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Josef Kunc, Pavel Klapka: Possibilities of research of innovative environment 
Innovation environment or innovation potential comprises wide interdisciplinary field of human 
activities. Its research, assessment and possible approaches are similarly wide. Basically it is a 
relatively young research field at least in the Czech geography, which on one hand proposes 
wide possibilities of research approaches that test their own validity and correctness, on the other 
hand relevant possibilities of reflexion and comparison with similar works are missing. The 
paper presents selected aspects of research of innovative environment, introduces some 
established approaches and discusses further possibilities of this research in future. 
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1  Úvod 
Pojem inova�ní prost�edí m�že znít v obecné rovin� pon�kud abstraktn� a 

neuchopiteln�. Je to skute�n� pojem dosti široký a jeho obsah lze interpretovat r�znými 
zp�soby, v souvislosti s metodickými p�ístupy autor�, kte�í se touto problematikou 
zabývají1. Navíc se v našem (�esko-slovenském) prost�edí jedná, až na výjimky – viz 
dále, o problematiku velmi mladou. To znamená, že zde nejsou zavedeny a rozší�eny 
jednozna�n� definované a ustálené p�ístupy, které by bylo možné konfrontovat, p�íp. dále 
verifikovat. Toto je na druhé stran� situace, kdy jsou jakékoliv výzkumné snahy o oblasti 
inova�ního prost�edí do zna�né míry pr�kopnické, �ímž se otevírají r�zné možnosti 
p�ístup� a zjiš�ují se zajímavé skute�nosti.  

 
Inspiraci v této oblasti výzkumu m�žeme nalézt v n�kterých zahrani�ních pracích, 

resp. p�ístupech, které jsou v obecné metodické rovin� dobrou p�edlohou a zkušeností. 
Vždy je však t�eba mít na pam�ti specifika �eské republiky, která v konkrétní platform� 
regionálního výzkumu nelze pominout, naopak je t�eba na n� brát velmi významný ohled. 
Práv� regionální aspekt konfrontující vnit�ní rozdíly v rámci ur�itého území je zde velmi 
d�ležitý, protože prakticky v žádné výzkumné práci zabývající se inova�ním prost�edím 
(snad s výjimkou striktn� teoretických studií) nelze opominout dva d�ležité pojmy, a to 
prostor a �as. 

 
V p�edloženém p�ísp�vku se budeme cílen� zabývat vybranými, zejména teoretickými 

p�ístupy k inova�nímu prost�edí, které je možné aplikovat na ur�itý stát, region �i více 

                                                 
1 N�kte�í auto�i používají také pojem „inova�ní potenciál“, který je svým obsahem užší a 
v�tšinou také konkrétn�ji zacílený. 
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region�. Uvedeme n�kolik p�íklad�, jimiž se p�ed námi zabýval n�kdo jiný, kterými se 
zabýváme my a kterými bychom se v budoucnu zabývat cht�li. Vý�et p�ístup� nebude a 
ani nem�že být všeobjímající, jedná se o p�íklady, jež jsou nám n��ím blízké. 

2  Stru�n� k výzkumu inova�ního prost�edí v Evrop� 
Výzkum inova�ního prost�edí v Evrop�, resp. Evropské unii se v primárn� opírá o 

�adu strategických materiál� a dokument� národní i evropské úrovn�. Nejvýznamn�jší 
z nich je patrn� �asto sklo�ovaná a známá „Lisabonská strategie“, k jejímuž cíli mají vést 
práv� znalosti a schopnosti u�it se a inovovat. D�ležitým podp�rným prvkem k dosažení 
cíl� uvedené strategie je d�sledný monitoring inova�ního prost�edí, který probíhá na bázi 
šet�ení inova�ních firem – technických inovací z oblasti pr�myslu a služeb (tzv. 
Community Innovation Survey, CIS) – v EU již od roku 1992 (�R k n�mu p�istoupila 
v roce 2002). 

