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1. ÚVOD 

Informácie sa vďaka rýchlemu pokroku v technologickej oblasti stávajú pravdepodobne 

najdôležitejším zdrojom pre hospodársky rast v 21. storočí. Po agrárnej a priemyselnej ére sme 

sa ocitli v málo známom teréne znalostnej ekonomiky, najnovšie ekonomiky digitálnych 

platforiem, ktorá neustále premieňa samú seba a aj nás ako sociálne bytosti vo svete, pre život 

v ktorom sme sa adaptovali v dlhom procese biologického a kultúrneho vývoja. Akceleráciu 

našej činnosti, stúpajúce nároky v globálnej konkurencii a prepojenosť dôsledkov rozhodnutí 

a konania naprieč fyzickým priestorom a jeho mierkami pociťujeme v každej profesii. 

Prostredie pre činnosti sa zbavuje frikcií predovšetkým tým, ako sa náš svet nezhmotňuje, 

prechádza do virtuálneho priestoru informačných tokov. Platformy miest, limitovaných 

geografickou vzdialenosťou boli dlho arénami pre vznik sociálneho tkaniva konkrétnych 

medziľudských vzťahov. Mestá sa v súčasnosti považujú za jeden z kľúčových výtvorov 

v historickom civilizačnom procese. Vytvárali ich pravdepodobne všetky nám známe historické 

spoločenstvá, o čom svedčia aj pozostatky dávno stratených starovekých ríš. 

Ich mestá sú prekvapujúco podobné tým, v ktorých dnes sami žijeme. Do miest sa dnes naďalej 

presúva populácia všade tam, kde spoločnosť ekonomicky prosperuje. Nedialo sa a nedeje sa 

tak podľa žiadneho plánu ani zákona. Sociálne inžinierstvo riadenej urbanizácie, racionalizácie 

geometrického a funkčného usporiadania spravidla len dočasne kopíruje znaky organického 

procesu, ktorý isté typické formy generuje vo výsledku vzťahov veľkého množstva 

interagujúcich individuálnych a skupinových aktérov.  

Moderné chápanie mesta sa zakladá okolo predstavy kolektívnej, interaktívnej, emergentnej a 

vyvíjajúcej sa štruktúry, ktorá existuje najmä za účelom tvorby a zdieľania znalostí. V literatúre 

prebieha búrlivá kontroverzia o tom, do akej miery korešpondujú prírodné ekosystémy 

s podnikateľskými či inovačnými, do akej miery nám evolučná ekonomika odhaľuje pravdu 

o stave nášho komplikovaného sveta, či štúdium sieťových štruktúr všade okolo nás prináša 

fundamentálne nový prvok pochopenia, alebo je len jednou z ďalších ilúzií. 

Spolupráca ľudí, samostatne sa rozhodujúcich a aktívne konajúcich slobodných jednotlivcov 

na projektoch ďaleko za mierkou prirodzených biologických a sociálnych kapacít je 

pozoruhodná schopnosť. Naučili sme sa špecializovať svoju činnosť, vymieňať si jej výsledky 

navzájom a vďaka tomu prosperovať. Z čoraz neosobnejších a geograficky rozsiahlejších sietí 

sme postupne vyvinuli moderný systém medzinárodného obchodu obopínajúci planétu 

logistickou sieťou, v ktorej z miesta na miesto putujú tovary, služby a informácie. Na tejto sieti 

dnes závisíme.  

Motiváciou pre túto štúdiu je pretrvávajúca koncepčná nejasnosť, ako je s prihliadnutím 

na súčasný stav teoretického poznania v oblasti hospodárskeho rozvoja vhodné chápať 

východiská pre lepšiu kondíciu národného inovačného systému na Slovensku. Ústrednú 
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analýzu aktuálnej databázy European Innovation Scoreboard 2020 s historickou aj 

medzinárodnou dimenziou obklopíme teoretickou diskusiou o inovácii. Všimneme si 

neoddeliteľný kontext mestského prostredia a jeho riadenia a priblížime si hlboké teoretické 

súvislosti chápania inovácie a rozvoja opierajúceho sa o inovácie na rozmedzí sociálnych a 

prírodných vied, aké ponúka súčasná veda o komplexite.  
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2. TEORETICKÉ KONCEPTY A ICH ŠTATISTICKÉ ILUSTRÁCIE PRE 
LEPŠIE ROZVOJOVÉ POLITIKY 

 

Moderné hospodárstvo vybudované na nehmotnom zdroji znalostí 

Rozvoj sa v priebehu rôznych po sebe nasledujúcich historických období mal tendenciu 

vysvetľovať spôsobmi priamo korešpondujúcimi s prevládajúcou technologickou a 

organizačnou schémou typickou pre danú éru. Napríklad, diskusie v ekonomickej geografii 

v súčasnosti vysvetľujú priestorovú distribúciu hospodárskych činností prevažne tak, že do 

stredu lokalizačných procesov umiestňujú tvorbu a šírenie znalostí (Freeman, 1991). 

Nepochybne je tomu tak aj preto, že sme sa historicky ocitli v období kedy naša hospodárska 

činnosť skutočne začína závisieť alebo už aj závisí od tohto v princípe nehmotného a 

nevyčerpateľného zdroja. 

Faggian a McCann (2009) sumarizujú, že perspektíva nazerania na pozíciu znalostí 

v ekonomickej realite nie je jednotná. Aglomerácia hospodárskych činností, proces 

klastrovania, zapája znalostné procesy predovšetkým lokálne ako mikro-ekonomický fenomén 

vnútri regiónov, kde je dôraz položený na nespočetné miestne interakcie medzi množstvom 

aktérov (Comunian, 2011; Gordon a McCann, 2000; Huggins a Thompson, 2013). Ľudia, 

podniky a inštitúcie spolupracujú a súťažia v geograficky limitovanom prostredí. Ich interakcie 

nadobúdajú rozličné formy výmen a mobilít.  

Perspektíva mestských systémov na opačnej strane spektra vníma znalostné procesy 

predovšetkým medzi-regionálne, ako makro-ekonomický fenomén. Geografická mobilita 

finančného, fyzického a ľudského kapitálu je vnímaná ako kľúčová a dôraz je položený 

na pochopenie priestorového rozvoja multi-regionálneho konkurenčného systému 

(Henderson et al., 2002). Mikro-ekonomická a makro-ekonomická perspektíva nazerania 

na znalosti sa navzájom koncepčne dopĺňajú a v geografickom štúdiu im zodpovedá koncept 

mierky. 

Tvorba znalostí, inovácií a proces učenia sa v súčasnosti považujú za výsledok interaktívnych 

procesov, v ktorých si aktéri s rôznymi typmi vlastných kompetencií zhromažďujú a vymieňajú 

informácie s praktickým cieľom vyriešiť technické, organizačné, obchodné alebo iné problémy, 

ktorým čelia v každodennej praxi (Comunian, 2011). Interakcie závisia od priestorovej blízkosti 

zainteresovaných aktérov. Niektoré typy výmen sú zdieľané opakovaným osobným stretávaním 

za súčasného postupného budovania dôvery. 

Výsledná interaktívna pozícia je pre podniky v hospodárskom systéme neoceniteľná a je 

dôvodom pre to, aby sa snažil umiestniť v priestorovom klastri obklopené inými príbuznými 

podnikmi (Malecki, 2002; Hauser et al., 2007). Bathelt et al. (2004) sa zaoberali priestorovou 
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distribúciou hospodárskej činnosti a jej vzťahu k tvorbe znalostí. Všímajú si, že typické 

regulačné snahy smerujú k podpore a rozvoju potenciálu interaktívneho učenia sa, tvorbe 

znalostí medzi podnikmi a inými inštitúciami vnútri geografického klastra. 

Miestny proces vytvárania interakčných sietí je dôležitý a závisí na konkrétnych miestnych 

inštitucionálnych predpokladoch. Súčasne upozorňujú, že v skutočnosti je podstatnejší rozvoj 

globálnych prepojení klastrov medzi sebou. Na nich by mala podľa výsledkov smerovať 

inštitucionálna podpora. Dôležitosť vonkajších nadlokálnych komunikácií je často prehliadaná. 

Možnosti ich stimulácie sa javia produktívnejšie než len úsilie o podporu miestnych sietí (Fitjar 

a Rodríguez-Pose, 2011). 

Základné zdroje rozvojovej dynamiky podľa Storpera a Scotta (2009) spočívajú inde, 

v selektívnom geografickom súlade výrobných zdrojov, znalostí a koordinačných inštitúcií. 

Podľa nich sa celkom nesprávne medzi tieto zdroje zaraďuje kvalita mestského prostredia, 

vybavenosť priťahujúca ľudský kapitál. Trajektórie mestských systémov sú diferencované 

obmedzeniami a príležitosťami. Rozvoj sa deje prostredníctvom aglomerácií v statickom a 

dynamickom zmysle, v konkrétnom rozvoji výrobného mechanizmu výrobných sietí, 

na miestnych trhoch práce a v inovačných procesoch.  

 

Chýba nám demografia komerčných inštitúcií 

Inovácie úzko súvisia s procesom vzniku nových podnikov. Audretsch a Belitski (2017) popisujú, 

ako v posledných rokoch vzrástol koncepčný teoretický aj empirický výskum podnikateľských 

systémov. Vymedzujú ich ako dynamické, inštitucionálne prepojené podnikateľské schopnosti 

jednotlivcov, ktoré prerozdeľujú hospodárske zdroje prostredníctvom vytvárania a 

prevádzkovania nových podnikov. Všímajú si, že podnikateľské systémy majú komunitný 

charakter a pravdepodobne sú, podobne ako klastre, limitované geograficky. 

Vzájomne závislý a vnútorne sociálne prepojený súbor rozličných aktérov umožňuje 

podnikateľskú činnosť s výskumom a vývojom v strede miestneho podnikateľského systému. 

Roundy et al. (2018) identifikujú v podnikateľskom systéme vlastnosti komplexných 

adaptačných systémov. Ich súčasťou je prítomnosť nelineárnej dynamiky a spätných väzieb. 

Komplexita systému je príčinou toho, že aj nepatrné vstupy alebo sily môžu nesmierne silne 

ovplyvniť dianie na úrovni celku. Popri tom, pozitívna spätná väzba dynamiku neustále zvyšuje 

alebo brzdí. 

Spätná väzba predstavuje schopnosť endogénnej stimulácie komplexného systému. Zvyšujúci 

sa počet podnikateľov, počet investorov a rastúce množstvo dostupného kapitálu lákajú 

do mesta a jeho priľahlého regiónu ďalších podnikateľov a čoraz viac investícií. Proces vedie 

k nárastu variácie hospodárskych činností a tie potom vedú k prírastkom ďalších inovácií. 

Negatívna spätná väzba by naopak viedla k rovnovážnemu stavu bez neustáleho 
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hospodárskeho rastu, ktorý sa časom premení na degradáciu predtým živého systému. 

Zaostávanie a úpadok sa mestám v histórii skutočne deje. Prečo je tomu tak naznačujú Hajek 

et al. (2014). 

Hlavnou prekážkou zaostávania rozvoja inovačného systému je nízka úroveň spolupráce medzi 

aktérmi, najmä podnikmi, a nie nerozvinutá infraštruktúra. Úroveň spolupráce je silná 

v mestách a regiónoch s vysokou intenzitou ľudského kapitálu v sektore vedy a výskumu, ktorý 

posúva technologickú úroveň vpred. Táto schopnosť priamo súvisí s úrovňou procesu 

vysokoškolského vzdelávania a súčasne s podmienkami pre rozvoj a fungovanie podnikania. 

Spolupráca medzi aktérmi systému je úzko prepojená s tvorbou znalostí. 

Podniky s vysokou kapacitou pre absorpciu znalostí a tvorbu nových znalostí sú schopné a 

ochotné spolupracovať v inovačných procesoch. Rámcovú perspektívu vzniku nových 

hospodárskych sektorov a nových interakčných sietí v mestách a ich regiónoch poskytuje 

evolučná ekonomická geografia (Boschma a Frenken, 2006; Pike et al., 2009; Pike et al., 2015). 

Charakteristiky miest podľa nich v princípe lokalizáciu celkom nových sektorov nedeterminujú. 

Selekčný tlak existujúcich priestorových štruktúr je v čase, keď sa objavia nové hospodárske 

činnosti ešte slabý.  

Prostredie vďaka tomu považujú za málo dôležité v začiatočnom štádiu rozvoja hospodárskeho 

sektora. Všeobecné znalosti a zručnosti sú spravidla k dispozícii v mnohých mestách a 

regiónoch súčasne. Kľúčové vstupy pre inovatívny sektor, ktorými sú špecifické znalosti a 

zručnosti rozvíjajú až samotné inovujúce podniky. V tomto kontexte používajú metaforu 

otvoreného okna lokalizačných príležitostí. Okno sa v priebehu času opäť zatvorí a odvetvia 

majú tendenciu prosperovať iba v niektorých regiónoch. 

Nové odvetvia sú marginálne vo väčšine ostatných regiónov. Priestorový rozvoj interakčných 

sietí možno analogicky chápať ako proces, ktorý sa začína v neutrálnom priestore. Kandidátmi 

pre interakčné uzly siete sú na začiatku mnohé miesta, ale v priebehu času sa centrálne funkcie 

s vysokou konektivitou rozvinú len na niektorých miestach a okno lokalizačných príležitostí sa 

opäť zatvorí. Podľa Castellsa (2000) v súčasnosti žijeme v celkom novom type ekonomiky, ktorá 

sa vyznačuje tým, že je informačná, globálna a sieťovo prepojená. 

 

V jadre hospodárskych štruktúr sa vinie neuchopiteľné informačné vlákno 

Predstava informačnej ekonomiky je vystavaná okolo schopnosti vytvárať znalosti. Spracovanie 

a riadenie tokov informácií určuje produktivitu a konkurencieschopnosť všetkých typov 

ekonomických aktérov. Pozorujeme výrazný rast produktivity v najrozvinutejších ekonomikách 

a hospodárskych odvetviach, a to aj napriek tomu, že produkciu informačnej éry ešte stále 

meriame problematickými kategóriami predchádzajúcej, priemyselnej éry. Ekonomika sa stáva 
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globálnou tak, že jej jadro, strategické činnosti získavajú schopnosť pracovať v planetárnom 

rozsahu a v reálnom čase. 

Jej nositeľmi sú finančné trhy, medzinárodný obchod s tovarmi a službami, veda a technológie. 

Globalizácia je selektívna, prebieha prepojením všetkých aktérov a prvkov, ktoré majú 

s ohľadom pre dominantné záujmy hodnotu a vylúčením všetkých aktérov a zdrojov, ktoré 

žiadnu hodnotu nemajú alebo sú týmto selekčným procesom znehodnotené. Ekonomika je 

sieťovo interakčne prepojená (Henderson et al., 2002; Coe et al., 2008). Novou formou 

hospodárskej organizácie je sieťový podnik. 

Aj veľké korporácie sú interne decentralizované do sietí. Malé a stredné podniky sú na ich 

produkčné siete pripojené. Všetci pracujú v rámci strategicky sa premieňajúcich aliancií a 

partnerstiev. Aj na tomto mieste sa spolupráca opiera predovšetkým o zdieľanie informácií. 

Informačné siete prepájajú účastníkov trhovej výmeny, pričom je čoraz viac podstatný 

sprostredkovateľ ponuky a dopytu. Platforma si súčasne odoberá za svoju schopnosť 

spracovávať a zdieľať informácie časť vznikajúcej hodnoty. 

Hospodárska činnosť sa vďaka tomuto efektu rýchlo virtualizuje. Kenney a Zysman (2016) 

analyzujú, ako priamo pred nami vzniká nová ekonomika digitálnych platforiem. Informačnými 

technológiami disponujúca spoločnosť vytvára online štruktúry, ktoré umožňujú čoraz širšiu 

škálu ľudských aktivít vo virtualite. To otvára cestu pre radikálne zmeny v tom, ako pracujeme, 

socializujeme sa, vytvárame hodnoty v hospodárstve a ako súťažíme o výsledný zisk. Účinky 

existencie digitálnych platforiem sú rôznorodé a len postupne identifikované. Sú súčasťou 

rýchlo sa reorganizujúcej globálnej ekonomiky. 

