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ANOTACE 

Tato disertační práce se zabývá rolí podnikatelských inkubátorů v investičním procesu. Jejím 

cílem je definovat dopady, výhody a nevýhody podnikatelského inkubátoru v roli primárního 

investora v investičním procesu a jak je možné na základě zkušeností z praxe zjištěným 

nevýhodám čelit. V souladu se stanovenými cíli byl zpracován teoretický rámec nastíněné 

problematiky a byly představeny výsledky primárního výzkumu. Disertační práce dále 

předkládá praktický výstup ve formě volně přístupného nástroje pro zpracování celkové míry 

investičního rizika. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Podnikatelské inkubátory, Malé a střední podniky, Venture kapitál, Investiční proces, FMEA 

TITLE 

The Application of Venture Capital Investment within the Business Incubators 

ANNOTATION 

This Doctoral Thesis deals with the role of business incubators in investment process. Its aim 

is to identify impact, advantages and disadvantages of business incubator in the role of 

primary investor. Theoretical background was conducted in agreement with set aims and the 

results of the primary research were presented. The Doctoral Thesis introduces practical 

output in the form of web based tool for assessment the investment risk.  

KEYWORDS 

Business Incubators, Small and medium enterprises, Venture Capital, Investment Process, 

FMEA 
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ÚVOD 

Malé a střední podniky jsou páteří a nedílnou součástí tržní ekonomiky. V roce 2015 byl 

jejich podíl v celkovém počtu podnikatelských subjektů 99,8 % a významnou částí (62,8 %) 

se podílejí i na celkové zaměstnanosti. Podpora těchto podnikatelských subjektů pro 

překonání překážek v počátečních fázích životního cyklu podniku by logicky měla být 

důležitou součástí strategie státu. Jedním z nástrojů podpory jsou i podnikatelské inkubátory, 

které vystupují jako organizace s komplexní nabídkou podpůrných služeb. V různých fázích 

životního cyklu podniku čelí malé a střední podniky rozdílným překážkám. Jako příklad lze 

uvést nedostatek finančních zdrojů, nedostatečný marketing, nedostatečné řízení lidských 

zdrojů, přílišná závislost na jedné osobě, poddimenzované IT systémy ve firmě či 

technologické znalosti. Obecně lze ovšem říci, že malé a střední podniky jsou především 

podkapitalizovány anebo kapitalizovány nesprávně (ve smyslu typu finančních zdrojů).  

Malé a střední podniky řeší problémy s podkapitalizací různými způsoby – přes půjčky od 

rodiny a přátel, přes krátkodobé úvěry až po získání investice. Investice, které jsou vkládány 

do malých a středních podniků, jsou nazývány venture kapitálem a jedná se o soukromý 

kapitál investovaný do perspektivních podniků v počátečních fázích vývoje s vysokým 

potenciálem výrazného zhodnocení investice v průběhu několika let. Venture kapitál nabízejí 

různé subjekty, od jednotlivců (tzv. business angels, kteří v investované firmě často hrají 

významnou roli) po velké venture kapitálové fondy.  

Na trhu venture kapitálu existují různé subjekty a každý z nich hraje svoji roli v investičním 

procesu. Podnikatelské inkubátory jsou organizace, které vystupují v investičním procesu jako 

katalyzátoři a jedná se o podpůrné prostředí pro inovativní firmy v počátečních fázích vývoje, 

které požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb 

poskytovaných provozovatelem inkubátoru a které jsou schopny uplatnit svůj produkt 

v rozumném časovém horizontu na trhu. Jako primární cíle podnikatelských inkubátorů jsou 

uváděny především následující: růst a konkurenceschopnost podniků, podpora a 

komercializace vědecké činnosti podniků a podpora komunit. V České republice začaly 

podnikatelské inkubátory vznikat na počátku devadesátých let a v současné době je 

registrováno 48 podnikatelských inkubátorů, které splňují kritéria Společnosti 

vědeckotechnických parků. Podnikatelské inkubátory proto hrají v investičním procesu 

především roli zprostředkovatelů – katalyzátorů – mezi primárními investory a investovanými 

firmami. V západní Evropě a USA je ovšem u podnikatelských inkubátorů častá i role 
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primárních investorů (tedy podnikatelské inkubátory investují své finanční prostředky do 

inkubovaných firem). Na druhé straně podnikatelské inkubátory v České republice v roli 

primárního investora až na výjimky nevystupují. Vzniká otázka, jaké jsou důvody 

podnikatelských inkubátorů v ČR, které stojí za příčinou neochoty vystupovat v roli 

primárního investora. 

Disertační práce se proto zaměřuje na tento rozdílný přístup a klade si za cíl identifikovat a 

vyhodnotit vnímané výhody a nevýhody podnikatelského inkubátoru v roli primárního 

investora z pohledu managementu podnikatelských inkubátorů v ČR. Dílčí cíl byl stanoven za 

účelem zjistit, zda vnímají inkubované firmy podnikatelský inkubátor jako dobrého 

investičního partnera. 

Hlavním rozdílem mezi tradičním investorem a podnikatelským inkubátorem je výrazně bližší 

spolupráce mezi podnikatelským inkubátorem a investovanou firmou. Tuto úzkou spolupráci 

lze využít pro lepší identifikaci potencionálního investičního rizika a jeho řízení. Proto se 

další (dílčí) cíl zaměřuje na řízení investičního rizika vycházejícího z role primárního 

investora pomocí využití rozšířené metody Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) pro 

identifikaci a řízení rizik ve specifickém prostředí podnikatelského inkubátoru. 

Důležitým výstupem disertační práce je i vytvoření veřejně dostupného internetového 

nástroje, který umožňuje vyhodnocení investičních rizik pomocí FMEA metody na stránkách 

www.SAFMEA.com. 

  

http://www.safmea.com/


12 
 

1. TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části disertační práce jsou popsána teoretická východiska vztahující se k tématu 

a cílům disertační práce. Teoretická část je rozdělena do tří primárních kapitol, které se věnují 

malým a středním podnikům, investičnímu kapitálu (a procesu) a podnikatelským 

inkubátorům. Pro získání relevantního teoretického přehledu byly použity tištěné publikace, 

elektronické zdroje a studie vztahující se vždy k vybranému tématu. 

1.1 Malé a střední podniky 

„Uvnitř každého problému leží příležitost“. 

Robert Kiyosaki 

Malé a střední podniky hrají významnou úlohu v tržní ekonomice České republiky, kdy tyto 

podniky přispívají velkou měrou k celkové zaměstnanosti a generují nezanedbatelnou 

přidanou hodnotu. Tato kapitola se věnuje definici malých a středních podniků (MSP) a jejich 

roli v České republice. Především se ovšem tato kapitola věnuje nejčastějším překážkám, 

které musí malé a střední podniky překonávat a které omezují jejich rozvoj, kdy těmto 

překážkám vévodí nedostatečné nebo nesprávné financování podniku, které má přímou 

návaznost na téma disertační práce. 

Malé podniky jsou v České republice „vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 

50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR“  

(CzechInvest, 2017c). 

Střední podnik je definován jako podnik, „který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců 

a jehož roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje 43 milionů EUR“ (CzechInvest, 2017c). 

Obrázek 1 prezentuje rozložení podniků v ČR v roce 2015, kdy 99,2 % všech podniků v ČR 

jsou malé podniky, 0,6 % připadá na střední a 0,2 % připadá na velké podniky. Zajímavé je, 

že těchto 0,2 % velkých podniků zaměstnává 31,8 % celé populace. Zatímco 99,2 % malých a 

středních podniků zaměstnává přes 68,2 % populace (European Commission, 2016). 
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Ostatně o významu malých a středních podniků svědčí celá řada níže uvedených údajů1: 

 Podíl přidané hodnoty malých a středních podniků na celku ČR tvořil 53,11 %. 

 V dotačních programech Operačního programu Podnikání a inovace (výhradně pro 

malé a střední podniky) bylo vyčerpáno celkem 48 077 mil. Kč. 

 V rámci programu TIP od Ministerstva průmyslu a obchodu bylo v roce 2014 

podpořeno 110 projektů MSP s výší podpory 0,342 mld. Kč. 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2014 podporu 

malým a středním podnikům ve výši 7,89 mil. Kč, a to v rámci programu KONTAKT 

II. Stejné ministerstvo poskytlo MSP v rámci programu EUREKA podporu ve výši 

106,84 mil. Kč a v programu EUROSTARS podporu ve výši 19,45 mil. Kč. 

 Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo v rámci Národního programu podpory 

cestovního ruchu dotaci ve výši 50,106 mil. Kč malým a středním podnikům. 

 Program rozvoje venkova ČR Ministerstva zemědělství podpořil 373 projektů MSP ve 

výši 1,324 mld. Kč. 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2015) 

 

Obrázek 1 - Rozložení podniků v ČR dle velikosti v roce 2015 

Zdroj: (European Commission, 2016) 

Dalším ukazatelem, který reprezentuje stav podnikání v ČR, je Míra podnikatelské aktivity. 

Míra podnikatelské aktivity je dle Global Entrepreneurship Monitor (GEM) definována jako 

                                                           
1 Vztahující se k roku 2014 
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„podíl jedinců na celkové populaci v produktivním věku (18 - 64 let), kteří jsou aktivně 

zapojeni do rozjezdu podnikání, ať již ve fázi přípravy na zahájení podnikání (zahajující 

podnikatelé), nebo ve fázi zahrnující 42 měsíců od založení nové firmy (noví podnikatelé)“. 

(Global entrepenership monitor, 2013, s. 5) Tento ukazatel je klíčový z důvodu, že „nové 

firmy rostou rychleji než firmy zavedené, a přispívají tak výrazným způsobem k tvorbě 

pracovních míst a často nahrazují pokles míst ve firmách velkých“ (Global entrepenership 

monitor, 2013, s. 19). 

Míra podnikatelské aktivity v České republice měla v roce 2013 hodnotu 7,33 % - tedy 

„z tisíce dospělých v produktivním věku se do nové podnikatelské aktivity pouštělo v ČR 

v průměru 73 lidí“. Projektu GEM se v roce 2013 účastnilo 67 zemí a Česká republika se 

umístila na 16. místě z 28 evropských zemí. Obrázek 2 zobrazuje Míru podnikatelské aktivity 

v České republice ve srovnání s ostatními zeměmi (Global entrepenership monitor, 2013, 

s. 19). 

 

Obrázek 2 - Podíl dospělé populace zapojené do nových podnikatelských aktivit v roce 2013 

Zdroj: (Global entrepenership monitor, 2013) 

Dalším využívaným termínem je název „inovační firma“, který je definován v Národní 

inovační strategii jako „zpravidla malá a střední firma, jejíž hlavním předmětem podnikání je 
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realizovat projekt nového produktu do komerční zralosti a uvést jej na trh“ (Národní inovační 

strategie, 2004, s. 4). 

Firmy lze také dále rozčlenit do skupin podle fáze vývoje. Czech Invest definuje 4 základní 

fáze vývoje: 

1) Seed: „Raná fáze životního cyklu firmy, kdy má podnikatel základní představu o svém 

produktu a podnikatelském záměru. Nachází se zpravidla na úrovni výzkumu a 

vývoje, do kterého směřuje převážná část finančních zdrojů.“ 

2) Start-up: „Jedná se o již založené nebo teprve zakládané společnosti, které však ještě 

nezahájily komerční prodej svých výrobků nebo služeb a nemají žádný zisk. 

Financování je spojené s komercionalizací produktu vyvinutého v předchozí fázi.“ 

3) Počáteční růst: „V této fázi již firma vyrábí svůj produkt, má nastavené vztahy se 

svými partnery (obchodními a finančními) a vymezené své vlastní místo na trhu. 

Financování firmy je orientováno zejména na zajištění provozního chodu firmy 

a pokrytí počátečních investic, které firmu nastartovaly po fázi start-up.“ 

4) Expanze: „Růstová fáze životního cyklu již existující firmy, která připravila nový 

produkt představující významnou změnu v její nabídce. Financování v této fázi 

směřuje do expanze a růstu společnosti, je možno financovat růst výrobních kapacit, 

vývoj nového produktu/služby nebo profinancování pracovního kapitálu.“ 

(CzechInvest, 2017b) 

Ve vztahu k podpoře malých a středních podniků je nutné definovat, jaké jsou hlavní 

překážky v rozvoji začínajícího podnikání.  

Carter & Jones-Evans (2006) uvádí tyto nejčastější překážky, kterým malé a střední podniky 

musí čelit: 

1) nedostatek finančních zdrojů, 

2) nedostatečný marketing a řízení zákazníka, 

3) řízení lidských zdrojů, 

4) přílišná závislost na osobě jednatele/majitele, 
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5) nedostatek IT systémů řízení podniku, 

6) technologické znalosti. 

Carter & Jones-Evans (2006) upřesňují, že v realitě jsou malé a střední podniky silně 

podkapitalizovány nebo kapitalizovány nesprávně (ve smyslu přílišné závislosti na 

krátkodobých úvěrech). Jinými slovy místo zaměření se na financování podniku pomocí 

využití cizího investičního kapitálu využívají malé a střední podniky financování pomocí 

půjček, které s sebou nesou vyšší finanční riziko. Dalším problémem je cash flow, které 

vychází z nízké marže nebo z nezaplacených plateb (nebo oddálených plateb) od zákazníka 

(Williams, 2014). 

Podobné překážky, kterým musí čelit malý a střední podnik, popisuje i Jáč (2005), který 

přidává i překážky ve formě vládní politiky či podnikatelskou mentalitu. Malach (2005) 

dodává i překážky spojené s pracovními podmínkami pro zaměstnance, které u malých a 

středních podniků nejsou tak příznivé jako u velkých. Stejnému tématu se věnuje i studie od 

Wanga (2016), která se zaměřuje na překážky, kterým musí čelit technologické firmy. Tato 

studie identifikovala 20 překážek a na základě odpovědí respondentů jim stanovila míru 

významnosti rizikových faktorů.  

Nicméně všichni autoři se shodují, že nejvýznamnější a nejčastější překážkou malých a 

středních podniků je nedostatečné financování (ať už z pohledu kapitálu, tak cash flow). 

Jedním z řešení této překážky je získání investice od externího finančního partnera.  

1.2 Kapitál a venture kapitál 

                       „Nezávislý investor by se měl neustále chovat 

jako investor, ne spekulant“ 

Benjamin Graham 

Pokud se malý a střední podnik rozhodne využít možnosti externího financování může využít 

možnosti venture kapitálu. V této kapitole je vysvětlen investiční proces, jednotlivé role 

v procesu a další termíny ohledně investování a kapitálu. 
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Tržní ekonomika rozlišuje následující trhy - trh zboží a služeb, trh práce a půdy, a trh kapitálu 

(finanční trh). Tyto trhy se vzájemně ovlivňují, doplňují a propojují. Na finanční trh přicházejí 

prostředky, které pocházejí z jiných trhů a po určitém čase se mohou opět vrátit zpět (Veselá, 

2005; Rejnuš, 2014). 

Hlavním úkolem finančního trhu je „zabezpečovat přesun volných finančních prostředků od 

přebytkových jednotek k jednotkám deficitním“ (Veselá, 2005, s. 105), a to především k těm, 

jež pro ně mají nejefektivnější využití (Rejnuš, 2014). Další definicí funkce finančního trhu je 

„umožnit spojení subjektů finančního trhu a zároveň vytvořit podmínky pro bezpečný, 

transparentní a efektivní přesun peněžních prostředků mezi nimi tak, aby byly naplněny nejen 

jejich zájmy, ale i zájmy tržní ekonomiky“ (Pavlát, 2003). Finanční trh lze dělit na dluhový 

trh, akciový trh, komoditní trh a měnový trh (Jílek, 1997). 

Dalším důležitým pojmem je investiční instrument, který je definován jako „aktivum, které 

investorovi přináší určitý nárok na budoucí příjem“ (Veselá, 2007). 

Externí financování, které vzniká na základě finančních transakcí na finančním trhu, lze 

rozdělit na přímé, polopřímé a nepřímé. Přičemž přímé financování lze definovat jako situaci, 

kdy „ekonomické subjekty poptávající peníze je získávají přímo od spořitelů tak, že jim samy 

prodávají své vlastní ´investiční cenné papíry´“. Přímé financování v sobě zahrnuje řadu 

problémů, a to především v rovině domluvy výše vyhovujícího množství peněžních 

prostředků za daný objem finančních investičních instrumentů, které poskytují oběma stranám 

vyhovující práva. Překážkou je i samotné nalezení obou partnerů a jejich vzájemnému 

prověření. Nepřímé financování se vyznačuje poskytováním mnohem náročnějších 

a složitějších služeb, které poskytují různé instituce finančního zprostředkování (například 

obchodní banky). Polopřímé financování je kompromisem mezi přímým a nepřímým 

financováním (Rejnuš, 2014). 

Investice lze dělit na přímé a portfoliové. Přímé investice definuje Rejnuš (2014) jako 

„investice prováděné se záměrem získat trvalou majetkovou účast v určitém podniku za 

účelem získání vlivu na jeho řízení“. Zatímco portfoliové investice lze definovat jako 

„investice, k nimž investoři přistupují za účelem co nejvyššího zhodnocení zpravidla pouze 

dočasných volných peněžních prostředků při podstoupení co možná nejnižšího rizika“.  

Z výše uvedené literární rešerše lze stanovit, že v případě, kdy podnikatelský inkubátor 

investuje své volné finanční prostředky do své inkubované firmy, se jedná o přímou investici 
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využívající přímé financování probíhající na finančním trhu prostřednictvím finančního 

instrumentu.    

1.2.1 Venture kapitál 

Mnoho začínajících podnikatelů má problémy se získáním dodatečných finančních prostředků 

pro chod firmy. Banky nejsou ochotny půjčovat své peníze začínajícím firmám. V tuto chvíli 

na scénu přichází venture (rizikový) kapitál, který investoři vkládají do nadějných firem a při 

vysoké rizikovosti očekávají i vysoký zisk (Lerner, 2009). 

Definovat venture kapitál lze jako „soukromý kapitál investovaný do perspektivních podniků 

v počátečních fázích vývoje s vysokým potenciálem výrazného zhodnocení investice 

v průběhu několika let“ (Nývltová, 2007). 

Podle další definice, lze venture kapitál definovat jako kapitál, který „investor kapitálu 

investuje přímo do základního jmění firem, které (zpravidla) nejsou veřejně obchodovatelné. 

Získá tak ve firmě významný podíl, který drží dlouhodobě a ve spolupráci s managementem 

firmy usiluje o výrazné zvýšení jeho hodnoty“ (Dvořák, 1998). 

Další autoři (Valach (2001) a Režňáková (2012)), se shodují, že venture kapitál je určený na 

financování počáteční činnosti podniku a je vkládán do základního kapitálu zpravidla veřejně 

neobchodovatelných podniků.  

Někteří autoři využívají místo termínu venture kapitál termín rizikový a rozvojový kapitál 

(např. Dvořák (1998) či Valach 2001). V disertační práci je nicméně používán termín venture 

kapitál. 

Synek (2011) dále dělí venture kapitál na seed capital, start-up capital, early stage 

development capital, later stage development capital, rescue capital, acquisition capital, 

management buy out a buy in. 

Podobné členění uvádí i Nývltová (2007). Venture kapitál se zde dělí na zárodečné 

financování, startovní financování, financování počátečního rozvoje a rozvojové financování. 

Firmy, do kterých je venture kapitál investován, jsou především malé a střední podniky, které 

zároveň splňují definici inovační firmy.  

Jak je patrné z Obrázku 3, venture kapitál (včetně business angels) se zaměřuje především na 

firmy, které jsou ve fázi start-up, počátečního růstu popřípadě expanze.  
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Obrázek 3 - Tradiční investoři ve vztahu k fázi vývoje firmy 

Zdroj: (Global entrepenership monitor, 2013) 

V souvislosti s Obrázkem 3 byly zmíněny i business angels. Business angels jsou definováni 

jako „individuální investoři využívající vlastní kapitál k financování perspektivních malých 

a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem (zpravidla firmy ve fázi seed, start-up 

nebo v expanzní fázi životního cyklu), aby tímto způsobem zhodnotili vložené prostředky“ 

(CzechInvest, 2017a). 

Jak je patrné z definice, jsou business angels definováni velice podobně jako venture 

kapitálové fondy. Lze konstatovat, že na rozdíl od venture kapitálových fondů přinášejí 

business angel do firmy i určité know how v podobě odborných znalostí, orientace v daném 

oboru, popř. kontaktů na strategické partnery. Investiční vstup je stejně jako v případě venture 

kapitálu omezen na předem stanovené období, na jehož konci investor realizuje odprodej 

svého podílu. Business angels tedy nehledají pouze nejvyšší výnos s určitou výší rizika, 

hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a 

kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují (CzechInvest, 2017a). Dorricot (2010) 

dodává, že business angels mají v průměru kratší vyjednávací dobu pro získání investice a 

firmy, do kterých chtějí investovat, si vybírají více na základě osobních priorit. Fichera (2002) 

jmenuje výhody business angels, kdy především mohou svými zkušenostmi a kontakty 

pomoci firmě překonat mezery – tj. například pomoci s náběrem správných zaměstnanců, 

doporučit zákazníka nebo dodavatele, popřípadě seznámit firmu s potencionálním investorem 

pro další fázi rozvoje. 
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Jiný pohled, a to propojenost fáze firmy s druhem investora a investic, přináší Cardullo 

(1999), který celý proces převádí na vztah času a zisku. Jak je patrné z Obrázku 4, v první 

fázi, kdy se firma nachází ve fázi ztráty (Seed), jsou jedinými investory rodina a přátelé (FFF 

– family, friends and fools) a business angels. V dalších fázích, kdy se zvyšuje obrat (a zisk) 

firmy, se zapojují do investičního procesu další skupiny. 

 

 

Obrázek 4 – Vztah výše zisku a životní fáze podniku 

Zdroj: (Cardullo, 1999) 

Nývltová (2007) celou strukturu soukromých investic znázornila do schématu, které ilustruje 

Obrázek 5. Ačkoliv někteří autoři zaměňují veškerý soukromý kapitál za venture kapitál, 

terminologie v disertační práci se bude řídit klasifikací Nývltové (2007). Jinými slovy se 

soukromý kapitál dělí na tři základní druhy: business angels, venture kapitál a manažerské 

odkupy a mezaninové financování. Venture kapitál se tedy vyznačuje především jako 

„profesionálně sdružený kapitál, který je investovaný společně s kapitálem podnikatele do 

raných stádií rozvoje a růstu podniku“. Tímto dělením se ostatně řídí i evropská asociace 

private equity a venture kapitálu (European Private Equity and Venture Capital Association, 

2016). 
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Obrázek 5 - Struktura private equity 

Zdroj: (Nývltová, 2007) 

Jiný pohled na strukturu trhu rizikového a rozvojového kapitálu uvádí Dvořák (1999), který se 

zaměřuje především na jednotlivé subjekty trhu a jejich vzájemné finanční a informační toky. 

