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PoDNIKATELSICÝ INKUBÁToR JAKo NÁSTRoJ PoDPoRY
MALÉHo A sTŘEDNÍrro pooNKÁlqÍ

Předložená práce představuje rozsrílrlý a přehledný příspěvek k aktuálnímu tématu' jímž je
podpora podnikání malých a středních podniků Aktuálnost tohoto tématu je drána především
těmito skutečnostÍni:

> Každý stát musí věnovat přiměřenou pozomost oblasti malých a středních po<lnihi'
které mají specifické a nezastupitelné postavení vjakékoliv ekonomice, a hledat a
využívat náshoje a prosředky k jejich podpoře a prosazení,

} V české ekonomice stríÍe chybějí jisté typy institucionální podpory malých a sťedních
podniku (ako je např. uvedený podnikatelský inkubátor), které sehrávají qýznamnou
roli zejména v oblasti inovací a rozvoji někteých specifických podnikatelských aktiút'

} ewopské i české dokumenty pro tuto oblast si uvědomují tuto pozici malých a sťedních
podniků a h|edají cesty k jejich podpoře a rozvoji.

Předložená disertační práce vychétzi z definovrírrí zríkladních cílů práce a stanovení potřebné
metodiky a postupu zpracováni prríce. V této části jsou definoviárry i čtyfi dílčí cíle' kjejichž
naplňovaní postupně dochází v průběhu práce' Duležitou částí této práce je i definovrírrí 4
qýchozích hypot éz, |<ÍeÉ se pak autorka pokouší poměmě úspěšně obhájit. Je to mimo jiné proto, že
navržené hypotézy se nepouštějí do odvrážných t tvrzeni a některé dokonce vyctrríaejí přímo
z definiční podstaý probíraných institutů (např' Hypotéza H2: ,'Nabízené služby podnikatelského
inkubátoru jsou přínosné pro malé a stední podnikatele... - k tomuto účelu jsou přece budovány!).

Další část práce obsahuje definování teoretických ýchodisek práce a věnuje se trem okrutrům
pojmů: ,,podnikríní a podnikatelské prosťedí.., ,,malé střední podniky.. a ,'podpora podnikíní..:
okruh ,'podnikrání a podnikatelské prostředí.. vychár,i ze stručné historické rekapitrrlace podnikání
(zqména v ěeském prosťedí), následuje hledríní vhodných definic pojmů ,,podnikání.. a
,,podnikatel.., zakončené vždy návrhem vlastní definice těchto pojmů, která je pak východiskem pro
další črísti práce. oceněníhodná je zejména poslední subkapitola této črísti ',Podnikatelské
prostředí.., která obsahuje _ vedle dvou přejatých modelů - i kvalitní vlashí SWOT analýzu
podnikate|ského prostředí v České republice'

Druhý ýchozí okrulr si všímá ýznamu malých a středních podniku pro danou ruírodní
ekonomiku, upozorňuje na některé definiční problémy tohoto fenoménu a uvádí zríkladní přínosy a
problémy, spojené s uplatněním tohoto typu podnik .

TŤetí vychozi okruh rozebírá a ilustruje fenomén ,,podpory podnikání,, v kategorii malfch a
stŤedních podnik . Nejprve a Ťešeno dilema podpory malych a stŤedních podnikri, kde zaznivají
zák|ady argumenty pro i proti této podpoŤe. Následuje vyěet zák|aďnich princip , druhri a nástroj
této podpory (s dělbou na nástroje pŤímé a nepŤímé), dále je popisována a konfrontována evropská
(Small Business Act) a ěeská koncepce podpory malych a stŤedních podnikri.a věnována pozornost
zejména podpoŤe zaěínajících podnikatelri. Tuto subkapitolu pak uzavírá vyčet zák|adních druh
pŤímé i nepŤímé podpory v České republico, V ní pochopitelně nesmí chybět ani podnikatelsky
inkubátor.

Ten je potom - jako nástroj jeden z nástroj podpory podnikání rozebrán v další samostatné
kapitole. Autorka opět vychází ze stručného historického pŤehledu postupného nasazování tohoto
nástroje prakticky na všech kontinentech, následuje opět terminologická subkapitola k tomuto
pojmu, tradičně zakoněená vlastní definicí autorky a pŤehledná klasifikace základních typti



podnikatelskych inkubátoru včetně jejich vymezení oproti dalším institutrim v této oblasti jako jsou
napŤ. ,,vědecké parky.., ,,technologické parky.., ,,podnikatelská a inovační centra.. apod. Řou''cz.1.
zde zaveden a objasněn pojem ,,Inkubace,, adalší pojmy s ním související.