 
Teoretické práce týkající se výzkumu inova�ního prost�edí a inova�ního potenciálu 

jsou stále více cílen� vázány na aplikovaný výzkum, zejména v oblasti technologických 
inovací. P�ední evropské univerzity (nap�. Cambridge, Oxford, Edinburg, Heidelberg, 
Genève, Lund, Strasbourgh, Zürich a další, celkem 20 univerzit) se zapojily do programu  
„Universities and Innovation – the Challenge for Europe“, jenž probíhá v rámci založené 
League of European Research Universities (LERU) p�i Evropské unii. Ve spolupráci 
s dalšími ve�ejnými institucemi a podnikatelskou sférou, p�sobícími podobn� jako 
university v �ad� v�deckotechnologických park�, inkubátor� �i klastr� se snaží najít 
odezvu na podobné aktivity v USA, ale i Asii. Akademická p�da se tak stává t�žišt�m 
výzkumu a vývoje, a to nejen v oblasti inovací. Tato problematika je však velmi široká a 
její analýza by zabrala n�kolik samostatných p�ísp�vk�, takže se nyní vra�me k n�kterým 
konkrétním p�ístup�m výzkumu inova�ního prost�edí. 

3  Faktografický popis bodových (unitárních) inova�ních prvk� 
Bodovými prvky v prostoru rozumíme p�edevším elementární jednotky, jimiž jsou 

jednotlivé inova�ní firmy - tyto by šlo ozna�it také jako jednotky „výkonné“. Auto�i se 
v tomto p�ípad� omezují na prostý popis subjekt� vytvá�ejících inova�ní prost�edí 
v regionech. Jedná se jednak o konkrétní prostorové jednotky (body) - nej�ast�ji o vlastní 
inova�ní firmy (VITURKA 2006a), subjekty vytvá�ející výzkumné a vývojové zázemí 
(KUNC, KLAPKA 2006), podnikatelské inkubátory a inova�ní centra (ŽÍTEK, KLÍMOVÁ 
2006; SKOKAN 2001), ale také o komplexn�ji pojaté plošné (areálové) útvary – nap�. 
pr�myslové a rozvojové zóny (KUNC 2005), technologické parky a klastry (SKOKAN 
2004, 2006). Velmi �asto je v t�chto pracích odlišováno užší pr�myslové inova�ní 
prost�edí, jež lze v ohledu flexibility a dynamiky považovat za nejprogresivn�jší, ve 
srovnání s ostatním, zejména institucionálním prost�edím. 

 
Patrn� každý z odborník�, který se systematicky v�nuje výzkumu inova�ního 

prost�edí, prošel touto fází sb�ru a interpretace dat (vybraných údaj�) a jejich 
technickému, p�íp. ekonomickému popisu. �asto se nejedná ani o analytické práce, jsou 
to spíše výsledky šet�ení v terénu �i „od stolu“, ve zvoleném modelovém prostoru. Tato 
fáze výzkumu však nem�že být kone�ná, je d�ležitou sou�ástí komplexn� pojímaného 
inova�ního prost�edí, ale práv� pouze sou�ástí, díl�ím segmentem, na který je t�eba 
v dalších výzkumech navázat. 
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4  Komparativní hodnocení inova�ního potenciálu (prost�edí) v regionech 
Regionáln� pojaté práce z oblasti inova�ního prost�edí, jež mají n�jaký výzkumný 

aspekt, pat�í u nás k t�m nejrozší�en�jším. Tyto práce se primárn� opírají o b�žn� 
dostupná statistická data dostupná za celou �R (nej�ast�ji na úrovni kraj�), která jsou 
auto�i �asto nuceni ú�elov� upravit nebo provád�jí dopl�ující vlastní výzkum 
v modelovém prostoru. Metodický p�ístup v t�chto pracích se opírá ponejvíce o 
komparativní analýzu a syntetické hodnocení. 

 
Komparaci region� založenou p�edevším na kvalit� podnikatelského prost�edí a 

inova�ním potenciálu místních firem používá ve svých pracích VITURKA (nap�. 2006a, 
2006b), který považuje inova�ní schopnosti firem za rozhodující faktor determinující 
inova�ní potenciál jednotlivých region�. Konceptem klastru jako nástrojem regionálního 
rozvoje se, krom� specialisty na tuto užší oblast, jímž je výše jmenovaný K. Skokan, 
zabývá také nap�. SZÉKELY (2005), jenž si p�i vysv�tlování regionálních disparit 
souvisejících s inova�ním potenciálem, pomáhá mj. i dotazníkovým šet�ením ve firmách. 