Jak je patrné z Obrázku 6, trh se dělí na čtyři základní skupiny – primární investory, fondy 

rizikového a rozvojového kapitálu, manažerské společnosti, katalyzátory a cílové společnosti. 

Primární investoři se mohou skládat z penzijních fondů, bank či movitých fyzických osob. 

Fondy rizikového a rozvojového kapitálu sdružují finance od investorů a vytvářejí portfolio 

investic. Manažerské společnosti mají za primární cíl vyhledávání, vyhodnocování, realizaci 

a uzavíraní investic. Katalyzátory zastupují většinou cílové společnosti a oslovují 

potencionální investory. Cílové společnosti jsou společnosti hledající investici a jsou 

rozděleny podle fáze, ve které se společnost nachází. 

Stejně jako u každého soukromého podnikatelského subjektu, je i u investora primárním 

cílem generování zisku. Hlavním ukazatelem úspěchu není jen rozdíl nákupní a prodejní ceny, 

ale především vnitřní výnosové procento (IRR - Internal Rate of Return). Vnitřní výnosové 

procento je definována jako „diskontní míra, při které si je rovna současná hodnota finančních 

toků vstupujících do investice a součet současné hodnoty finančních toků z investice 
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vystupujících a současné hodnoty nerealizované investice“ 2  (Rosa, 2006; Dvořák, 1999; 

European Private Equity and Venture Capital Association, 2012). 

 

Obrázek 6 - Základní struktura trhu venture kapitálu 

Zdroj: (Dvořák, 1999) 

Jiný pohled na strukturu venture kapitálového trhu dává Režňáková, která znázorňuje 

strukturu trhu i s nastíněným investičním procesem včetně znázornění toku kapitálu a výnosů. 

Ze schématu je patrné, že Režňáková opomíjí roli katalyzátora a z celé struktury i procesu je 

vyjmut. Obrázek 7 znázorňuje celou strukturu venture kapitálového trhu a investiční proces 

a, jak autorka sama uvádí, „vychází z upraveného schématu od Nývltové (2007)“. 

                                                           
2 Ve využití vnitřního výnosového procenta se jednotlivé teoretické zdroje velmi shodují – a to včetně praktické 

příručky pro investory vydané Evropskou asociací private equity a venture kapitálu 
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Obrázek 7 - Proces financování fondy soukromého kapitálu 

Zdroj: (Režňáková, 2012) 

1.2.2 Investiční proces z pohledu investora 

Proces investice pomocí venture kapitálu lze rozdělit do několika základních kroků. V prvním 

kroku se venture investor věnuje zúžení širšího okruhu kandidátů. Tento krok je následován 

dalším, kdy probíhají rozhovory mezi investorem a firmou hledající investici. Vytváří se 

studie pomocí potenciálních zákazníků a testuje se navrhovaná investice. Na základě 

získaných informací se investor rozhodne pro firmu, do které bude investice provedena.  
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Jeden ze schématických pohledů na investiční proces je zobrazen na Obrázku 8, kdy je 

investiční proces obohacen o dimenzi šance na uzavření smlouvy.  

 

 

Obrázek 8 - Kroky Investičního procesu 

Zdroj: (Demaria, 2013) 

Investiční proces lze podrobněji rozdělit do čtyř základních fází. V první fázi kontaktuje 

investor zájemce o investici. V této fázi zájemce o investici často kontaktuje několik investorů 

zároveň. Vyjasněním základních představ obou stran o parametrech investice je primárním 

cílem této fáze. V této fázi jsou většinou vytvořeny dva základní dokumenty – zpráva 

o investičním záměru (vytváří investor pro své interní potřeby) a smlouva o ochraně 

důvěrných informací (podepisuje zájemce o investici i investor). V této fázi je většinou velká 

část zájemců o investici odmítnuta.  

Druhá fáze je započata předáním podnikatelského plánu zájemcem o investici investorovi. 

Podnikatelský plán bývá v rozsahu 20-40 stran a měl by obsahovat všechny potřebné 

dokumenty pro investora, který ho použije při rozhodování se o investici. Kvalita 

a zpracování podnikatelského plánu mohou investorovi prozradit mnohé o žadateli o investici. 

Druhá fáze končí předložením oficiální investiční nabídky, která obsahuje za jakých 

podmínek, v jaké výši a v jaké struktuře je investor ochoten investici realizovat. Předáním této 

nabídky ovšem nevzniká žádná právní závaznost, jen se oznamuje vážný zájem investora o 

potencionální investici.  

Třetí fáze začíná podrobnou analýzou podnikatelského plánu předloženého zájemcem 

o investici. Cílem podrobného prověřování (tzv. due diligence) je ověřit, zdali údaje uvedené 

zájemcem z nezávislých zdrojů jsou objektivní a analyzovat finanční a technickou 

proveditelnost a rizika spojená s realizací investice. Na základě získaných informací a závěrů 

se investor rozhodne, zdali investici akceptuje nebo odmítne. Součástí třetí fáze je také 

fázování a struktura finančních prostředků a další méně důležité úkony (např. role a pozice 
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zástupců investora v orgánech klientské společnosti). Pokud jsou všechny náležitosti 

vypořádány, vytváří investor (pro svoji potřebu, popřípadě pro potřeby investiční výboru 

fondu) investiční návrh, který vychází z podnikatelského plánu a obsahuje podrobnější 

informace a poznatky. 

Čtvrtá fáze nastává po finálním rozhodnutí investici realizovat. V této fázi probíhají 

finalizační jednání o formě a obsahu smlouvy a její podpis. Následuje převedení finančních 

prostředků z účtu investora na domluvený účet (nemusí to být vždy účet zájemce o investici, 

především v situacích, kdy žadatel hledá investici z důvodu nákupu nové technologie, je 

cílovým účtem účet dodavatele) (Dvořák, 1999). 

Celý proces je schematicky podchycen na Obrázku 9, kde je ovšem pozice investora 

rozdělena na dva celky – manažerská společnost fondu a investiční výbor fondu. 

Další autoři doplňují kroky vyjednání podmínek s vybranou firmou, kdy je po podpisu 

dohody vypsána tzv. investice typu Serie A, která dokáže zabezpečit přibližně 18 měsíců 

chodu firmy. Jestliže se firma osvědčí a její produkt je prvními zákazníky vnímán dobře, je 

vypsána investice typu Serie B3, která má většinou za následek nárůst hodnoty firmy. Investor 

většinou ponechá své investice, které jsou vloženy do investované firmy přibližně 5-7 let, kdy 

je zisk vytvořen buď příchodem investované firmy na burzu cenných papírů, nebo 

odkoupením jinou firmou (Reisinger, 2012). 

 

                                                           
3 Nebo první a druhá série, jak je popsáno v schématu životní fáze podniku ve vztahu k výši zisku od Cardulla 

(1999). 
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Obrázek 9 - Interakce mezi klientskou společností, manažerskou společností a investičním 

výborem 

Zdroj: (Dvořák, 1999) 

Další pohled na investiční proces z pohledu investora prezentuje Dvořák (1999), který do 

procesu začleňuje i řešení krizových situací. Obrázek 10 je grafickou prezentací investičního 

procesu. Hlavními kroky v investičním procesu jsou: 

1. Investiční manažer by měl získat co největší množství potencionálních klientů. 

2. Z těchto potencionálních klientů vybrat ty investiční příležitosti, které nejlépe 

vyhovují investičním kritériím investora / investičního fondu. 

3. U vybraných investičních příležitostí investiční manažer tyto investice realizuje 

a zajistí všechny náležitosti. 
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4. Investiční manažer musí monitorovat průběh všech těchto investic a popřípadě vyřešit 

krizové momenty. 

5. Po uplynutí domluvené doby realizuje investiční manažer výstup (exit, desinvestice), 

a tím vytvoří požadovaný zisk. 

 

Obrázek 10 - Schéma investičního procesu z pohledu investora 

Zdroj: (Dvořák, 1999) 

Při podrobnějším pohledu na vyhledání investiční příležitosti, lze první krok investičního 

procesu (tj. detekci investičních příležitostí) rozdělit na tři základní způsoby, jak může 

investor detekovat nové investiční příležitosti: 

1. klienti přicházejí sami, 

2. klienty oslovuje přímo manažerská společnost, 

3. klienti se získávají prostřednictvím dalších subjektů. 

Klienti přicházejí sami 

Aby mohli klienti kontaktovat investora, je nezbytně nutné, aby potencionální klienti věděli, 

kam se mají obracet. Pro tento případ musí investor zajistit, aby došlo k dostatečnému 

zviditelnění investora na veřejnosti (tohoto lze dosáhnout klasickými marketingovými nástroji 

– tj. např. inzercí, semináři, konferencemi). Výsledkem je sice na jedné straně vysoký tok 

investičních příležitostí, nicméně je v nekvalitní podobě. Toto je dáno především faktem, kdy 

mají současné společnosti zkreslené představy o principu rizikového a rozvojového kapitálu 
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a často očekávají poskytnutí podpory nebo zahájení jednání o úvěru. Nádavkem nese tato 

metoda s sebou nezanedbatelné náklady. 

Klienty oslovuje přímo investor 

Přímé oslovování klienta je proces velmi náročný, a to především díky složité identifikaci 

vyhovujících potencionálních příležitostí. Díky nedostatku volně dostupných informací jsou 

klienti na základě obecných kritérií osloveni formou selekce. V praxi je tato metoda 

využívána spíše sporadicky a většinou jen na základě náhodně získaných informací. Hlavním 

nedostatkem této metody je nízká efektivita při hledání správné investiční příležitosti. 

Klienti jsou oslovováni dalšími subjekty 

Tento způsob vyhledávání potencionálních investičních příležitostí je patrně nejefektivnější 

metodou, jaké může investor využít. Jiné subjekty (např. banky, poradenské firmy, 

hospodářské komory, inovační centra, podnikatelské inkubátory, vysoké školy a další) jsou 

díky úzkým kontaktům s podnikovou sférou využívány pro předběžnou selekci 

potencionálních investičních příležitostí. Především budování kontaktů zajišťuje trvalý přísun 

kvalitních investičních příležitostí, což patří k jednomu z nejcennějších know how investora. 

Navíc může proškolený a kvalifikovaný personál externího subjektu provést první hrubou 

selekci nekvalitních nebo neperspektivních investičních příležitostí, a tím zúžit množství 

kandidátů, ke kterým většinou získá i dodatečné a cenné informace. Poradenské společnosti 

a podnikatelské inkubátory sice nemají tak široký výběr kandidátů jako banky, nicméně mají 

detailnější znalost klienta, což je vhodnější především u ranějších stádií firmy. 

1.2.3 Řízení rizik v procesu investice z pohledu investora 

Venture kapitálové investice patří mezi velmi rizikové investice, při kterých má investor na 

zhodnocení rizik velmi omezený čas a informace. Ze schématu interakcí mezi investorem 

a startupem znázorněného na Obrázku 9 a Obrázku 10 probíhá řízení rizik v investičním 

procesu v několika úrovních. 

Hlavní oblasti řízení rizika v investičním procesu lze rozdělit na dvě základní části. První je 

due diligence a druhá je monitorování rizika (European Venture Capital Association, 2013). 

V Tabulce 1 jsou Evropskou asociací venture kapitálu znázorněny hlavní rozdíly mezi due 

diligence a monitoringem rizika. Zatímco due diligence je především jednorázová analýza 



29 
 

rizik využívaná pro zhodnocení konkrétních rizik při přípravě investiční akce4, monitoring 

rizik se využívá převážně ve fázi po provedení investice a má za cíl sledovat a řídit rizika 

v investované firmě na základě pravidelné kontroly. Informace o firmě se sbírají průběžně 

a jsou vyhodnocovány za účelem předcházení krizovým situacím, a tedy i ochraně investice 

samotné. 

Tabulka 1 - Rozdíl mezi due diligence a monitoringem rizik 

Due diligence Monitorování rizik 

Zaměření na jednotlivou transakci Zaměření na jednotlivou transakci 

Jednorázová analýza rizik u konkrétní investiční akce Často prováděná aktivita 

Primárně využíváno při fázi před investicí a využívá 

se pro investiční rozhodování 
Průběžná aktivita v investičním procesu 

Hlavním cílem je přijetí nebo zamítnutí investiční 

akce 

Cílem je monitorování vývoje konkrétní investované 

firmy s účelem identifikace a řízení potencionálních 

rizik 

Obsahuje konkrétní kritéria, dle kterých je 

rozhodováno 
Probíhá průběžný sběr informací 

Zaměřeno a upraveno pro potřeby vysokého rizika 

investiční akce (tj. i vysokého potencionálního zisku) 
Zaměřeno na ochranu investovaných financí 

Zdroj: (European Venture Capital Association, 2013) 

Monitorování rizik v průběhu investice může být prováděno různými způsoby a nástroji. Pro 

potřeby disertační práce byla vybrána na základě rozhovorů s managementem 

podnikatelských inkubátorů metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), která je 

součástí skupiny expertních metod5 . FMEA metoda se definuje na základě verbálních a 

numerických hodnot vytvořených týmem expertů a je považována za nejrozšířenější nástroje 

expertní analýzy rizika (Tichý, 2006). Využívá se pro identifikaci a eliminaci rizikových 

faktorů (Liu, 2013). Výstupy jsou dále východiskem pro návrh a realizaci opatření, která mají 

vést k zmírnění, nebo eliminaci těchto rizik. Oproti ostatním metodám byla metoda FMEA 

vybrána pro svoji jednoduchou replikaci výstupů metody u podobných produktů / projektů, 

adaptabilitu a díky celkovému rozšíření v praxi (Nenadál, 2008). Sumarizované výstupy se 

často prezentují managementu, který na základě závěrů rozhoduje o dalším postupu  

(Stamatis, 2003). 

                                                           
4 McClure (2010) považuje za nejdůležitější oblasti due dilligence management firmy, následovaný analýzou 

velikosti trhu, na kterém firma působí. Poslední výraznou částí due dilligence je analýza produktu a jeho 

konkurenční výhody oproti konkurenci.  
5 Podobnými metodami jako je FMEA jsou i metody HAZOP (Hazard and operability of Study), nebo What if 

metoda (dle Kubečkové (2009)), nicméně FMEA svojí jednoduchostí, adaptabilitou a celkovou rozšířeností byla 

vybrána jako nejvhodnější metoda pro investory. 
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Metoda FMEA se využívá v různých oborech – od původního využití identifikace rizika ve 

výrobním procesu, přes projektový management, až po investiční rizikový management 

(Korecký, 2011). 

Tradiční FMEA se skládá ze tří základních parametrů – závažnost (síla dopadu na projekt), 

očekávaný výskyt (pravděpodobnost výskytu) a odhalitelnost (složitost rozpoznání rizika). 

Doporučuje se stupnice od 1 do 10, kde 1 je vždy nejpozitivnější varianta. Jednotlivé hodnoty 

mají svůj jazykový deskriptor, který se v praxi dále rozvíjí do podrobného popisu (Veber, 

2010). 

Celková míra rizika (index RPN) je vypočítána jako součin jednotlivých parametrů. V praxi je 

považována hodnota RPN vyšší než 125 za vysoké riziko (Tichý, 2006). 

Index RPN lze rozšířit i o další parametry – například intenzitu znepokojení Fr (fear), nebo 

zranitelnost Vn (vulnerability). Způsob výpočtu indexu RPN zůstává stejný – tedy jednotlivé 

parametry se navzájem násobí. Toto je umožněno faktem, že index RPN je veličinou relativní, 

nikoliv absolutní (Tichý, 2006). 

Metoda FMEA má v praktické aplikaci i své nevýhody. Za největší nevýhodu je považován 

fakt, že různá kombinace Sv, Lk a Dt může produkovat stejnou celkovou míru rizika RPN a že 

se tedy velmi důležitá část informace o riziku může ztratit (Liu, 2012; Mohamed, 2010). S tím 

je spojeno i celkové zpochybnění matematického výpočtu celkové míry rizika RPN6 (Geum 

et al., 2011; Liu et al., 2011). 

Další zásadní nevýhodou je, že metoda FMEA předpokládá, že jednotliví experti stanovují 

vstupní hodnoty FMEA konsenzuálně, což je v realitě těžko realizovatelné. Tento nedostatek 

lze odstranit statistickými metodami použitými na soubor expertních hodnocení – tzv. 

Statistical Failure Modes and Effect Analysis (SAFMEA). SAFMEA je derivátem tradiční 

metody FMEA, ale je rozšířena o statistické vyhodnocení souboru indexů RPNE zjištěných 

odhadem expertů. SAFMEA přihlíží dále k náhodné variabilitě odhadů expertů. Počet expertů 

by neměl v případě SAFMEA být nižší než tři. Maximální počet není omezen (maximálně 

rozpočtem projektu). Metodu může využívat několik týmů expertů a doporučuje se provést 

ústní instruktáž, nicméně nedoporučuje se vysvětlovat expertům podrobnosti vyhodnocení. 

Stejně jako u FMEA metody se doporučuje využívat stupnici od 1 do 10. Proces získání dat 

a vyhodnocení je následující: 

                                                           
6 Celková míra rizika RPN není dle uvedených autorů spojitá a je citlivá na variaci jednotlivých faktorů. 
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1. Příprava – tj. především seznámení s projektem a příprava podkladů pro vyplnění 

rizikovým analytikem (RA). 

2. Brainstorming – v této části probíhá identifikace způsobů možných poruch projektu 

a následků poruch. 

3. Příprava formuláře SAFMEA(E) – tj. formulář, který bude vyplněn experty.  

4. Účast expertů a vyplnění formulářů – expertní tým(y) vyplní formuláře SAFMEA(E). 

5. Vyhodnocení indexu RPN – pomocí vypočítání průměru naměřených hodnot 

a směrodatné odchylky je vyplněn formulář SAFMEA(T), který obsahuje souhrnná 

data z formulářů SAFMEA(E). Příklady tabulek SAFMEA(E) a SAFMEA(T) jsou 

vloženy v Příloze A.   

(Tichý, 2006) 

 

1.2.4 Venture kapitál v EU a v ČR 

Evropská asociace private equity a venture kapitálu (European Private Equity and Venture 

Capital Association) ve své ročence analyzuje situaci v evropských zemích z pohledu private 

equity a venture kapitálu. V tabulce 2 a 3 lze nalézt statistické údaje z let 2011–2015.  

Tabulka 2 - Velikost private equity investic v EU v letech 2011-2015 

Objem v tisících 

€ 
2011 2012 2013 2014 2015 

Druh 

financování 
Objem % Objem % Objem % Objem % Objem % 

Zárodečné 

financování 
164 722 0,4 116 830 0,3 116 427 0,3 99 262 0,2 117 233 0,2 

Startovní 

financování 
1 827 124 4,1 1 770 972 4,8 1 823 678 5,0 1 934 581 4,6 2 009 506 4,2 

Počáteční 

rozvoj 
1 703 383 3,8 1 319 038 3,6 1 470 738 4,0 1 603 577 3,8 1 678 382 3,5 

Celkem venture 

kapitál 
3 695 229 8,2 3 206 840 8,7 3 410 844 9,4 3 637 420 8,7 3 805 121 8,0 

Rozvojové 

financování 
5 154 311 11,5 3 995 306 10,9 3 567 787 9,8 5 845 954 14,0 6 475 316 13,6 

Záchranné 

financování 
451 753 1,0 342 040 0,9 325 397 0,9 209 631 0,5 255 071 0,5 
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Zdroj: (European Venture Capital Association, 2016) 

V evropském průměru se venture kapitál v roce 2015 podílí na celkových investicích stabilně 

okolo hodnoty 8 %. Situace v České republice je výrazně variabilnější. Provedené investice 

využitím venture kapitálu byly v České republice v letech 2012-2014 na výrazně nižší úrovni, 

než je tomu u průměru EU. Na druhé straně je v roce 2015 podíl venture kapitálu na 

celkových investicích výrazně větší (12 %) než je tomu u průměru EU (a to především díky 

většímu podílu startovního financování)7 (European Venture Capital Association, 2016). 

Tabulka 3 - Velikost private equity investic v ČR v letech 2011-2015 

Zdroj: (European Venture Capital Association, 2016) 

Obrázek 11 je grafickým znázorněním průběhu jednotlivých fází investic v ČR v letech 2011-

2015. V grafu je zřetelně vidět, že po relativně stabilním rozložení jednotlivých částí private 

                                                           
7 Tento trend může být pouze roční odchylkou, a bude tedy zajímavé sledovat další ročníky statistik Evropské 

asociace private equity a venture kapitálu. 

Refinancování 1 036 913 2,3 1 105 519 3,0 1 044 902 2,9 840 295 2,0 586 237 1,2 

Manažerské 

odkupy 
34 531 941 77,0 28 102 589 76,5 27 972 734 77,0 31 254 757 74,8 36 317 141 76,6 

Celkem 44 870 147 100 36 752 294 100 36 321 664 100 41 788 056 100 47 438 886 100 

Objem v tisících 

€ 
2011 2012 2013 2014 2015 

Druh 

financování 
Objem % Objem % Objem % Objem % Objem % 

Zárodečné 

financování 
0 0,0 0 0,0 516 0,4 0 0,0 300 2,2 

Startovní 

financování 
2 713 1,9 127 0,1 1 441 1,1 2 933 1,0 1 263 9,1 

Počáteční 

rozvoj 
7 811 5,4 5 101 4,8 924 0,7 2 634 0,9 105 0,8 

Celkem venture 

kapitál 
10 523 7,3 5 229 4,9 2 881 2,1 5 567 1,9 1 669 12,1 

Rozvojové 

financování 
7 733 5,4 4 220 4,0 4 440 3,3 29 386 9,9 8 750 63,3 

Záchranné 

financování 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Refinancování 0 0,0 0 0,0 7 000 5,2 0 0,0 0 0,0 

Manažerské 

odkupy 
125 678 87,3 96 425 91,1 120 118 89,3 261 001 88,2 3 407 24,6 

Celkem 143 933 100 105 874 100 134 439 100 295 954 100 13 825 100 
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equity v letech 2011-2014 se situace výrazně mění v roce 2015. V tomto roce svůj podíl 

zásadně navyšuje rozvojové financování a naopak manažerské odkupy klesají na velmi 

nízkou úroveň. Další zajímavým úkazem v roce 2015 je navýšení podílu startovního 

financování, který zároveň navyšuje i podíl celkových venture kapitálových investic, které 

se v předešlých letech držely na velmi nízké úrovni. Je ovšem nutno podotknout, že tento 

trend může být pouze roční odchylkou, a bude tedy zajímavé sledovat další ročníky statistik 

Evropské asociace private equity a venture kapitálu (European Venture Capital Association, 

2016). 

