práci se navíc studenti musí stavět odpovědně, protože nepracují v projektu pouze sami za 

sebe, ale především jako součást týmu, což navíc zlepšuje analytické, komunikační a 

kooperační schopnosti studentů. Program projektového řízení na středních školách si klade za 

cíl, aby se studenti setkali s konkrétním řešením projektového úkolů již na střední škole, 

získali větší vztah k realitě, uměli systematicky využívat metodické a sociální kompetence, 

které přesahují běžný rámec oborů a předmětů. K výhodě této výuky patří možnost se učit 

jednat strukturovaně, týmově, myslet systematicky a naučit se stanovení priorit, řešení 

problémů, diskuzi, vyhodnocování návrhů a řízení svého času (tzv. time management). 

 

 

3  PROČ ZAVÁDĚT PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ NA ODBORNÉ ŠKOLY? 

 

Hlavním důvodem, proč zavádět projektové řízení do výuky na prakticky zaměřených 

odborných školách, je snaha o zkvalitnění jejich výuky a příprava pro praktický život. 

V současné době se ve firmách většina výzkumných a vývojových prací, jako jsou například 
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činnosti v rámci komercionalizace výsledků vědy a výzkumu, strategické rozvojové procesy 

atd., řeší projektově. Tento systematický pracovní postoj je v současnosti stále aktuálnější a 

jeho znalost se stává pro zaměstnance standardní potřebou. Mnoho firem by bez projektové 

práce už dávno zaniklo. S potřebou projektového myšlení a řízení musí jít v podnicích a 

organizacích nejrůznějšího druhu ruku v ruce i změna ve vzdělávání jejich budoucích 

zaměstnanců. Schopnost pracovat na projektech, být součástí týmu, řešit problémy kolektivně, 

podávat kvalitní a spolehlivé výkony představuje významnou profesní kompetenci. 

Projektové řízení také přímo souvisí s vývojem perspektivního myšlení, kreativní činností a 

komplexním chápáním. Zlepšováním všech těchto dovedností v rámci projektového řízení 

poskytuje daleko silnější záruku, že z odborných škol vyjdou schopní a kompetentní 

absolventi se zkušenostmi s týmovou prací a využívání svěřené odpovědnosti.  

 

Dodatečným výstupem evropské spolupráce nad tématem projektového řízení je několik 

následujících bodů: 

 

● Metodická příručka týkající se speciálního přístupu k hodnocení studentů, které je při 

projektovém řízení daleko komplexnější, než při zkoušení z konkrétních naučených 

vědomostí (VŠE 2012b). 

 

● Potřebný trénink učitelů středních a odborných škol, kteří se musí nejprve sami naučit 

pracovat s připravenými materiály během praktické přípravy a umět je správně 

využívat mezi studenty. 

 

● Připravený seminář o kulturním zázemí, na kterém je projektové řízení postaveno. 

Předmět předpokládá vysokou osobnostní kompetenci učitele a zdravé projektové 

myšlení založené na osobnostních hodnotách, víře ve tvořivé a inovativní schopnosti 

studentů, na respektu k osobnostem a způsobu myšlení členů týmu, schopnosti 

předvídat budoucí vývoj a disciplinovanost řídit své myšlení a jednání jakož i vhodně 

pedagogicky vést myšlení a jednání studentů směrem k vytýčenému budoucímu cíli. 

Všechny vyjmenované schopnosti a kompetence souvisí rovněž s otevřeností jednání a 

kritickým přístupem. 

 

● Seznámení se s již bohatými zkušenostmi německých a švýcarských středních škol, 

kde výuka projektového myšlení a řízení běží s velkým úspěchem již několik let a dále 

se rozvíjí. 

 

● Aplikace a využití připravených teoretických podkladů pro konkrétní české 

středoškolské prostředí. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Na základě průběhu a výsledků mezinárodního projektu lze konstatovat, že myšlenka 

projektového řízení na středních školách (i její pilotní realizace) našla pozitivní ohlas jak mezi 

členy odborné komise, tak i mezi učiteli a studenty. Významný dopad má tato myšlenka i na 

výuku projektového řízení na vysokých školách, kde pedagogové mohou v budoucnosti 

předpokládat již základní znalosti studentů v této problematice. Domníváme se proto, že 

všechny tyto skutečnosti představují dostatečné důvody pro další pokračování projektu 
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zavádění projektového řízení do škol. Další informace k projektu lze najít na (GPM, 2013; 

VSE, 2013). 
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