Platformy vznikajú transformáciou služieb v oblasti informačných technológií, ktoré sa objavili 

súčasne s internetom. Internet, následne mobilné technológie a cloud vytvorili technologické 

predpoklady pre súčasné dianie, a to stavia bázu pre budúce technológie s nepredvídateľnými 

efektmi na hospodárstvo. Presun algoritmov do cloudu vytvára novú virtuálnu infraštruktúru, 

na ktorej už dnes fungujú celé trhové systémy založené na platformách. Ekonomika digitálnych 

platforiem zahŕňa rastúci počet činností v podnikaní, v sociálnej interakcii, v politike. 

Podľa všetkého žijeme uprostred reorganizácie do éry, v ktorej budú majitelia platforiem 

hospodársky mocnejší než majitelia priemyselných tovární v predchádzajúcej ére. Digitálne 

platformy už majú silné dopady na spoločnosť a nevieme predpovedať dynamiku tohto vzťahu 

ani ďalší vývoj samotných platforiem. Isté je len to, že informácia a hospodárska hodnota sa 

stávajú synonymom. V kontexte platforiem je pozoruhodné, upozorňujú Weber a Truffer 

(2017), ako rýchlo zastaráva štandardný prístup okolo konceptu inovačných systémov. 

Inovačné systémy boli základnou paradigmou inovačného výskumu zhruba od začiatku 90. 

rokov. Výrazne ovplyvnili verejnú politiku v oblasti výskumu a inovácií vo svete. V čase svojho 

nástupu znamenali značný odklon od vtedajšieho rovnovážneho neoklasického myslenia. 

Inovačné systémy uznali podstatu dynamickej nerovnovážnej povahy inovácií v modernom 
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hospodárstve. Je čím ďalej tým menej isté, či sú stále vhodným rámcom pre potrebné riešenia 

súčasných rozvojových výziev.  

 

Autentický hospodársky rozvoj má emergentný charakter a nedá sa riadiť priamo 

Postupy a kontexty inovačného procesu sa v posledných rokoch veľmi menia. Otvorený, 

interaktívny a globálny charakter výskumných a inovačných aktivít vyvoláva otázku, do akej 

miery môžu byť ešte inovačné systémy považované za územne a sektorovo ohraničené. Dôraz 

na inovácie, ako na prostriedok zvyšovania konkurencieschopnosti ustupuje rastúcim obavám 

o zmysluplnosť príspevku inovačných aktivít k riešeniu spoločenských, environmentálnych a 

rozvojových výziev, ktorým svet v súčasnosti čelí. 

Zdá sa, že koncepčné jadro nášho prístupu by sa malo modifikovať s cieľom zohľadniť silne 

dynamickú povahu vzťahu výskumu a inovácií, verejných politík formujúcich ich kontext, 

potrieb a výziev generovaných v spoločnosti (Tödtling a Trippl, 2005). Weber a Truffer (2017) 

nie sú vo svojej kritike osamotení. Fromhold-Eisebith a Werker (2013) si tiež všímajú, že mnohé 

odborné pramene zdôrazňujú dôležitosť prepojenia miestnej výmeny znalostí s aktérmi 

vo vonkajšom prostredí voči inovačnému systému. 

Pôvodne geograficky pomerne reštriktívny koncept regionálneho inovačného systému sa 

postupne otvára smerom k začleneniu vplyvu z rôznych priestorových mierok. Od systému sa 

očakáva, že integruje miestne a globálne znalosti v odlišných mierkach interakcií (Florida, 

2002). Aj výskum geografickej dimenzie vzťahov univerzít s prostredím vyžaduje zahrnúť všetky 

mierky, nielen regionálnu. Pravdepodobne existuje určitá súvislosť medzi rozsahom väzieb, 

typom partnerských organizácií, účelom a výsledkom kontaktov s jedným z mnohých aktérov 

klastrov, ktorý si získava čoraz väčšiu pozornosť v ekonómii, s univerzitami. 

K evolučnej ekonomickej dimenzii klastrov poskytujú dôležitý postreh Bresnahan et al. (2001). 

Podľa ich zistení sa faktory, ktoré pôsobia pri vzniku miestnych klastrov môžu zásadne líšiť 

od faktorov, ktoré zabezpečujú ich nasledujúci rast. Zatiaľ čo rastúce výnosy z mierky a 

externality (Krugman, 1991; Audretsch a Feldman, 1996; Porter, 2000) dynamický klaster 

udržiavajú v kondícii, iniciálne podmienky priaznivé pre vznik klastra je ťažšie zachytiť, sú neisté. 

Veľký význam má prepojenie na dostatočne rozsiahly a rastúci objem dopytu aj na zdroj ponuky 

kľúčových výrobných faktorov. Medzi nimi si všímajú najmä dostupnosť ľudského kapitálu, 

skúseností, schopnosti zakladať a budovať nové podniky a trh. Tieto faktory si vyžadujú značné 

a systematické úsilie iniciátorov klastra, ktoré podporí organizačné a technologické 

schopnosti, pomôže vytvoriť nové podniky a koordinačné inštitúcie nového trhu. Príležitosti 

pre nový klaster spočívajú vo vhodnom spojení schopnosti vytvárať regionálnu ponuku 

s globálnym dopytom v správny čas. 
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Dynamické prvky v uvažovaní o hospodárskom klastri nás privádzajú späť k evolučnej ekonómii. 

Podľa Fostera (1997) je zásadným nedostatkom biologických analógií v ekonómii ich 

obmedzenie v schopnosti zahrnúť históriu v pravom zmysle slova, aj keď teoretická predstava 

prerušovanej rovnováhy umožňuje vznik historickej a geografickej variácie. Nezvratnosť času, 

neprítomnosť rovnováhy, štrukturálna nestabilita a neistota sú črty historických procesov, ktoré 

podľa neho nemožno hľadať v biologických analógiách. 

Diskusiu fyzikálnej bázy týchto otázok poskytuje napríklad Bricmont (1995). Vysvetľuje, ako je 

samoorganizačný prístup k správaniu sa systémov založený oproti biológii na pozorovateľnom 

historickom procese. Zakladá sa na nerovnovážnej štruktúrnej zmene na všetkých úrovniach 

komplexity a zahŕňa zámerné nadobudnutie znalostí, učenie sa. Emergencia je v evolučnej 

ekonómii základom hospodárskeho rastu a nemožno ju považovať za faktor vonkajšieho 

prostredia.  

Objavuje sa ako dôsledok podnikania, ktoré je endogénnou súčasťou komplexného 

hospodárskeho systému. Je neoddeliteľné od procesu, ktorým sa energia a znalosti spájajú 

s cieľom vytvoriť hospodárske štruktúry produkujúce tovary a služby prinášajúce hodnoty 

pre spotrebiteľov. Vo fyzikálnom zmysle ekonomický systém znižuje ako disipatívne štruktúry 

energetické gradienty podobne ako živé systémy. Rozdiel medzi ekonomickými a biologickými 

štruktúrami podľa Fostera a Metcalfa (2012) spočíva v ľudskej schopnosti vytvárať gradienty 

znalostí pomocou predstavivosti, tvorivosti, logiky a systematického spracovania informácie. 

Vďaka tomu ľudia energetické gradienty redukujú efektívnejšie ako ostatné živé systémy. 

V ekonomickej doméne komplexita vedie k radikálnej neistote a tolerovaniu významného 

rizika. Samoorganizovaná štruktúra sa objavuje vo vhodných energetických podmienkach. 

V biológii sú disipatívne štruktúry vystavené konkurenčnému výberu. V ľudskej spoločnosti sa 

nové kombinácie vedomostí a energetických tokov podrobujú selekcii v procese učenia sa a 

difúzie inovácií.  

 

Gradienty znalostí je potrebné aktívne prekonávať výskumom 

Záujem o behaviorálnu ekonómiu v súčasnosti narastá a vyžiada si presun pozornosti na úplne 

nové uvažovanie, ktoré explicitne rozpozná disipatívny charakter ekonomických systémov. 

Znalosti sú v nich nehmotnou sieťou, ktorá v procese emergencie narastá. Vedie k dominancii 

najvhodnejšej ekonomickej štruktúry v súbore podmienok prostredia. Moderná evolučná 

ekonómia sa skutočne opiera o základné biologické analógie. Inovácia je vo svojej podstate 

vzdialením sa od zabehnutých rutín. 

Schumpeter (1942) definoval podnikanie ako prax vytvárania nových príležitostí spojením 

predtým oddelených zdrojov s novým hospodárskym účelom. Jedným z dôvodov, prečo zdroje 

nemusia byť s účelom dovtedy spojené je to, že sa nachádzajú v oddelených sieťach vzťahov 
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aktérov, v štruktúrnych dierach siete. Podnikanie predpokladá schopnosť odvodiť zisk 

z narušenia predtým oddelených sfér transakcií (Granovetter, 2005). Úloha univerzít je v tomto 

procese vysvetľovaná rôznymi spôsobmi. 

Fromhold-Eisebith a Werker (2013) za aktuálne považujú teórie regionálnych inovačných 

systémov, novú teóriu produkcie poznatkov, model triple helix a teóriu sociálnych sietí. 

Univerzity sa orientujú na komercializáciu znalostí vytváraných na svojej pôde. Presadzuje sa 

potreba medziodborovej povahy tvorby znalostí, lepšie začlenenie do širšieho spektra inštitúcií 

a aplikačná hodnota. Funkciou univerzít v oblasti transferu znalostí je znalosti vytvárať 

v špecifických sociálnych kontextoch a rekombinovať rôzne oblasti výskumu novými spôsobmi, 

najmä v podobe dynamických projektových štruktúr dočasných sietí odborníkov. 

Geografické rozmery väzieb univerzít môžu byť rôznorodé, v súlade so zameraním externej 

spolupráce univerzity a typu jej partnerov. Ekonomická literatúra o angažovanej univerzite 

pracuje so silnejším regionálnym ukotvením vzdelávacej a výskumnej činnosti. Univerzita je 

aktívna a iniciatívna v rozvojovom procese, akademické podnikanie je považované 

za nevyhnutné aj popri rade iných nepodnikateľských mechanizmov, ktorými sa univerzita 

angažuje v klastri (Caniëls a van den Bosch, 2011).  

Súčasné zameranie inovačnej politiky sa zakladá na podpore iniciatív, ktoré stimulujú vedecký 

výskum a predovšetkým uplatňovanie technických vied v hospodárskej činnosti. V dôsledku 

toho sa štúdie regionálneho ekonomického vplyvu univerzít majú tendenciu sústrediť 

na ukazovatele hospodárskej výkonnosti, počtov úspešne komercializovaných vedeckých 

výstupov. Takéto myslenie podľa Caniëls a van den Bosch (2011) reflektuje v podstate mylnú 

lineárnu perspektívu inovačného procesu. 

Výskum a vývoj predchádza vzniku inovácii a komercializácii, nepôsobia žiadne spätné väzby a 

deľba práce medzi fázy hľadania a využívania znalostí. Podľa súčasného poznania inovačného 

procesu to nie je úplná pravda. Inovácia je nevyhnutne iteračný proces plný omylov, založený 

na mikroskopickom prírastku v každej fáze. Evolučný nelineárny pohľad na inovačný proces 

získava podporu. Prostredie inteligentných miest, založených na práci so znalosťami má 

potenciál zvyšovať efektívnosť znalostných sietí a môže podporiť inovačné procesy v rámci 

prepojených subjektov. 

Prepojenými subjektmi sú univerzity a iné centrá výskumu a vývoja. Empirické štúdie preukázali, 

že spolupráca podporuje inovačnú aktivitu a niektoré štúdie sa zaoberali aj možnosťami jej 

predikcie, pretože ide o jeden zo základných determinantov konkurencieschopnosti. Väčšina 

štúdií používa v predikcii ľahko interpretovateľné lineárne založené ekonometrické 

modelovanie, čo nezohľadňuje reálne rekurzívne väzby inovačnej aktivity (Hajek a Stejskal, 

2018). Model inovácie triple helix je práve takým rekurzívnym modelom fungovania vzťahov 

medzi inštitucionálnymi aktérmi, podnikmi, vládami a univerzitami. 
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Trhová selekcia, inovačná dynamika a kontrola interakčnej siete fungujú pomocou príslušných 

komunikačných kódov, ktorými sú aj trhové ceny. Vyjednávanie a komunikácia cez ich rozhranie 

nutne samé o sebe vyvolávajú adaptáciu inštitucionálneho usporiadania (Leydesdorff, 2000). 

Model inovácie triple helix podľa Etzkowitza a Leydesdorffa (2000) nie je explicitnou 

biologickou metaforou. Pozorujú podstatný rozdiel medzi kultúrnou a biologickou evolúciou. 

Kým v biológii je riadiacim prvkom nezámerná variácia a prirodzený výber, vo sfére kultúrnej 

evolúcie túto úlohu preberá zámerné rozhodovanie s neúmyselnými dôsledkami. Mitchell 

(2009) predstavuje aj evolučnú biológiu ako vedu, ktorá stále pracuje na otázke, ako vzniká 

komplexita životných systémov prostredníctvom evolúcie. Skutočné rozmery komplexity 

v biológii tiež len začínajú byť naplno evidentné s pokrokom, ktorý sa v nej deje. Každý dôležitý 

krok posúva pochopenie vývoja komplexity života o krok ďalej. 

V rozšírenej syntéze hrá prirodzený výber stále dôležitú úlohu, ale historické náhody, vývojové 

obmedzenia a samoregulácia sa pridávajú aj tam medzi relevantné vysvetľujúce nástroje. 

McShea a Hordijk (2013) uvádzajú, že darwinovská cesta ku komplexite funguje, a naozaj by 

mohla byť správnou v tom zmysle, že popisuje najbežnejšiu trajektóriu, ktorou komplexné 

štruktúry vznikajú evolúciou. Ale existujú aj iné možné trasy, kde komplexita nevzniká iba 

postupným prírastkom ale naopak, úbytkom. 

Ponúkajú alternatívnu evolučnú logiku, v ktorej vznikajú štruktúry komplexnejšie než je 

napokon v prostredí pre prežitie potrebné a prirodzený výber následne uprednostňuje zníženie 

komplexity týchto štruktúr. Záleží hlavne na princípe prirodzeného výberu, ale zapája aj druhý 

princíp zohľadňujúci pôvodnú komplexitu na báze evolučného zákona nulovej sily, ako 

spontánnej tendencie súčastí systému diferencovať sa. Papaioannou et al. (2009) pristupujú 

ku konceptu ekológie znalostí a súvisiacich variantov teórie inovačných systémov kriticky. 

Argumentujú, že môžu viesť k problémom redukcionizmu a funkcionalizmu kvôli abstrahovaniu 

od historického hľadiska (Foster, 1997), procesov spoločenskej deľby práce, štruktúrnych a 

kultúrnych aspektov. Biologické koncepty podľa nich nezachytávajú zložitosť dynamického 

prostredia znalostí a inovácií. Metaforické inovačné ekosystémy považujú za teoreticky 

nepravdepodobné a koncepčne nekonzistentné so Schumpeterovou teóriou inovácie ako 

diskontinuálneho a nerovnomerného historického procesu, ktorý sa vyvíja pod vplyvom 

zložitých ekonomických, sociálnych a politických faktorov. Namiesto neho uvádzajú ako viac 

kompatibilné uvažovanie rakúskej ekonomickej školy. 

Hayek v interpretácii Gambla (2006) vníma znalosti charakteristické pre moderné trhové 

hospodárstvo ako lokálne, rozptýlené a fragmentované. Veľká časť z nich nemôže byť 

jednoducho kodifikovaná. Získaná a využívaná je nezávislým aktérom a je pre neho špecifická 

a za určitých okolností, na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase. Napriek rozptýlenosti a 

roztrieštenosti ide o kľúčové prostriedky umožňujúce fungovanie moderného hospodárstva 

(Gertler, 2003; Howells 2002). 
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Hayek napríklad považuje systém morálnych pravidiel popri jazyku za najdôležitejší príklad 

spontánneho usporiadania, súboru pravidiel, ktorými riadime naše životy bez toho aby sme 

vedeli povedať prečo ich vôbec v našom svete máme. Znalosti slúžia ako argument v prospech 

ekonomického liberalizmu, proti centrálnemu plánovaniu ako alternatívnemu spôsobu 

organizácie hospodárstva. Hayek obdivoval Darwinovu teóriu evolúcie, ale nie preto, že by 

mala byť priamo importovaná do spoločenských vied, ale preto, že je jedným z najlepších 

príkladov prediktívneho modelu vo vede. 