 

Obrázek 11 - Struktura private equity v ČR (2007-2011) 

Zdroj: Autor na základě European Venture Capital Association (2016) 

1.3 Podnikatelské inkubátory 

„Hodnota myšlenky leží v jejím využití.“ 

Thomas Alva Edison 

V předchozích dvou kapitolách byly představeny malé a střední podniky včetně nejčastějších 

překážek, kterým musí čelit (v čele s nedostatečným kapitálem a financemi). V druhé kapitole 

se práce věnuje venture kapitálu, který je využíván pro financování začínajících podniků. 

Nicméně třetím prvkem je ekosystém (zázemí), který pomáhá začínajícím podnikatelům 

překonávat jejich překážky (ať už snížením nákladů – např. na nájemné, nebo manažerskými 
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radami) a zároveň vystupuje jako mezičlánek mezi potencionálním investorem a zájemcem 

o investici. V investičním procesu jsou identifikováni pod skupinu katalyzátorů.  Toto zázemí 

má různé pojmenování, někteří autoři jej pojmenovávají jako vědeckotechnický park, jiní jako 

podnikatelský inkubátor. Definice termínů vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor 

má několik různých pohledů závisejících na autorovi a čase publikace. Tato kapitola se věnuje 

definici základních pojmů a hlubší analýze problematiky podnikatelských inkubátorů a jejich 

vlivu na podporu začínajících podnikatelů včetně vztahu k venture kapitálu ve světě a v ČR. 

1.3.1 Podnikatelské inkubátory a jejich vymezení 

Velmi důležité je definovat rozdíl mezi podnikatelským inkubátorem a vědeckotechnickým 

parkem (a popřípadě dalšími podobnými institucemi). Tento fakt je schematicky podchycen 

na Obrázku 12, na kterém je znázorněna typologie institucí poskytujících podporu firmám 

v počáteční fázi vývoje. Podnikatelský inkubátor je entita, která prostupuje několik druhů 

institucí. Za podnikatelské inkubátory tedy mohou být považovány vědeckotechnické parky, 

inovační centra, technologická centra či Business innovation cetra (BIC). Termín 

podnikatelský inkubátor v sobě tedy zahrnuje více druhů subjektů a liší se jen v technologické 

míře a ve velikosti podnikatelské podpory (Aerts, 2013).  

Jiný pohled na terminologii obhajuje Švejda (2012), který považuje termín vědeckotechnický 

park za nadřazený termínům podnikatelský inkubátor a inovační centrum. Svůj názor obhajuje 

tím, že vědeckotechnický park má dvě základní funkce – inkubační a inovační. Z tohoto 

důvodu v sobě obsahuje jak podnikatelský inkubátor, tak inovační centrum. 

Někteří autoři pracují i s termínem podnikatelský akcelerátor. Romans (2013) konkrétně 

uvádí, že v podnikatelském inkubátoru mají inkubované firmy nastavený program (tj. snížené 

nájemné, manažerská podpora apod.) na několik let, v podnikatelském akcelerátoru jsou 

podpůrné programy nastaveny na 3 měsíce a ze své podstaty se zaměřují na rychlé překlenutí 

z jedné fáze firmy do další. Velmi často se stává, že firmy, které prošly podnikatelským 

akcelerátorem, jsou přijaty do podnikatelského inkubátoru, kde pokračují ve svém působení. 
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Obrázek 12 - Vymezení pojmu podnikatelský inkubátor 

Zdroj: (Aerts, 2013) 

Na základě Operačního programu podnikání a inovace – program podpory Prosperita lze 

podnikatelský inkubátor definovat jako „subjekt orientovaný do oblasti vědy, technologie, 

inovačního podnikání a odborného vzdělávání, který funguje v úzké spolupráci s vysokými 

školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy, přičemž má dvě základní funkce – 

inovační a inkubační.“ Dále definuje Operační program podnikání a inovace – program 

podpory Prosperita podnikatelský inkubátor jako „prostředí převážně pro začínající inovativní 

firmy, které požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb 

poskytovaných provozovatelem inkubátoru a které jsou schopny uplatnit svůj produkt 

v rozumném časovém horizontu na trhu“ (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2011). 

Další definici podnikatelského inkubátoru předkládá Švejda (2012) na základě stanov 

Společnosti vědeckotechnických parků. Autor definuje podnikatelský inkubátor jako 

„instituci orientovanou do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání. Své know-how 

využívá k vytváření podmínek pro dynamický rozvoj činnosti inovačních firem, pro 

zabezpečení transferu technologií a na výchovu k inovačnímu podnikání“. 

Konečný (2001) definuje podnikatelský inkubátor následovně: „Podnikatelský inkubátor je 

zařízení (budova) určené začínajícím firmám, které jim má pomoci v počáteční fázi rozvoje 

podniku. Jsou to prostory, kde jsou vytvořeny výhodné podmínky pro začínající podnikatele. 

Těmito podmínkami jsou například zvýhodněný nájem, sdílená infrastruktura, bezplatné 

služby, další služby za zvýhodněné ceny. Působnost podnikatele v inkubátoru je časově 

omezena.“ 
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Na základě rešerše odborné literatury uvedené níže se autor přiklání k širší definici 

podnikatelského inkubátoru, která nejlépe vyhovuje potřebám disertační práce. Podnikatelský 

inkubátor je tedy nadřazeným termínem, který v sobě může obsahovat i vědeckotechnický 

park.  

Dle Švejdy (2012) existují čtyři základní druhy podnikatelských inkubátorů: 

 veřejnoprávní, 

 soukromé, 

 kombinované, 

 akademické. 

Téměř identické třídění podnikatelských inkubátorů zmiňuje i Markley (1994), kdy 

podnikatelské inkubátory dělí na následující druhy: 

 neziskové veřejné inkubátory, 

 ziskové privátní inkubátory, 

 hybridní inkubátory, 

 inkubátory řízené univerzitou. 

Veřejnoprávní podnikatelské inkubátory jsou nevýdělečné organizace, které jsou financované 

vládou, městem, nebo jinými nevýdělečnými institucemi, které mají primární cíl rozvoj 

regionu (například vytváření nových pracovních míst, oživení hospodářského rozvoje nebo 

urychlení technického pokroku). 

Soukromé podnikatelské inkubátory jsou takové, které mají za primární cíl generování zisku 

a jsou zakládány především kapitálovými společnostmi s rizikovým kapitálem. Zdrojem zisku 

pro vlastníka podnikatelského inkubátoru je spoluúčast na inovačním podnikání a na 

zhodnocování vynálezů a technických inovací na komerční bázi.  

Kombinované podnikatelské inkubátory jsou zakládány ve spolupráci s veřejným sektorem 

(stát, město, neziskové organizace) a soukromým sektorem. Tento způsob spolupráce nabízí 

na jedné straně přístup k vládním zdrojům a dotacím, ale zároveň přináší přístup i 
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k soukromým zdrojům financí. Nejčastějším soukromým partnerem pro založení 

podnikatelského inkubátoru jsou banky, korporace, mecenáši a sponzoři. 

Akademické podnikatelské inkubátory jsou primárně spojeny s akademickou institucí 

(univerzity, nebo fakulty) a jejich cílem je transfer výzkumu do komerčního nasazení inovace.  

(Švejda, 2012) 

1.3.2 Historie vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů 

Vznik konceptu podnikatelských inkubátorů lze datovat do poloviny dvacátého století. První 

podnikatelský inkubátor byl založen Stanfordskou univerzitou roku 1952. Tento projekt byl 

velmi úspěšný, protože zde byly mezi jinými inkubovány firmy jako HP nebo General 

Electric. Blízké okolí tohoto parku dalo vzniknout jednomu z nejznámějších technologických 

center, nyní známého pod názvem Sillicon Valley.  

Dalšími podnikatelskými inkubátory, které následovaly, byly Research Triangle Park 

v severní Karolině (1959) a Boston’s Route 128 (1960), oba situované v USA.  

Na evropské půdě vznikl první podnikatelský inkubátor roku 1972, a to jako součást 

University of Cambridge. Tento projekt ovšem z počátku nezaznamenal zdaleka tak velký 

úspěch jako jeho americký protějšek. Trvalo téměř desetiletí, než začaly vznikat další 

evropské inkubátory (především ve Velké Británii, Francii a Belgii). Signifikantní růst ovšem 

nastal až koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let dvacátého století (Next 

Generation Science Park, 2013). 

Bohužel navzdory velké snaze národních asociací vědeckotechnických parků a 

podnikatelských inkubátorů, nelze přesně stanovit počet podnikatelských inkubátorů 

v jednotlivých zemích. Registrace v těchto asociacích je dobrovolná a i kritéria, jak definovat 

vědeckotechnický park (nebo podnikatelský inkubátor), jsou velmi vágní a mohou do nich 

spadat i entity, které jimi nejsou (Centre For Strategy & Evaluation Services, 2002). 

1.3.3 Současná situace podnikatelských inkubátorů v ČR 

Historie podnikatelských inkubátorů v České republice započala po pádu komunismu v roce 

1989. První podnikatelské inkubátory začaly vznikat na začátku devadesátých let. Na obrázku 

13 je zobrazen vývoj v průběhu posledních let. Z něj je patrné, že počet podnikatelských 

inkubátorů do roku 2009 stabilně roste (až na rok 2004, ale tento propad je dán změnou 
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kritérií pro certifikaci) (Švejda, 2007). Velký propad nastal dále v roce 2010, kdy počet 

podnikatelských inkubátorů v ČR prudce klesl na 32 a důvodem byla opět změna pravidel pro 

certifikaci. Jedním z kritérií, které zapříčinilo takový pokles akreditovaných 

vědeckotechnických parků, byl i požadavek na minimálně 5 inkubovaných firem (Švejda, 

2012). V současné době je evidováno 48 podnikatelských inkubátorů, které splňují kritéria 

Společnosti vědeckotechnických parků8. 

Pro správnou intepretaci počtu podnikatelského inkubátoru je nutné vymezit rozdíl mezi 

definicí podnikatelských inkubátorů a jejich rolí dle teoretických publikací a certifikačními 

pravidly, která si definuje každá národní asociace sama. Jako příklad lze uvést minimální 

počet inkubovaných firem, který v odborných publikacích není požadován, nicméně 

Společnost vědeckotechnických parků v ČR pro certifikaci požadovala minimálně 5 

inkubovaných firem. 

Pravidla pro certifikaci u Společnosti vědeckotechnických parků se liší v čase, nicméně 

k roku 2017 jsou kritéria pro splnění podmínek certifikace následující: 

 vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel, 

 inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha 3000 m2), 

 transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů), 

 výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy 

odborníků), 

 kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich 

hodnocením), 

 aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační 

infrastruktury), 

 součinnost s VŠ, práce se studenty (stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich 

umístěných), 

 VTP je členem SVTP ČR, z.s. s uvedením této informace na webu VTP s linkem na 

SVTP ČR, z.s. 

(Společnost vědeckotechnických parků, 2016) 

                                                           
8 V grafu chybí roky 2013-2015, je to dáno tím, že poslední publikace sledující počet vědeckotechnických parků 

byla vydána v roce 2012. Data pro rok 2017 byla získána z aktuálního počtu vědeckotechnických parků dle 

eKatalogu Společnosti vědeckotechnických parků. (Společnost vědeckotechnických parků, 2017a) 
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Obrázek 13 - Vývoj podnikatelských inkubátorů v ČR 

Zdroj: (Švejda, 2012); (Společnost vědeckotechnických parků, 2017) 

Dalším pohledem na situaci podnikatelských inkubátorů v ČR je rozdělení počtu 

podnikatelských inkubátorů v krajích. Obrázek 14 znázorňuje toto rozdělení. Z výsledků je 

patrné, že nejvíce podnikatelských inkubátorů je ve Středočeském, Jihomoravském 

a Moravskoslezském kraji (více než 6 podnikatelských inkubátorů), nejméně pak 

v Libereckém, Pardubickém kraji a kraji Vysočina9.  

 

Obrázek 14 - Počet podnikatelských inkubátorů v krajích v roce 2017 

Zdroj: Autor, na základě Společnosti vědeckotechnických parků (2017) 

 

                                                           
9 Zajímavým faktem je, že ze všech podnikatelských inkubátorů je jich jen 5 členem mezinárodní European 

Business and Innovation Centre Network (EBN) a žádný z nich nemá sídlo v Praze. 
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1.3.4 Podnikatelské inkubátory, jejich role, výhody a management 

Bergek (2008) předkládá čtyři základní komponenty (nástroje) podnikatelského inkubátoru: 

1) společné kancelářské prostředí, které je pronajímáno za zvýhodněných podmínek pro 

inkubované firmy, 

2) sdílené podpůrné služby pro snížení fixních nákladů, 

3) profesionální podnikatelská podpora, 

4) sdílení a zprostředkování obchodních kontaktů. 

Švejda (2012) definuje následující cíle podnikatelských inkubátorů: 

 realizace strukturálních změn, 

 spolupráce při realizaci hospodářského programu rozvoje regionu, 

 využití výzkumného a vývojového potenciálu, 

 vznik malých a středních inovačních firem, 

 zvýšení konkurenčních vlastností výrobků, 

 zajištění transferu technologií, 

 výchova k inovačnímu podnikání, 

 vytváření nových pracovních příležitostí, 

 podíl na rekvalifikaci, 

 podíl na vytváření inovační infrastruktury, 

 součinnost s regionálními poradenskými a informačními centry, 

 mezinárodní spolupráce na úrovni podnikatelských inkubátorů. 

 

Podobné cíle podnikatelských inkubátorů uvádějí i studie vytvořené organizací BIC Network. 

Tyto cíle lze rozdělit do pěti základních skupin10: 

 růst konkurenceschopnosti podniků a tvorba nových pracovních míst, 

 komercializace vědeckých úspěchů, 

 podpora vědecké činnosti podniků, 

 podpora znevýhodněných komunit/jedinců, 

                                                           
10 Je zajímavé zmínit, že cíle organizace BIC Network, neuvádějí explicitně podporu malých a středních 

inovačních firem, což může mít spojitost s odlišným zaměřením této instituce. 
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 další role. 

(European Commission Business and Innovation Center, 2013) 

Dalším pohledem jsou jednotlivé role podnikatelských inkubátorů, kdy studie provedená 

v podnikatelských inkubátorech v EU 11  se zaměřila na vnímanou významnost mezi 

inkubovanými firmami. Jak je patrné z Tabulky 4, je podle oslovených inkubátorů 

nejdůležitějším cílem růst konkurenceschopnosti podniků a tvorba nových pracovních míst 

(Centre for Strategy & Evaluation Services, 2002). 

Tabulka 4 - Důležitost jednotlivých rolí podnikatelského inkubátoru 

Cíl podnikatelského inkubátoru 
Pořadí (1 = nejdůležitější) 

1 2 3 4 5 0 Průměr 

Růst konkurenceschopnosti podniků a tvorba nových 

pracovních míst 
56 14 4 0 1 3 1,3 

Komercializace vědeckých úspěchů 10 18 19 18 3 9 2,8 

Podpora vědecké činnosti podniků 3 23 27 12 5 7 2,9 

Podpora znevýhodněných komunit/jedinců 1 12 12 22 15 16 2,8 

Další role 7 6 7 7 6 44 2,9 

Zdroj: (Centre for Strategy & Evaluation Services, 2002) 

Dalším kritériem jsou vlastnosti12 podnikatelského inkubátoru, které daný inkubátor odlišují 

od ostatních. Těmito vlastnostmi je například umístění inkubátoru, kvalita služeb, výše 

nájemného, délka inkubace a záměr, se kterým byl inkubátor vytvořen. Každá jednotlivá 

vlastnost je vnímána inkubovanými firmami jako jinak důležitá. Některé jsou pro inkubované 

firmy důležitější a jiné méně. Zhang (2004) dělí vlastnosti podnikatelského inkubátoru do 

3 základních skupin: 

1) lokalita podnikatelského inkubátoru, 

2) zařízení podnikatelského inkubátoru, 

3) personál podnikatelského inkubátoru. 

(Zhang, 2004) 

                                                           
11 Rozsáhlou studii provedla organizace Centre for Strategy & Evaluation Services v roce 2002 na objednávku 

Evropské komise v celkem 77 inkubátorech napříč EU. 
12 Některá literatura používá termín kritický faktor 
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Studie dále zkoumá důležitost jednotlivých vlastností ve skupině lokalita podnikatelského 

inkubátoru z pohledu inkubovaných firem. Jak je patrné v tabulce (Tabulka 5), respondenti – 

tj. inkubované firmy z USA a EU – upřednostňují dobrý přístup k mezinárodnímu letišti 

a kvalitní silniční dostupnost. Je důležité zmínit, že podnikatelské inkubátory mohou mít jiné 

primární cíle v USA a jiné v EU, a tedy se i proto lišit v kritických faktorech (vlastnostech). 

Je to i dáno tím, že v EU je velká část podnikatelských inkubátorů vytvářena z veřejných 

peněz. 

Tabulka 5 - Vnímání lokačních vlastností podnikatelských inkubátorů v USA 

Vlastnost Velmi důležité Důležité Relevantní Irrelevantní 

Vzdálenost k dodavateli     *   

Vzdálenost k domácímu letišti     *   

Vzdálenost k mezinárodnímu letišti *       

Vzdálenost k přístavu       * 

Vzdálenost k hlavnímu městu   *     

Dobrá silniční dostupnost *       

Dobrá vlaková dostupnost   *     

Zdroj: (Zhang, 2004) 

Další studie, která se na toto téma zaměřuje, je od CSES a nabízí pohled na významnost 

dalších vlastností podnikatelského inkubátoru, tentokrát pouze z pohledu firem inkubovaných 

v podnikatelských inkubátorech v EU. V Tabulce 6 je patrné, že nejvíce se cení možnost 

vytváření nové sítě kontaktů. 

Tabulka 6 - Vnímání vlastností podnikatelských inkubátorů v EU 

Vlastnost 
Významnost (1=Velmi důležité/4=Velmi nedůležité) 

1 2 3 4 Nevyplněno Průměr 

Zajímavá lokalita a image 32 24 5 2 8 2,6 

Kvalita, cena a flexibilita prostorů 

inkubátoru 
37 16 6 3 9 2,6 

Dostupnost služeb pro firmy 7 8 25 11 20 2,8 

Networking a přístup k novým kontaktům 2 9 12 21 27 4,2 

Zdroj: (Centre for Strategy & Evaluation Services, 2002) 

1.3.5 Struktura financování podnikatelských inkubátorů 

Podnikatelské inkubátory jsou finančně dotovány z různých zdrojů. Podporu lze členit na dva 

základní druhy. Finanční podpora na založení podnikatelského inkubátoru a finanční podpora 
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na pokrytí provozních nákladů. Struktura zdrojů využitá k založení podnikatelského 

inkubátoru uvedená v Tabulce 7 upozorňuje na významnou závislost podnikatelských 

inkubátorů na národní podpoře a finanční podpoře z EU. V průměru je 68 % celkových 

finančních zdrojů na založení podnikatelského inkubátoru hrazeno z některé z uvedených 

podpor. Na základě stejné studie je nezbytné také uvést, že průměrné náklady na založení 

podnikatelského inkubátoru jsou 3 705 742 eur (Centre for Strategy & Evaluation Services, 

2002). 

Tabulka 7 - Struktura finančních zdrojů využitých k založení podnikatelského inkubátoru 

v EU  

Druh příjmu Podíl (%) 

Podpora z EU a mezinárodních organizací 22 

Podpora z národních programů a regionální pomoci 46 

Finanční zdroje od bank a jiných soukromých institucí 13 

Finanční zdroje od univerzit a jiných vědeckých institucí 5 

Ostatní zdroje  13 

Celkem 100 

Zdroj: (Centre for Strategy & Evaluation Services, 2002) 

Podobná situace panuje i v USA, kde 65 % všech nově vznikajících podnikatelských 

inkubátorů vzniká na základě veřejné finanční podpory od federální, státní nebo lokální vlády. 

Toto číslo je navýšeno na 71 %, pakliže se zahrne i finanční podpora od univerzit (O'Neil, 

2005). Celá struktura zdrojů financování na provoz podnikatelských inkubátorů v USA je 

zobrazena v Tabulce 8. 

Tabulka 8 - Struktura finančních zdrojů využitých k založení podnikatelského inkubátoru 

v USA  

Způsob financování podnikatelského inkubátoru v USA Podíl (%) 

Neziskové organizace a finance z veřejného sektoru 51 

Finance pocházející z akademické organizace 27 

Hybridní (finance ze soukromého a veřejného sektoru) 16 

Finance ze soukromého sektoru 8 

Ostatní zdroje  5 

Celkem 100 

Zdroj: (O'Neil, 2005) 
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Z druhého hlediska, a to z pohledu pravidelných příjmů, lze na základě výroční zprávy 

evropské asociace podnikatelských inkubátorů (European Business & Innovation Centre 

Network) ilustrovat průměrné příjmy podnikatelských inkubátorů v EU. V Tabulce 9 je 

znázorněna průměrná struktura příjmů podnikatelských inkubátorů v EU. Největší podíl na 

příjmech jsou příjmy z dotací, ať již z Evropské Unie nebo z národních a regionálních 

programů. Tato silná závislost na příjmech, které nemůže podnikatelský inkubátor příliš 

ovlivnit, je činí zranitelnými a potenciálně nestabilními (Centre for Strategy & Evaluation 

Services, 2002). Tuto slabinu ve finančním řízení podnikatelských inkubátorů zmiňuje již 

studie z roku 2002 mezi evropskými podnikatelskými inkubátory a jak je patrné z novější 

studie13, tak ani o šest let později se tato situace nezlepšila (European Business & Innovation 

Centre Network, 2006). 

Tabulka 9 - Struktura příjmů na provoz podnikatelských inkubátorů v roce 2007 

Druh příjmu Podíl (%) 

Příjem od národních, regionálních a místních veřejných institucí 44 

Příjem z evropské podpory 16 

Ostatní veřejné prostředky 7 

Příjem z pronájmu prostor a poskytovaných služeb 17 

Příjem od inkubovaných firem 9 

Ostatní příjmy 5 

Příjem ze sponzorských darů 2 

Celkem 100 

Zdroj: (Centre for Strategy & Evaluation Services, 2002) 

Stejná výroční zpráva prezentuje i průměrné výdaje podnikatelských inkubátorů v EU. 