Následuje časově orientované .rr}mezení druhri podnikatelského inkubátoru, jeho moŽného
konceptu, nabízenlch služeb, možnfch směru vědeckého q|zkumu podnikatelsŘé inkubace a
podrobného popisu jednotlivy ch féuí za|oženi a principri fungovríní podnikatelského inkubátoru.
Závěr teto kapitoly si všímá zavádění a rozvoje podnikatelsklch inkubátoru v České republice'

Na tuto teoretickou kapitolu pak bezprosťedně navazuje kapitola praktická, popisující
provedení empirického qfzkumu vybranfch podnikatelskfch inkubátoru v České republice. Jde zde
popsrína podrobně jak pouŽitá meto9i(6, 1up i respondenti šetiení (písemného či ristního) av pÍíIoze
jsou uvedeny i vytvoiené dotazníky' pouŽité pŤi šetŤení. Následně pak jsou rozebrá.ny získané
vjsledky šetŤení. Cennfmi vl.Ístupy této aktivity jsou zejména:

} pŤehled o cílech inkubátoru v česk1fch podmínkách,
} zmapoviání parametru ěesk1fch inkubátoru,
} zmapoviíní firem inkubovan1fch zkouman1fmi podnikatelskfmi inkubátory,
} portfolio služeb, nabízenfch podnikatelsh.fmi inkubátory v ČR apod.

Na zríkladě vlsledkri šeťen1fch inkubátoni jsou pak stručně charakterizovány i některé
ulznamné sloŽky činnosti a Íízeni těchto institucí' jako napŤ. vstupní politika inkubátoru,
financoviání jeho činnost, propagace jeho aktivit ěi systém hodnocení j;ho 8innosti i hodnocení
zlepšení inkubovanjch firem. Získané v;fsledky jsou pak konfrontovrány s pŤík1ady dobré praxe ve
vyspělfch zemích. V rámci této kapitoly je mj. potwzena hypotéza H l (Koncept. podnikátelskych
inkubátoru odpovídá potiebrám mď;/ch a stiedních podniku'j a zamítnuta nypotÁ H3 @risobeníinkubátoru na inkubované firmy je dlouhodobě udrzitelno.) á jsou uvedena áoporueeni aÚorky na
zlepšení současného stavu.

|ruhou částí empirickéh9 ztyTu je pak vfzkum klientri zkouman]/ch podnikatelskfch
inkubátoru. Po uvedení podmínek prrizkumu (metodik4 q/běr a struktura klientri atd.) jsou opět
shmuty pŤehledně získané informace v oblastech;

} zprisob vstupu do inkubátoru a lyužívané sluŽby,
} spokojenost s inkubovanjmi službami'
) vlfznam inkubace pro rozvoj klienta apod.

. v mci této kapitole je pak ziároveř i potwzena očekávaná hypotéza H2 (služby inkubátoru
pŤinášej í j ej ich uživatelrim očekávané vjsledky.)

. Piedposlední kapitola pníce se pak věnuje podnikatelskému inkubátoru, provozovanému
v kontextu s univerzitním prostŤedím..Definuje a ukazuje na piíkladech zahraniční praxe vfhody a
vÝznam této symbiÓzy a dovozuje -další pomatky k této pioblematice na zrákladi provedeného
tŤetího empirického vfzkumu, tentokrát u lybranfch studentťr Fakulty ekonomické Žápaoočeské
univerzity v Plzni. Vjsledky prokézaly či potwdily některé zajímavé a driležité souvislosti mezi
univerzitní piípravou k podnikrání a :lahem budoucích vysokoškolskych absolventú k podnikríní adaly i .odpověď na ětvrtou hypotézu (H4 - Implementací siužeb inkubátoru v univerzitrrím prostŤedí
|ze v!šit zájem absolventú o podnikríní.).

Závětečná kapitola obsahuje závěry a doporučení práce, a to jak pro oblast teorie, tak i propraktickou sferu. Podle nich by měl management lodnikatelskfch inkubátorri zaměŤit svoiipozomost zejména na:

} oblast netwokingu (navazování kontaktri s klienty;,
} problémy spojené s evďuací v''íkonu inkubátoru,



Kvitovat je tŤeba i velmi pečlivě ZpÍacované pŤílohy' grafickou podobu práce i splnění

o statních formální ch náleŽito stí.

Celkově lze tedy konstatovat, že pŤedloŽená disertační práce:

odborné literatury i nástrojťr v dané oblasti,

po znatky, a Srozumitelnym zprisobem tyto poznatky sdělovat,

interpretace získanych poznatk ,

graťrcké i jazykové.

Z vÝše uvedenych drivodri

doporučuji pňedloženou disertační práci k obhajobě.

V Plzni dne 1 . 3. 2012
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V pŤípadě potŤeby doporučuji v rámci obhajoby práce odpovědět na tyto otázky:

1. V teoretické části jste vymezl|a (dokonce vlastními definicemi) jednotlivé instituce,

podporující juk podnikání, tak i pŤenos poznatk jako jsou ,,podnikatelsky
inn'uator.., ,;uědeck;i park.., ,,technologicky park.. apod. a vymezila jste je i vriči

sobě. Ve vlastním (inak velmi kvalitně provedeném) prrizkumu jste pod heslem

,,podnikatelskf inkubátor.. pak zkoumala vlastně všechny tyto typy institucí

p_ohromadě (viz Seznam respondent ). Neovlivnilo to potom kvalitu získanych

informací?

2. Nezabyvala jste se též otázkou srovnání rirovně vfsledkri inkubovan;ich firem a

vysledkri jinych mal;fch a stŤedních podnikri, které zatim nevyuŽívají sluŽeb
podnikatelskych inkubátorri či podobn;f ch zaÍizení?