Neodhalil zákonitosti ale všeobecný vzor, ktorý poskytuje vysvetľujúci princíp. Teória 

nepredvída konkrétne udalosti, ale opísala rozsah možností. Hayek argumentoval, že taký je aj 

štandard, ktorý ekonómia a ostatné spoločenské vedy, ktoré sa snažili byť iba teoretické, musia 

v budúcnosti dosiahnuť. Aj oni študujú organizmy, ktoré sa vyvíjajú, ale v tomto prípade sú to 

organizmy tvorené množstvom jednotlivcov a interakcií medzi nimi. Ich usporiadanie možno 

vysvetliť pochopením povahy ľudskej činnosti a tým, ako koordinácia plánov nespočetných 

jednotlivcov závisí od abstraktných pravidiel správania. 

Pravidlá vznikli v priebehu skupinového výberu kvôli fragmentovanej a limitovanej povahe ich 

znalostí. Alternatívny prístup, ktorý ponúkajú Papaioannou et al. (2009) je konkrétna historická 

analýza spoločenskej deľby práce, ktorá formuje sociálnu dynamiku inovácie na miestnej 

úrovni. Dynamika vzťahov medzi podnikom, vládou a univerzitou je napríklad v modeli inovácie 

triple helix tiež nelineárna. Možno ich považovať za nepretržite pokračujúcu inováciu 

pod tlakom meniaceho sa prostredia. 

Koevolúcia dvoch typov vzťahov môže viesť k stabilizácii pozdĺž istej špecifickej trajektórie. 

Endogénne sa vytvára globálny režim, vývojové cykly a zmeny indukované z nižších úrovní 

dynamiky narúšané dianím na ostatných úrovniach, čo úplne korešponduje s inými známymi 

komplexnými systémami. 

 

Národný inovačný systém v Európe a jeho aktuálna dynamika 

Obvyklé diskusie o kondícii inovačného systému sa odvíjajú okolo témy intenzity verejného 

financovania sektora výskumu a vývoja. Odbočujú k problematike bezprostredne súvisiaceho 

vzdelávacieho sektora, najmä vyššieho vzdelávania a jeho výstupu – ľudského kapitálu. 

Z verejne podporovaných univerzít prúdi do systému a v celej jeho šírke ho oživuje. Inovačný 

systém pozostáva najmä z komerčnej sféry podnikov, ktoré majú schopnosť prevziať na seba 

riziko vývoja inovatívneho produktu a nepredvídateľnosť reakcie potenciálnych zákazníkov 

na slobodnom trhu. 

V súčasnej globálnej konkurencii, ktorá prebieha na planéte vďaka rýchlej digitalizácii 

v reálnom čase je schopnosť dosahovať konkurencieschopnosť veľmi náročná aj nákladná. 

Vyžaduje nemalú dávku šťastia na správnu súhru lokalizovaných zdrojov, špecializovaných 
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skúsených ľudí a slobodnú tvorivú atmosféru, ktorá umožní ich nečakané prepojenie 

do produktívneho celku. V Európe sa pre komparatívne analytické uchopenie štruktúry a 

dynamiky inovačných systémov medzi krajinami používa kompozitný indikátor European 

Innovation Scoreboard. 

Jeho posledná aktualizácia za rok 2021 rozpoznáva dôležitosť kontextu digitalizácie a oddeľuje 

ho od praktickej implementácie informačných a komunikačných technológií v podnikoch. 

Podobne, reaguje na nevyhnutnosť prebudovať hospodárstva na šetrnejšie k životnému 

prostrediu. Implicitne sa zostavením samostatnej domény environmentálnej udržateľnosti dáva 

krajinám signál, že ich modernizácia experimentálnou cestou nových technológií je nádejou 

na istú formu budúceho spojenia ekonomických záujmov s existenčným záujmom obývateľnej 

planéty. 

Jadrom je sumárny index inovatívnosti a dvanásť parciálnych dimenzií, z ktorých je 

skonštruovaný. Silnou stránkou metodiky, o ktorú sa opiera je, že poskytuje pevnú štruktúru 

v podobe série domén. Proporcie medzi hladinami, smermi a rýchlosťami rastu sa v nich môžu 

významne líšiť. Krajiny majú za sebou rôzne vývojové trajektórie, ktoré im umožnili rozvinúť 

originálne prístupy k tvorbe a zdieľaniu znalostí. Identifikované dimenzie poskytujú orientáciu 

v podobe medzinárodne porovnateľných hladín s kontrolovaným vnútorným zložením. 

Rozprestierajú sa v známej šírke problematiky a pokrývajú najmä rozhranie inovatívnej činnosti 

podnikov smerom k verejným inštitúciám a vzdelávacej sfére. Pohyb hladín jednotlivých 

dimenzií indexu prebieha v závislosti od lokálnych podmienok, ktoré nie sú oddelené 

od medzinárodného kontextu, práve naopak. Lokalizovaná akademická, komerčná aj riadiaca 

sféra je čoraz viac a pevnejšie zosieťovaná s partnermi mimo národného rámca. Miera 

otvorenosti inštitúcií navonok podľa mnohých indícií úzko koreluje a pravdepodobne aj 

kauzálne súvisí s inovačnou kondíciou hospodárstva. 

Medzi akademikmi sa napríklad na plnohodnotný kapitál premieňa intenzita komunikácie 

v odbornej komunite, ktorá prebieha kodifikovanou formou odborných publikácií a 

vzájomných referencií medzi nimi. Je nad nimi vystavaná komplikovaná evaluačná štruktúra, 

ktorej úlohou je odlíšiť vplyvnú komunikáciu – publikované články v odborných časopisoch a 

objem ohlasu na tieto publikácie. Dianie v akademickej sfére je interaktívne a vzdialene 

pripomína interakciu na komerčnom trhu, ktorý systematicky prepája producentov a 

spotrebiteľov. 

Jedna aj druhá štruktúra je súťaživá, organizovaná zdola, neúnavne a automaticky vyhľadáva 

ziskové príležitosti, ktoré sa otvárajú na strane dopytu od spotrebiteľov. Inovačná činnosť 

podnikateľskej sféry je v jadre kapitalistického hospodárstva a v končenom dôsledku aj širšieho 

modelu socio-ekonomického rozvoja. Popri tvorbe nových príležitostí sa stráca pôda 

pre zastaralé činnosti bez dostatočnej úrovne spotreby. Ten využíva na redistribúciu zdroje, 

ktoré je schopný vygenerovať hospodársky sektor. 
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V súčasnej znalostnej ére rozvoja je čím ďalej tým viac jasné, že kľúčovým zdrojom sú ľudia 

schopní tvoriť na báze známych poznatkov nové a iní ľudia, ktorí v ich kombinácii s vlastnou 

skúsenosťou dokážu priniesť nové a atraktívne praktické využitie. V European Innovation 

Scoreboard zastupuje túto oblasť trojica čiastkových dimenzií, ktoré prepája obchodná činnosť 

na strane produkcie. Obsahuje syntetizovanú informáciu o odbyte výrobkov s integrovanou 

stredne vysokou a vysokou technológiou, predaji služieb založených na poznatkoch, ako aj 

predaji samotných inovácií z hľadiska trhu alebo podniku. 

 

Štatistické uchopenie súvislostí medzi hladinami dimenzií European Innovation 
Scoreboard 

Historické údaje v poslednej aktualizácii z obdobia 2014 až 2021 nám umožňujú vytvoriť analýzu 

v podobe regresných panelových modelov, kde vždy jednu z dvanástich hladín konfrontujeme 

s ostatnými jedenástimi.  Okrem nich v modeli vždy ponechávame fixné efekty za jednotlivé 

národné hospodárstva aj roky, čo nám zabezpečuje možnosť získať kontrolu nad všetkými 

ostatnými nezahrnutými premennými špecifickými pre dané miesto a čas. V strede odhalenej 

siete vzájomných vzťahov v Grafe 1 nachádzame doménu inovatívnej produkcie, ako 

najdôležitejší prvok systému, ktorý jeho kondíciu drží na aktuálnej úrovni. Čím je inovačný 

systém úspešnejší v schopnosti organizovať vzťahy v prospech produkcie inovatívnych 

výrobkov, služieb alebo procesov, tým vyššie hladiny nachádzame aj vo väčšine ostatných 

domén systému. Ostatné sú na nich naviazané priamo alebo sprostredkovane. 

Niektoré väzby medzi hladinami sú očakávané, iné sú prekvapivé a neintuitívne. Pokúsime sa 

ich interpretovať v kontexte toho, čo už o inovačnom systéme a jeho fungovaní tušíme. Prvou 

a očakávanou súvislosťou je obojstranná súhra akademického výskumu s komerčne úspešným 

inovačným sektorom. Konkurencieschopnosť v komerčnom prostredí podľa zistení v grafe 

koreluje s hladinou atraktivity výskumného systému práve z obvyklého akademického hľadiska. 

Táto dimenzia pozostáva z intenzity spolupráce vedcov na medzinárodných publikáciách, 

participácii na vedeckých publikáciách, ktoré patria medzi najviac citované a z atraktivity 

prostredia pre zahraničných doktorandov. 

Detegovaný vzťah hladín cez podnikové investície a zamestnanosť znamená, že krajiny 

s vysokým skóre v úspešnosti komerčnej sféry vysoko skórujú aj v úspešnosti otvoreného 

modelu akademického prostredia. Medzi univerzitami a podnikmi dochádza k zdieľaniu 

znalostného kapitálu a zdá sa, že v dátach k nemu práve na tomto mieste nachádzame 

podporu. Podobný vzťah ako medzi doménou komerčnej produkcie a atraktivity akademickej 

sféry nachádzame aj medzi univerzitami a dimenziou intelektuálneho vlastníctva. 

Čím je akademický sektor otvorenejší a úspešnejší v participácii na kvalitných publikáciách, 

hospodárstvo krajiny a jeho aktéri tvoria a prihlasujú viac medzinárodných patentov, 

ochranných známok a dizajnov. Na rozdiel od intuitívnej predstavy akademického výskumu ako 
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prameňa, z ktorého poznatky vyvierajú do prostredia a kodifikujú sa ako intelektuálne 

vlastníctvo – následne komercializované komerčnou sférou je realita trochu odlišná. 

Akademický výskum je platformou, ktorá intelektuálne vlastníctvo aj komerčný úspech priamo 

podporuje a nepriamo prepája, ale medzi nimi samotnými nie je priamočiara súvislosť.  

Komerčne hodnotné poznatky sa podľa zistenia buď zhmotňujú ako patenty a ochranné 

známky, alebo ako inovácie vo forme produktov úspešných na trhu. Línia vzájomných korelácií 

vyzerá inak ako by sme očakávali, ale je zmysluplná. Oblasť ochrany intelektuálneho vlastníctva 

sa typicky opiera o argumentáciu ekonomického rozmeru nevyhnutnosti chrániť investície 

podnikov do nových technológií. Vzťahy medzi hladinami dimenzií naznačujú, že komerčne 

úspešný inovatívny sektor priamo súvisí s mierou prihlasovania dokumentov chrániacich 

predmetné inovácie. 

Za kľúčovými prepojeniami je pravdepodobne pôda kvalitných univerzít, z ktorých prúdia 

poznatky jedným aj druhým smerom. To rozhodne nie je málo a predpokladá vysokú úroveň a 

moderný formát kooperatívneho rozvoja akademického prostredia, ktoré sa komercializácii 

poznatkov nebráni, ale naopak ich podporuje. Graf 1 nám naznačuje aj významnosť menej 

viditeľného komerčného odvetvia práva, vystavaného okolo patentovej a dizajnovej ochrany, 

čo sa niekedy diskutuje ako istá systémová bariéra pre skutočný pokrok v oblasti inovácií. 

V menej zabezpečených prostrediach totiž umožňuje slobodnejšie experimentovať a rýchlejšie 

prinášať na trh nové verzie technologicky dosiahnuteľných produktov a služieb bez zdržovania. 

V kontakte s hladinou úspešnosti komerčného sektora nachádzame v sieti domény, ktoré 

štatisticky súvisia s inovačnou činnosťou podnikov. Sú nimi podnikové investície, existencia 

komunity inovatívnych malých a stredných podnikov a intenzita ich sieťovania medzi sebou 

s okolitým prostredím. Ak sme na inom mieste tejto štúdie konštatovali, že riadeniu inovačnej 

sféry chýba spoľahlivá demografia komerčných inštitúcií, tu môžeme vnímať indíciu o ďalšej 

chýbajúcej analógii, tentokrát k sociológii. 

Predstava komunity komerčných inštitúcií nevyhnutne otvára otázku budovania vzťahov medzi 

aktérmi prostredia. Graf 1 a ako uvidíme nižšie aj jeho generalizácie do dynamickej podoby 

jednoznačne poukazujú na prioritu prepojení v prostredí. Metafora ekosystému sa ukazuje ako 

odôvodnená. Ale tušíme, že podobne ako v ľudskej spoločnosti ani v hospodárstve vzťahy 

zďaleka nie sú náhodné, sú organické. Sociológia disponuje spektrom teoretických aj 

praktických riešení otázky komunity a jej prosperity, dlhodobo sa zaoberá otázkou deľby 

bohatstva a súvisiacou otázkou chudoby. V jednom aj druhom prípade sa z podobnej 

perspektívy vynára kľúčová úloha dynamickej sieťovej štruktúry, ktorá do istej miery dokáže 

z prostredia získavať zdroje a produktívne s nimi hospodáriť tak, aby sa ako celok udržateľne 

rozvíjala. 

Komerčnými inovátormi sú malé a stredné podniky s inováciami výrobkov alebo procesov, 

marketingovými alebo organizačnými inováciami či malé a stredné podniky inovujúce 
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vo vlastnej réžii. Medzi podnikové investície sa započítavajú výdavky na výskum a vývoj 

v podnikateľskom sektore, výdavky na inovácie iné ako výskum a vývoj. Rýchlo napredujúce 

informačné a komunikačné technológie sú vnímané ako indikátor, že malé a stredné podniky 

vyvíjajú činnosti s aktuálnym technickým štandardom, bez ktorého sa typickí lídri nezaobídu. 

V poslednej aktualizácii European Innovation Scoreboard tvoria samostatnú doménu, ktorá 

súvisí s inou pridanou dimenziou environmentálnej udržateľnosti. 

Prepojenia podnikovej sféry sú doménou, ktorá obsahuje mieru, v ktorej inovatívne malé a 

stredné podniky spolupracujú medzi sebou navzájom, intenzitu vzniku spoločných 

akademických publikácií, na ktorých akademici participujú s vedcami v komerčnej sfére, a 

napokon aj súkromné spolufinancovanie verejných výdavkov na výskum a vývoj. Domény okolo 

inovátorov v komerčnej sfére korelujú s komerčnou úspešnosťou, predajmi výsledkov 

inovačnej činnosti. 

Prítomnosť malých a stredných podnikov priamo súvisí s ich prepojeniami a prepojenia priamo 

súvisia s podnikovými investíciami. Podnikové investície systematicky nesúvisia so samotnou 

prítomnosťou malých a stredných podnikov. Systém obojstranných a pozitívnych väzieb nám 

naznačuje, že kondícia komerčnej inovačnej sféry je na týchto aspektoch závislá a súčasne, že 

naša analýza je pravdepodobne vnútorne konzistentná. Rozdiely medzi krajinami sa spoľahlivo 

odrážajú v každej z domén. Graf 1 poskytuje možnosť prediskutovať množstvo hypotéz 

o vnútorných súvislostiach prvkov inovačného ekosystému, ale sám nemá schopnosť poskytnúť 

jednoduché indície pre riadenie. 

Chýbajúci článok, ktorý by sme očakávali je priama súvislosť medzi podnikovými investíciami a 

prítomnosťou malých a stredných podnikov. Ich oblasť s investovaním koreluje len nepriamo 

cez sieťovanie sa, alebo ich komerčnú úspešnosť. Investíciami skrátka zo systémového hľadiska 

hýbu iní aktéri než malé a stredné podniky, ktoré sú pôvodcami komerčných inovácií. 