V Tabule 10 je patrné, že největšími výdaji jsou mzdové náklady, které se na celkových 

výdajích podílejí 43 %. Na další pozici jsou fixní náklady (18 %) a náklady na konzultace 

externích pracovníků (16 %) (Centre for Strategy & Evaluation Services, 2002). 

  

                                                           
13  Novější studie od European Business & Innovation Centre Network (2006) se bohužel tomuto tématu 

nevěnuje tak podrobně jako je tomu u Centre for Strategy & Evaluation Services (2002), nicméně problém 

závislosti na příjmu národních, regionálních a místních veřejných institucí jmenuje jako jedno z kritický rizik. 
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Tabulka 10 - Struktura výdajů podnikatelských inkubátorů v roce 2007 

Druh výdaje Podíl (%) 

Mzdové náklady 43 

Konzultace externích pracovníků 16 

Finanční podpora pro inkubované firmy 1 

Fixní náklady 18 

Náklady na chod objektu 10 

Finanční náklady 1 

Ostatní náklady 11 

Celkem 100 

Zdroj: (Centre for Strategy & Evaluation Services, 2002) 

Zajímavým porovnáním je situace v České republice a v EU. Této problematice se věnovala 

výroční zpráva European Business & Innovation Centre Network pro rok 2011/2012. Na 

obrázku v Příloze B je patrné, že průměrné celkové náklady podnikatelského inkubátoru v ČR 

jsou nižší, než je průměr Evropské unie (důvodem mohou být nižší náklady na mzdy, než je to 

u ostatních – především - západních států EU). Je také zajímavé, že zatímco se v evropských 

podnikatelských inkubátorech podílejí fixní náklady 19 % (což je téměř identické s rokem 

2006), fixní náklady v českých podnikatelských inkubátorech se podílejí na celkových 

nákladech jen 10 %. Na druhou stranu podíl nákladů na provoz budovy je vyšší než průměr 

EU. Zajímavá je také nulová finanční podpora inkubovaným firmám v ČR oproti 1 % v EU 

(European Business & Innovation Centre Network, 2012). 

Podstatná informace k pochopení rozdílu mezi českými a evropskými podnikatelskými 

inkubátory se týká umožnění přístupu inkubovaným firmám k různým druhům finančních 

prostředků. V Příloze C je patrné, že české podnikatelské inkubátory umožňují oproti 

evropskému průměru nižší dostupnost k různým druhům soukromého kapitálu. Velký rozdíl 

je především v dostupnosti finančního kapitálu od business angels pro inkubované firmy 

(European Business & Innovation Centre Network, 2012). 

V Příloze C je dále patrné, že české podnikatelské inkubátory nenabízejí inkubovaným 

firmám naprosto žádný přístup k vlastním fondům inkubátoru. Přitom v průměru 28 % 

evropských podnikatelských inkubátorů poskytuje vlastním inkubovaným firmám přístup 

k vlastním fondům (European Business & Innovation Centre Network, 2012). 

Na základě analýzy struktury příjmů a výdajů podnikatelských inkubátorů je patrné, že podíl 

veřejné finanční podpory (ať už národní, nebo z EU) je jak pro zřízení podnikatelského 
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inkubátoru, tak na provoz podnikatelského inkubátoru velmi markantní. Lze tedy tvrdit, že 

závislost podnikatelských inkubátorů na veřejné finanční podpoře je velice silná, a to jak 

v případě zdrojů k založení podnikatelského inkubátoru, tak v případě pravidelného provozu. 

Je tedy patrné, že v případě ztráty nebo snížení této podpory může být podnikatelský 

inkubátor vystaven potenciálním finančním potížím. (Centre For Strategy & Evaluation 

Services, 2002) Tato závislost na veřejných financích je velmi podobná i v zámořských 

podnikatelských inkubátorech (O'Neil, 2005). 

Příkladem veřejné podpory podnikatelských inkubátorů může být Operační program 

Podnikání a inovace (OPPI), který zahrnoval roky 2007-2013, kdy podporované projekty 

mohly být realizovány až do poloviny roku 2015 (Švejda, 2012). 

Švejda (2012) vysvětluje, že v České republice byl „Nejvýznamnější podporou VTP 

a inovačního podnikání již tradičně operační program v gesci Ministerstva průmyslu 

a obchodu – Operační program Podnikání a inovace (OPPI)“. Tento program navazoval na 

předchozí úspěšný program Operační program Průmysl a podnikání, který proběhl v období 

2004-2006. Nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace je od roku 2015 Operační 

program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který ve svém zaměření také 

obsahuje podporu podnikatelských inkubátorů, resp. malých a středních podniků. 

1.3.6 Venture kapitál v podnikatelských inkubátorech 

Haislip (2011) popisuje podnikatelské inkubátory jako vhodné místo pro venture investice, 

protože zde mohou začínající podnikatelé za relativně nízkých nákladů vytvořit prototypy, na 

základě kterých mohou oslovit potenciální venture investory. 

Podnikatelské inkubátory využívají v současné době vlastní venture kapitál jen sporadicky. 

Příloha C je důkazem, že v průměru jen 28 % evropských podnikatelských inkubátorů 

poskytuje svým inkubovaným firmám přístup k vlastnímu venture kapitálu. V České 

republice byla do roku 2012 situace výrazně horší a fakticky vlastní venture kapitál nabízený 

podnikatelskými inkubátory neexistoval (European Commission Business and Innovation 

Center, 2013). 

Tento trend se změnil v roce 2014, a to především ze dvou pohledů. Prvním pohledem je, že 

velkými hráči na poli venture kapitálu se staly velké korporace, které touto cestou chtějí 

získat přístup jak k novým technologiím, tak k potencionální kvalitní pracovní síle. Již dříve 

působil v České republice inkubátor Wayra společnosti Teléfonica, ovšem její činnost byla 
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v březnu 2015 ukončena, kvůli odchodu telekomunikační firmy z českého trhu prodejem 

značky O2 Czech Republic firmě PPF (Wayra, 2015). Její místo převzaly jiné inkubátory 

a fondy, například polský inkubátor Hubraum ve spolupráci s českou telekomunikační firmou 

T-Mobile vytvořily inkubační program pro české firmy. Tento program obsahuje i vstupní 

investici od firmy T-Mobile ve výši 30 000 eur s možností budoucího odkupu 10 – 30% 

podílu za dalších 50 000 eur (Beránek, 2015b). Dalším příkladem jsou startupové programy 

technologických firem IBM  a SAP, které se s pomocí mentoringu, zpřístupněním technologií 

a finanční podpoře snaží otevřít korporátní svět malým a dynamickým startupovým firmám 

(Janouš, 2013; Sedlák, 2014). V neposlední řadě je nutné zmínit i aktivity tuzemské 

internetové firmy Seznam, která po neshodách s podnikatelským inkubátorem StartupYard 

vytváří vlastní startupový program s individuální možností investice do inkubovaných firem 

(Beránek, 2015d). Je nutné upozornit na fakt, že organizace, které vznikají pod taktovkou 

korporací, jsou zakládány ve valné většině jako podnikatelské akcelerátory (tj. specifická 

skupina spadající pod termín podnikatelský inkubátor, nicméně s kratší inkubační dobou 

a přesně daným inkubačním programem). Dalšími hráči na poli podnikatelských inkubátorů 

vlastněných korporacemi jsou Be Bolt od O2 Czech Republic14 či Alza Venture (O2 Czech 

Republic, 2015; Rumanovský, 2015). 

Z druhého pohledu lze vyvrátit závěry z roku 2012 o neexistenci vlastního venture kapitálu 

nabízeného podnikatelskými inkubátory v ČR. Současný trend je ozdoben prvními případy, 

kdy podnikatelský inkubátor, ať již s pomocí bankovní instituce, nebo vlastními silami 

zakládají venture kapitálové fondy, které dále chtějí investovat do svých nejperspektivnějších 

firem. Jedním z příkladů je brněnský inkubátor JIC, který po nezdařené spolupráci 

s Raiffeisenbank vytvořil vlastní fond ve výši 4,5 milionu korun. Tento fond bude využit pro 

investování do firem, jež procházejí startupovým programem (Beránek, 2015a). Dalším 

příkladem je podnikatelský inkubátor StartupYard, který svým inkubovaným firmám nabízí 

investici ve výši 30 000 euro za 10% podíl ve firmě (Ptáček. 2014). 

Pro úplnost je nutné zmínit i případ státního seed fondu, který po průtazích skončil nezdarem. 

Tento fond již od počátku budil emoce napříč startupovou scénou, nicméně myšlenka státního 

fondu pro podporu začínajících perspektivních firem stále žije. Byla navržena nová forma tzv. 

SICAV, která dynamicky rozděluje přidělené prostředky do menších nebo tematických fondů 

(Beránek, 2015c). 

                                                           
14 Podnikatelský inkubátor Be Bolt de facto vznikl jako nástupce Wayry, nicméně pod novým vlastníkem – PPF. 
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2. DEFINICE CÍLŮ, PŘÍNOSŮ A METODOLOGIE 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

2.1 Cíle disertační práce 

Na základě literární rešerše byl identifikován abnormální stav českých podnikatelských 

inkubátorů, které na rozdíl od podnikatelských inkubátorů v USA a západní Evropě 

nevystupují v roli primárních investorů v investičním procesu. Tato tématika je v České 

republice relativně nová, a proto byla základem definice cílů disertační práce, které se 

zaměřují na podnikatelský inkubátor v roli primárního investora. Primární výzkum je 

především zaměřen na vnímané výhody a nevýhody podnikatelského inkubátoru v roli 

primárního investora z pohledu managementu podnikatelských inkubátorů a jaké dopady má 

tato role na investiční proces. Dále je pomocí primárního výzkumu zkoumáno, jak vnímají 

inkubované firmy podnikatelský inkubátor – respektive se disertační práce zabývá otázkami, 

zdali je podnikatelský inkubátor vnímán inkubovanými firmami jako kvalitní investiční 

partner. 

Na základě výše uvedených důvodů byly stanoveny následující hlavní a dílčí cíle: 

Hlavní cíl: 

 Definovat dopady, výhody a nevýhody podnikatelského inkubátoru v roli primárního 

investora v investičním procesu a jak je možné na základě zkušeností z praxe 

zjištěným nevýhodám čelit. 

První dílčí cíl navazuje na cíl hlavní, kdy na základě velmi úzké spolupráce podnikatelského 

inkubátoru s investovanou firmou se očekává výhoda, kterou lze využít v řízení investičního 

rizika. Dílčí cíl se proto zabývá využitím rozšířené FMEA metody (kdy tato metoda byla 

zvolena jako nejlepší varianta na základě diskuzí respondenty) upravené pro specifické 

prostředí podnikatelského inkubátoru. 

Dílčí cíle: 

1) Analyzovat možnosti identifikace investičního rizika pomocí rozšířené metody FMEA 

pro účely specifických podmínek v podnikatelských inkubátorech. 
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Důležitý je ovšem také pohled z druhé strany investičního procesu, kdy inkubované firmy 

vnímají různé druhy investorů rozdílným způsobem. Proto byl stanoven druhý dílčí cíl za 

účelem zjistit, jak inkubované firmy vnímají podnikatelský inkubátor jako investora.  

2) Vnímání podnikatelského inkubátoru v roli primárního investora inkubovanými 

firmami. 

2.2 Výzkumné otázky disertační práce 

Na základě výše uvedených cílů byly definovány výzkumné otázky, na které se disertační 

práce snaží odpovědět: 

Výzkumná otázka č. 1 

Jaké výhody a nevýhody převládají u podnikatelského inkubátoru v roli primárního investora 

oproti tradičním investorům a jak těmto nevýhodám čelit?   

Výzkumná otázka č. 2 

Do jaké míry je vhodná metoda FMEA pro řízení rizik v investičním procesu a jaké výstupy 

lze jejím využitím získat?  

Výzkumná otázka č. 3 

Jak je vnímán podnikatelský inkubátor jako primární investor inkubovanými firmami? 

2.3 Metodický postup disertační práce 

Tvorba disertační práce byla rozdělena do na sebe navazujících etap, které jsou v této kapitole 

podrobně popsány. Jednotlivé fáze odrážejí svým zaměřením jednotlivé výzkumné otázky tak, 

aby na ně dokázala disertační práce odpovědět. 

V první fázi byly stanoveny cíle disertační práce, na základě kterých byla provedena kritická 

analýza literárních zdrojů vztahující se k dané problematice. Literární rešerše je založena na 

zdrojích tištěné domácí a zahraniční odborné literatury – zde lze rozhodně vyzdvihnout 

publikaci od Dvořáka (1999) – Rizikový a rozvojový kapitál: Venture Capital, popřípadě 

publikace od Nývltové (2007). Dále byly použity informace z periodických publikací, 

elektronických zdrojů, odborných článků a studií. Výsledkem zpracování literární rešerše je 

definice teoretických východisek práce a objasnění současné situace v oblasti podnikatelských 

inkubátorů a na investičním trhu využívaný venture kapitál. 
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V druhé fázi byl proveden primární výzkum zaměřený na management podnikatelských 

inkubátorů. Cílem výzkumu bylo získat informace, zdali daný podnikatelský inkubátor 

využívá investiční proces v pozici primárního investora či ne. Primární výzkum byl prováděn 

pomocí polostrukturovaného rozhovoru s vybranými představiteli podnikatelských inkubátorů 

v ČR, kteří byli ochotni se do průzkumu zapojit. Výsledkem této fáze výzkumu bylo získání 

podrobných znalostí o způsobu, jakým podnikatelské inkubátory investují do svých 

inkubovaných firem (u respondentů, jejichž inkubátory vystupují jako primární investor), 

popřípadě informace o důvodech či překážkách, proč daný inkubátor do svých inkubovaných 

firem neinvestuje (tedy u respondentů, jejichž inkubátory nevystupují jako primární investor). 

Výsledky druhé fáze ukázaly na zásadní výhodu podnikatelského inkubátoru v investičním 

procesu, kdy podnikatelský inkubátor díky své úzké spolupráci s investovanou firmou může 

efektivně identifikovat a řídit rizika investice a to pomocí FMEA metody, která byla 

respondenty identifikována jako nejvhodnější. Proto ve třetí fázi výzkumu byla metoda 

FMEA podrobena zkoumání v rámci řízení rizik investovaných firem. Tato metoda byla 

upravena o specifika podnikatelských inkubátorů, aby lépe odrážela reálnou situaci. Dalším 

krokem třetí fáze bylo ověření této metody pomocí primárního výzkumu na vybraných 

specialistech podnikatelských inkubátorů formou elektronického dotazníku. Cílem bylo zjistit, 

jaké výsledky upravená metoda FMEA dokáže produkovat pro řízení rizik investovaných 

firem a jak se liší výsledky od standardní metody FMEA.  

Ve čtvrté fázi byl proveden primární výzkum zaměřený na inkubované firmy 

v podnikatelských inkubátorech formou elektronického dotazníku. Cílem tohoto výzkumu 

byla identifikace vnímání podnikatelského inkubátoru jako partnera pro potenciální investici 

inkubovanými firmami. Pro ověření kvality byl před odesláním elektronického dotazníku 

proveden pilotní výzkum, na základě kterého byly některé otázky upraveny. Dotazník byl 

odeslán na inkubované firmy sídlící v ČR, a to dle katalogu Společnosti vědeckotechnických 

parků. Součástí druhé fáze bylo také pomocí statistického vyhodnocení výsledků zpracování 

elektronického dotazníku. 

2.4 Použité metody 

Disertační práce využívá za účelem naplnění cílů disertační práce logické a empirické metody 

a zodpovězení definovaných vědeckých otázek.  
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2.4.1 Logické metody 

Metoda analýzy byla využita u rešerše teoretických zdrojů, při interpretaci výsledků a tvorbě 

závěrů za účelem získání uceleného pohledu na problematiku investičního procesu a venture 

kapitálového trhu v podnikatelských inkubátorech. Pomocí metody syntézy byly vysvětleny 

základní spojitosti, a to pomocí složení jednotlivých výsledků disertační práce do uceleného 

tvaru především při tvorbě závěrů a doporučení.  

Dalšími metodami použitými v disertační práci byly metody indukce a dedukce. Metoda 

dedukce byla použita při analýze teoretických poznatků, a to především u interpretace 

teoretických poznatků u investičního procesu. Zatímco metoda indukce byla uplatněna při 

tvorbě závěru a doporučení disertační práce. 

Celá disertační práce je provázána metodou komparace, kdy jsou v teoretické části vzájemně 

porovnávána teoretická východiska různých autorů. V praktické části je metoda komparace 

využívána pro porovnání dvou skupin podnikatelských inkubátorů a k hledání jejich 

společných a rozdílných znaků. 

Je nutné zmínit i metodu predikce, díky které bylo možné navrhnout případný potenciální 

budoucí vývoj situace na investičním trhu venture kapitálu v podnikatelských inkubátorech. 

2.4.2 Empirické metody 

Kromě logických metod byly při tvorbě disertační práce použity také empirické metody, a to 

především metoda dotazování. Metoda dotazování byla využita jak ve formě osobní, tak 

elektronické.  

Je důležité zmínit, že pro zodpovězení jednotlivých výzkumných otázek definovaných 

v disertační práci byly využity takové metody dotazování, aby dokázaly co nejlépe 

poskytnout optimální výsledky ve vztahu k využitému času dotazování.  

Každé dotazování bylo rozděleno do jednotlivých fází respektujících jednotlivé výzkumné 

otázky (detailní fázování je popsáno v kapitole 2.3). 

Pro zodpovězení první výzkumné otázky byla využita metoda osobního dotazování formou 

polostrukturovaného rozhovoru15, a to pro získání komplexních informací o problematice 

                                                           
15  Polostrukturovaný rozhovor je dle Barbourové (2008) výborným způsobem, při kterém lze získat nejen 

předem připravená data, ale i další rozšiřující informace. Autorka dokonce zmiňuje, že rozhovor je „zlatým 
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investičního procesu, na venture kapitálovém trhu v podnikatelských inkubátorech a pro 

získání detailních názorů a postojů respondentů. Rozhovor byl rozdělen na tři části. V úvodu 

byla představena zkoumaná problematika a cíle disertační práce. V hlavní části se rozhovor 

zaměřoval na témata role podnikatelského inkubátoru v investičním procesu a v závěru 

proběhly rekapitulace a poděkování.  

Metoda osobního dotazování byla zpracována pomocí přístupu mnohopřípadové studie16. 

Důvodem je především skutečnost, že počet podnikatelských inkubátorů, které mají s touto 

rolí zkušenosti, je velmi omezený a hloubka zkoumané oblasti velká.  

Pro zodpovězení druhé a třetí výzkumné otázky byla použita metoda elektronického 

dotazování. Využití distančního způsobu sběru dat bylo umožněno vzhledem k faktu, že 

potřebné odpovědi od respondentů bylo možné klasifikovat podle otázek dotazníku tak, aby 

dokázaly zodpovědět dané výzkumné otázky.  

Elektronický dotazník byl nejprve vytvořen svépomocí na vlastních webových stránkách 

http://dotaznik.cizek.co.uk, nicméně na základě negativních zkušeností s údržbou a získávání 

dat byl v dalších fázích využit placený internetový nástroj http://www.surveymonkey.com, 

který obsahoval veškeré potřebné nástroje a výstupy pro provedení elektronického 

dotazování.  

Proces sběru odpovědí od respondentů se skládal ze tří základních kroků. V prvním kroku byl  

respondentovi zaslán personalizovaný e-mail (na úrovni oslovení) s vysvětlením výzkumu 

a požádáním o vyplnění dotazníku. V tomto kroku je respondent seznámen s informacemi, 

jako je popis a cíl výzkumu, míra anonymity respondenta a přínos odpovědí pro disertační 

práci. 

Elektronický dotazník, který byl použit pro zodpovězení druhé výzkumné otázky – tj. ohledně 

využití (SA)FMEA metodiky pro řízení rizik v investičním procesu, se skládal ze sedmi 

otázek. Nejdůležitějším prvkem byl FMEA formulář, který byl navržen tak, aby simuloval 

analýzu rizik inkubované technologické firmy. Cílem disertační práce nebylo identifikovat 

                                                                                                                                                                                     
standardem“ v kvalitativním výzkumu (Barbour, 2008). Saunders (2007) dodává, že u vysvětlujícího výzkumu je 

polostrukturovaný rozhovor doporučován jako nejlepší forma dotazování. 
16 Mnohopřípadová studie je definována jako podrobný popis a rozbor jednoho, nebo několika mála případů 

a cíleného výběru případů. Mnohopřípadová studie znamená samostatnou studii, která se dobírá určitých závěrů, 

které mají vztah k teorii, respektive k samému případu. Tyto informace se stávají podkladem pro replikaci 

ostatními případy. Logika replikace může být buď „literární“, kdy se pracuje s velmi podobnými případy, 

v nichž je možno předvídat stejné výsledky, anebo se pracuje s případy, které lze kontrastovat, protože z určitých 

důvodů vedou k rozdílným výsledkům (Hendl, 2008). 



53 
 

jednotlivá rizika, proto jako výchozí rizika, kterým respondenti přikládali váhy, byly použity 

rizikové faktory z již existující studie17. Celé znění dotazníku je vloženo do Přílohy D této 

disertační práce. Dále je v Příloze E přiložen průvodní dopis, na základě kterého byli osloveni 

vybraní respondenti. 

Elektronický dotazník, který byl použit pro získání podkladů pro zodpovězení třetí výzkumné 

otázky, tedy jak je vnímán podnikatelský inkubátor jako primární investor z pohledu 

inkubovaných firem, si kladl za cíl zjistit, zda inkubované firmy vnímají podnikatelský 

inkubátor jako věrohodného partnera pro investici a porovnání výhod podnikatelského 

inkubátoru oproti ostatním typům investorů. 

První částí výzkumu bylo požádat respondenty, aby přiřadili důležitosti jednotlivým 

vlastnostem podnikatelského inkubátoru pomocí uzavřených a otevřených otázek. Pro 

uzavřené otázky byla především vybrána metodika Likertovy škály, která se vyznačuje 

pohyblivou škálou pro odpovědi respondentů, a to od „Velmi nedůležité“ po „Velmi 

důležité“18.  

V Tabulce 11 jsou vyjmenovány jednotlivé vlastnosti inkubátoru, kterým respondenti 

přiřazovali váhu, a jejich zařazení do tří hlavních skupin – lokační faktory, kvalitativní 

faktory a finanční faktory. 