 
Inova�ní prost�edí m�že být v zásad� chápáno skute�n� velmi široce, a to v souvislosti 

s moderním p�ístupem k institucionální ekonomii a institucionálním sm�r�m 
v regionálním rozvoji v�bec (více viz nap�. BLAŽEK, UHLÍ� 2002). P�vodní práce (nap�. 
SCHUMPETER 1939, VALENTA 1969, 2000) mají charakter teoretických výkladových 
studií hospodá�ských (inova�ních) cykl� v pr�myslovém inova�ním procesu (inova�ní 
vlny), s ukázkami konkrétních aplikací – zejména v hospodá�ském prost�edí USA. Na 
tyto práce pak teoretickými výklady navazuje v našem prost�edí p�edevším SIR	�EK 
(nap�. 2001, 2007).  

 
Kombinaci ekonomických, spole�enských a technologických aspekt� 

v institucionálním pojetí up�ednost�ují ve svých regionáln� kompara�ních výzkumných 
pokusech další auto�i (nap�. KUNC, JÁNOŠÍK 2007). Tito ve svých pracích, podobn� jako 
ostatní auto�i, opírají o datovou základnu v regionální dimenzí, kterou pojímají jak 
z hlediska kvantity, tak kvality. Kvalitu v tomto p�ípad� reprezentuje nap�. korela�ní 
analýza a prvky shlukové analýzy, jež by m�ly zvolené ukazatele inova�ního prost�edí 
(kvalita) zhodnotit z pohledu vzájemných závislostí a vazeb. Auto�i se také pokoušejí 
o ur�itou formu typologie region� na základ� pom�rového hodnocení a m��ení 
taxonomických (modelových) vzdáleností mezi jednotlivými regiony (nap�. KLAPKA, 
KUNC 2007) 

5  Dif�ze inovace (jevu) v prostoru a �ase 
Další z možností výzkumu v této problematice je sledování dif�ze (ší�ení) ur�itého 

jevu (inovace) v prostoru, který (jev) není bezprost�edn� svázaný s legislativními a 
právními p�edpoklady a p�edpisy, ale je do zna�né míry nezávislý a ší�í se v souvislosti 
s požadavky trhu, poptávkou, apod. D�ležité je, že takovýto jev má omezenou dimenzi, 
tzn. v ur�itém �asovém okamžiku dojde k jeho nasycení - kone�né fázi a musí nastat 
ur�itý inova�ní krok, který jej dokáže znovu nastartovat. Za inovaci je považována každá 
nová myšlenka (idea), a to jak informa�ního (abstraktního) charakteru, tak materiální 
povahy. Výsledkem zkoumání je tzv. inova�ní k�ivka, která vyjad�uje r�st stoupenc� 
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inovace v �ase a prostoru. Tuto k�ivku lze sestrojit v ideálním p�ípad� pro území, které je 
inovací pln� nasyceno.  

 
Jedná se p�ístup vycházející z myšlenkové základny tzv. „Lundské školy geografie 

�asu“, kterou reprezentuje p�edevším její zakladatel T. Hägerstrand a jeho zásadní dílo 
Innovation Difussion as a Spatial Process z roku 19672. Na Hägerstrandovu difúzi 
inovací bezprost�edn� navázal zejména E. M. Rogers (1962), ve st�edoevropském 
prostoru pak pozd�ji také J. Łoboda (1983). Jedním z prvních, a u nás zárove� na delší 
dobu posledních pokus� o tento p�ístup, jsou práce T. Siwka z roku 1979, které se 
zam��ují na specifika ší�ení barevných televizor� na Slovensku (SIWEK 1979a, 1979b). 
V prost�edí �esko-slovenské odborné geografické obce se klasickou geografií �asu, tedy 
�asoprostorovým konceptem v teoretické i výzkumn�-aplika�ní rovin�, zabývá 
dlouhodob� p�edevším V. Ira (nap�. 1989, 2001) 

 
K takovýmto jev�m pat�ilo u nás v nedávné minulosti nap�. ší�ení supermarket� a 

hypermarket�, benzínových stanic, nahrávek obrazu a zvuku (videop�ehráva�e, 
videokazety, magnetofonové pásky…), nahrávek datových soubor� (diskety) a dalších, 
které jsou v dnešní dob� prakticky ve stádiu „saturace“ 3 (bez oživujících inova�ních 
aktivit tedy prakticky ve své kone�né fázi) a až na výjimky je velmi obtížné je zp�tn� 
�asov� dohledat a použít ke komparaci �i konfronta�ní (vzorové) zp�tné vazb�. Ve stádiu 
„koncentra�ním“ (nap�.), resp. ve stádiu zralosti až stagnace jsou mobilní telefony 
sou�asné generace, multifunk�ní média sloužící k p�enosu dat, obrazu, zvuku (CD-ROM, 
DVD…), p�ipojení domácností (obyvatel) k Internetu – lépe (obecn�ji) - p�enos dat 
standardn� spolehlivou a rychlou formou (optické kabely, wi-fi, mobilní sít� –  GPRS, 
UMTS a další), apod. 