V kontakte s podnikovými investíciami nachádzame oblasť ľudských zdrojov, ktorá pozostáva 

z miery príchodu nových absolventov doktorandského štúdia do systému, proporcie populácie 

s dokončeným vysokoškolským vzdelaním a mierou celoživotného vzdelávania. Ľudské zdroje 

súvisia s novou dimenziou digitalizácie prostredia. 

Viac investícií súvisí s vyššou produkciou inštitúcií vyššieho vzdelávania, čo sú podobne ako 

v komerčnej sfére veľkí aktéri. Paralelne s doménou ľudského kapitálu je doména 

zamestnanosti vo výskume a vývoji. Pozostáva zo zamestnaní v činnostiach náročných 

na poznatky a v rýchlo rastúcich podnikoch v inovatívnych odvetviach. Ľudský kapitál a 

zamestnanosť nenachádzame v žiadnej priamej súvislosti. Nepriamo súvisia len koreláciou 

s otvoreným kooperatívnym prostredím a prítomnosťou malých a stredných podnikov, ktoré sa 

sústredia na inovácie. 

Doména zamestnanosti je v priamej väzbe s malými a strednými podnikmi a ich sieťovaním. 

Malé a stredné podniky sú však v negatívnom vzťahu s ľudským kapitálom. Systém okolo 
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ľudských zdrojov, ich vzdelania, zamestnania a najmä podnikateľskej realizácie ukazuje, že 

inovačný systém potrebuje pracovať viac než s iným práve s atraktivitou z hľadiska ľudí, ktorí sú 

nositeľmi poznatkov aj schopností pracovať s nimi, či už počas vzdelávania ale najmä po jeho 

ukončení, v zamestnaní alebo v samostatnej podnikateľskej realizácii nádejných myšlienok 

s komerčnou hodnotou. 

Vysoko vzdelaná populácia má zjavne tendenciu menej podnikať a popri tom, mierka malých 

a stredných podnikov ani nedovoľuje generovať štatisticky detekovateľné efekty na trhu 

s pracovnými príležitosťami vo výskume. Dianie je tu subtílne a intelektuálne náročnú prácu 

samé negeneruje ani sieťovanie malých a stredných podnikov. Zamestnanosť generuje najmä 

komerčne úspešný inovatívny súkromný sektor, ktorý tak svoju produkciu opiera o viac 

ľudských zdrojov. Poslednou doménou, ktorá sa zatiaľ v kontakte s ostatnými neobjavila je 

finančná podpora výskumu a vývoja z verejných zdrojov. 

Podpora prúdi cestou investícií do výskumu a vývoja vo verejnom sektore, alebo investícií do 

výskumu zo strany rizikového kapitálu. Ak by sme intuitívne očakávali, že vysoká miera investícií 

do výskumu podmieňuje kondíciu inovačného systému a bude v jeho strede, naše zistenia 

ukazujú, že je to naopak. Celý komplex hodnotených dimenzií vo vzájomnej súvislosti síce 

s výdavkami verejnej sféry a rizikového kapitálu systematicky súvisí, ale táto súvislosť je 

paradoxne negatívna a smeruje k ľudskému kapitálu. 

Bez ohľadu na variáciu všetkého ostatného sú verejné výdavky na výskum a vývoj 

v komplementárnom vzťahu s organickým dianím, organizovaným okolo komerčného trhu. Je 

možné, že model ktorý v tejto podobe dizajnu zachytáva súvislosti medzi hladinami dimenzií 

jednoducho naznačuje, že krajiny s vysokými verejnými a rizikovými výdavkami sú tie, u ktorých 

verejné politiky vnímajú nízku kondíciu organického systému a vyvíjajú aktívnu snahu o jeho 

zlepšenie. Naopak, všade tam, kde sú výdavky na relatívne nízkej úrovni hladiny výkonnosť 

inovačného systému buď registrujú ako uspokojivú, alebo si možno neuvedomujú. 

Podporná činnosť v podobe premietnutej do prúdiacich financií na výskum a vývoj je zjavne 

v negatívnej väzbe s kondíciou celku a má tendenciu ustať ak sa systém vo výkone zlepší alebo 

jeho zlepšenie nie je vnímané ako politicky dôležité. V interpretácii negatívnej korelácie medzi 

investíciami do výskumu a vývoja a prepojeným komponentom deviatich kľúčových dimenzií 

sa žiada explicitné uchopenie dynamiky, ktoré v sérii regresných vzťahov medzi hladinami ani 

nemôžeme technicky odhaliť. 
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Graf 1 Korelácia hladín medzi základnými dimenziami EIS 2021 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                      Dáta: Eurostat, EIS 2021 

 

Meriame ich sériou panelových regresných modelov, ktoré za prítomnosti fixných efektov za 

jednotlivé európske krajiny a obdobia (2014 až 2021) detekujú štatisticky významné (p < 0,05) 

pozitívne  – plnou čiarou alebo negatívne obojsmerné efekty – prerušovanou čiarou. V strede 

štruktúry sú prepojenia malých a stredných podnikov s výkonným akademickým systémom a 

ľudským kapitálom. Komerčná inovačná činnosť vytvára cyklus väzieb, ktorého súčasťou sú 

podnikové investície, intelektuálne vlastníctvo aj tvorba pracovných príležitostí. Implementácia 

informačných technológií v komerčnom prostredí vedie k zvyšovaniu environmentálnej 

udržateľnosti produkcie. 
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Redizajn štatistického modelu, ktorý môže odhaliť kde v systéme pramení pohyb 

Iný náhľad na inovačný ekosystém nám ponúka transformácia modelu, ktorou sa pokúsime 

nájsť súvislosti medzi hladinami jednotlivých domén a medziročnou zmenou v Grafe 2. 

Modifikované zistenia môžu pomôcť odhaliť, ako sa typický európsky inovačný systém hýbe 

v čase, na základe skúseností zachytených históriou takmer štyroch desiatok krajín. Vzťah medzi 

hladinou a rastom môže mať konvergentný alebo divergentný charakter. V prvom prípade ide 

o negatívnu systémovú spätnú väzbu, v ktorej sa komparatívne vysoká hladina dimenzie má 

tendenciu v čase znižovať. Tým sa medzinárodné prostredie postupne z predmetného hľadiska 

postupne nivelizuje. 

V druhom prípade ide o pozitívnu systémovú spätnú väzbu, v ktorej sa vysoká hladina dimenzie 

naďalej zvyšuje a nízka naďalej znižuje. Tým sa rozdiely medzi krajinami vnútri monitorovaného 

medzinárodného prostredia naďalej prehlbujú čím systém diverguje. Ak by bol hrou – má 

víťazov a porazených. V globálnom konkurenčnom prostredí dnešného hospodárstva máme 

tendenciu dynamiku interpretovať práve uvedeným spôsobom, ale je potrebné poznamenať, 

že ide skôr o hru, v ktorej sa do rôznej miery napĺňa potenciál. Zisk jedných neznamená 

automatickú stratu všetkých ostatných. Séria panelových regresných modelov medzi hladinami 

a zmenami – dynamikou deteguje niekoľko štatisticky významných korelácií, z ktorých väčšina 

má skutočne divergentný charakter. Tri väzby v systéme sú negatívne, z toho jedna je 

obojstranná. 

Týkajú sa väčšiny dimenzií indexu  a prepájajú ich do koherentného celku v Grafe 2 podobne, 

ako sme pozorovali v súvislostiach jednotlivých hladín v Grafe 1. Pozitívna spätná väzba existuje 

medzi intelektuálnym vlastníctvom, ľudským kapitálom a podnikovými investíciami. Znamená 

to, že krajiny, ktoré generujú pomerne veľa patentov, ochranných známok a dizajnov si naďalej 

rýchlejšie zlepšujú stav prostredia pre komerčné uplatnenie vzdelaných ľudí. Ich prostredie je 

pritom už pomerne kvalitné, pretože samotné hladiny intelektuálneho vlastníctva a 

výskumného systému navzájom nepriamo korelujú. 

Kvalitu univerzít nachádzame včlenenú v línii funkčných kanálov okolo domény digitalizácie. 

Ich symbióza čiastočne súvisí s dianím v komerčnej sfére, na ktorú sa prepája 

cez implementáciu informačných technológií a tvorbu malých a stredných podnikov – podporu 

podnikavosti s vysokou pridanou hodnotou. Ich vznik urýchľuje z druhej strany aj vysoká hladina 

prepojení medzi komerčnými inštitúciami a prostredím. Dynamika inovačného systému 

na rozhraní medzi sférou malých a stredných podnikov, ľudských zdrojov a ich kompetencií 

zhmotnených vzdelaním ukazuje na komplikovanú súhru vzájomne sa vyvažujúcich vplyvov. 

Pozornosť si žiada súvislá línia negatívnych korelácií hladín a zmien medzi intenzitou 

inovatívneho podnikania v malých a stredných podnikoch, vzdelávaním na univerzitách a 

zamestnanosťou vo výskume a vývoji. Dalo by sa očakávať, že medzi tromi dimenziami 

objavíme pozitívne korelácie v smere od vyššieho vzdelania, cez viac inovatívnych podnikov, 
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ktoré tvoria viac sofistikovaných pracovných príležitostí. Nie je to ale vôbec obraz skutočnej 

skúsenosti zachytenej v dátach. Vzdelaní ľudia, podnikanie a zamestnanie sa vzájomne 

štatisticky brzdia v komplikovanej súhre, ktorú súčasne vcelku držia kooperatívne vzťahy medzi 

aktérmi. 

Vo vzťahoch hladín a dynamík domén sa črtajú tri štruktúry, v ktorých sú dôležitými zdrojmi 

pohybu digitalizácia, kooperatívne prepojenia a intelektuálne vlastníctvo. Prvý a druhý systém 

divergentných vzťahov je v úzkom kontakte prostredníctvom zvyšovania podnikavosti 

v prostredí. Prospieva mu lepšie kooperatívne nastavenie systémových vzťahov aj 

modernizácia umožnená rozšírením informačných technológií. Vyššia úroveň digitalizácie 

súčasne vedie k vyššej konkurencieschopnosti akademického sektora a lepším parametrom 

environmentálnej udržateľnosti hospodárstva. 

Relatívne samostatná štruktúra, trojica domén okolo komerčných inovácií a ich právnej ochrany 

je na predchádzajúcu prepojená dvojicou konvergentných väzieb. Jedna z nich smeruje 

od spomínanej úrovne ľudského kapitálu k zamestnanosti a druhá od digitalizácie 

k podnikovým investíciám. V dvojici premostení je zakódovaná nádej pre menej výkonné 

inovačné ekosystémy, ktoré ešte nemusia na svojej úrovni produkcie tvoriť rozsiahle sféry 

ochrany domáceho intelektuálneho vlastníctva. Zvyšovanie digitalizácie ponúka kompenzáciu 

tohto nedostatku. V podobnom zmysle možno chápať aj zdrojovú pozíciu ľudského kapitálu, 

ktorý prepája komerčný výskum s tvorivým sektorom malého a stredného podnikania a ich 

organickej tvorby pracovných príležitostí s vysokou pridanou hodnotou. 
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Graf 2Korelácie hladín a z nich vychádzajúcich dynamík medzi základnými dimenziami EIS 2021 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                        Dáta: EIS 2021 

 

Meriame ich sériou panelových regresných modelov, ktoré za prítomnosti fixných efektov 

za jednotlivé európske krajiny a obdobia (2014 až 2021) detekujú štatisticky významné (p < 0,05) 

pozitívne  – plnou čiarou alebo negatívne jednosmerné efekty – prerušovanou čiarou. 

Digitalizácia v prostredí diferencuje akademické prostredia aj komerčnú sféru malých a 

stredných inovatívnych podnikov. Podnikanie a tvorbu pracovných príležitostí podporuje 

intenzívnejšie sieťovanie v komerčnej sfére. Vyššia miera prihlasovania patentov v komerčnej 

doméne priťahuje podnikové investície aj vzdelaných ľudí. 

 

Ako uvidíme v druhej časti tejto štúdie, európske hospodárstva vcelku z hľadiska sumárneho 

indexu konvergujú. Čiastkové indície v Grafe 2 nám naznačujú, že sa to deje napriek zjavným 

tendenciám národných prostredí ťažiť z existujúcich výhod svojho systémového nastavenia a 

premieňať ich na ďalší rast súvisiacich dimenzií inovačného komplexu. Podozrenie prirodzene 
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padá na úlohu mobilných prvkov prostredia, ktorými sú rôzne formy kapitálu zdieľaného vnútri 

integrovaného európskeho priestoru. Či už sa jedná o mobilitu výskumníkov v medzinárodnom 

prostredí, študentov na univerzitách v zahraničí, alebo verejné a súkromné financie investované 

do vedy a výskumu, niečo divergujúce inovačné ekosystémy v Európe zbližuje.  

V poslednom Grafe 3 tejto série si všímame ako medzi sebou súvisia medziročné zmeny hladín 

jednotlivých dimenzií. Tento systém vzťahov je najúspornejší, pohybujeme sa už iba v rovine 

dynamiky bez zohľadnenia diferencovaných hladín medzi krajinami. Aj tu nachádzame 

vo význačnom postavení prepojenia komerčných aktérov medzi sebou a navonok s vonkajším 

prostredím. Jednoznačne sa zo siete ukazuje, že inovačný systém sa hýbe najmä pod vplyvom 

kvality kooperatívneho modelu. Opäť tiež v modelovej sieti nachádzame verejné financovanie 

vedy a výskumu, ktoré vo vzťahoch hladín a zmien v Grafe 2 chýbalo.  

Špecifickým prvkom sú izolované nové domény digitalizácie, informačných technológií a 

environmentálnej udržateľnosti, ktoré sú od hlavného komponentu odizolované. Prostredie 

priateľské k spolupráci priamo súvisí s pokrokom krajiny v podnikavosti, tvorbe komerčne 

hodnotných inovácií ale aj schopnosťou pritiahnuť ľudský a finančný kapitál, podnikové 

investície. Tie následne vedú k výkonnejšiemu trhu práce s vyššou pridanou hodnotou aj 

ku komerčnému úspechu producentov. Rola verejných financií v inovačnom systéme je však 

prinajmenšom diskutabilná. Zvýšenie verejného financovania sa nepremieta do žiadneho 

priameho pozitívneho efektu, ktorý by sme mohli vidieť zvolenou optikou podobne ako vidíme 

ostatné relevantné vzťahy medzi doménami. 

Aj v dynamickom pohľade na ekosystém sa spoľahlivo do centra pozornosti dostávajú 

prepojenia komerčných inštitúcií medzi sebou a s okolitým prostredím. Vedomé budovanie 

zmysluplných vzťahov je v prostredí jednoznačnou prioritou a malo by sa diať v kontakte s Ich 

spoľahlivým poznaním. 

 

Čo nás učí pohľad na kolektívnu štruktúru inovačných systémov v Európe? 

V strede organického diania je podnikateľský sektor s významnou vrstvou malých a stredných 

podnikov. Cez inovatívnu produkciu sa na ústrednú oblasť podnikania napája verejný 

akademický a výskumný sektor, a podobne trh práce cez podnikové investície a vzdelávanie 

pracovnej sily. Medzi týmito oblasti nachádzame dynamické efekty, ktoré pomáhajú pochopiť 

vzájomne nastavenie konvergentných a divergentných síl vnútri inovačného systému. Miera 

nepredvídateľnosti celku je vďaka prítomnosti spätných väzieb veľmi vysoká. 

Celok systému nefunguje na báze lineárnych vzťahov medzi jednotlivými prvkami. Jednoducho 

a jednoznačne detegovať vhodné umiestnenie vstupov, kam by bolo možné spoľahlivo 

investovať zdroje a z ktorých efekty pretečú do iných oblastí preto nevieme. Zdanlivo kľúčový 

vstup verejných zdrojov tečúcich do výskumu a vývoja sa v sieťovej štruktúre vôbec neukazuje 
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ako podstatný. Od centrálnej oblasti formovanej komerčnými silami trhu je verejná podpora 

výskumu štatisticky vzdialená a poskytuje jej nanajvýš nepriamu podporu, ktorú ale z využitých 

dát nevidíme. 

Nepriamy vplyv sa realizuje cez neintuitívne súvislosti s podnikovými investíciami a tvorbou 

pracovných príležitosti vo výskumnej sfére. Toto sa neviaže na inovatívnu vrstvu malých a 

stredných podnikov, ale pravdepodobne na etablovaných aktérov s kapacitou a skúsenosťou 

zapájať sa do verejných grantových schém. To skutočne podstatné v hĺbke kondície 

inovačného ekosystému je však subtílne a medzi jeho aktérmi, v reprodukcii vzťahov medzi 

nimi. 