Tabulka 11 - Navržené vlastnosti podnikatelského inkubátoru  

Lokační faktory 

Vzdálenost inkubátoru od mého bydliště 

Vzdálenost inkubátoru od letiště 

Vzdálenost inkubátoru od hlavního města 

Vzdálenost inkubátoru od dálnice 

Dobré vlakové spojení k inkubátoru 

Kvalitativní faktory 

Image podnikatelského inkubátoru 

Kvalita a množství nabízených služeb 

Možnost spolupráce s velkou firmou 

Kvalita jeho vybavení 

Cena nájmu prostoru 

Flexibilita prostoru v inkubátoru 

  

                                                           
17  Studie, kterou vytvořil Wang (2016), se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů, kterým musí 

technologické firmy (startupy) čelit. Autor identifikoval 17 rizikových faktorů, kterým management 

technologických firem přiděloval různou váhu. Wang (2016) oproti této disertační práci nepoužil metodu FMEA, 

nýbrž ordinální způsob hodnocení. Disertační práce se  ve svých výsledcích věnuje i porovnáním metody FMEA 

způsobu, který využil Wang (2016). 
18 Pozornost byla věnována i myšlence, zdali má mít Likerova škála sudý, nebo lichý počet bodů. Jelikož 

disertační práce má za cíl zjistit i možnost, že respondenti nejsou rozhodnuti, byl počet bodů nastaven na lichý 

(Meloun, 2012; Tsang, 2012). 
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Finanční faktory 

Možnost získání financí z interního fondu inkubátoru 

Přístup k financování bank zprostředkovaný inkubátorem 

Přístup k dotacím EU zprostředkovaný inkubátorem 

Přístup k  financím od různých externích fondů 

Síť kontaktů zprostředkovaná inkubátorem 

Zdroj: Autor 

Dotazník, který byl použit pro zodpovězení třetí výzkumné otázky, lze nalézt v plném znění 

v Příloze F. Průvodní dopis, který byl použit pro odeslání dotazníku, je přiložen v Příloze G. 

Při získávání informací od respondentů byly respektovány základní oblasti etického přístupu 

k výzkumu, a to zachování soukromí a anonymity, kdy respondenti elektronického 

dotazování byly zachováni v anonymitě pomocí zástupných klíčů 19 . Všichni respondenti 

osobního dotazování souhlasili se zveřejněním svého jména a názvu organizace. Dále bylo 

respektováno získání informovaného souhlasu respondentů, nezatajení cílů a okolností 

výzkumu a zachování reciprocity.  

2.4.3 Matematicko-statistické metody 

V rámci disertační práce byly využity matematicko-statistické metody, mezi které mimo jiné 

patří rozdělení četnosti, míry polohy či míry variability. Pro analýzu vzájemné závislosti byly 

využity korelační analýzy, které měly za účel identifikovat pomocí korelačních koeficientů 

případné statisticky významné závislosti sledovaných proměnných. Pro statistickou analýzu 

byly použity následující softwarové nástroje – Microsoft Excel (pro elementární 

matematicko-statistické metody a pro analýzu FMEA (resp. SAFMEA)) a Statsoft Statistica 

12 pro pokročilé matematicko-statistické metody.  

Disertační práce pracuje kromě elementárních matematicko-statistických metod (jako jsou 

absolutní, relativní a kumulativní četnosti) i s  komplexnějšími metodami, které jsou popsány 

v této kapitole. 

Mezi signifikantní metody vyjadřující míru polohy patří ukazatele aritmetického průměru, 

modusu a mediánu (Hidls, 2007). 

Aritmetický průměr �̅� se ve variantě váženého aritmetického průměru vypočítá dle vzorce (1), 

kde 𝑥𝑖 představuje variantu znaku a n příslušnou absolutní četnost. 

                                                           
19 Každý respondent získal vlastní numerický klíč, pod kterým byla jeho odpověď uložena do databáze. 
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�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

n
 

(1) 

Pro získání informace o mediánu je v případě lichého počtu hodnot (tedy v případě, kdy 

rozsah n je liché číslo) použit vzorec popsaný vzorcem (2). 

�̃� =  𝑥(𝑛+1)/2 

(2) 

V případě, kdy rozsah n je sudé číslo, se vychází z aritmetického průměru dvou prostředních 

čísel, jak je zobrazeno ve vzorci (3). 

�̃� = (𝑥𝑛/2 + 𝑥(𝑛/2)+1)/2 

(3) 

Při zkoumání míry variability byly využity i další statistické metody, jako je výběrový 

rozptyl, výběrová směrodatná odchylka a variační koeficient. 

Pro získání informací o variabilitě statistického souboru byl použit výběrový rozptyl20 dle 

vzorce uvedeného v (4), kde 𝑥𝑖 jsou jednotlivé hodnoty, �̅� je aritmetický průměr a n je počet 

hodnot. 

𝑠𝑥
2 =  

∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

(4) 

Jelikož má výběrový rozptyl nevýhodu v interpretaci výsledku, v disertační práci je využita 

výběrová směrodatná odchylka, která je vypočítána jako druhá odmocnina výběrového 

souboru – viz vzorec (5). 

𝑠𝑥 =  √𝑠𝑥
2 

(5) 

                                                           
20 Výběrový rozptyl měří současně variabilitu kolem aritmetického průměru, ale také variabilitu vzájemných 

odchylek jednotlivých hodnot znaku (Hidls, 2007). 
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Pro získání informací o relativní variabilitě byl v disertační práci využit variační koeficient21 

dle vzorce, který je uveden v (6). Variační koeficient je vyjádřen jako bezrozměrné číslo a je 

uveden v procentech. 

𝑉𝑥 =  
𝑠𝑥

�̅�
 * 100 

(6) 

Vzájemná závislost sledovaných ukazatelů byla analyzována pomocí Spearmanova testu 

pořadové korelace, jenž se používá v případě porovnání dvou ordinálních proměnných22 . 

Výstupem této metody není pouze míra korelace, ale i informace, zdali je korelace pozitivní či 

negativní. Pro výpočet korelace se využívá vzorec (7), kde di představuje vzdálenost mezi 

dvěma ohodnoceními a n reprezentuje celkový počet korelačních dvojic. 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

(7) 

Další metodou použitou v disertační práci byla metoda jednovýběrového t-testu, jehož 

hodnota testovacího kritéria se vypočítá dle vzorce dle vzorce (8): 

𝑡 =  
|�̅� −  𝜇0|

𝑠𝑥
∗ √𝑛 

(8) 

Kde �̅� reprezentuje aritmetický průměr výběrového souboru, µ0 je střední hodnota základního 

souboru, 𝑠𝑥  představuje výběrovou směrodatnou odchylku a n je počet členů výběrového 

souboru. 

Disertační práce pracuje metodou Failure Modes and Effect Analysis (FMEA), která využívá 

tří základních parametrů – závažnost (Sv), očekávaný výskyt (Lk) a odhalitelnost (Dt) pro 

výpočet parametru míry rizika Risk Priority Number (RPN). Vzorec pro získání míry rizika 

RPN je znázorněn ve vzorci (9). 

  

                                                           
21 Variační koeficient se může pohybovat v intervalu (-∞, +∞), a to především díky faktu, že vychází z poměru 

směrodatné odchylky a aritmetického průměru. 
22  Spearmanův koeficient pořadové korelace  popisuje vazbu mezi dvěma spojitými znaky pomocí pořadí 

a nabývá hodnot od -1 do 1. Hodnoty, které jsou blízké 1, značí silnou přímou závislost, zatímco hodnoty blízké 

-1 značí silnou nepřímou závislost (Neubauer, 2016). 
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𝑅𝑃𝑁 = 𝑆𝑣 ∗ 𝐿𝑘 ∗ 𝐷 

(9) 

Jedním z cílů disertační práce je ovšem i úprava stávajícího vzorce výpočtu míry rizika RPN, 

kdy byl vzorec (9) obohacen o další parametr, a to je míra ovlivnitelnosti mentorem (Me). 

Upravený vzorec výpočtu rozšířené míry rizika RPN(ex) je znázorněn ve vzorci (10). 

𝑅𝑃𝑁𝑒𝑥 = 𝑆𝑣 ∗ 𝐿𝑘 ∗ 𝐷𝑡 ∗ 𝑀𝑒 

(10) 

V případě, kdy FMEA metodu v rámci jednoho scénáře využívá více expertů (a zároveň tito 

uživatelé nejsou v jednotném souladu), je doporučena metoda Statistical FMEA (SAFMEA). 

Tato metoda sbírá a vypočítává míru rizika z výsledků vyplněných FMEA formulářů 

jednotlivých expertů a z ní pomocí odhadu střední hodnoty generuje celkovou míru rizika 

𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸 dle vzorce (11). 

𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸 =  

∑ 𝑅𝑃𝑁𝑗𝑘
𝐸

𝑘

𝑛𝑒

 

(11) 

V případě, kdy počet expertů je větší než 5, je dopočítáván i bodový odhad směrodatné 

odchylky základního souboru indexu 𝑅𝑃𝑁𝐸 , a to dle vzorce (12) včetně bodového odhadu 

kvantilu rozdělení veličiny 𝑅𝑃𝑁𝐸  dle vzorce (13). 

𝑠𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸 =   (

1

𝑛𝑒 − 1
 ∑(𝑅𝑃𝑁𝑗𝑘

𝐸 − 𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸)

2

𝑘

)

1
2

 

(12) 

𝑞𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸 =  𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗

𝐸 +  𝑠𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸 

(13) 

Veškeré výpočty týkající se metody FMEA (resp. SAFMEA) byly provedeny pomocí 

softwarového nástroje Microsoft Excel, a to především kvůli absenci volně dostupného 

specializovaného nástroje, který by nabízel výpočty dle SAFMEA metodiky. 



58 
 

Pro výpočet míry shody mezi hodnocení respondentů byl použit Kendallův koeficient shody, 

který je vypočítán dle vzorce (14), kde X je součet pořadí, n je počet posuzovaných objektů 

a k je počet srovnávaných pořadí. Výsledné W je Kendallův koeficient shody, který nabývá 

hodnot od 0 do 1, a čím je hodnota vyšší, tím je těsnější vztah mezi srovnávanými pořadími. 

(Chráska, 2016) 

 

(14) 

2.5 Metodika primárního výzkumu 

V této části disertační práce je detailně popsána metodika primárního výzkumu se zaměřením 

na počet a na skladbu účastníků v jednotlivých fázích primárního výzkumu.  

2.5.1 Výběr účastníků primárního výzkumu 

Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, bylo pro zodpovězení výzkumných otázek 

využito různých způsobů dotazování rozdělených do různých fází. Podobně je tomu i u 

výběru účastníků primárního výzkumu, který byl rozdělen do tří různých částí dle kontextu 

výzkumné otázky. Účastníci jednotlivých výzkumů byli vybíráni tak, aby co nejlépe 

odpovídali cílové skupině vztahující se k výzkumným otázkám. Nicméně společným znakem 

pro všechny účastníky byl primární zdroj (rozcestník), ze kterého vycházela identifikace 

účastníků výzkumu. Jedná se o katalog Společnosti vědeckotechnických parků (SVTP), který 

sdružuje informace o všech (certifikovaných) podnikatelských inkubátorech v ČR 23 . 

Informace z katalogu SVTP obohacené o informace ze stránek jednotlivých podnikatelských 

inkubátorů a inkubovaných firem byly základním zdrojem pro identifikaci a oslovování 

jednotlivých účastníků výzkumu. 

Jak již bylo zmíněno, účastníci primárního výzkumu byli rozděleni na tři hlavní skupiny, 

kopírující výzkumné otázky definované na základě cílů disertační práce. 

 

                                                           
23 Katalog Společnosti vědeckotechnických parků obsahuje nejen informace o certifikovaných podnikatelských 

inkubátorech (včetně kontaktu na ředitele inkubátoru), ale zároveň i vypisuje inkubované firmy v jednotlivých 

podnikatelských inkubátorech. 
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Výzkumná otázka č. 1 

Aby bylo možné zodpovědět první výzkumnou otázku, tedy jaké jsou vnímané výhody a 

nevýhody role primárního investora, museli cíloví účastníci výzkumu formou osobního 

dotazování splňovat následující kritéria: 

 Podnikatelský inkubátor byl certifikován Společnosti vědeckotechnických parků a byl 

zařazen do jejich katalogu. 

 Respondent byl na manažerské pozici vybraného podnikatelského inkubátoru. 

Základní soubor se tedy skládal ze všech certifikovaných podnikatelských inkubátorů, kterých 

v době průběhu výzkumu bylo celkem 42. Z tohoto základního souboru byl pomocí metody 

záměrného výběru24 identifikován výběrový soubor. Výběrový soubor byl definován tak, 

aby byly mezi účastníky reprezentovány jak podnikatelské inkubátory vystupující 

v investičním procesu jako primární investoři tak i ty, které v roli primárních investorů 

nevystupují. Ve výsledku bylo osloveno 15 podnikatelských inkubátorů (tj. 35 % základního 

souboru) a s osobním dotazováním souhlasilo 7 z nich. Z tohoto počtu byly 4 podnikatelské 

inkubátory, které mají zkušenosti s rolí primárního investora v investičním procesu, a 3 

podnikatelské inkubátory, které v této roli nevystupují (a nikdy nevystupovaly). 

Výzkumná otázka č. 2 

Pro zodpovězení druhé výzkumné otázky – tj. využití FMEA metodiky při identifikaci 

a řízení investičních rizik byl základní soubor účastníků výzkumu omezen na specialisty 

(konzultanty) a manažery podnikatelských inkubátorů, kteří jsou v osobním styku 

s inkubovanými firmami. Vybraní specialisté (konzultanti) z podnikatelských inkubátorů byli 

zvoleni metodou prostého náhodného výběru25. 

Elektronický dotazník byl odeslán 30 konzultantům a manažerům v podnikatelských 

inkubátorech. Bohužel na něj kvůli časové náročnosti, které vyplnění FMEA vyžaduje, 

odpovědělo pouze 10 (tedy míra návratnosti dotazníku byla 30 %). Tento počet respondentů 

byl pro správnou simulaci využití FMEA metody v praxi shledán jako dostatečný.  

                                                           
24  Metoda záměrného výběru je definována jako způsob, kdy je účastník výzkumu vybírán systematicky 

výzkumníkem, a tedy každý z prvků základního souboru nemá stejnou možnost, tj. pravděpodobnost, stát se 

součástí výběrového souboru (Reichel, 2009). 
25 Prostý náhodný výběr je metoda, kdy každý prvek, každá jednotka základního souboru mají stejnou šanci, 

stejnou pravděpodobnost stát se prvkem výběrového souboru (Reichel, 2009). 
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Jak je popsáno v Tabulce 12, 80 % respondentů pracovalo na konzultantských pozicích 

v podnikatelských inkubátorech, zatímco 20 % pracovalo na manažerských pozicích. 

Tabulka 12 - Struktura účastníků druhé fáze výzkumu 

Pozice respondenta 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Kumulativní četnost 

Absolutní Relativní 

Konzultantská pozice 8 0,8 8 0,8 

Manažerská pozice 2 0,2 10 1 

Celkem 10 1 10 1 

Zdroj: Autor 

Výzkumná otázka č. 3 

Třetí výzkumná otázka se zabývá pohledem inkubovaných firem na problematiku 

investičního procesu v podnikatelských inkubátorech. Cílem výzkumu pro zodpovězení třetí 

výzkumné otázky bylo zjistit, zda inkubované firmy vnímají podnikatelský inkubátor jako 

investičního partnera. Proto byl základní soubor účastníků primárního výzkumu omezen na 

firmy inkubované v podnikatelských inkubátorech (opět dle katalogu Společnosti 

vědeckotechnických parků). Výběrový soubor byl ze základního souboru vytvořen metodou 

prostého náhodného výběru. 

Jak je uvedeno v Tabulce 13, bylo celkem osloveno 319 inkubovaných firem, a to pomocí 

personalizovaného emailu (na úrovni oslovení), z tohoto počtu se 29 vrátilo jako 

nedoručitelné a 55 respondentů vyplnilo dotazník – tj. míra návratnosti dotazníku je 17,2 %. 

Nicméně 4 vyplněné dotazníky bylo nutné vyjmout z výzkumu, protože respondent buď nebyl 

v manažerské pozici, nebo firma nebyla inkubovaná v podnikatelském inkubátoru26. Někteří 

oslovení respondenti reagovali negativně z důvodu zaneprázdněnosti, případně že nechtějí 

odpovídat (ať už z důvodů časových, nebo osobních).  

Podnikatelské inkubátory, ze kterých byly osloveny inkubované firmy, jsou uvedeny v Příloze 

H. Emaily s odkazem na elektronické dotazníky byly odeslány na emailové kontakty, které 

byly uvedeny buď v katalogu Společnosti vědeckotechnických parků, nebo přímo na 

stránkách inkubované firmy. Kontrola, zda byl dotazník vyplněn odpovědnou osobou (tj. 

osobou na manažerské úrovni), byla zabezpečena pomocí kontrolní otázky v dotazníku. 

  

                                                           
26 Respondent uvedl v komentáři, že v podnikatelském inkubátoru je inkubovaná pouze dceřiná firma, a tedy že 

jeho odpovědi nemohou být relevantní. 
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Tabulka 13 - Návratnost dotazníkového šetření 

Celkový počet rozeslaných dotazníků 319 

Počet nedoručitelných dotazníků 29 

Počet doručených dotazníků 290 

Počet navrácených dotazníků 55 

Počet vyřazených dotazníků 4 

Počet použitých dotazníků 51 

Míra návratnosti dotazníkového šetření 17,24 % 

Zdroj: Autor 

Respondenty, kteří odevzdali vyplněné dotazníky, je možné rozdělit dle identifikačních 

kritérií pro lepší představu o složení výběrového souboru. Prvním identifikačním kritériem 

byla velikost podniku, ve kterém respondent pracuje na manažerské pozici. Jelikož tato 

kategoriální otázka nebyla povinná, z 51 navrácených dotazníků bylo vyplněno pouze 36 

odpovědí. Jak je patrné z Obrázku 15, 22 respondentů (61 %) pocházelo z mikropodniku (tedy 

do 10 zaměstnanců), 12 respondentů (33 %) pocházelo z malých podniků (tedy podniků 

s počtem zaměstnanců větším, nebo rovným 10 a menším než 50) a 2 respondenti (6 %) 

poházeli ze středních podniků27. 

 

Obrázek 15 - Zastoupení podnikatelských subjektů ve výzkumu v členění dle velikosti 

podniku 

Zdroj: Autor  

                                                           
27 Rozdělení do jednotlivých skupin dle velikosti bylo provedeno na základě metodiky Czech Investu, kdy pro 

simplifikaci byla použita data o počtu zaměstnanců a byla vynechána kritéria ročního obratu a roční bilanční 

sumy, na které v dotazníku nebyla vytvořena otázka (CzechInvest, 2017c). 

61%

33%

6%

Velikost podniku

Mikropodník Malý podnik Střední podnik



62 
 

Dalším identifikačním kritériem byla výše dosaženého vzdělání. Stejně jako u předešlého 

kritéria nebyla otázka v dotazníku vztahující se k této informaci povinná. Proto z celkového 

počtu 51 odevzdaných dotazníků byla tato otázka vyplněna 41 respondenty. Jak je patrné 

z Tabulky 14, drtivá většina (95 %) respondentů má vysokoškolské vzdělání. Jen velmi málo 

respondentů (5 %) má střední školu s maturitou jako nejvyšší dosažené vzdělání. Žádný 

z respondentů neoznačil možnost „základní“ nebo „střední bez maturity / vyučen“ jako 

nejvyšší dosažené vzdělání. Tento fakt není příliš překvapivý, protože základní soubor byl 

omezen na manažerské pozice inkubovaných firem, kde tento druh nejvýše dosaženého 

vzdělání je spíše výjimkou.  

Tabulka 14- Zastoupení podnikatelských subjektů ve výzkumu v členění dle výše 

dosaženého vzdělání 

Výše dosaženého vzdělání 
Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Střední s maturitou 2 0,048 

Vysokoškolské 39 0,951 

Celkem 41 1 

Zdroj: Autor  

Posledním identifikačním kritériem elektronického dotazníku bylo odvětví firmy28, ve kterém 

respondent pracuje. Z 51 odevzdaných dotazníků bylo vyplněno odvětví podniku, ve kterém 

respondent pracuje, v 41 případech. Na Obrázku 16 je znázorněno rozdělení podnikatelských 

subjektů dle odvětví podnikání, kdy s největším zastoupením vévodí „profesní, vědecké, 

technické, administrativní a podpůrné činnosti“ s 32 %. Další odvětví, která jsou hojně 

zastoupena, jsou „informační a komunikační činnosti“ s 27 % a „ostatní činnosti“ s 24 %.  

                                                           
28  Klasifikace odvětví, respektive možnosti, které mohl respondent vybrat, byla definována dle metodiky 

Českého statistického úřadu - Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).  
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Obrázek 16 - Zastoupení podnikatelských subjektů ve výzkumu v členění dle odvětví 

podnikání 

Zdroj: Autor  

Pilotní výzkum elektronického dotazníku 

Jelikož byl elektronický dotazník, který byl vytvořen pro zodpovězení třetí výzkumné otázky, 

odeslán velkému počtu respondentů, kteří mohou mít různé úrovně znalostí a zaměření, bylo 

nutné zařadit prvotní pilotní výzkum29. Cílem tohoto pilotního výzkumu bylo ověření, zda 

jsou všechny otázky dostatečně srozumitelné. Dalším cílem bylo změření potřebného času pro 

vyplnění dotazníku a ověření, zda není tento čas pro respondenty příliš dlouhý.  

Testování dotazníku bylo rozděleno do čtyř základních fází30. Při testování dotazníku byla 

první fáze provedena s kolegy a odbornou veřejností, kdy byly především upraveny způsoby 

náběru dat (Likertova škála) a formální nedostatky dotazníku (například etické zásady 

zpracování dotazníku). Druhá fáze testování proběhla ve formě rozhovorů s vybranými 

respondenty z řad potencionálního základního vzorku. Zpětná vazba byla především 

ke srozumitelnosti a názvosloví (odborným termínům) použitému v jednotlivých otázkách. 