 
K novinkám „na trhu“, které by bylo aktuáln� zajímavé sledovat, pat�í nap�. ší�ení 

digitálního televizního signálu (set-top box�4), iPod�, specializovaných obchodních 
�et�zc�, ale i módních trend�, myšlenek…Zna�nou p�ekážkou v monitorování a 
hodnocení difúzních aspekt� je obtížná dostupnost regionální lokace sledovaných jev�. 
Pro relevantní hodnocení je totiž pot�ebná nejen �asová, ale i prostorová dimenze, která 
je však �asto statisticky velmi obtížn� dostupná z oficiálních zdroj�. �ešením je potom 
nákup datových soubor� od p�íslušných organizací, institucí �i firem nebo vlastní šet�ení 
(média – tisk, Internet; terénní šet�ení). 

6  New Economic Geography 
Prost�edím, ve kterém naleznou, resp. již nalezly inova�ní procesy a aktivity odezvu je 

tzv. „nová ekonomická geografie“ (New Economic Geography, NEG). Jedná se o proud 
ekonomického myšlení zabývající se mezinárodním obchodem a prostorovou 

                                                 
2 První kniha T. Hägerstranda vyšla již v první polovin� padesátých let ve švédštin� (do 
angli�tiny p�eložena až v roce 1967).  
3 Dle Hägerstranda (1967) se satura�ní fáze vyzna�uje zpomalením a skon�ením ší�ení inovace 
(inovace p�estává být inovací). 
4 Set-top box je p�ídavný p�ístroj, který se zapojí mezi stávající anténu a televizor. P�ijímá 
digitální vysílání a p�evádí je na obraz a zvuk nebo na analogový televizní signál, který je pak 
p�iveden do stávajícího (analogového) televizoru. 
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rovnováhou mezi regiony. Samotný název je spíše zavád�jící, protože nejde v zásad� o 
ekonomickou geografii, ale o ekonomii zohled�ující prostorové aspekty trhu5. Ve své 
„ekonomicko-geografické“ v�tvi tento sm�r navazuje na klasické lokaliza�ní teorie A. 
Webera, H. Hotellinga �i A. Lösche, p�i�emž se snaží modelovat a zkoumat úspory z 
rozsahu, aglomera�ní a desaglomera�ní výhody a síly (core – periphery model) 
v mezinárodním obchod�.  

 
Tyto podn�ty byly iniciovány p�vodní prací P. Krugmana „Increasing Returns and 

Economic Geography“ z roku 1991, na kterou postupn� navázali další p�edstavitelé 
tohoto sm�ru (nap�. G. I. P. Ottaviano, M. Fujita, H. Overman, A. J. Venables a další). 
Hlavní myšlenkou NEG je zm�na �asto diskutované regionální konvergence. 
V neoklasickém pojetí dvou region� s dokonale konkuren�ními trhy a konstantními 
výnosy z rozsahu dochází po snížení bariér obchodu k rostoucí harmonizaci obou 
region�, tedy k jejich konvergenci Nová ekonomická geografie se pokouší zm�nit 
p�edpoklady modelu sm�rem k v�tší ekonomické realit� (mj. vazbou na konkuren�ní 
prost�edí a inova�ní potenciál) a získává tak �áste�n� odlišné záv�ry. 

6 Záv�r 
Co �íci záv�rem? Problematika inova�ního prost�edí, resp. inova�ního potenciálu 

v �eské republice (a nejen zde) a jejích regionech a primární výzkum v rámci této 
problematiky (pokud zde v�bec m�žeme o primárním výzkumu hovo�it) budou ješt� po 
�adu let pat�it mezi témata, na které se bude upírat zájem �ady analytik�. Myslíme si, že 
tento zájem do budoucna ješt� poroste, pole p�sobnosti je široké a zdaleka nenasycené. 
Navíc se objevují stále nové produkty, služby �i aktivity, které budou (m�ly by) 
podn�covat zájem odborník� o tuto, u nás do zna�né míry, neprobádanou oblast. Jestli je 
v tomto ohledu naše úvaha správná, ukáže již blízká budoucnost. 
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