Graf 3 Korelácie dynamík medzi základnými dimenziami EIS 2021 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                      Dáta: EIS 2021 
 

Meriame ich sériou panelových regresných modelov, ktoré za prítomnosti fixných efektov 

za jednotlivé európske krajiny a obdobia (2014 až 2021) detekujú štatisticky významné (p < 0,05) 

pozitívne  – plnou čiarou alebo negatívne obojsmerné efekty – prerušovanou čiarou. 

Prepojenia v podnikovej sfére sú v strede diania. Lepší kooperatívny model priamo súvisí 
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so zvyšovaním kondície systému z väčšiny uvažovaných hľadísk a priamo zodpovedá za tvorbu 

intelektuálne náročných pracovných príležitostí a úspešnosť inovatívnej produkcie na trhu.  

 

Neoddeliteľný mestský kontext, bez ktorého inovačné činnosti neprosperujú 

Mestá patria medzi veľké, zložité a napriek tomu úplne bežné artefakty, ktoré vytvárame 

v prírodnom prostredí. Evidentne sprevádzajú náš historický evolučný úspech, našu schopnosť 

myslieť a konať organizovane v čoraz zložitejších spoločenských štruktúrach, ktoré už 

v súčasnosti vďaka známym technológiám dosiahli planetárnu dimenziu a koordináciu 

v reálnom čase. Vytvárali ich pravdepodobne všetky nám známe historické civilizácie a do miest 

sa dnes naďalej presúva populácia všade tam, kde sa spoločnosti darí, ekonomicky prosperuje. 

Nedialo a nedeje sa tak podľa žiadneho plánu ani zákona. Ak sa aj z času na čas objavia pokusy 

o sociálne inžinierstvo v podobe riadenej urbanizácie, ide spravidla len o viac alebo menej 

šikovné kópie organického procesu, ktorý isté formy generuje zákonite vo výsledku vzťahov 

veľkého množstva spolupracujúcich aj súťažiacich aktérov (Frenken a Boschma, 2007; Glaeser 

a Henderson, 2017). Mestá sa kedykoľvek v čase a kdekoľvek na planéte vyvíjajú do ľahko 

intuitívne rozpoznateľných, súčasne v detailoch veľmi premenlivých foriem (Smith, 2007; 

Yoffee, 2009).  

Charakterizujú ich gradienty, hierarchie, priestorové pravidelnosti a funkčné podobnosti 

(Krugman, 1996; Henderson a Venables, 2009; Scott a Storper, 2015). Vznikajú v širokom 

veľkostnom spektre, od malých lokálnych centier, regionálnych sídiel až po globálne metropoly 

s miliónmi obyvateľov a pestrou hospodárskou činnosťou. Ich systém sa neustále transformuje 

a veľkostné rebríčky metropol sa medzi desaťročiami značne odlišujú (Cuberes, 2011). Mestá 

sa podobajú iným komplexným systémom, vrátane živých systémov (Bettencourt et al., 2007). 

Bolo medzi nimi navrhnutých postupne množstvo morfologických analógií, vrátane riečnych 

sietí, biologických organizmov, či hmyzích kolónií. Je nepochybné, že u miest máme do činenia 

s podobnou manifestáciou života. Neexistuje žiadna typická veľkosť mesta a súčasne väčšina 

jeho štruktúrnych aspektov sa mení práve vo vzťahu k veľkosti populácie (Batty, 2008).  

Tento vzťah sa matematicky dá popísať mocninovou zákonitosťou. Zatiaľ čo niektoré vlastnosti 

s narastajúcou veľkosťou populácie pribúdajú superlineárne, iné si mestský systém šetrí 

sublineárnym nárastom. Napriek nesmiernej komplexnosti konkrétnych foriem sú mestá 

v princípe koncepčne jednoduché. Ich globálne vlastnosti sa odvíjajú od niekoľkých kľúčových 

parametrov, tak to vníma napríklad Bettencourt (2013).  
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Pravidelnosti mestských prostredí môžeme pozorovať aj bez toho, aby sme im 
rozumeli 

Geografický priestor zohráva vo formovaní spoločenského diania, ktoré pozorujeme v mestách 

konštruktívnu aj responzívnu úlohu súčasne. Otázkou je, či geografický priestor vplýva 

na spôsob usporiadania a fungovania mestskej spoločnosti (Vaughan et al., 2009). Pre Hilliera 

a Netta (2002) je to otázka nielen legitímna ale aj kritická. Je tomu tak preto lebo vždy a všade 

tam, kde ľudia vytvárajú mestá, mení sa aj mnoho iného: ich spločenské inštitúcie, ideológie, 

životný štýl a úroveň zdravia, spôsob myslenia, povaha ľudskej spoločenskej a zrejme aj 

individuálnej identity. 

Mestá premieňajú hmotu rovnako ako transformujú aj samotných ľudí a spoločnosť. Na tento 

systém súvislostí a vzťahov nemáme k dispozícii koherentnú teóriu. Nezdá sa príliš 

pravdepodobné, že by mestá začali vznikať iba v dôsledku niečim iným vyvolaných 

spoločenských zmien. Ak sa v dôsledku náhody alebo zámerného zásahu zmení geografia 

mestských priestorov, zmení sa aj charakter mestskej spoločnosti? Čím je mestská spoločnosť 

v predstave priestoru iných možných ľudských spoločností (Purcell, 2014)? 

Začnime pozorovaním pravidelnosti, ktorú si veda všimla porovnávaním jednoduchých 

pozorovaní rôznych mestských sústav medzi sebou. Systém sídiel v istom území totiž nie je 

usporiadaný ani zďaleka náhodne. Sleduje zákonitú, špecifickú hierarchiu, ktorá sa odráža 

vo vzťahu veľkosti, početnosti aj vo vzájomnom fyzickom odstupe geografického umiestnenia 

jednotlivých centier. Poznáme ich napríklad ako Zipfovo pravidlo a Christallerova teória 

centrálnych miest (Parr, 2017).  

Vzhľadom na známu existenciu Zipfovho pravidla pre veľkosť miest a jeho teoretické, najmä 

ekonomické súvislosti sa množstvo autorov snaží poskytnúť uspokojivé vysvetlenie. Arshad et 

al. (2018) literatúru okolo Zipfovho pravidla rozdeľujú do niekoľkých skupín. Spoločným znakom 

najväčšej skupiny teoretických modelov je, že si všímajú paralelu medzi demografickou a 

ekonomickou dimenziou.  

Mestá koncentrujú veľkú časť obyvateľstva a hospodárskej činnosti územia. Pravdepodobne sa 

tvoria v dôsledku dynamického vzájomného pôsobenia medzi hospodárskou činnosťou 

spoločnosti a demografickým rastom. Stačí, ak sa ekonomické rastové impulzy medzi rôzne 

mestá systému distribuujú náhodne. Vďaka tomu je veľmi malá pravdepodobnosť, že by bolo 

to isté mesto opakovane selektívne zasahované pozitívnymi rastovými impulzmi. 

Ak prichádzajúci rastový impulz nie je zacielený v závislosti na veľkosti mesta, rast bude 

v systéme miest zodpovedať Gibratovej zákonitosti o proporcionálnom raste. 

Kľúčový je predpoklad je, že rast miest nezávisí na ich veľkosti. Gabaix (1999) demonštruje, ako 

môžu viesť k hierarchii zachytenej Zipfovým usporiadaním rastové impulzy v ekonomickej 

dimenzii. Počíta sa pritom s migračným procesom, redistribúciou pracovnej sily medzi 

mestskými centrami z dôvodu prítomnosti rozdielov v tvorbe pracovných miest a cene práce. 
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Rossi-Hansberg a Wright (2007) vyvinuli iný model, ktorý závisí od vonkajších ekonomických 

impulzov podobne ako u Gabaixa (1999), ale špecificky pre každý hospodársky sektor. 

Pozitívny rastový impulz zvyšuje v dôsledku objem produkcie a následne cez pracovný trh a 

migráciu veľkosť miest špecializovaných v istom odvetví. Aj Duranton (2007) sa podobne 

zaoberá tým, ako náhodne distribuované impulzy vedú k rastu tých miest, kde je úspešnejší 

výskum inovujúci konkrétne hospodárske sektory. Výnosy, produktivita a inovačné efekty 

pravdepodobne do určitej miery navzájom korelujú a vytvárajú špecifický režim lokalizačných 

úspor.  

Behrens et al. (2014) vysvetľujú výslednú hierarchiu dodatočne systematickou zmenou 

produktivity, ktorá u veľkých miest narastá s ich schopnosťou prilákať talentovaných 

jednotlivcov cestou aglomeračných výhod a súčasne selektovať ich cestou vysokých životných 

nákladov. 

V mestách zostanú len najproduktívnejší aktéri. Hsu (2012) do identického vysvetlenia zapája 

hierarchický princíp Christallerovej teórie centrálnych miest, v ktorom rozdiely vo veľkosti 

centier vznikajú v dôsledku rôznorodosti úspor z rozsahu dostupných spotrebných tovarov a 

služieb. U Mansuryho a Gulyása (2007) migrácia do mestských centier zodpovedá len 

za výslednú štatistickú distribúciu, ktorá nutne nevyžaduje žiadnu ekonomickú logiku. 

Zipfovo pravidlo sa ďalej rozpadáva, ak rozsah aglomeračných úspor neprekonáva nutne 

pôsobiace odstredivé efekty. Simulačné modely založené na migrujúcich heterogénnych 

aktéroch s obmedzenou racionalitou všeobecne konvergujú k hierarchickým systémom 

mestských centier. Batty (2006) vysvetľuje spôsob, ktorým sa komplexný adaptívny systém 

môže samoorganizovať do formy štatistického rozdelenia opísaného Zipfovým pravidlom. 

Corominas-Murtra a Solé (2010) ukazujú, ako je mocninové usporiadanie typickou štatistickou 

vlastnosťou stochastických systémov. 

Systémy sa vyvíjajú na rozhraní medzi usporiadaným a chaotickým stavom (Kauffman, 1993). 

Veľkosť populácie mesta, napriek tomu, že ide o úplne jednoduchú a ľahko pozorovateľnú 

dimenziu, zohráva vo vývoji spoločnosti a jej ekonomiky podľa všetkého zásadnú úlohu. 

Podobne ako u otázok mierky fyzikálnych javov či biologických systémov a ekosystémov, mestá 

sú artefaktom koncepčne väčším než je jednoduché zoskupenie ľudí v geografickom priestore. 

Podľa Bettencourta et al. (2010) vznikajú systematické efekty v dôsledku zvýšenej hustoty 

zaľudnenia priestoru a súčasne v dôsledku časovej akcelerácie a spoločensko-ekonomickej 

diverzifikácie. V ekonomickej teórii sú v centre pozornosti nelineárne rastúce úspory z rozsahu 

infraštruktúry a rastúca návratnosť produktivity. Veľkosť populácie mesta je len vhodnou 

aproximáciou pre súbor sociálno-ekonomických mechanizmov, ktorými spoločnosť profituje 

z geografickej blízkosti a intenzívnej interakcie ľudí na danom mieste. 
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V priebehu vývoja teórie sa čoraz viac pozornosti v rastovom mechanizme venuje špecifickému 

objektu interakcií, tvorbe a výmene znalostí. Pozorovaním rozdielov medzi rôznymi mestskými 

systémami v histórii a v rôznych častiach sveta sa zistilo, že obyvatelia miest, ako nositelia 

znalostí, zohrávajú kľúčovú úlohu v neustálej premene hospodárskej činnosti. V ekonomickej 

teórii hovoríme o ľudskom kapitále. Po ére priemyselnej ekonomiky a ekonomiky služieb dnes 

žijeme v ére znalostnej ekonomiky (Mankiw et al., 1992; Barro, 2001). 

Pre rozvinuté mestá sú odvetvia založené na práci so znalosťami práve tie, ktoré určujú mieru 

ich schopnosti konkurovať iným mestám, ktoré tiež disponujú ľudským kapitálom. Tie s nimi 

môžu súťažiť nízkymi produkčnými a životnými nákladmi. Narastajúca úloha miest v modeli 

znalostnej ekonomiky je spôsobená tým, že výhody priestorovej blízkosti vytvárajú dodatočné 

prínosy v efektívnej spolupráci medzi ekonomickými aktérmi, ktorými sú spotrebitelia, podniky, 

sprostredkovatelia, ale aj výskumníci a verejné inštitúcie (Van Winden, 2007). 

Dlhodobá funkčná spolupráca je kľúčová pri vytváraní znalostí a inovácií a organickom vzniku 

regionálnych inovačných systémov okolo mestských jadier. Vzdelanie je merateľnou formou 

ľudského kapitálu. Dôležitosť procesu vzdelávania je v tomto kontexte široko akceptovaná a 

vlády alebo medzinárodné inštitúcie ho podporujú v záujme rozvoja smerom k viac 

prosperujúcej spoločnosti. Vysokoškolské vzdelávanie sa v súčasnom stave globálnej 

konkurencie stáva dôležité pre výkonnosť všetkých úrovní hospodárstva. 

Spoločnosti sa čoraz viac rozvíjajú smerom k modelu znalostnej ekonomiky (Faggian a 

McCann, 2009). Ľudský kapitál nebol v centre pozornosti ekonómie vždy. Rast miest a ich 

regiónov sa v minulosti vysvetľoval predovšetkým v dôsledku industrializácie spojenej 

s urbanizáciou. Pracuje najmä s konceptom zamestnanosti (Solow, 1956). Rezíduá tohto 

modelu sú v ekonomickom myslení neustále prítomné. Miestny hospodársky rozvoj považujú 

za sprievodný jav napriek tomu, že do popredia sa už dávnejšie dostal alternatívny koncepčný 

rámec, v ktorom už nie sú regionálne rozvojové procesy príčinami urbanizácie, ale spoločne 

závisia od populačnej dynamiky. 

Centrálnu úlohu v tomto rámci zohráva ľudský kapitál, dokonca individuálne preferencie 

(Storper a Manville, 2006). V dôsledku hľadania príležitostí pre naplnenie individuálnych 

preferencií sa vysvetlenie dynamiky zameriava na kvalitatívne aspekty mestského prostredia. 

Ľudia sú aktérmi, ktorí selektívne migrujú do miest s preferovanou úrovňou a spektrom 

vybavenosti. Mestá, ktoré dokážu prilákať nových obyvateľov s vysokým ľudským kapitálom 

získavajú tvorivosť, inovatívnosť a podnikavosť (Storper a Scott, 2009). 
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Na pozadí diania v mestách je univerzálny mestotvorný mechanizmus, špecializácia a 
spolupráca ľudí 

Ľudský kapitál je ústredným prvkom modernej teórie hospodárskeho rastu. Dlhodobá 

udržateľnosť rastu je možná vďaka rastúcim výnosom z mierky hospodárskej činnosti, ktorej 

zdrojom sú znalosti. Objem znalostí v čase narastá a znalosti nie sú vyčerpateľný zdroj. Dajú sa 

používať opakovane a skupina ich používateľov sa môže rozširovať. Znalosti sa k tomu môžu 

vzájomne kombinovať neobmedzenými spôsobmi. Dôležitým prvkom tejto teórie (Lucas, 1988) 

je zhmotnenie znalostí vo vzdelanej ľudskej populácii. 

Kontext tvorí nahromadenie, aplikácia a šírenie znalostí v spoločnosti. V otvorenej ekonomike 

s vysokou úrovňou mobility je ľudský kapitál neustále redistribuovaný. Okrem procesu 

vzdelávania sa ľudský kapitál tvorí aj prostredníctvom interakcií. Príležitosti pre interakcie 

závisia na stretnutiach ľudí s vysokou úrovňou ľudského kapitálu a tie reagujú na kvalitu 

mestského prostredia (Storper a Scott, 2009). Pre vysvetlenia vynárajúcich sa otázok 

o súvislostiach aglomerácie sa všeobecne akceptujú nutné rozdiely v priestorovom rozložení 

ľudského kapitálu. 