Třetí fáze – malá pilotní studie – byla provedena již v produkčním prostředí a respondenti 

vyplňovali reálný elektronický dotazník na internetu. Po skončení dotazníku vyplnili 

respondenti formulář se zpětnou vazbou na vyplněný elektronický dotazník. Kromě 

                                                           
29  Leeuw (2008) ostatně argumentuje, že dotazník nelze vytvářet tzv. „od stolu“, obecně se doporučuje 

jakoukoliv cestou ověřit, že respondent opravdu otázky obsažené v dotazníku chápe tak, jak byly položeny. 
30 Stejně jako doporučuje Dilman (2007), který doporučuje fáze pilotního výzkumu rozdělit na 1. Posouzení 

dotazníku od kolegů a analytiků, 2. Rozhovory s vybranými respondenty nad dotazníkem k získání kognitivní 

a motivační kvality dotazníku, 3. Malou pilotní studii a 4. Finální kontrolu. 
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samotného dotazníku byla pomocí malé pilotní studie zkoumána technická připravenost řešení 

pro sběr odpovědí respondentů31. Plné znění formuláře pro zpětnou vazbu na elektronický 

dotazník lze nalézt v Příloze I. 

Na základě zpětné vazby bylo upraveno znění otázek, které respondenti označili za málo 

srozumitelné (jednalo se především o otázky vztahující se k investiční problematice). Délku 

elektronického dotazníku nebylo nutné upravovat, jelikož ji respondenti označili jako 

vyhovující.  

  

                                                           
31 Zde se projevily technické nedostatky ze strany vlastního vývoje elektronického dotazníku. Především se 

jednalo o chybné kódování jazyka mezi náběrovým formulářem a databází. Dále pak chybějící nástroj pro 

efektivní export výsledků výzkumu. Tyto důvody byly základem rozhodnutí využít sice výrazně dražší webové 

řešení (na www.surveymonkey.com), nicméně se zásadně větším komfortem použití. 
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3. PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR V ROLI PRIMÁRNÍHO 

INVESTORA – VÝSLEDKY VÝZKUMU 

Pro naplnění cílů disertační práce a zodpovězení všech výzkumných otázek byly využity 

různé metody sběru primárních dat, které byly popsány v předešlé kapitole. Stejně tak 

výsledky tohoto primárního výzkumu jsou rozděleny do tří částí, které odpovídají jednotlivým 

výzkumným otázkám, respektive jednotlivým cílům disertační práce. Cílem této kapitoly je 

zodpovědět dané výzkumné otázky a zároveň naplnit cíle disertační práce.  

Výzkumná otázka č. 1  

Východisko disertační práce – tedy podnikatelský inkubátor v roli primárního investora - je 

znázorněno na Obrázku 17. Jak je patrné z diagramu investičního procesu (označeno 

červeně), podnikatelské inkubátory rozšířily svoji roli katalyzátoru o roli primárního 

investora. Na základě tohoto východiska bylo provedeno osobní dotazování formou 

polostrukturovaného rozhovoru s manažery podnikatelských inkubátorů (viz podrobně 

o použitých metodách v předešlé kapitole).  

Cílem bylo zjistit, zda mají podnikatelské inkubátory s rolí primárního investora zkušenosti 

(a aktivně je využívají), nebo ne. V případě, že podnikatelské inkubátory mají s rolí 

primárního investora zkušenosti, bylo zjišťováno, jaké vnímané výhody a nevýhody z nich 

vyplývají a jak celý investiční proces z jejich pohledu funguje. V případě, že podnikatelské 

inkubátory s rolí primárního investora zkušenosti nemají, bylo primárně zjišťováno, proč 

tomu tak je. 
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Obrázek 17 - Struktura venture kapitálového trhu obohacená o roli podnikatelského 

inkubátoru 

Zdroj: Autor  

Při rozhovorech s podnikatelskými inkubátory, které mají zkušenosti s rolí primárního 

investora, byly identifikovány dva způsoby časování provedené investice. V prvním případě 

se jedná o realizování investice před, nebo v momentu začátku inkubace firmy 

v podnikatelském inkubátoru. Tímto způsobem investovala většina oslovených 

podnikatelských inkubátorů – Wayra, StartupYard, Bolt. Zatímco druhý způsob – tedy 

investování do inkubované firmy v průběhu, nebo až po skončení inkubačního programu - 

praktikovali pouze v podnikatelském inkubátoru JIC.   
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Pokud podnikatelský inkubátor investuje do firem před začátkem inkubačního programu, je 

vystaven vyššímu riziku špatné investice, a to kvůli nedostatečné znalosti firmy a jejího 

managementu. Tato situace byla někdy investovanou firmou zneužívána a stávalo se, že 

majitelé (management) firmy využili získané (investované) prostředky pro své vlastní 

potřeby32. Aby tomuto riziku alespoň částečně mohl investor zabránit, uvedl respondent praxi, 

kdy se investovaná částka vyplácí ve vlnách tak, jak jsou splněny dané milníky33. 

Dalším výsledkem osobních rozhovorů s managementem podnikatelských inkubátorů, které 

mají zkušenost s rolí primárního investora, bylo identifikování nejčastější pozice 

podnikatelských inkubátorů ve vztahu k fázi vývoje investované firmy. Jak je patrné 

z Obrázku 18, tak podnikatelské inkubátory, které vystupují v roli primárního investora, 

nejčastěji investují do firem, které se nacházejí ve fázi vývoje seed nebo startup. Dle odpovědí 

respondentů do pozdějších fází podnikatelský inkubátor často neinvestuje, což je dáno 

především zaměřením podnikatelského inkubátoru na firmy v rané fázi vývoje. 

 

Obrázek 18 - Pozice podnikatelského inkubátoru v roli investora ve vztahu k fázi vývoje 

firmy 

Zdroj: Autor  

                                                           
32 Jako příklad byla uváděna drahá auta, dovolené nebo nákladný životní styl. 
33 Tedy část finančních prostředků získá investovaná firma ihned po uzavření smlouvy, nicméně další vlny 

finančních prostředků jsou vázány na dané ukazatele, jako je počet zákazníků, obrat aj. 
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V rámci další analýzy výsledků z řízených rozhovorů uvedli všichni respondenti, že pokud je 

podnikatelský inkubátor v roli primárního investora, obsazuje i roli manažerské společnosti 

(tj. role řídící sběr kandidátů, realizaci investice, řízení investice a provedení desinvestice). 

Vzniká tedy nová, agregovaná role obsahující jak roli katalyzátoru primárního investora, tak 

manažerské společnosti. Pro tento účel bylo upraveno schéma struktury venture kapitálového 

trhu od Dvořáka tak, aby realisticky odráželo tuto specifickou situaci. Celé upravené schéma 

je zobrazeno na Obrázku 19. Je tedy možné konstatovat, že oproti původnímu východisku 

disertační práce, je nutné rozšířit roli podnikatelského inkubátoru i o roli manažerské 

společnosti – v obrázku označeno červeně.    

 

Obrázek 19 - Upravená struktura venture kapitálového trhu - Dvořák 

Zdroj: Autor, upraveno dle Dvořáka (1998)  
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Podobným způsobem, jako byla upravena struktura venture kapitálového trhu dle Dvořáka na 

základě odpovědí respondentů, byla upravena struktura i venture kapitálového trhu dle 

Režňákové. Upravená struktura venture kapitálového fondu dle Režňákové se od svého 

teoretického základu liší opět nejen novou rolí podnikatelského inkubátoru jako primárního 

investora, ale zároveň i rolí manažerské společnosti – jak je zobrazeno na Obrázku 20. 

Na tomto schématu lze velmi exaktně ukázat příklad investování do inkubované firmy formou 

případové studie od jednoho z respondentů – podnikatelského inkubátoru JIC. Management 

podnikatelského inkubátoru JIC investoval do jedné ze svých inkubovaných firem, ale jelikož 

neměl dostatek prostředků a zároveň chtěl diversifikovat riziko, rozhodl se podmínit investici 

do inkubované firmy získáním prostředků od ostatních investorů pomocí crowdfundingového 

investičního nástroje Fundlift.cz. Nakonec byla potřebná částka od investorů získána a celá 

investice do inkubované firmy mohla být provedena. Nicméně celý investiční proces byl 

zorganizován podnikatelským inkubátorem, a tedy i v tomto případě vystupoval nejen v roli 

jednoho z primárních investorů, ale i v roli manažerské společnosti.  
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Obrázek 20 - Upravená struktura venture kapitálového trhu - Režňáková 

Zdroj: Autor, upraveno dle Dvořáka (1998)  

Kromě dopadu na strukturu venture kapitálového trhu má podnikatelský inkubátor v roli 

primárního investora dopad i na samotný investiční proces. Na Obrázku 21 jsou označeny 

kroky investičního procesu, které se ve sledovaném případě liší od teoretického východiska.  
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Obrázek 21 - Pozice podnikatelského inkubátoru v roli investora ve vztahu k fázi vývoje 

firmy 

Zdroj: Autor  

V kroku filtrování investičních příležitostí je situace podobná s analyzovanou teorií34, tedy že 

při rozhodování o výběru kandidátů pro investici hraje největší roli tým (management) 

investované firmy. Důvodem je velmi častý důraz na nutnost flexibility managementu 

podniku v průběhu inkubace – a to jak v produktové, tak personální či finanční oblasti. Tento 

pivoting je nezbytný pro přežití mladé firmy a vyžaduje určité kvality na straně managementu 

podniku. Počet lidí v managementu podniku je také důležitým faktorem – respondenti uvedli, 

že firma skládající se z jednoho majitele má výrazně vyšší riziko selhání, než je tomu 

u vícečlenného týmu. 

Dalšími faktory, které jsou dle respondentů významnou součástí rozhodovacího procesu, jsou: 

 vlastněná (používaná) technologie, 

 atraktivita trhu, 

 produkt, 

 synergie s byznysem investora. 

                                                           
34 McClure sice neuvádí používanou technologii a synergii s byznysem investora, nicméně jak respondenti, tak 

autor uvádějí jako nejdůležitější část due dilligence management podniku.  
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Alokace investic je dalším krokem investičního procesu. V tomto kroku probíhají příprava 

a podpisy smluv. Zde respondenti uvádějí, že podmínky pro investici jsou většinou přesně 

dané a liší se jen u velmi perspektivních projektů. Na základě zkušeností, které byly získány 

v průběhu let provozu podnikatelského inkubátoru, uvádějí respondenti, že přešli od modelu, 

kdy investované firmě předali celou investici na začátku, na model, kdy polovinu investice 

firma dostane ihned a druhou po splnění pevně daných cílů a milníků. Investice se pohybují 

v řádech desetitisíců EUR (respondenti nejvíce uváděli částku 40 000 EUR). 

Poslední identifikovaný krok obsahující výrazná specifika oproti teoretickému východisku 

(a tedy tradičním investorům) je monitorování investic. Zde se na základě výsledků výrazně 

projevuje výhoda podnikatelského inkubátoru, respektive intenzivní práce s inkubovanými 

firmami. V rámci tohoto kroku byla identifikována i nevýhoda, kdy u inkubátorů, které byly 

ve vlastnictví veřejných institucí (například kraj, město), musel podnikatelský inkubátor čelit 

obtížnému rozhodovacímu procesu pro schválení alokování investice. Tento nešvar oslovené 

podnikatelské inkubátory řešily tím, že byla pro potřebu investic vytvořena separátní 

organizace disponující nezávislým kapitálovým fondem, a tak bylo investiční rozhodování 

omezeno na úzkou skupinu vedení této separátní organizace. 

Na základě odpovědí respondentů má podnikatelský inkubátor v průběhu monitorování 

investice výrazně větší možnosti monitorování potencionálních rizik v průběhu investice, než 

u jiných typů investorů (jako jsou venture kapitálové fondy, nebo banky). U klasických 

investorů často chybí dostatečná alokace zdrojů – jak finančních tak lidských - pro důkladné 

monitorování investic.  

Na základě výsledků osobních rozhovorů byly identifikovány následující nástroje, pomocí 

nichž dochází k monitorování investované firmy (a jejích rizik): 

• pravidelné schůzky s koordinátorem programu (obvykle na 14denní bázi), 

• zpětná vazba od mentorů, 

• přesně definované krátkodobé ukazatele a cíle (a jak je firma plní). 

Výsledkem je velmi rychlá a efektivní identifikace a řešení krizových situací, a tedy i ochrana 

investic. Na základě vývoje průběhu investice může dojít k domluvě mezi podnikatelským 

inkubátorem a investovanou firmou o dalších kolech investování. 
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Úzký vztah mezi podnikatelským inkubátorem a inkubovanou (a investovanou) firmou 

výrazně zvyšuje možnosti identifikace a včasné reakce na rizikové faktory. Na 

základě diskuzí s respondenty byla v rámci disertační práce navržena (a otestována) upravená 

metoda FMEA pro identifikaci potencionálních rizik v průběhu investičního procesu. Využití 

upravené FMEA metody (obzvláště pokud je využívána více experty) není jednoduché 

a věnuje se jí celá výzkumná otázka. 

Kromě osobních rozhovorů se zástupci podnikatelských inkubátorů, které mají zkušenost 

s rolí primárního investora, byly také provedeny osobní rozhovory s týmy podnikatelských 

inkubátorů, které tyto zkušenosti nemají. Primárním cílem bylo zjistit, jaké jsou vnímané 

důvody, proč daný podnikatelský inkubátor nechce vystupovat v roli primárního investora. 

Celkem byly provedeny osobní rozhovory s třemi podnikatelskými inkubátory. Na základě 

odpovědí respondentů jsou jednotlivé důvody, které stojí za rozhodnutím nevystupovat v roli 

primárních investorů, znázorněny v Obrázku 22.  

 

Obrázek 22 - Důvody, proč podnikatelský inkubátor nevystupuje v roli primárního investora 

Zdroj: Autor  

Nejčastějším uváděným důvodem, proč respondenti nechtějí vystupovat v roli primárního 

investora, je nízká poptávka ze strany inkubovaných firem. Respondenti uvádějí, že 

představitelé inkubovaných firem neradi přenechávají část své firmy cizím subjektům a raději 

poptávají rodinu či přátele, aby získali finanční prostředky. Toto částečně potvrzuje 

i provedený výzkum mezi inkubovanými firmami, který ukazuje, že firmy jsou neochotné 

vzdávat se dílu vlivu na svoji firmu výměnou za peněžní prostředky. Na druhou stranu záleží 
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na inkubátoru, jaké firmy do svého inkubačního programu přiláká – například podnikatelský 

inkubátor JIC investující do některých svých inkubovaných firem v rozhovoru uvedl, že 

potencionální firma žádající o inkubaci se již tím, že se přihlásí do inkubačního programu, 

musí vzdát části své firmy ve prospěch podnikatelského inkubátoru. Potom lze předpokládat, 

že tyto firmy jsou více konformní s představou, že se vzdají dalšího podílu ve firmě za získání 

dodatečných finančních prostředků. 

Druhým nejčastějším důvodem proti roli primárního investora respondenti uváděli složité 

schvalování s vlastníkem. Jelikož u těchto podnikatelských inkubátorů je vlastníkem 

město/kraj, leží příčina těchto odpovědí v složitém byrokratickém procesu strategického 

rozhodování. Zde lze využít opět zkušenost z podnikatelského inkubátoru JIC, který ač je také 

vlastněn městem a krajem, tak se podařilo pro investice do inkubovaných firem vytvořit 

separátní společnost (JIC Ventures), která samostatně spravuje vlastní rozpočet na investice, 

a tím se velká část byrokratických překážek odbourává. Je evidentní, že toto řešení je možné 

pouze za příznivého politického prostředí  ze strany vlastníka podnikatelského inkubátoru – 

což je mimo jiné respondenty dalším uváděným důvodem.  

Neochota vlastníka podnikatelského inkubátoru je ze své podstaty zásadní překážkou 

v zavádění investičního procesu do podnikatelského inkubátoru. Ostatní uváděné důvody jsou 

při dobré vůli podnikatelského inkubátoru překonatelné, nicméně pokud vlastník 

podnikatelského inkubátoru odmítne zavést roli primárního investora v podnikatelském 

inkubátoru, je to překážka téměř nepřekonatelná. A jelikož většina podnikatelských 

inkubátorů je vlastněna městem či krajem (či oběma), může toto rozhodnutí nabývat 

i politických rozměrů. Jeden z respondentů navíc uvedl své obavy o stav budoucí, které se 

opírají o nový zákon o rozpočtové odpovědnosti35, který má platit od příštího roku (2018) 

a který může zapříčinit ještě větší neochotu ze stran měst a kraje uvolňovat veřejné prostředky 

na podobné aktivity. 

Posledním důvodem, který respondenti uváděli, byla mála šíře (diversifikace), se kterou 

mohou podnikatelské inkubátory investovat do inkubovaných firem. Argumentem byl fakt, že 

podnikatelský inkubátor by nedokázal získat dostatečně velký finanční obnos, aby mohl 

investovat do dostatečného počtu inkubovaných firem, aby efektivně rozložil (diversifikoval) 

riziko. Tento důvod je opět velmi validní (tedy pokud daný podnikatelský inkubátor není 

                                                           
35 Navrhovaný zákon by umožňoval obcím zadlužení pouze do výše 60 % jejich příjmů a v ohrožení je mnoho 

obcí, které tuto podmínku nesplňují a hrozí jim sankce (Říha, 2017). 
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založen obří korporací, jako byla například Wayra, Alza Ventures či Bolt). V případě méně 

zámožných vlastníků lze opět využít best practise podnikatelského inkubátoru JIC, který, aby 

mohl lépe (a efektivněji) rozložit svěřený fond, sdílel investice do inkubovaných firem 

s dalšími investory. Tito investoři nemusí být z tradičních kruhů36 a podnikatelský inkubátor 

JIC pro sdílení investice (a rizika) využil možnosti crowdfundingové stránky Fundlift.cz, kdy 

se investice realizovala ve spolupráci s mnoha malými investory. 

Souhrnem lze říci, že pokud podnikatelský inkubátor vystupuje v roli primárního investora, 

přebírá také roli manažerské společnosti. Dále podnikatelské inkubátory, které mají 

zkušenosti s rolí primárního investora identifikovaly jako primární výhodu to, že v průběhu 

investice má podnikatelský inkubátor velmi blízký (až osobní) vztah s inkubovanou firmou, a 

tedy výrazně větší možnosti ve vztahu k monitorování investice. Jedná se především o 

pravidelné schůzky s koordinátorem programu (obvykle na 14denní bázi), zpětná vazba od 

mentorů a řízení a kontrola ukazatelů, které firma musí plnit. Tyto možnosti jsou pro 

podnikatelský inkubátor jako investora mocným pomocníkem při identifikaci a řízení rizik, 

které se tradičním investorům nedostává. Jako nevýhody je především vnímáno složité 

schvalovací řízení investic (především u podnikatelských inkubátorů, kde je vlastníkem 

město, kraj nebo univerzita) a limitovaná šíře investičního portfolia z důvodu omezené 

velikosti dostupných finančních prostředků pro investování. 

Výzkumná otázka č. 2 

Předchozí kapitola se věnovala kvalitativnímu výzkumu pomocí osobních rozhovorů 

s podnikatelskými inkubátory za účelem identifikace dopadů, výhod a nevýhod 

podnikatelského inkubátoru v roli primárního investora. Jedním z výsledků bylo 

identifikování zásadních výhod podnikatelského inkubátoru v investičním procesu v oblasti 

identifikace a řízení investičních rizik díky velmi úzké spolupráci mezi podnikatelským 

inkubátorem a investovanou firmou.  

Na základě rozhovorů s respondenty byla navržena rozšířená metoda FMEA jakožto vhodný 

nástroj pro identifikaci potencionálních rizik v rámci investičního procesu. Oproti klasické 

FMEA metodě je v disertační práci navržena rozšířená varianta, kde jsou pro výpočet míry 

rizika (RPN) použity standardní parametry závažnost (Sv), očekávaný výskyt (Lk) 

                                                           
36 Dokonce respondenti (podnikatelské inkubátory JIC a StartupYard) uváděli negativní zkušenosti s tradičním 

investorem – bankou, která byla vůči společným investicím do začínajících firem kvůli vysokému riziku 

odmítavá. 



76 
 

a odhalitelnost (Dt) je rozšířena o parametr míra ovlivnitelnosti mentorem (Me) vzhledem 

k tomu, že mentor může pozitivně ovlivnit míru rizika jednotlivých faktorů.  

Prvním krokem ke zjištění míry rizika byla identifikace rizikových faktorů, kterým začínající 

technologické firmy musí čelit. Jelikož tato disertační práce je zaměřena na vyhodnocení 

výstupů klasické a upravené FMEA metody, byly použity již existující rizikové faktory ze 

studie provedené Wangem (2016), kde autor identifikoval 20 jednotlivých rizikových faktorů. 

V rámci primárního výzkumu oslovení experti z řad konzultantů a managementu 

podnikatelského inkubátoru vyplňovali připravené SAFMEA-E 37  formuláře. Cílem bylo 

získání míry rizika pro jednotlivé rizikové faktory pomocí čtyř sledovaných parametrů (tj. 

závažnost, očekávaný výskyt, odhalitelnost a míra ovlivnitelnosti mentorem). Jak je popsáno 

v metodické části disertační práce, byl formulář odeslán 30 konzultantům a manažerům 

podnikatelských inkubátorů, kdy se navrátilo pouze 10 vyplněných SAFMEA-E formulářů 

(míra návratnosti tedy byla 33 %).  

Výsledky z vyplněných formulářů jsou zobrazeny v Tabulce 15, kde je míra rizika RPN 

reprezentována dvěma indexy 𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗
𝐸 pro tradiční SAFMEA metodu a 𝑚𝑅𝑃𝑁𝑗

𝐸𝑋 pro rozšířenou 

(tedy zohledňující míru vlivu mentora) SAFMEA metodu38. Ve výsledcích tradiční SAFMEA 

metody jsou Problémy s financováním firmy – cash flow vnímány jako rizikový faktor 

s nejvyšší mírou rizika, následovaný rizikovým faktorem Špatný leadership managementu 

firmy (seřazení rizikových faktorů dle míry rizika je možné najít ve sloupci RankE). Na druhé 

straně jsou Legislativní a regulativní problémy vnímány jako rizikový faktor s nejnižší mírou 

rizika.  

Ve výsledcích rozšířené SAFMEA metody, kdy je do celkové míry rizika započítávána i míra 

ovlivnitelnosti mentorem, dochází ke změně pořadí. Rizikový faktor Problémy mezi partnery 

firmy je vnímán s nejvyšší mírou rizika, a to především velmi nízkou možností mentora tento 

faktor ovlivnit. Dalším rizikovým faktorem v pořadí je Problémy s financováním firmy – cash 

flow, který se stejně jako v tradiční SAFMEA umístil na předních příčkách, nicméně jeho 

pokles na druhou příčku je dán možností mentora tento rizikový faktor ovlivňovat. 

