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Aplikovaný výzkum – motor 

úspěšného podnikání 
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Komplexní pojetí vědy, výzkumu, inovací, 

vzdělávání a praxe 

Efektivnost, hospodárnost a pokora 

Komunikace a spolupráce 

Utrácejme maximálně tolik co vyděláme 

Konkurenceschopnost EU a ČR  

v globální ekonomice 

 

 

 

 

 

Klíčové pojmy 
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Věda, výzkum a inovace v propojení se 

vzděláváním a aplikační praxí je 

společenská nutnost, která se nedá ničím 

nahradit – národní zájem!! 

„Řetěz je tak silný jak silný je jeho 

nejslabší článek“ – jednoduchý návod na 

financování 

Konkurence motivuje – plané souboje 

oslabují!! 

Komplexní pojetí vědy, výzkumu, 

inovací, vzdělávání a praxe 
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Efektivnost a hospodárnost – obecně platí pro 

vynakládání peněz, bez ohledu na jejich původ 

Správná motivace vede k cíli a k výsledkům 

Výsledkem je posílení konkurenceschopnosti – platí 

pro všechny segmenty lidského konání!! 

Předčasné zveřejnění výsledků posiluje 

konkurenceschopnost, ale toho kdo proces 

nefinancuje!!  

Koncentrace sil a prostředků v daném prostoru 

 

 

 

Efektivnost a hospodárnost 
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Kdo jsou „elity národa“? – všichni slušní lidé 

respektující  zájem celku a dovedou se mu 

podřídit 

Pokora je nezbytná vlastnost „elity národa“ 

Utrácím–li cizí i veřejné finanční zdroje musím 

respektovat zájmy a mít úctu  

k donátorům = daňovým poplatníkům 

Mám vždy pravdu, nebo má pravdu protistrana? 

– pravda se hledá v komunikaci nikoliv v souboji! 

 

 

 

 

Komunikace, spolupráce a 

pokora 
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Každý, kdo má alespoň elementární pud 

sebezáchovy ctí toto pravidlo 

Chci li více utrácet, musím více vydělávat! 

Mějme na paměti, že dluhy se splácejí 

Položme si otázku kdo bude dluhy splácet? 

Nechceme žít na úkor budoucích generací? 

Chováme se zodpovědně k vlastním dětem a 

vnukům?? 

Věda a výzkum není výjimkou!! 

 

 

 

 

Utrácejme maximálně tolik co 

vyděláme 
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Bez konkurenceschopnosti není prosperita 

Konkurenceschopnost vyžaduje efektivní 

podnikatelské prostředí 

Funkční řetězec věda – výzkum -  inovace – 

vzdělávání a aplikační praxe je nezbytnou 

součástí podnikatelského prostředí 

Výsledkem konkurenceschopnosti je tvorba 

hodnot uplatnitelných na trhu a ve společnosti a 

je zdrojem financí pro uvedený řetězec  

 

 

 

Konkurenceschopnost EU a ČR  

v globální ekonomice 
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Má smysl vkládat finanční prostředky do 

aplikovaného výzkumu? 

ANO! 

ale jako součást řetězce: věda – výzkum 

-  inovace – vzdělávání a aplikační praxe  

Závěr 
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Děkuji vám za pozornost 