Nie všetky znalosti sú vytvorené lokálne a nie všetky sú šíriteľné na ľubovoľnú vzdialenosť v sieti 

medziľudských interakcií. Vysvetlenia zdá sa musia byť prítomné vo vzťahoch medzi lokálnymi 

aglomeračnými efektmi, medziregionálnymi priestorovými štruktúrami a geografickými tokmi 

znalostí (Faggian a McCann, 2009). Netto et al. (2015) sa napríklad v tomto kontexte zaoberajú 

každodennou mobilitou v priestore veľkomesta. Mobilita a úrovňou príjmov aktérov mení 

mieru lokálnej obmedzenosti a heterogenity sietí medziľudských interakcií. 

Nejde primárne o interakcie v ekonomickom zmysle, ale implikácie týmto smerom sú zrejmé. 

Vrstvy s nižším príjmom čelia obmedzeniam v mobilite a schopnosti stretávať ľudí v odlišných 

sociálnych sférach. Príjmovo podobné spoločenské skupiny sa podobajú aj v spôsobe 

konštrukcie každodenných trajektórií mobility. Narastá hustota prítomnosti medzi spoločensky 

podobnými aktérmi a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa ich osobné siete budú prelínať. 

Vzťahy sa utvárajú opakovaním stretnutí.  

Vzniká spoločenská segregácia, ktorá má vysoko dynamickú formu. Slabé zdieľanie verejného 

priestoru takto vytvára podmienky pre segregáciu pretavujúcu sa do každodenného života.  

Sociálna skúsenosť je krehká a systematicky selektívna (Campanella, 2006; Haase et al., 2016). 

Možnosti našej vzájomnej integrácie alebo segregácie sú neustále prítomné v každodenných 

trajektóriách. Priestorová a časová synchronicita vedú k zmene pravdepodobnosti stretnutí. 

Sociálne odlišní aktéri a systematické znemožnenie stretnutí postupne spoločenské rozdiely 

transformuje na segregáciu. 

Segregácia sa zdá byť negatívne korelovaná s prítomnosťou pozitívneho rastového 

mechanizmu, ktorý využíva efekty okolo nahromadeného ľudského kapitálu. Vnútorná 
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heterogenita je popri sociálnej dimenzii úplne evidentná v morfologickej štruktúre miest. 

Hmota budov a štvrtí, usporiadaná do urbanistických celkov je najľahšie prístupná pozorovaniu 

aj porovnávaniu medzi rôznymi vývojovými štádiami. Mestá morfologicky rastú spôsobom, 

ktorý pripomína proces vzniku dvojrozmerných agregátov častíc, čo viedlo k pokusom 

modelovať rast miest pomocou konceptov štatistickej fyziky. 

Makse et al. (1995) napríklad model mesta dokázali priblížiť známej fraktálnej povahe skutočnej 

morfológie. Ich model vytvára fraktálny klaster na základe interakcie rôznych prvkov dôležitých 

pre miestny rozvoj: ľudí, kapitálu a zdrojov. Model, v ktorom sú tieto prvky navzájom 

korelované reprodukuje pozorovanú morfológiu mesta a mestského systému ešte výstižnejšie, 

vrátane dynamiky rastu. Pozorovaný rozvoj do miest priťahuje ďalší rozvoj a to je už v rozpore 

s vyššie argumentovanou náhodnosťou v Gibratovej zákonitosti. 

Hillier a Netto (2002) skúmajú spôsob, ktorým sociálna konštrukcia priestoru v mestách súvisí 

s pozorovanými priestorovými pravidelnosťami. Rôzne morfologické varianty, urbanistické 

usporiadania budov, ulíc a námestí vedú k vzniku priestorových konfigurácií a tieto sa podieľajú 

na vytváraní blízkosti medzi ľuďmi prostredníctvom ich účinku na mobilitu. Vnútorná štruktúra 

spoločnosti sa v priestore odráža do dopytu po blízkosti k iným ľuďom. Funkcia bývania má 

tendenciu obmedzovať a významne štrukturovať našu spoločnú prítomnosť. 

Usporiadanie budov v rezidenčnom režime sleduje spoločenský záujem o dosiahnutie 

lokalizovaných a relatívne reštriktívnych priestorových usporiadaní. Uzavreté komunity, ktoré 

vznikajú v organizme mesta sú zjavným prejavom tohto modelu. Hospodárska aktivita má 

opačnú tendenciu ako bývanie. Maximalizuje spoločnú prítomnosť a preto aj budovy a ich 

umiestnenie zabezpečujú namiesto reštrikcie integráciu vnútri mestského priestoru. 

Rezidenčné územia a ich priestorové štruktúry sa napríklad zásadne líšia podľa spôsobu, akým 

sa miestna kultúra snaží obmedziť a štrukturovať spoločnú prítomnosť medzi domácimi 

obyvateľmi a inými, cudzincami. 

V protiklade s nimi je globálne prepojený otvorený verejný priestor mesta, ktorý sa vždy snaží 

maximalizovať spoločnú prítomnosť. Výsledkom je v pôdoryse mesta protiklad 

konzervatívneho a generatívneho režimu priestorového usporiadania. Prostredníctvom tejto 

polarity majú najmä veľké mestá, napriek zjavným rozdielom, tendenciu mať určité všeobecné 

podobnosti v dôsledku priestorových zákonitostí sprostredkujúcich vzťah medzi 

konfiguráciami spoločenskej činnosti a využívaného priestoru. 

Bettencourt (2013) generalizuje princíp tvorby mesta tak, že spoločnosť rozvíja mestá v záujme 

ich obyvateľov a plného využívania disponibilných zdrojov. Týka sa to čo najmenších nákladov 

na dosiahnutie lokalít vnútri mesta pomocou infraštruktúry podliehajúcej fraktálovej geometrii 

a hierarchii hustôt interakcií, ktorá vzniká vo vzťahu k distribúcii nákladov. Fraktálová geometria 

vzniká postupným rastom infraštruktúry. Organická dynamika uskutočňuje postupné 

prepájanie zvyšujúceho sa množstva ľudí, vedie k decentralizácii a poklesu gradientu hustôt. 
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Ľudské úsilie vynakladané na hospodársku činnosť je zároveň obmedzené, a to sa premieta aj 

do obmedzení v infraštruktúre. Spoločensko-ekonomické výstupy sú úmerné objemu 

dosiahnuteľných spoločenských interakcií. Preto sú mestá nielen koncentráciami ľudí, ale skôr 

ich sociálnych interakcií, ako to zdôrazňovala už Jacobs (1969). Sorenson et al. (2006) 

identifikujú sociálnu blízkosť ako obzvlášť dôležitý faktor pre umožnenie tvorby a šírenia 

znalostí. Rozsah a kvalita sociálnych prepojení súvisia najmä s procesom difúzie. 

V novom kontexte evolučnej ekonomiky zdôrazňujú, že sú dôležitým kanálom, 

prostredníctvom ktorého možno pre jednotlivca a skupinu získať prístup k znalostiam. Znalosti 

sú v tomto zmysle zdrojom, ktorý je prístupný prostredníctvom sieťovej interakčnej 

infraštruktúry s nerovnomernou distribúciou preferencií. Priame sociálne prepojenia 

na znalosťami disponujúcich aktérov sa stávajú kritickým faktorom v dynamike celého 

hospodárskeho systému a mesta uprostred neho.  

Rast a preferenčné prepájanie v sieťovej štruktúre sú mechanizmy spoločné pre rôzne 

komplexné systémy. 

Nachádzame ich všade vrátane obchodných sietí, sociálnych sietí medzi jednotlivcami alebo 

skupinami, sietí inštitúcií, dopravných sietí (Marshall a Staeheli, 2015). Barabási a Albert (1999) 

si všimli, že všeobecnou vlastnosťou komplexných sietí je chýbajúca reprezentatívna mierka 

systému, typický stav pozorovaný vo všetkých systémoch, pre ktoré sú k dispozícii podrobné 

údaje. Ich lepší popis môže pomôcť pochopiť komplexné systémy aj bez detailných 

topologických informácií, ktorými sú napríklad aj biologické, genetické a signalizačné 

biochemické siete živých organizmov.  

Aj biologické systémy sú otvorené a dynamické. Ich rast v čase odráža evolučnú históriu 

komplexných organizmov, vrátane ľudí samotných. Analogické mechanizmy by mohli 

vysvetľovať pôvod sociálnych a ekonomických komplexných systémov, ktoré pravdepodobne 

tiež existujú ako nevyhnutný dôsledok samoorganizácie v čase. U Barabásiho a Albert (1999) 

zabezpečuje samoorganizáciu tvorba lokálnych rozhodnutí uzlov siete založená 

na informáciách odklonených v smere k lepšie viditeľným uzlom, bohatším na prepojenia 

bez ohľadu na povahu a pôvod ich zviditeľnenia. 

Granovetter (2005) v tejto súvislosti popisuje, ako sociálna štruktúra vplýva na ekonomické 

dianie. Sociálne siete ovplyvňujú tok a kvalitu informácií. Veľká časť informácií má podobu 

veľmi jemných odlišností. Aktéri v princípe nedôverujú neosobným zdrojom. Namiesto nich sa 

spoliehajú na ľudí, ktorých poznajú. Sociálne siete sú dôležitým zdrojom spoločenskej odmeny 

a trestu a tieto sa zvyknú zvýrazňovať vo vzťahu k ľuďom, ktorých aktéri osobne poznajú. 

Nerovnomerne je distribuovaná dôvera k tomu, že ostatní vykonajú dobré rozhodnutia. 

Ekonómia venuje značnú pozornosť vplyvu spoločenskej štruktúry a sociálnych sietí 

na hospodársky život. Sociológia vyvinula všetky základné princípy interakcií vnútri sociálnej 

štruktúry tokov informácii, schopnosti trestať, odmeňovať a dôverovať. Tieto princípy sa 
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opakujú v analýze hospodárskych, politických a iných inštitúcií podieľajúcich sa na procese 

rozvoja. Sociálne štruktúry a siete ovplyvňujú produktivitu, tvorivosť a inovácie. Storper a Scott 

(2009) sumarizujú, že hospodársky prosperujúce spoločnosti sa vyznačujú vysokou úrovňou 

urbanizácie. 

Mestá tu pre nás rozhodne nie sú náhodou. Produktivita kapitálu a pracovnej sily narastá tam, 

kde sú v priestore koncentrované a vzájomne prepojené v systéme podnikov a obyvateľov. 

Hospodárska činnosť je funkčne roztrieštená do rôznych sektorov a súčasne aj koordinovaná 

trhom a jeho inštitúciami. Základ dynamiky je v systematickom vytváraní lokalizačných úspor 

z rozsahu a procesov aglomerácie vo vzťahu k prebiehajúcej organizačnej a priestorovej 

fragmentácii produkcie. 

Organizovaný produkčný systém sa v regióne objavuje prostredníctvom vlastných rozširujúcich 

sa aglomeračných úspor a dynamiky, kumulatívnej kauzality (Fujita, 2007), zatiaľ čo ekonómia 

hlavného prúdu sa vyvíjala okolo neúplného rovnovážneho konceptu. Trhový systém v nej mal 

stabilizovať ekonomické sily a proces zmeny sa vysvetľoval vonkajšími faktormi. Naproti tomu, 

kumulatívna kauzalita považuje ekonomickú zmenu za endogénny jav samotného trhu, ktorého 

súčasťou je pozitívna spätná väzba. 

 

Hlboký teoretický kontext pre inovácie je v komplexite živých systémov 

Súčasné chápanie oblasti spoločenských vied o dynamike komplexných systémov, za aké sa 

považujú aj podnikateľské či inovačné systémy, má najmä charakter redukcionistických 

ekonometrických analýz založených na časových radoch dát. Na predikciu teoreticky 

očakávaných efektov sa prakticky môže používať len obmedzený rozsah premenných. 

McKelvey (2004) ich v kontexte podnikania označuje za úzke popisy správania systému. 

Alternatívne výskumy mimo domény ekonometrie približujú bohaté interakcie mnohých 

aktérov a udalostí, ale spravidla len na jednej prípadovej štúdii v jednej charakteristickej 

vývojovej fáze. 

Úzke popisy sú nedôveryhodné pretože ignorujú mnohé kauzality reálneho vývoja a 

alternatívne široké popisy nie sú generalizovateľné. Potreba vedeckého prístupu k sociálnym 

systémom, založeného na formalizovaných modeloch otvorila cestu k východisku novej 

disciplíny, vedy o komplexite (Anderson et al., 2005; Urry, 2005). Holland (2014) v oblasti štúdia 

komplexity rozoznáva dva oddelené prúdy, ktoré skúmajú dva rôzne druhy jej pôvodu: 

komplexné fyzikálne a adaptívne systémy. 

Prvky fyzikálnych systémov sa riadia pevnými fyzickými zákonmi vyjadrenými diferenciálnymi 

rovnicami. Zákony ani prvky sa v čase nemenia, nastavenie by mohlo byť vnímané ako 

deterministické. Malé rozdiely v počiatočných podmienkach dynamiky niektorých systémov 

vedú k výsledkom, ktoré sú tak odlišné, že sa javia ako náhodné vzhľadom na východiskový 
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stav, napríklad v meteorologickej praxi. Adaptívne systémy sú zložené z aktérov, ktorí sa učia 

alebo prispôsobujú. V ekonomickom systéme je prítomná pozitívna spätná väzba (Arthur, 

1990). 

Arrow a Debreu (1954) preukázali, že trh úplne racionálnych aktérov dosiahne stabilnú cenu 

s malými výkyvmi, ktoré neposkytujú žiadny konzistentný spôsob ako dosiahnuť zisk. Úplná 

racionalita je nemožná, znamenala by úplnú znalosť dôsledkov rozhodnutí, vrátane reakcií 

ostatných aktérov. Žiadny realistický aktér takú schopnosť samozrejme nemá. Skutočné trhy 

tvoria rôzni aktéri s ohraničenou racionalitou a využívajú rôzne stratégie a menia ich s tým, ako 

získavajú skúsenosti s ostatnými, adaptujú sa. 

Veľké výkyvy trhu, bubliny a krízy, sú spôsobené neustále prebiehajúcimi adaptáciami.  

Veda o komplexite všeobecne skúma v systéme nelineárne výsledky fázových prechodov, 

spôsobených adaptáciami a koevolučnými procesmi s pozitívnou spätnou väzbou. Ide 

v princípe o jav, na ktorý v hospodárstve poukázal napríklad už spomínaný Schumpeter (1942), 

keď hovoril o preusporiadávaní v procese kreatívnej deštrukcie. Objektom pozornosti je pre 

vedu o komplexite nielen pôvod nového usporiadania systému, ale aj samotný proces 

samoorganizácie, ktorý k nemu vedie. 

Tento proces bol v biológii úspešne vysvetlený Darwinovou evolúciou. V kapitalistickom 

modeli spoločenskej organizácie prichádzame do tesného kontaktu s evolučným procesom, 

ako sme videli v evolučnej ekonómii. Kapitalizmus je svojou podstatou formou alebo metódou 

hospodárskej dynamiky a nemôže byť stacionárny. Evolučný charakter nie je len dôsledkom 

skutočnosti, že ide o ekonomický život v sociálnom prostredí, ktoré sa mení a jeho zmena mení 

aj hospodársku činnosť (MacKinnon et al., 2009). 

Základný impulz, ktorý vytvára a udržuje kapitalistický proces v pohybe pochádza z nového 

spotrebného tovaru, spôsobov výroby alebo dopravy, nových trhov, foriem priemyselnej 

organizácie, ktoré vytvára podnikanie. Dopfer a Potts (2004) si všímajú, že v evolučnej ekonómii 

sú znalosti stavebným kameňom ekonomických systémov a teoreticky je ich možné uchopiť 

ako komplexný systém pravidiel. Koncept znalostí zostáva analyticky v podstate neuchopiteľný. 

Pravidlá empiricky nemajú rovnakú kvantitatívnu realitu, ako napríklad komodity na trhoch. 

Sú nemerateľné, podmienené prostredím, majú prakticky nekonečné možnosti pre rozšírenia, 

nie sú jednoznačne determinované a presahujú cez mnoho úrovní komplexity. Okolo znalostí 

sa rozprestiera mnoho skôr pochybných konštrukcií, ako napríklad sociálny a ľudský kapitál. 