Legislativní a regulativní problémy jsou vnímány stejně jako v předešlé variantě jako rizikový 

                                                           
37 Označení SAFMEA-E, resp. SAFMEA-T dokumentů je použito dle metodiky popsané Tichým (2006) 

v Ovládání rizika. 
38 RPN hodnoty byly vypočítány dle vzorce (9) pro tradiční, respektive (10) pro rozšířenou SAFMEA metodu 

uvedeného v metodické části disertační práce. 
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faktor s nejmenší mírou rizika. Celý žebříček rizikových faktorů v rozšířené SAFME metodě 

seřazený dle míry rizika je zobrazen ve sloupci RankEX. 

Aby bylo porovnání tradiční a rozšířené SAFMEA metody úplné, je důležité prozkoumat,  

které faktory se v pořadí celkové míry rizika posunuly nejvíce. Z Tabulky 15 je patrné, že 

rizikový faktor Problémy s vytvoření správného business plánu se posunul nejvýrazněji – ze 

šesté pozice na čtrnáctou. Druhá nejvýraznější změna byla zaznamenána u rizikového faktoru 

Obtížné získání a udržení zaměstnanců. 

Tabulka 15 - SAFMEA-T tabulka vytvořená na základě SAFMEA-E formulářů 

Risk factor 𝒎𝑹𝑷𝑵𝒋
𝑬 𝒎𝑹𝑷𝑵𝒋

𝑬𝑿 RankE RankEX 

1. Problémy s designem životaschopného 

produktu 237 905 4 7 

2. Problémy se získáním zákazníků 148 591 13 17 

3. Problémy s financováním firmy - kapitál 167 824 11 8 

4. Problémy s financováním firmy - cashflow 346 1870 1 2 

5. Problémy s vytvořením správného týmu 230 1302 5 3 

6. Problémy s vytvořením správného business 

plánu 212 688 7 14 

7. Přehlcenost (příliš věcí k udělání) 123 486 17 18 

8. Problémy se získáním a udržením tržeb 187 1137 9 5 

9. Problémy s vytvořením MVP - 

minimálního prototypu produktu 118 634 18 15 

10. Ztráta focusu a disciplíny 153 719 12 11 

11. Market fit - špatné zacílení poptávky na 

trhu 222 742 6 10 

12. Obtíže s dosažením bodu zvratu 198 983 8 6 

13. Problémy s nedostatečným růstem firmy 145 701 14 12 

14. Problémy s přílišným růstem firmy 128 473 16 19 

15. Špatný leadership managementu firmy 295 1141 2 4 

16. Problémy mezi partnery firmy 281 1949 3 1 

17. Legislativní a regulativní problémy 79 254 20 20 

18. Problémy s propagací produktu 182 699 10 13 

19. Obtížné získání a udržení zaměstnanců 139 818 15 9 

20. Získání potřebné technologie / licencí 86 610 19 16 

Zdroj: Autor 

Další důležitou částí SAFMEA metody je v případě, kdy je počet expertů vyšší než 5, výpočet 

odhadu směrodatné odchylky (dle vzorce (12)) včetně bodového odhadu kvantilu rozdělení 
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veličiny RPN (dle vzorce (13)). Výpočty těchto hodnot jsou zaznamenány v Tabulce 16, kde 

byl pro lepší přehlednost dopočítán i variační koeficient VE, respektive VEX pro rozšířenou 

SAFMEA metodu dle vzorce (6). Jak je patrné z výsledků, je variace hodnot mezi 

jednotlivými experty velmi vysoká a je potřeba s rozdílnými názory pracovat.39 

Pro ověření míry shody mezi hodnoceními byl také použit Kendallův koeficient shody dle 

vzorce (14). Výsledná hodnota se rovnala W = 0,37941, což ukazuje na velmi malou míru 

shody mezi hodnotiteli.  

Tabulka 16 - SAFMEA-T tabulka s porovnáním upravené varianty 

Rizikový faktor 𝒎𝑹𝑷𝑵𝒋
𝑬 𝒔𝑹𝑷𝑵𝒋

𝑬 𝒒𝑹𝑷𝑵𝒋
𝑬 𝒎𝑹𝑷𝑵𝒋

𝑬𝑿 𝒔𝑹𝑷𝑵𝒋
𝑬𝑿 𝒒𝑹𝑷𝑵𝒋

𝑬𝑿 VE VEX 

1. Problémy s designem 

životaschopného produktu 237 129 366 905 448 1353 54 % 49 % 

2. Problémy se získáním 

zákazníků 148 58 206 591 258 849 39 % 44 % 

3. Problémy s financováním 

firmy - kapitál 167 76 243 824 445 1269 46 % 54 % 

4. Problémy s financováním 

firmy - cashflow 346 122 468 1870 1068 2938 35 % 57 % 

5. Problémy s vytvořením 

správného týmu 230 160 390 1302 1026 2328 70 % 79 % 

6. Problémy s vytvořením 

správného business plánu 212 130 342 688 415 1102 61 % 60 % 

7. Přehlcenost (příliš věcí 

k udělání) 123 56 179 486 329 815 45 % 68 % 

8. Problémy se získáním 

a udržením tržeb 187 90 277 1137 690 1827 48 % 61 % 

9. Problémy s vytvořením 

MVP - minimálního 

prototypu produktu 
118 47 164 634 283 917 40 % 45 % 

10. Ztráta focusu a disciplíny 153 98 251 719 416 1135 64 % 58 % 

11. Market fit - špatné 

zacílení poptávky na trhu 222 130 352 742 258 1000 58 % 35 % 

12. Obtíže s dosažením bodu 

zvratu 198 75 273 983 238 1221 38 % 24 % 

13. Problémy s nedostatečným 

růstem firmy 145 36 181 701 217 919 25 % 31 % 

14. Problémy s přílišným 

růstem firmy 128 157 285 473 295 768 
123 

% 
62 % 

15. Špatný leadership 

managementu firmy 295 140 435 1141 577 1718 48 % 51 % 

                                                           
39 Zajímavé je, že SAFMEA metoda byla historicky vytvořena právě z důvodu toho, že nutný předpoklad FMEA 

metody je vzájemný konsenzus mezi experty, kterého, jak je z výsledků evidentní, je těžké dosáhnout. 
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16. Problémy mezi partnery 

firmy 281 104 385 1949 1401 3350 37 % 72 % 

17. Legislativní a regulativní 

problémy 79 35 114 254 88 342 45 % 35 % 

18. Problémy s propagací 

produktu 182 58 240 699 363 1062 32 % 52 % 

19. Obtížné získání a udržení 

zaměstnanců 139 40 178 818 417 1235 29 % 51 % 

20. Získání potřebné 

technologie / licencí 86 42 128 610 352 962 49 % 58 % 

Zdroj: Autor 

Předešlé výsledky ukazovaly míru rizika pouze z pohledu výpočtu celkové míry rizika (tedy 

indexu RPN). Nicméně jelikož je tento index kumulativní, jsou při výpočtu některé zásadní 

informace nenávratně ztraceny. Jako řešení této nevýhody byly představeny rizikové matice 

a rizikové mapy, které dokáží míru rizika zobrazit i v jiném pohledu. 

Tabulka 17, ve které je znázorněna matice rizikových faktorů, je omezena pouze na kontext 

průměrných hodnot parametrů Závažnost (Sv) a Očekávaný výskyt (Lk), parametry 

Odhalitelnost (Dt) a míra Ovlivnitelnosti mentorem (Me) jsou v tomto případě ignorovány. 

Výsledky jsou rozděleny do pozic v tabulce (kde čím je pozice blíže pravému hornímu rohu, 

tím je celkové riziko významnější) a zároveň došlo k rozdělení do barevných skupin 

(rizikových pásem). Výsledky ukazují, že rizikové faktory Problémy se získáním zákazníků, 

Problémy s financováním firmy – kapitál a Problémy s financováním firmy – cashflow jsou 

vnímány s nejvyšší významností. Naopak rizikový faktor Problémy s přílišným růstem firmy 

je vnímán s nejmenší významností. 
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Tabulka 17 - Matice rizikových faktorů  

Očekávaný 

výskyt (Lk) 

Závažnost (Sv) 

0-1,99 2-3,99 4-5,99 6-7,99 8-10 

8-10      

6-7,99   (7); 
(6); (8); (12); 

(15); (19); 
(2); (3); (4); 

4-5,99   (10); (13); 

(1); (5); (9); 

(11); (16); 

(17); (18); 

 

2-3,99   (14); (20);  

0-1,99      

Zdroj: Autor 

Jak je patrné z podstaty rizikové matice, dopad některých parametrů je při tvorbě ignorován. 

Proto byla vytvořena mapa rizikových faktorů40, u které jsou na osách zaneseny průměrné 

hodnoty Závažnosti (Sv) a Očekávaného výskytu (Lk) jednotlivých rizikových faktorů. 

Zanesené hodnoty jsou obohaceny o parametr Odhalitelnosti (Dt), který je reprezentován 

velikostí kruhu a parametr míry Ovlivnitelnosti mentorem (Me), který je naznačen odstínem 

barvy. Aby bylo možné definovat velikost kruhu, byly zjištěny hodnoty min𝑆𝑉𝑗𝑘
𝐸  a max𝑆𝑉𝑗𝑘

𝐸  

a hodnoty mezi nimi byly rozděleny do čtyř velikostí. V případě odstínu barvy byla použita 

stejná metoda pro přiřazení správného odstínu. Celkový výsledek je zobrazen na Obrázku 23. 

Dle vytvořené mapy rizikových faktorů je patrné, že rizikový faktor Problémy s financováním 

firmy – cash flow je vnímán s největším významem. Dalšími významnými faktory jsou 

Problémy se získáním zákazníků a Problémy s financování firmy – kapitál. Ovšem při 

pohledu na velikost kruhu a odstín barvy těchto faktorů, je negativní dopad Odhalitelnosti a 

míry Ovlivnitelnosti mentorem minimální proti rizikovému faktoru Problémy s financováním 

firmy – cash flow. Je tedy zajímavé, že zatímco matice rizikových faktorů přiřazuje těmto 

třem faktorům stejnou významnost, mapa rizik přidává více komplexní pohled. Tyto 

rozšiřující informace mohou mít zásadní dopad na identifikaci a řízení rizik v průběhu 

investičního procesu. 

                                                           
40 Koncept mapy rizikových faktorů byl převzat z publikace Tvorba strategie a strategické plánovaní od Fotra 

(2012) a byl upraven pouze přidáním nové dimenze respektující dodatečný rizikový parametr míry 

ovlivnitelnosti mentorem (Me). 
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Obrázek 23 - Mapa rizikových faktorů 

Zdroj: Autor 

Je zajímavé porovnat výsledky výzkumu s podobnou studií od Wanga (2016). Oba výzkumy 

se zaměřují na stejné respondenty a využívají stejné rizikové faktory. Wang (2016) používá 

pro získání celkové míry rizika pouze pořadové hodnocení rizikových faktorů, tedy 

výsledkem je pouze tabulka rizikových faktorů seřazená dle výše celkové míry rizika – 

v disertační práci je nejblíže tomuto výstupu SAMFEA-T tabulka.  

Na základě výše uvedených výsledků je možné stanovit, že FMEA metoda dokáže v případě 

identifikace investičních rizik nabídnout širokou paletu výstupů, které investor může použít 

pro řízení investičního rizika. Mezi výstupy této metody patří SAFMEA-T tabulka 

prezentující míru rizika jednotlivých faktorů seřazených dle celkové míry rizika RPN. 

Dalšími výstupy jsou matice a mapa rizik, které eliminují omezení SAFMEA-T tabulky a 

přináší nový pohled na míru rizika jednotlivých rizikových faktorů. Navíc díky své variabilitě 

rozšířená FMEA metoda nabízí výstupy, které respektují specifické podmínky 

v podnikatelském inkubátoru. Veškeré výstupy byly prezentovány na základě reálných dat 

primárního výzkumu, a tedy odráží skutečnou situaci. Při porovnání se studií od Wanga, 

poskytuje FMEA metoda výrazně komplexnější soubor výstupů použitelných pro řízení 

investičního rizika.  
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Výzkumná otázka č. 3  

V předchozích kapitolách se disertační práce věnovala tomu, co obnáší role primárního 

investora pro podnikatelský inkubátor a jaké přináší tato role výhody a nevýhody. Tato 

kapitola se zabývá pohledem inkubovaných firem na podnikatelský inkubátor jako na 

investičního partnera. 

Jak bylo popsáno v metodické části disertační práce, bylo rozesláno 319 dotazníků na 

management inkubovaných firem a z 55 navrácených dotazníků bylo použito 51. 

Z vyplněných dotazníků byl prvním důležitým výstupem přehled jednotlivých faktorů 

podnikatelského inkubátoru a jejich váhy. 

Jednotlivé odpovědí respondentů na definované vlastnosti podnikatelského inkubátoru41 jsou 

vypsány (a seřazeny dle celkového průměru) v Tabulce 18. Jak je patrné z výsledků, nejvyšší 

průměrné hodnocení má kvalita služeb v podnikatelském inkubátoru s hodnocením 6,27, 

následovaná sítí kontaktů, které může podnikatelský inkubátor nabídnout (průměrné 

hodnocení 5,9) a cenou pronájmu (5,76). Je zajímavé, že přístup k financování přímo od 

podnikatelského inkubátoru má šestou nejvyšší pozici, a ve srovnání s ostatními investory má 

nejvyšší hodnocení. Nejmenší hodnocení má faktor vzdálenost podnikatelského inkubátoru od 

letiště. Zde je zajímavé srovnání se studií provedenou Zhangem (2004) u inkubovaných firem 

v podnikatelských inkubátorech v USA, kde přístup k letišti byl označen jako nejkritičtější 

faktor42. V porovnání se studií provedenou organizací CSES (2002) a zaměřenou na evropské 

podnikatelské inkubátory je shodný vysoký důraz respondentů na síť kontaktů, které může 

podnikatelský inkubátor nabídnout.  

Tabulka 18 - Matice rizikových faktorů  

Kritické faktory podnikatelských 

inkubátorů 

Hodnocení (1 - nejméně důležité, 7 - nejvíce důležité) 

1 2 3 4 5 6 7 Prázdné Průměr 

Kvalita a množství nabízených služeb 0 1 0 0 7 18 25 0 6,27 

Síť kontaktů zprostředkovaná inkubátorem 1 2 1 4 6 12 25 0 5,90 

Cena nájmu prostoru 0 0 2 6 8 21 14 0 5,76 

                                                           
41 Jednotlivé zkoumané vlastnosti podnikatelského inkubátoru a jejich zařazení do společných skupin je popsáno 

v metodické části disertační práce. 
42 Je nutné zmínit, že studie od Zhanga (2004) byla zaměřena pouze na sedm kritických faktorů, proto je 

v disertační práci pouze zdůrazněna diametrální rozdílnost vnímání jednoho konkrétního faktoru různými 

respondenty. 
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Kvalita jeho vybavení 0 0 3 3 15 18 12 0 5,64 

Image podnikatelského inkubátoru 1 2 0 1 13 26 8 0 5,60 

Možnost získání financí z interního fondu 

inkubátoru 
2 3 1 1 11 22 11 0 5,47 

Přístup k dotacím EU zprostředkovaný 

inkubátorem 
0 4 2 3 11 17 12 2 5,44 

Možnost spolupráce s velkou firmou 0 1 3 9 10 17 11 0 5,41 

Flexibilita prostoru v inkubátoru 1 1 3 7 11 17 11 0 5,37 

Přístup k financím od různých externích 

fondů 
0 3 4 4 15 17 8 0 5,23 

Přístup k financování bank zprostředkovaný 

inkubátorem 
1 2 3 8 10 15 8 4 5,14 

Vzdálenost inkubátoru od mého bydliště 2 1 2 11 18 12 5 0 4,92 

Vzdálenost inkubátoru od dálnice 2 6 11 5 14 7 6 0 4,33 

Dobré vlakové spojení k inkubátoru 3 9 11 9 11 6 1 1 3,76 

Vzdálenost inkubátoru od hlavního města 6 14 10 12 7 2 0 0 3,11 

Vzdálenost inkubátoru od letiště 8 16 14 11 2 0 0 0 2,66 

Zdroj: Autor 

Dalším důležitým výstupem je krabicový graf, který je možné vidět na Obrázku 24. Skupina 

kvalitativních faktorů má menší variabilitu odpovědí, což naznačuje více homogenní názor na 

tuto skupinu faktorů.  
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Obrázek 24 – Krabicový graf jednotlivých faktorů podnikatelských inkubátorů 

Zdroj: Autor 

Krabicový graf je dobrou metodou pro získání přehledové informace z dat získaných od 

respondentů. Nicméně pro hlubší analýzu výsledků je nutné porovnání jednotlivých vlastností 

k neutrální hodnotě odpovědní škály – tedy hodnotě 4.  

Pro ověření, zda je hodnocení jednotlivých vlastností statisticky odlišné od neutrální 

hodnoty 4, byl použit jednovýběrový t-test, jehož testovací kritérium bylo vypočítáno dle 

vzorce (8). 

Výsledky jednovýběrového t-testu jsou znázorněny v Tabulce 19. Z porovnání p hodnot 

(hodnoty ve sloupci p), se zvolenou hladinou významnosti α = 0,05, vyplývá, že kromě 

hodnocení vlastností vzdálenost inkubátoru od dálnice a dobré vlakové spojení k inkubátoru 

jsou všechna ostatní hodnocení vlastností statisticky významně odlišná od neutrální hodnoty 

4, a respondenti tedy vnímají dané vlastnosti jako výrazně důležité, popřípadě výrazně 

nedůležité. Pro rozhodnutí, zda je statisticky významně odlišné hodnocení vlastností 

respondenty vnímáno jako důležité nebo nedůležité, lze použít aritmetický průměr hodnot 
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jednotlivých vlastností z Tabulky 19. Jelikož jsou všechny průměrné hodnoty ohodnocení 

finanční faktorů vyšší než 4, lze tvrdit, že jsou respondenty vnímány jako důležité. Toto 

potvrzuje vyřčenou tezi, že přístup k finančním prostředkům v rámci inkubátoru je pro 

inkubované firmy vnímán jako důležitá vlastnost podnikatelského inkubátoru.  

Tabulka 19 - Výsledky jedno výběrového t-testu 

 

Zdroj: Autor 

Pro ověření, zdali existuje spojitost mezi faktorem přístupu k internímu fondu 

podnikatelského inkubátoru a ostatními faktory, byly vypočítány hodnoty Spearmanova 

korelačního koeficientu (dle vzorce (7)).  Výsledné hodnoty jsou vypsány v Tabulce 20. Za 

statisticky významné můžeme považovat ty koeficienty, jejichž p hodnota je menší než 

zvolená hladina významnosti α = 0,05.  Jak je patrné z výsledků uvedených ve sloupci 

Spearman R, tak nejvyšší závislost je identifikována u finančního faktoru přístup k financím 

od různých externích fondů. Následovaný dalšími dvěma finančními faktory (přístup 

k dotacím EU a přístup k financím banky). Je tedy možné stanovit, že existuje pozitivní 

korelace mezi faktorem přístupu inkubované firmy k vlastnímu fondu podnikatelského 

inkubátoru a dalšími finančními faktory. Dále byl nalezen jeden faktor, u kterého byla 

identifikována negativní závislost, a to u faktoru vzdálenost inkubátoru od dálnice. 
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Tabulka 20 - Tabulka korelačních koeficientů mezi faktorem přístup k finančním 

prostředkům podnikatelského inkubátoru a ostatními faktory 

 

V další části této kapitoly jsou zkoumány odpovědi, ve kterých respondenti vybírali ze 

seznamu preferované partnery pro financování své firmy. Respondenti vybírali partnery na 

třech úrovních, kdy nejpreferovanější partner získal 5 bodů, druhý v pořadí 3 body a třetí 

v pořadí jeden bod. Tyto body byly následně sečteny.  

Jednotlivý počet preferencí přiřazený k jednotlivým finančním partnerům je znázorněn 

v Tabulce 21 a na Obrázku 25. 

Tabulka 21 – Priority přiřazené jednotlivým finančním partnerů 

Finanční partner 
Počet priorit 

Hodnocení 

celkem Preference 

1 

Preference 

2 

Preference 

3 

Korporace / leader v oboru 9 9 3 75 

S nikým 9 5 5 65 

Business angel 4 10 3 53 

Podnikatelský inkubátor 7 2 8 49 

Banka 3 8 2 41 

Venture kapitálový fond 4 4 5 37 

Přátelé 5 0 3 28 

Příbuzní / rodina 0 2 4 10 

Zdroj: Autor 

Na základě výsledků je patrné, že inkubované firmy nejvíce preferují finanční partnerství 

s korporacemi nebo leaderem v oboru, následované evidentní nechutí začínajících firem 
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vytvářet finanční partnerství obecně.  V závěsu jsou na podobné úrovni partneři business 

angels a podnikatelský inkubátor. Na chvostu preferencí je ochota uzavírat finanční 

partnerství s příbuznými a rodinou. 

 

Obrázek 25 - Partneři preferovaní pro společnou investici 

Zdroj: Autor 

V rámci shrnutí lze říci, že přístup inkubovaných firem k finančním prostředkům 

podnikatelského inkubátoru je vnímán inkubovanými firmami jako nadprůměrně důležitý. 

Toto ostatně bylo zjištěno pro všechny finanční vlastnosti podnikatelského inkubátoru, což 

ukazuje, že inkubované firmy vnímají přístup k finančním prostředkům jako důležitý. 

V porovnání s ostatními tradičními investory je podnikatelský inkubátor vnímán ve středu 

žebříčku, kdy jsou vnímány lépe jen korporace / leadeři v oboru a business angels. Toto opět 

ukazuje, že podnikatelské inkubátory jsou vnímány inkubovanými firmami jako investiční 

partneři pozitivně, což je důležitý fakt především v venture kapitálovém světe, kdy je důvěra 

mezi investorem a investovanou firmou velmi důležitá. 

3.1 Přínosy disertační práce 

Praktickým přínosem disertační práce pro praxi jsou definované dopady, výhody a nevýhody 

podnikatelského inkubátoru v roli primárního investora v investičním procesu tak, aby 

podnikatelské inkubátory, které o této roli uvažují, mohly využít tyto informace pro tvorbu 

strategických rozhodnutí.  
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Další praktický přínos disertační práce byl zaměřen na výpočty použité při analýze výstupu 

FMEA metody. Veškeré výpočty byly provedeny v softwarovém programu MS Excel, a to 

především z toho důvodu, že na trhu neexistuje žádný lehce dostupný nástroj, který by 

metodiku SAFMEA dokázal zpracovat. Na základě této skutečnosti byl zveřejněn jeden z 

praktických přínosů této disertační práce, a to vytvoření veřejně dostupného internetového 

nástroje pro zpracování SAFMEA metody pro efektivní řízení a identifikaci rizik. 