Empirická intuícia, ktorá je v evolučnej ekonómii základom teórie zhruba vníma, že existujú 

štruktúry znalostí a aktérov a tieto sa vyvíjajú spoločne.  
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V priebehu času narastá úroveň zložitosti hospodárskych systémov 

Castellani a Hafferty (2009) si všímajú, ako a prečo aj sociológia v súčasnosti čelí výzve 

komplexity v spoločenskom systéme. Spoločnosť akoby zo dňa na deň prešla zásadnou 

transformáciou v oblasti technológií, ekonómie, politiky a kultúry. Postupne medzi 70. a 90. 

rokmi dochádzalo k transformácii z priemyselného ekonomického režimu na postindustriálny. 

Informatická revolúcia zmenila globálny kapitalizmus. Politika a kultúra sa zlúčili na novej 

úrovni, zložitejšej a rýchlejšej. 

Evolučný koncept vníma spoločnosť v čase v smere k progresívne sofistikovaným formám 

spoločenskej organizácie. Agrárna spoločnosť nebola do takej miery komplexná ako moderná 

a neskôr postmoderná spoločnosť. Jej rôzne časti sa stávali viac vzájomne závislé, rýchlejšie a 

chaotickejšie, viac navzájom prepojené a informované a ťažšie riadené. Nečrtá sa žiadna 

konkrétna konvergenčná trajektória v zmysle jednoduchého pokroku. Pre väčšinu sociológov 

je oblasť komplexity spojená s obmedzeniami súvisiacimi s ťažkosťami štúdia dynamiky 

spoločenského správania. 

Zahŕňajú obmedzenia redukcionizmu, deduktívej argumentácie, lineárneho modelovania 

v štatistike, konceptualizácie spoločenskej reality z hľadiska premenných a nezávislosti 

pozorovaní, sebareferencie a reprezentácie (Freese et al., 2003). Faktor globalizácie zvýšil 

komplexitu všetkého, od riadenia a kontroly podnikov ako komplexných inštitúcií, cez analýzu 

a korekciu akciových trhov a ekonomických trendov, až po environmentálne otázky 

prostredníctvom ich vzťahov medzi človekom a ekologickými systémami. 

Politika, ekonomika, kultúra, zdravotná starostlivosť, nerovnosť, práca, rodina, identita, všetky 

sa stali komplexnejšie v dôsledku rýchlej globalizácie. Vzrastá vzájomná závislosť medzi 

otázkami, prekrývajú sa problémy hospodárskych a politických systémov, kultúrne systémy sa 

prelínajú s technologickými, narastá mobilita (Sheller a Urry, 2006). Zvyšuje sa zložitosť metód 

aj dát, ktoré sú potrebné pre sociologický výskum. Technológie tvoria rádovo rozsiahlejšie 

databázy než v minulosti a konvenčná štatistika ani kvalitatívne metódy ich už nedokážu 

spracovať. 

Sociológia potrebuje iné metódy (Burrows a Savage, 2014). Iným príkladom je evaluačný typ 

výskumu, kde tiež chýbajú efektívne nástroje na modelovanie dôsledkov politík alebo 

programov pred ich implementáciou (Walton, 2014). Bez simulácií neexistuje vhodná cesta ako 

uvažovať o rôznych možných typoch sociálnych dôsledkov. Vzhľadom na rýchlosť a rozsah 

dosahov, ktoré politiky a programy majú v globálnom svete sa to stáva dôležité. 

V redukcionistickom pohľade sa nové vlastnosti vysvetľujú na základe predošlých vlastností a 

prvkov systému. 

Štruktúra a správanie sa systému v čase a priestore sú vysvetľované odkazom na parciálne 

procesy zmeny. Determistický pohľad na systém je ešte viac rigidný a mechanický. 

Predpokladá, že udalosti nevyhnutne vedú k určitému spôsobu reakcie a následným 
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udalostiam. Ako sme videli v predchádzajúcich kapitolách, nové časti systému a aj systém 

vcelku sú väčšie než suma jeho častí a jeho predchádzajúce generácie. Vlastnosti vyplývajúce 

z vývoja a priestorovej diferenciácie systému nie sú ani redukovateľné ani determinujúce 

budúcnosť na základe minulosti. 

Vnútorné interakcie majú za následok celkom nové vlastnosti systému, ktoré nemožno 

predvídať a nie je možné ich odhaliť vnútri častí. Tento koncept je známy ako emergentizmus. 

Existuje zreteľná požiadavka na systematické prístupy, ktoré dokážu skúmať svet a zameriavať 

sa na vzťahy medzi jeho jednotlivými časťami a vznikom kolektívnych vlastností. Niektoré 

koncepty z fyziky podporujú chápanie sociálnych ekosystémov v zmysle komplexných 

adaptívnych systémov vznikajúcich emergentne, v procese samoorganizačnej dynamiky. 

Nerovnovážna termodynamika predstavuje posun v uvažovaní o prírodných a človekom 

vytvorených systémov do evolučného rámca (Kondepudi a Prigogine, 1998). Myšlienka, že 

mesto a ekonomika môžu byť koncipované ako komplexné adaptívne alebo dokonca živé 

systémy je kľúčová pre všetky vedy venujúce sa ľudskej spoločnosti a rôznych javov v nej 

(Pulselli et al., 2006), nehovoriac o kompetencii tieto javy eventuálne riadiť, čo naozaj je 

ambíciou politiky voči mestám aj hospodárstvu. 

Prigogine a Stengers (1984) považovali fázové prechody za príčinu vzniku usporiadaných 

štruktúr. K fázovým prechodom vedie existencia energetických gradientov v procese 

adaptácie. Teórie emergentných usporiadaní vo fyzike a v biológii sa pomaly rozširujú do sféry 

spoločenských vied. Aj v súčasných aplikáciách evolučnej teórie v ekonómii stále dominuje 

rovnovážne myslenie, centrálne tendencie a využívanie dynamiky nezávislých premenných 

v predikcii javov ekonometrickým modelom. 

V myslení dochádza k posunu od homogénnych aktérov k heterogénnym aktérom reagujúcim 

na samých seba navzájom. Namiesto modelov agregovaných štrukturálnych vzťahov sa 

pozornosť obracia k emergentným agregovaným vzťahom. Holling (2001) rozlišuje kľúčové 

vlastnosti adaptačných cyklov, ktoré na jednej strane zodpovedajú za rast a akumuláciu 

a na druhej strane za inovácie a obnovu dynamiky. Evolučný potenciál, diverzita vyjadrená 

v systéme štruktúrou, produktivitou, vzťahmi a inováciami postupne narastá v spojení 

so zvyšujúcou sa efektívnosťou a rigiditou, mierou prispôsobenia sa systému parametrom 

prostredia. 

Ako potenciál narastá, pomaly sa vynára zraniteľnosť voči hrozbám. Narušenie odolnosti môže 

spustiť uvoľnenie nahromadeného potenciálu. Inovácie sa vyskytujú v impulzoch, vlnách 

vysokej neistoty a oslabenej kontroly. Fáza reorganizácie znamená diskontinuitu, neočakávané 

kombinácie predtým izolovaných alebo obmedzených inovácií, ktoré môžu priniesť nové 

príležitosti. Inovácie sa následne v prostredí testujú. Niektoré inovácie časom zlyhajú, len 

niektoré prežijú a systém adaptujú. 
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Nie všetky adaptívne cykly komplexných systémov sú pritom identické. Vo fyzikálnych 

systémoch neexistuje inovácia, čo obmedzuje ich evolučný potenciál. Biologické subjekty majú 

silnú a efektívnu homeostatickú vnútornú reguláciu. Ich systémové premenné zostávajú 

v blízkosti rovnováhy. Spoločenské systémy sú predvídavé a aplikujú aktívne adaptívne 

metódy, ktoré stabilizujú variabilitu a využívajú príležitosti. Kapitalizmus a jeho evolučný 

charakter sa jasne prejavuje chronologicky. 

Trh má obdobia, kedy podniky vyvinú nové produkty, technológie alebo organizačné 

schopnosti, ktoré im prinášajú zisk. Tieto obdobia sú prerušené diskontinuitami, ktoré staré 

zdroje hodnôt zničia a nahradia novými, disrupciami. Prerušovaná rovnováha sa uskutočňuje 

s významným príspevkom činnosti podnikateľov, ktorí prakticky detegujú existujúce 

príležitosti. Podnikateľská činnosť má v dynamike systému nezastupiteľnú funkciu, bez ktorej 

sa dynamika tvorby usporiadania a hospodárstvo zastavuje. 

Veda o komplexite hľadá odpovede na otázky nelineárneho emergentného usporiadania 

v syntéze teórií živých systémov, spoločnosti a chaosu, prakticky s dôrazom na simulačné 

modely heterogénnych aktérov. Nelineárne dynamické efekty plynú zo špecificky iniciovaných 

interakcií. Zameriava sa na štúdium kooperácie, mocninové zákonitosti a počiatočné 

podmienky. Teória chaosu vzbudila pozornosť a stala sa známou aj ako efekt motýlich krídel 

(Lorenz, 1963). Bak (1996) hovorí o samoorganizovanej kritickosti, mocninovo pravdepodobnej 

udalosti, v ktorej mikroskopické iniciálne variácie môžu postupne viesť k zložitej kaskáde 

obrovských rozmerov. Koevolúcia je spôsobom, ktorým sa komplexné systémy adaptujú 

na meniace sa podmienky okolia.  

Pulselli et al. (2006) vysvetľujú, že aj mesto je koexistenciou mnohých interagujúcich aktérov, 

dynamickým živým systémom, evolučným organizmom a disipatívnou štruktúrou zároveň. 

Stacionárna morfologická štruktúra budov, ulíc, infraštruktúry a iných prostredí je len arénou 

dynamiky a koevolučných procesov. Evolučný prístup odkazuje na ekosystém ako jednotku 

biologickej organizácie, ktorá pozostáva z organizmov interagujúcich s fyzickým prostredím. 

Ide jednoznačne o novú paradigmu, ktorá si vyžiada oslobodenie myslenia od všetkých 

redukcionistických a deterministických rezíduí, ktoré okolo seba máme. V mestskom a 

sociálnom systéme všeobecne je konfigurácia interakcií medzi časťami a medzi časťami a 

celkom vyjadrením usporiadania systému. Komplexnú organizáciu nie je možné dosiahnuť inak 

než absolvovaním procesov adaptácie a selekcie. Časti systému sa organizujú prostredníctvom 

výmeny informácií. Usporiadanie sa objavuje na makro-ekonomickej úrovni v čase a priestore 

spontánne, ako dodatočná informácia, ktorá nie je k dispozícii ak pozorujeme jednotlivé časti. 

Spoločnosť a jej mestá sú výsledkom agregácie tohto diania. Vykazujú zreteľné emergentné 

kolektívne vlastnosti, ktoré jednotlivé časti nemali a nemajú. Pulselli et al. (2006) vysvetľujú, že 

na to aby sme sa dopracovali k termodynamickej teórii pre tento typ usporiadanej štruktúry 

musíme preukázať, že nerovnováha je zdrojom usporiadania (Kondepudi a Prigogine, 1998). 
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Nezvratné procesy vedú k novému typu dynamiky stavov, ktoré nazývajú Prigogine a Stengers 

(1984) disipatívnymi štruktúrami. A o tieto štruktúry sa intenzívne zaujímajú prírodné vedy aj 

filozofia (Bricmont, 1995).  

 

Funkčný inovačný systém má neustále otvorenú kapacitu adaptovať sa na nové 
podmienky 

Teórie komplexných adaptívnych systémov poskytujú cestu pre vývoj nástrojov, pomocou 

ktorých je možné analyzovať ako vzniká usporiadanie štruktúr a procesov. V mestách ľudia 

využívajú mestské priestory, pohybujú sa medzi budovami, využívajú infraštruktúrne siete a 

vymieňajú si informácie napríklad prostredníctvom informačných a komunikačných 

technológií. Každodenné dianie mestského života je praktickým aspektom mestských 

systémov. Pochopenie dynamiky diania a jej riadiacich faktorov je nevyhnutné, ak máme 

záujem pochopiť spoločenské správanie a evolučné trendy vzhľadom na kontext okolitého 

prostredia. 

Podľa teórie chaosu nemožno účinky narušení dynamiky predpovedať lebo usporiadanie 

komplexných systémov závisí nielen od množstva faktorov. Procesy sú generované množstvom 

neusporiadaných mikro-ekonomických procesov, ktoré za určitých podmienok závisia 

od fluktuácií vonkajšieho prostredia alebo vnútorného prostredia systému. Nerovnovážna 

termodynamika poskytuje všeobecné zákonitosti o správaní sa živých systémov a naznačuje, 

že ekologický pohľad je vhodný aj pre spoločnosť a jej mestá. 

Mesto môže byť konceptualizované ako disipatívna štruktúra, ktorej organizácia je výsledkom 

fluktuácie udržiavanej v rovnovážnom stave. Jeho funkčná organizácia môže vychádzať priamo 

z chaosu (Pulselli et al., 2006). Roundy et al. (2018) tvrdia, že všetky sociálne systémy v zmysle 

komplexných adaptívnych systémov vykazujú črty samoorganizácie, ktorá sa objavuje 

bez riadiaceho aktéra. Majú otvorené a jasné hranice založené na geografických a sociálno-

kultúrnych charakteristikách. 

Vykazujú komplexnosť svojich častí, sú nelineárne vo vzťahoch a prispôsobujú sa aktuálnym 

podmienkam. Činnosť jednotlivých aktérov v systéme vytvára neustále nové korekcie systému, 

ktoré umožňujú prispôsobiť ho meniacim sa podmienkam prostredia. Sú citlivé na počiatočné 

podmienky. Ich vznik je ovplyvnený zámerným konaním aktérov, prítomnosťou adaptačných 

gradientov, súdržnosťou aktivít a prítomnosťou zdrojov. 

Vývoje teórie, ktorá by mohli vysvetliť dynamiku sociálnych systémov vrátane ich vzniku sa 

uberali dvomi smermi. Jednoduchší z nich predpokladá, že systémy sú obyčajne v rovnováhe 

alebo blízko nej, čím neguje potrebu skúmať dynamické vzťahy a nelineárne interakcie medzi 

parciálnymi časťami systému. Namiesto toho sa sústreďuje na izoláciu stabilných 
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individuálnych komponentov. Druhý prístup, využívaný rôznymi disciplínami vrátane 

prírodných vied naznačuje, že existujú systémy, ktoré v rovnováhe v jadre existencie nie sú. 

Medzi nerovnovážne systémy patria komplexné adaptívne systémy. Makroskopická úroveň 

správania sa vytvára interakciami častí. Rámec pre analýzu charakteristík komplexných 

systémov tvorí nelineárnosť, samoorganizácia, vzájomné interakcie a emergencia. Martin a 

Sunley (2007) sa domnievajú, že ak je hospodárstvo skutočne komplexným systémom, jeho 

zložitosť vzniká z veľkej časti práve preto, že je priestorovo rozložené a priestorovo ukotvené. 

Geografia prispieva ku komplexite, pretože zvyšuje modularitu, hierarchickú hĺbku a 

otvorenosť hospodárstva. 

Ekonomika je modulárna, pretože je tvorená veľkým počtom funkčných systémov, ktoré sú 

vzájomne prepojené a komunikujú medzi sebou. Každý systém je sám komplexný, interaguje 

prostredníctvom nespočetných spojení a tieto spojenia sa navyše menia. Priestorová štruktúra 

a organizácia hospodárstva, prítomnosť takých prvkov, ako sú podnikateľské zoskupenia, 

mestá, regionálne aglomerácie, možno chápať ako emergentné prvky hospodárstva, 

neplánované dôsledky správania sa mnohých jednotlivých aktérov. 

Leydesdorff (2000) uvádza, že keď sa sociálny systém stane komplexným na takej úrovni, že ho 

možno analyzovať vo forme modelu inovácie triple helix, miestne činnosti získajú význam 

v podobe konkrétnej rozvojovej trajektórie s účinnosťou založenou na nelineárnych 

efektoch interakcií. Taký komplexný systém potrebuje narušenia na miestnej úrovni. Narušenia 

v sebe prinášajú potenciál pre inovácie. Ranga a Etzkowitz (2013) popisujú evolučnú 

perspektívu inšpirovanú teóriou sociálnych komunikačných systémov (Luhmann et al., 2013) a 

matematickou teóriou komunikácie. 