V následující části je popsáno softwarové řešení, které bylo vytvořeno na stránkách 

www.SAFMEA.com při kterém byly využity programovací a databázové nástroje HTML, 

CSS, PHP a MySQL. (Gilmore, 2011) 

Na Obrázku 26 je znázorněna hlavní stránka internetové stránky www.SAFMEA.com. Tato 

obrazovka se skládá z jednotlivých rizikových faktorů včetně dopočítaných průměrných 

hodnot sledovaných parametrů a celkové míry rizika RPN (na obrázku pod číslem 1, 3 a 4). 

Stránka dále umožňuje přidat další faktor (na obrázku pod číslem 2) a upravit vlastní 

sledovaný parametr (na obrázku pod číslem 6). Jednotlivé hodnoty parametrů k rizikovému 

faktoru se vkládají přes ikonku tužky (na obrázku pod číslem 5). 

 

Obrázek 26 - Hlavní obrazovka webu SAFMEA.com 

Zdroj: Autor 

http://www.safmea.com/
http://www.safmea.com/
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Pokud uživatel klikne na ikonu tužky za účelem vyplnění hodnot jednotlivých parametrů 

k vybranému rizikovému faktoru, je přesunut na další stránku s detailem rizikového faktoru, 

který je zobrazen na Obrázku 27. Na této stránce uživatel vyplňuje jednotlivé hodnoty 

parametrů (na obrázku pod číslem 1) s možností přidání dalších respondentů (na obrázku pod 

číslem 2). Další funkcionalitou je upravení názvu rizikového faktoru (na obrázku pod číslem 

4). Posledním a důležitým krokem je uložení provedených změn pomocí tlačítka Uložit (na 

obrázku pod číslem 3). Po uložení stránky dochází k přepočítání všech hodnot a uživatel je 

přesměrován opět na úvodní stránku s již aktuálními hodnotami. 

 

Obrázek 27 - Vkládání hodnot rizikového faktoru na webu SAFMEA.com 

Zdroj: Autor 

Pedagogické přínosy jsou vnímány ve využití výsledků disertační práce pro tvorbu publikací a 

skript. Vybrané části práce mohou sloužit jako materiál pro výuku. Disertační práce dále 

může být využita pro zadávání bakalářských a diplomových prací. 

Mezi teoretické přínosy lze zmínit zmapování současné situace podnikatelských inkubátorů a 

jejich rolí v investičním procesu. Dále provedení analýzy dostupné české i zahraniční 

literatury na téma venture kapitálu se zaměřením na investiční proces. 
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4. ZÁVĚR 

Předložená disertační práce byla vytvořena s primárním cílem definovat roli, dopady, výhody 

a nevýhody podnikatelského inkubátoru v roli primárního investora v investičním procesu. 

V první části se disertační práce zabývala teoretickou rešerší dostupných zdrojů. V první 

kapitole byly definovány malé a střední podniky, které jsou na jedné straně cílem venture 

kapitálových investic, a na druhé se účastní inkubačních programů podnikatelských 

inkubátorů. Pro tento účel byla popsána specifika malých a středních podniků a jejich fáze 

vývoje. V prvotní fázi vývoje musí podniky čelit různým překážkám, jako jsou například 

poddimenzované IT systémy, přílišná závislost na jedné osobě či nedostatečné marketingové 

aktivity. Nicméně jedna překážka je pro firmy v počátečních fázích vývoje významně 

kritická, a tou je nedostatek finančních zdrojů (ať už je způsoben podkapitalizací, nebo 

špatnou skladbou finančních zdrojů).  

Jedním z řešení je investice soukromého kapitálu do perspektivních firem v počátečních 

fázích vývoje, která je definována jako venture kapitálové investice. Venture kapitál nabízejí 

různé subjekty, ať jsou to jednotlivci (například business angels), nebo venture kapitálové 

fondy. Všechny subjekty (v roli primárního investora) investují do firem s vidinou výrazného 

zhodnocení investice, ovšem za cenu velmi vysokého rizika. Kromě primárních investorů 

a investovaných firem existují na finančním trhu venture kapitálu i další subjekty. Jsou jimi 

manažerské společnosti (starající se o průběh investice) a katalyzátoři (poskytující podporu 

perspektivním firmám v počátečních fázích vývoje). V investičním procesu vystupují 

podnikatelské inkubátory v roli katalyzátorů, kdy poskytováním podpory firmám 

v počátečních fázích vývoje pomáhají inkubovaným firmám růst do té míry, že mohou být 

zajímavými pro potenciální investory. Kromě role katalyzátorů, vystupují podnikatelské 

inkubátory i v roli primárních investorů. Nicméně tato situace je oproti situaci v USA a 

ostatním státům EU v České republice spíše výjimečná (a pokud nastane, jedná se především 

o podnikatelské inkubátory, které jsou zakládány velkými korporacemi). 

Mimo investiční proces slouží podnikatelské inkubátory jako podpůrné organizace pro firmy 

v počátečních fázích vývoje s primárním cílem růstu konkurenceschopnosti podniku. Podpora 

je realizována za pomoci inkubačního programu (který obsahuje mimo jiné i snížené nájemné 

či manažerskou a administrativní podporu). V České republice je v roce 2017 registrováno 48 

podnikatelských inkubátorů splňujících kritéria Společnosti vědeckotechnických parků. Tyto 

a další podnikatelské inkubátory v EU jsou ve valné většině založeny za podpory veřejných 
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institucí a dotací. Díky tomu i vlastníci těchto podnikatelských inkubátorů jsou z řad měst, 

krajů či státu. 

Disertační práce se zaměřila na rozdílnou situaci podnikatelských inkubátorů v České 

republice, které oproti podnikatelským inkubátorům v USA a ostatním státům EU nevystupují 

v roli primárního investora. Na základě analýzy dostupných teoretických podkladů byl 

definován primárním cíl disertační práce, za účelem identifikovat dopady, výhody a nevýhody 

podnikatelského inkubátoru v roli primárního investora v investičním procesu.  

Vzhledem k malému vzorku podnikatelských inkubátorů, které v České republice vystupují 

v roli primárních investorů, byl proveden kvalitativní výzkum. Aby bylo možné získat 

relevantní výsledky vztahující se k specifické situaci v České republice, byl primární výzkum 

proveden pomocí osobního dotazování ve formě polostrukturovaného rozhovoru 

s managementem podnikatelských inkubátorů Be Bolt, StartupYard, Wayra a JIC, které mají 

zkušenosti s rolí primárního investora. Na základě těchto rozhovorů byly identifikovány 

výhody a nevýhody, které vyplývají z role primárního investora pro podnikatelské inkubátory. 

Zajímavým výstupem bylo zjištění, že podnikatelský inkubátor, který vystupuje v roli 

primárního investora, plní také roli manažerské společnosti, tedy spravuje průběh celé 

investice. Dá se tedy konstatovat, že pokud podnikatelský inkubátor vystupuje v roli 

primárního investora, vzniká nová „super role“, která v sobě obsahuje roli katalyzátora, 

primárního investora a manažerskou společnost. Výsledky ukázaly, že podnikatelský 

inkubátor má oproti tradičním investorům výhody v kroku filtrování investičních příležitostí, 

protože pokud investuje do již inkubované firmy, má kvalitní a objektivní přehled o 

investované firmě. V kroku alokace investic byla naopak identifikována nevýhoda, kdy u 

inkubátorů, které byly ve vlastnictví veřejných institucí (například kraj, město), musel 

podnikatelský inkubátor čelit obtížnému rozhodovacímu procesu pro schválení alokování 

investice. Tento nešvar oslovené podnikatelské inkubátory řešily tím, že byla pro potřebu 

investic vytvořena separátní organizace disponující nezávislým kapitálovým fondem, a 

rozhodování se tedy omezilo pouze na vedení této separátní organizace. V dalším kroku 

investičního procesu – monitorování investice - byla identifikována velmi výrazná výhoda 

podnikatelských inkubátorů vůči tradičním investorům. Jelikož investované firmy jsou 

v průběhu investice také součástí inkubačního programu, existuje velmi blízká spolupráce 

mezi podnikatelským inkubátorem a investovanou (inkubovanou) firmou. Tato spolupráce 

umožňuje větší možnosti monitorování potencionálních rizik v průběhu investice než u jiných 

typů investorů. Jako efektivní nástroje pro monitorování investice byly identifikovány: 
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pravidelné schůzky s koordinátorem programu (obvykle na bázi 14 dní), zpětné vazby od 

mentorů a řízení cílů a ukazatelů investované firmy. Výsledkem je velmi rychlá a efektivní 

identifikace a řešení krizových situací, a tedy i ochrana investice. 

Pro ucelený pohled byly v rámci první fáze výzkumu osloveny i podnikatelské inkubátory, 

které nemají zkušenosti s rolí primárního investora. Primárním cílem bylo identifikovat 

a analyzovat důvody, proč daný podnikatelský inkubátor nechce vystupovat v roli primárního 

investora. Jako primární důvod byla uváděna neochota inkubovaných firem vzdávat se podílu 

na firmě za finanční prostředky – tento důvod bude nicméně ovlivněn i výběrem firem, které 

jsou v podnikatelském inkubátoru inkubované a typem podnikatelského inkubátoru. 

Příkladem může být podnikatelský inkubátor JIC, který do svého inkubačního programu 

přijímá pouze ty firmy, které jsou ochotny vzdát se podílu ve své firmě za účast v inkubačním 

programu.  

Jako další nejčastější důvod odmítání role primárního investora byl uváděn složitý 

byrokratický proces rozhodování o alokaci investice do konkrétní inkubované firmy. 

Podnikatelské inkubátory uváděly, že jejich vlastník (v tomto případě veřejné instituce) není 

schopný efektivního rozhodování o alokaci investice. S tímto problémem lze bojovat tak, jak 

bylo ukázáno již u analýzy investičního procesu na příkladu podnikatelského inkubátoru JIC – 

tedy vytvoření separátní organizace spravující vlastní kapitálový fond. Nicméně toto řešení 

vyžaduje vůli a ochotu jak ze strany managementu podnikatelského inkubátoru, tak především 

ze strany vlastníka podnikatelského inkubátoru. 

Posledním důvodem, který uváděl, proč podnikatelský inkubátor nevystupuje v roli 

primárního investora, bylo malé množství (tedy i diversifikace) investic, které podnikatelský 

inkubátor může realizovat. Tento důvod je dán především malými finančními prostředky, 

kterými může podnikatelský inkubátor disponovat. Jak tomuto problému čelit opět ukázal 

příklad podnikatelského inkubátoru JIC, který, aby mohl lépe (a efektivněji) rozložit svěřený 

fond, sdílel investice do inkubovaných firem s dalšími investory (nejprve neúspěšně s bankou, 

nicméně v dalších kolech úspěšně s malými investory pomocí crowdfundingových stránek 

Fundlift.cz). 

Druhá fáze výzkumu navazuje na identifikovanou výhodu podnikatelských inkubátorů oproti 

tradičním investorům – tj. úzká spolupráce mezi investovanou firmou a podnikatelským 

inkubátorem. Na základě rozhovorů s respondenty byla zvolena metoda Failure Mode and 

Effects Analysis (FMEA), kterou lze využít pro identifikaci a řízení rizik investice. Tradiční 
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metoda FMEA (skládající se ze tří základních parametrů - závažnosti, očekávaného výskytu a 

odhalitelnosti) byla obohacena o čtvrtý parametr (míra ovlivnitelnosti mentorem). Cílem bylo 

ověření možností využití výstupů metody FMEA pro řízení investičních rizik a porovnání 

výstupů tradiční s rozšířenou FMEA metodou. V primárním výzkumu bylo osloveno 10 

respondentů z řad konzultantů a managementu podnikatelských inkubátorů pro vyplnění 

připraveného FMEA formuláře. Výsledky byly následně zpracovány pomocí metody 

Statistical Failure Mode and Effects Analysis (SAFMEA), aby mohla být zohledněna různá 

hodnocení jednotlivých respondentů. Cílem této části výzkumu bylo ověřit možnosti výstupů 

metody FMEA v rámci identifikace investičních rizik na reálných datech. V rámci výstupů 

metody FMEA byla prezentována matice rizikových faktorů a mapa rizikových faktorů. Oba 

tyto výstupy eliminují nevýhody kumulativního indexu RPN tím, že graficky znázorňují 

jednotlivé rizikové parametry. Součástí bylo i porovnání výstupů s velmi podobnou metodou 

od Wanga (2016), který ovšem místo FMEA metody použil preferenční model, kdy 

respondenti vybírali z jejich pohledu tři rizikové faktory s nejvyšší mírou rizika. Při porovnání 

bylo patrné, že FMEA metoda nabízí výrazně větší variabilitu a šíři možností prezentování 

výstupů, než je tomu ve studii od Wanga (2016). 

Dalším důležitým výstupem je internetová stránka www.SAFMEA.com, na které byl 

vytvořen interaktivní FMEA formulář, ve kterém mohou uživatelé využívat toto prostředí pro 

automatický výpočet celkové míry rizika RPN. 

Posledním cílem disertační práce bylo elektronické dotazování na téma vnímání 

podnikatelského inkubátoru v roli primárního investora inkubovanými firmami. Třetí fáze 

výzkumu byla zaměřena na zodpovězení třetí výzkumné otázky derivované z tohoto cíle 

disertační práce. Elektronický dotazník byl rozeslán managementu 319 inkubovaných firem, 

kdy počet použitelných navrácených dotazníků byl 51. V elektronickém dotazníku 

respondenti hodnotili důležitost jednotlivých vlastností podnikatelského inkubátoru. Výsledky 

ukázaly, že kvalitativní a finanční faktory (a především možnost získání financí z interního 

fondu inkubátoru) jsou vnímány jako důležité. Na druhé straně lokační faktory jsou vnímány 

jako méně důležité. Při porovnání se studií s podobným zaměřením na podnikatelské 

inkubátory v USA jsou patrné některé zásadní rozdíly. Jedním z nich je naprosto rozdílné 

vnímání důležitosti vzdálenosti podnikatelského inkubátoru od letiště, kdy v USA je tato 

vlastnost vnímána jako nejdůležitější, v prostředí České republiky je naopak tato vlastnost 

vnímána jako velmi nedůležitá. Ve srovnání se studií podnikatelských inkubátorů v EU, které 

provedla organizace Centre for Strategy & Evaluation Services (2002), jsou sledovány určité 

http://www.safmea.com/
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podobné znaky, a to především důraz inkubovaných firem na networking a celkově na tvorbu 

nových kontaktů poskytovanou podnikatelským inkubátorem. Nicméně je důležité zmínit, že 

ani jedna ze zmiňovaných studií se této tématice nevěnuje příliš detailně, a výsledky jsou tedy 

pouze parciální a mohou být zkreslené. 

Další analýzou bylo ověření, zdali existuje závislost mezi faktorem přístupu k internímu 

fondu podnikatelského inkubátoru a ostatními faktory. Pro tyto účely byl použit Spearmanův 

korelační koeficient. Výsledky ukazují, že nejvyšší závislost mezi faktorem přístupu 

k internímu fondu podnikatelského inkubátoru a ostatními faktory je identifikována 

u finančního faktoru přístup k financím od různých externích fondů, následovaný dalšími 

dvěma finančními faktory (přístup k dotacím EU a přístup k financím banky). Dále byl 

nalezen faktor, u kterého byla identifikována negativní závislost, a to u faktoru vzdálenost 

inkubátoru od dálnice. 

Posledním výstupem disertační práce je analýza vnímání podnikatelského inkubátoru jako 

finančního partnera. Respondenti měli v třetí fázi výzkumu vybírat tři nejpreferovanější 

finanční partnery. Na základě výsledků je patrné, že inkubované firmy nejvíce preferují 

finanční partnerství s korporacemi nebo leaderem v oboru, nicméně podnikatelský inkubátor 

je vnímán velmi pozitivně a zaujímá mezi tradičními investory čtvrtou příčku.  
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Příloha A – Příklad SAFMEA-E a SAFMEA-T dokumentů 

 

 

Zdroj: (Tichý, 2006) 
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Příloha B – Velikost nákladů v podnikatelských inkubátorech – porovnání 

ČR a EU (2011) 

 

 

Zdroj: (European Business & Innovation Centre Network, 2012)  
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Příloha C – Nabídka finančních služeb v podnikatelských inkubátorech 

(2011) 

 

 

Zdroj: (European Business & Innovation Centre Network, 2012) 
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Příloha D – Dotazník pro analýzu rizik pomocí SAFMEA metodiky  
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Příloha E – Průvodní dopis pro dotazník pro analýzu rizik pomocí 

SAFMEA metodiky 

 

Dobrý den pane / paní <Jméno Respondenta>, 

Jmenuji se Petr Čížek a jsem doktorandem na Univerzitě v Pardubicích. Jako téma disertační 

práce jsem si zvolil Využití venture kapitálu v podnikatelských inkubátorech – respektive jaká 

by mohla být role podnikatelského inkubátoru v investičním procesu inkubovaných firem. 

Nyní jsem ve stádiu, kdy sbírám data od pracovníků podnikatelských inkubátorů a investory. 

Proto bych Vás velmi rád požádal, zdali by bylo možné vyplnit krátký dotazník (cca 10 minut 

na vyplnění) pro mentory/konzultanty podnikatelského inkubátoru (nebo jiné osoby kontaktně 

pracující s inkubovanými firmami) ohledně řízení rizika a jak rizikům předcházet (k nalezení 

na tomto linku https://www.surveymonkey.com/r/SP7KP8R) 

Jinak pro více kontextu o mně – v současné chvíli pracuji na plný úvazek jako produktový 

manažer v O2 Česká republika a zároveň studuji doktorské studium. Nicméně akademický 

svět mne natolik uchvátil, že bych se velmi rád po získání PhD vrátil k výuce na vysoké 

škole. Proto bojuji o každou volnou chvíli na dokončení své práce a cením si veškeré pomoci, 

které se mi dostane. V disertační práci se snažím popsat dopady situace, kdy podnikatelský 

inkubátor vystupuje v roli primárního investora – tedy sám investuje do inkubovaných firem.  

Děkuji a s pozdravem, 

Petr Čížek 

Ing. Petr Čížek, M.A. 

M: +420 720 762 498 

E: petr@cizek.co.uk 

L: https://cz.linkedin.com/in/petr-cizek-9b59ba38 

  

https://www.surveymonkey.com/r/SP7KP8R
tel:+420%20720%20762%20498
mailto:petr@cizek.co.uk
https://cz.linkedin.com/in/petr-cizek-9b59ba38
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Příloha F – Dotazník pro analýzu vnímání podnikatelských inkubátorů 

jako primárního investora z pohledu inkubovaných firem 

Aplikování venture kapitálového fondu v podnikatelských inkubátorech 

Vážená paní, vážený pane, 

 

děkuji za vyplnění dotazníku, který bude použit pro vědecké zpracování disertační práce s 

názvem "Aplikování venture kapitálového fondu v podnikatelských inkubátorech" v rámci 

doktorského studia na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.  

 

Práce se zaměřuje nejprve na otázku, zda-li je vlastní investiční fond pro inkubované firmy 

zajímavý (i v porovnání s ostatními faktory) a poté, jakým způsobem by tento fond by mohl 

být v podnikatelském inkubátoru aplikován.  

 

Vaše odpovědi přinesou kriticky důležitý pohled pro porozumění bádané tématiky a výsledky 

budou využity pro tvorbu návrhu a doporučení pro potencionální aplikování vlastního venture 

kapitálu v podnikatelských inkubátorech.  

 

Dotazník bude zpracován anonymně a výsledky budou prezentovány pouze na úrovni 

podnikatelských inkubátorů.  

 

Děkuji za Vaši ochotu a čas při vyplňování dotazníku.  

 

Petr Čížek  

Univerzita Pardubice  
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Příloha G - Průvodní dopis pro dotazník pro analýzu vnímání 

podnikatelských inkubátorů jako primárního investora z pohledu 

inkubovaných firem 

 

Dobrý den pane / paní <Jméno Respondenta>, 

Jmenuji se Petr Čížek a jsem doktorandem na Univerzitě Pardubice. V rámci své disertační 

práce na téma „Aplikování venture kapitálového fondu v podnikatelských inkubátorech“ se 

snažím vytvořit model pro financování začínajících firem penězi přímo od podnikatelského 

inkubátoru. 

Tímto bych si Vás dovolil oslovit a současně požádat o vyplnění krátkého dotazníku 

(trvajícího přibližně 8 minut), čímž zásadně přispějete pro porozumění zkoumané 

problematiky. Vaše odpovědi budou zpracovány anonymně a nebudou poskytnuty třetím 

osobám. 

Dotazník lze vyplnit na následující adrese: 

http://dotaznik.cizek.co.uk/index.php?v=x  

Velice děkuji za Vaši ochotu a čas při vyplňování dotazníku. 

S pozdravem, 

Petr Čížek 

Ing. Petr Čížek, M.A. 

M: +420 720 762 498 

E: petr@cizek.co.uk 

L: https://cz.linkedin.com/in/petr-cizek-9b59ba38 

 

  

http://dotaznik.cizek.co.uk/index.php?v=x
tel:+420%20720%20762%20498
mailto:petr@cizek.co.uk
https://cz.linkedin.com/in/petr-cizek-9b59ba38
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Příloha H – Seznam podnikatelských inkubátorů, ze kterých byly osloveny 

inkubované firmy  

 

Název inkubátoru 

BIC Brno 

BIC Ostrava 

BIC Plzeň 

Centrum podpory inovací VŠB-TUO 

CTTV - INOTEX 

Inovacentrum ČVUT 

Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR 

Inovační technologické centrum - VÚK 

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání 

Podnikatelské a inovační centrum Most 

Podnikatelské centrum RUMBURK, VTP 

Podnikatelský a inovační park Agritec 

Podnikatelský a inovační park H. Brod 

Podnikatelský inkubátor Brno - Jih 

Podnikatelský inkubátor Vsetín 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové 

Technologické inovační centrum 

Technologický inkubátor VUT a TI2 v Brně 

Vědecko - technologický park Ostrava 

Vědecko technický park a PI Řež 

Vědeckotechnický park Agrien 

Vědeckotechnický park Nové Hrady 

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně 

Vědeckotechnický park UP v Olomouci 

Vědeckotechnický park VZLÚ Praha 

Vědeckotechnický park, ENKI 

VYRTYCH – Technologický park a inkubátor 
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Příloha I – Formulář pro zpětnou vazbu v pilotním výzkumu 
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