Podniky, vlády a univerzity sú súčasťou jedného sociálneho systému a interagujú 

prostredníctvom rekurzívnych sietí. Pretvárajú nimi inštitucionálne usporiadanie. Interakcie 

medzi aktérmi modelu inovácie triple helix sú merateľné, vývoj sa dá sledovať cez trendy týchto 

mier, kooperačné vzorce, alebo geografickú koncentráciu. Komplexný systém sa neustále 

mení. Kľúčovou charakteristikou zmeny je samo-organizácia, ktorá umožňuje adaptovať 

vnútornú štruktúru tak, aby systém lepšie komunikoval s prostredím. 

Samo-organizácia umožňuje podľa Mansona (2001) systému učiť sa prostredníctvom 

čiastočných zmien vnútornej štruktúry. Systém sa stáva disipatívnym, keď ho vonkajšie efekty 

alebo vnútorné narušenia vedú k vysoko neorganizovanému stavu. Zavedenie nových 

technológií môže viesť k radikálnej zmene vnútornej štruktúry hospodárstva. Aj malé rušivé 

vplyvy môžu spustiť rozsiahle prerozdelenie zdrojov a konektivít v rámci vnútornej štruktúry 

systému (Arthur, 1989). 

Systém môže dosiahnuť kritický bod, kedy jeho vnútorná štruktúra leží na pokraji zrútenia 

bez toho, aby v skutočnosti nastalo. Samoorganizovaná kritickosť je organizačnou formou, 

v ktorej je miera vnútornej reštrukturalizácie takmer príliš rýchla na to, aby sa systém mohol 
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adaptovať a súčasne je nevyhnutná na jeho prežitie v konkurenčnom prostredí. Tento pohľad 

prirodzene otvára otázky ohľadom stability. 

Organizačné a samoregulačné procesy v komplexných disipatívnych systémoch závisia 

na mikroskopickej aj makroskopickej dimenzii. Interakcie medzi jednotlivými prvkami ich 

navzájom prispôsobujú. Fluktuácie spôsobené miestnymi narušeniami prenikajú naprieč 

systémom, čím súčasne vytvárajú usporiadanie. V komplexnom systéme nelineárnosť zosilňuje 

miestnu aktivitu a vytvára reťazec efektov v celom systéme. Systém v procese samoorganizácie 

skúma mnohé možné spôsoby svojej organizácie. 

Ten spôsob, ktorý môžeme pozorovať vzniká v závislosti od spätnej väzby z okolitého 

prostredia. Organizácia prijatá komplexným systémom je organizácia, ktorá koordinuje 

interakcie medzi prvkami systému podľa selekcie voči prostrediu. Nelineárnosť zosilňuje efekty 

z miestnej na globálnu úroveň aj z globálnej na miestnu úroveň súčasne (Pulselli et al., 2006). 

Kaufmann a Tödtling (2001) sa venujú relevancii súvisiaceho konceptu autopoézie 

v spoločenských vedách (Luhmanna et al., 2013) prostredníctvom komunikácie. 

Zaoberajú sa otázkou, ako sa sociálne systémy oddeľujú od svojho prostredia a ako túto 

hranicu udržiavajú. Ich presvedčenie, že autopoetický model samoorganizácie sa 

neobmedzuje len na bunkové procesy v biológii, prináša nový koncept do chápania sociálnych 

systémov. Reprodukcia prvkov systému sa deje prostredníctvom komunikácie. V rámci 

spoločnosti existuje spoločná úroveň komunikácie s cieľom interpretovať vnútorné procesy a 

vzťahy k okolitému prostrediu. Táto komunikácia odlišuje sociálny systém od prostredia, ako 

aj od iných systémov. 

Sociálny systém je špecifický spôsobmi interpretácie, rozhodovacími pravidlami, cieľmi a 

špecifickými komunikačnými štandardmi. Komunikácia je reprodukovaná nepretržitým 

procesom odosielania, šírenia, spracovania relevantných informácií. Nepretržitý reťazec 

komunikačných vzťahov sa v dôsledku stáva nepretržitou reprodukciou spoločenského 

systému. Komplexné systémy v čase postupne znižujú svoju flexibilitu. Tento paradoxný jav 

môže nastávať vďaka tomu, že počet možných stavov sa znižuje. 

Corominas-Murtra et al. (2015) ukazujú, ako distribúcia možných stavov systému 

v samoorganizačných procesoch kopíruje mocninovú zákonitosť. Procesy redukcie výberového 

priestoru možných stavov poskytujú novú cestu k pochopeniu fenoménu mocninovej 

zákonitosti a alternatívu k známym mechanizmom samoorganizácie, nelineárnej dynamiky a 

preferenčného rastu interakčných sietí. Historicky závislé stochastické procesy sú v prírodných 

a spoločenských systémoch všadeprítomné. 

Mnoho vysoko komplexných procesov sa časom obmedzí (Arthur, 1989). Ich výsledok je 

pozoruhodný, pretože vysvetľuje vznik škálovania pomerne jednoducho. Zipfovo pravidlo 

z úvodu tejto analýzy sa objavuje len ako následok prerušenia smerovej symetrie 
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v stochastických procesoch a vnorenosti výberového priestoru. Uvedené procesy konvergujú 

rovnako rýchlo smerom k limitným rozdeleniam ako nekorelované náhodné procesy.  
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3. ANALÝZA TVRDENÍ O VÝSKUMNOM A INOVAČNOM 
EKOSYSTÉME V SR 

 

Pre posúdenie očakávaných dopadov spektra cielených zmien hladín jednotlivých dimenzií 

inovačného ekosystému na Slovensku sme zrealizovali analýzu panelovej databázy, ktorá je 

pravidelne publikovaná za niekoľko desiatok krajín na európskom kontinente, European 

Innovation Scoreboard. Využívame zjednodušenú formalizáciu do podoby škálovania medzi 

premennými. Opierame sa o myšlienku, že krajiny postupujú v budovaní kondície svojho 

inovačného prostredia rôzne medzi sebou, napríklad v závislosti od historickej tradície a 

aktuálnej štruktúry hospodárstva. 

Na druhej strane, niektoré obdobia môžu viac priať pokroku v istých doménach a iné opomínať 

aj bez ohľadu na rozdiely medzi krajinami, napríklad v obdobiach globálneho hospodárskeho 

oživenia či stagnácie. V konečnom dôsledku len dynamika formuje variáciu medzi 

pozorovaniami, čo v našom prípade znamená variáciu medzi rôznymi kondíciami európskych 

národných inovačných systémov. Zámerom je extrahovať čo možno najpodstatnejšie, 

všeobecne platné vzťahy medzi dimenziami ekosystému v pohybe tak, aby sme ich očistili 

od špecifík jednotlivých konkrétnych národných situácií a na druhej strane od špecifík 

historických období, ktoré môžu do veľkej miery niesť znaky hospodárskeho cyklu. 

Je evidentné, že zmena v každej z dvanástich dimenzií sumárneho indexu je korelovaná 

s dynamikou tejto kompozitnej miery. Táto napokon vzniká len váženým priemerovaním 

komponentov Preto v modeli nemôžeme priamo konfrontovať parciálne dynamiky a celkovú 

dynamiku systému, ako by sa javilo vhodné na prvý pohľad. Špecifikácia vzťahu medzi 

hladinami komponentov a sumárneho indexu nám dáva príležitosť postupne posúdiť ako sa 

dianie mení s variáciou jednotlivých dimenzií a čo ich hladiny znamenajú pre škálovanie 

ostatných a škálovanie sumárneho indexu. 

V systéme vzťahov, ktoré prezentujeme v tejto časti našej analýzy sa prejavia závery 

vychádzajúce z teoretickej diskusie, ktorej sme venovali predchádzajúci priestor. Zistenia 

z prehľadu komplexnej témy inovačného ekosystému ako mestského fenoménu nám pomôžu 

pochopiť, prečo sa niektoré hypotetické faktory javia pre rast kondície ekosystému viac 

relevantné a iné menej. Zväčša nepôjde o priame, ľahko uchopiteľné interpretácie, ale 

pokúsime sa ich vytvoriť čo najjednoduchšie a v súlade s praktickým zámerom definovania 

odporúčaní pre súvisiace verejné politiky nášho projektu. 

Konkrétny nástroj implementovaný pre výpočet dopadov desiatich dimenzií na rast sumárneho 

indexu je panelový regresný model. Na ľavej strane rovnice je vždy logaritmicky 

transformovaná dimenzia, ktorú na pravej strane rovnice postupne konfrontujeme s jednou 

z ostatných dimenzií a dimenziou sumárneho indexu. Aj premennú na pravej strane rovnako 
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logaritmicky transformujeme. Táto operácia nám umožní interpretovať zistený parameter ako 

exponent hypotetickej mocninovej závislosti medzi nimi. Predpokladáme, že štatisticky 

významné škálovanie sa zakladá na praktickom vzťahu v komplikovanej realite inovácií 

v komerčnej sfére založených na cieľavedomej práci s poznatkami. 

Prvý zo série modelov je sumarizovaný v Tabuľke 1. Model je komplexný a viac ukrýva než 

ukazuje, z dôvodu že v ňom zámerne sledujeme či je dynamika indexu naprieč kontinentom 

vo vzťahu k variácii krajín podľa kondície ich inovačných ekosystémov ako celku. Bez rozlíšenia 

vnútornej variácie v štruktúre. To nám dá možnosť posúdiť, či v systéme dochádza k postupnej 

konvergencii, ak identifikujeme negatívny vzťah hladiny a rastu. Alebo naopak, či ide 

o divergentný proces, ktorý systematicky zväčšuje rozdiely medzi jednotlivými krajinami, tak 

ako sa deje s distribúciou bohatstva v moderných spoločnostiach v pohybe – a s nechcenými 

dôsledkami na ich sociálnu súdržnosť a životaschopnosť politického systému. 

Model merajúci pohyb medzinárodného inovačného systému ukazuje na prítomnosť 

konvergencie. Efekt je štatisticky významný a hovorí, že výhoda krajiny vo výške 1% sumárneho 

indexu sa spája s nevýhodou na úrovni približne tretiny -0,29% medziročnej zmeny, ktorú 

z praktických dôvodov nevyjadrujeme rozdielom ale podielom po sebe nasledujúcich hladín. 

Vďaka efektu na kontinente nenarastajú systematicky rozdiely v kondícii národných systémov 

vcelku ale naopak, približujú sa. Nepochybne sa na tom podieľa mnohostranná a trvalá 

podpora výkonnosti v krajinách s nižšou úrovňou kondície, ktoré Európa využíva už celé 

desaťročia a po jej rozšírení na juh a na východ z nej výrazne ťažia objektívne horšie 

disponovaní partneri. 

 

Komplexná zmena 

V priebehu času sa rozdiely v inovatívnosti lokálnych prostredí môžu prehlbovať a menej 

úspešným krajinám sa postupne lídri nedosiahnuteľne vzdialia. Úspešné inovačné systémy 

môžu mať svoj unikátny udržateľný vnútorný mechanizmus, ktorý im prináša trvalú rozvojovú 

výhodu. V dátach nameraných v Tabuľke 1 naopak pozorujeme, že efekt kombinácie trhových, 

regulačných a redistribučných podmienok v rôznych prostrediach vo výsledku spôsobuje, že 

kondícia lokálnych prostredí sa časom navzájom kompenzuje. Aj zaostávajúce systémy môžu 

dosiahnuť úspech a aj súčasní lídri môžu dynamiku časom stratiť. V priemere sa Európa vyvíja 

v smere konvergencie medzi lokálnymi prostrediami. 

Tabuľka 1 Komplexná zmena 

Zmena Odhad SE t p 

Hladina -0,293 0,061 -4,797 0,000 

 Zdroj: SOVVA                                                                                                                                      Dáta: EIS 2021 
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Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

Zistená situácia naznačuje, že v záujme posúdenia priestorovej dynamiky inovačného 

ekosystému v Európe máme do činenia s komplikovaným javom, ktorý sa rozhodne nespráva 

v jednoducho uchopiteľnej podobe dobre oddeliteľných účinkov. Hospodárska realita je 

zjavne zložitá a dynamika sa v nej generuje v siete priamych efektov, posilnených zreťazenou 

dynamikou susedov medzi sebou a brzdenou istou formou vzájomnej súťaže o zdroje. 

Odhadujeme, že dôležitú úlohu budú zohrávať najmä ľudské zdroje, ktoré sú v znalostnej 

ekonomike jediným nie ľahko obnoviteľným zdrojom. 

Tým, že ide zväčša o dematerializované odvetvie, kde sa pracuje so schopnosťou 

vyhodnocovať poznatky a stavať na ich základe úplne nové, sú kľúčovým komponentom. 

Inovačný systém nemá náhradu za ľudí a ich tvorivé myslenie. Ľudské zdroje vo vede, výskume 

a vývoji sú tým o čo sa súťaží a čo zodpovedá za lokalizovanú schopnosť informácie z prostredia 

získavať, spracovať a rekombinovať do nových hodnotných súvislostí. Taktiež sú ľudia zložkou 

lokalizovanej kapacity, ktorá dokáže identifikovať ekonomický potenciál a možnosť inovácie. 

A napokon nielen jej možnosť ale aj zhmotnenie do produktu, procesu alebo služby. 

V sérii parciálnych analýz si priblížime súvislosti vnútri inovačných systémov z pohľadu 

jednotlivých dimenzií European Innovation Scoreboard a ich škálovania voči zvyšným 

dimenziám a sumárnemu indexu. Merania hypotetického exponentu mocninovej závislosti 

nám nepriamo umožní posúdiť  čo je pravdepodobne možné dosiahnuť dôrazom na pokrok 

v každej z nich. Opierame sa o strednodobú skúsenosť histórie desiatok krajín na európskom 

kontinente. Súčasne si uvedomujeme zjednodušenú optiku analytického nástroja a možnosť, 

že nám unikne subtílne dianie detekovateľné viac precíznou štatistickou technikou. 

 

Ľudia 

Ľudský kapitál je vzácnym zdrojom, ktorý moderné inovačné prostredie nevyhnutne potrebuje 

pre svoj rast. Zabezpečenie kvalifikovanej a špecializovanej pracovnej sily je konkurenčnou 

výhodou, ktorá sa nedá ničím nahradiť. Preto úspešné krajiny vyvíjajú v medzinárodnej súťaži 

o talent veľké úsilie na prilákanie a udržanie najlepších. Zabezpečenie trvalého prístupu 

inovačného sektora k ľudskému kapitálu zodpovedá za nesmierne vplyvný lokalizovaný rastový 

faktor. Inovátori majú pôvod u ľudí schopných spracovávať, tvoriť a komerčne využívať 

najnovšie poznatky a vo vzťahoch medzi nimi. Sociálny kapitál je dôležitým kanálom, ktorý 

na mieste vytvára nové výskumné projekty a podnikateľské myšlienky. 

Pomáha ich postupne dopracovať do konkurencieschopnej podoby začínajúcich podnikov. 

Prítomnosť kvalifikovaných ľudí v prostredí je sama dôležitá, ale až v prepojení medzi ľuďmi 

schopnými zakladať komerčne úspešné podniky sa deje žiadúca premena ekosystému ako 
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celku s premenlivou kondíciou. Tá však závisí na prítomnosti správnych ľudí, ktorých 

do prostredia môžu napríklad priťahovať kvalitné univerzity. 

V dátach v Tabuľke 2 vidíme, že škálovanie dimenzie ľudského kapitálu nie je odhaliteľné 

v konfrontácii so žiadnou inou dimenziou s výnimkou trojice negatívnych vzťahov s verejným 

financovaním vedy a výskumu, s implementáciou informačných technológií v inovatívnom 

súkromnom sektore a s doménou zamestnanosti v oblasti práce s vysokou pridanou hodnotou. 

Ľudský kapitál súčasne narastá s každým 1% hladiny sumárneho indexu o 0,48 %, čo naznačuje 

že ide o podstatný rastový faktor pre inovačný ekosystém vcelku. 

Zistenia môžeme vnímať tak, že intenzita či kvalita činnosti vzdelávacej sféry sa pravdepodobne 

priamo pozitívne neodrazí na žiadnej inej dimenzii inovačného ekosystému, nevytvorí 

v kontakte s nimi žiadnu štatisticky odhaliteľnú synergiu. Vzdelávací systém naopak odčerpáva 

verejné zdroje, ktoré by inak prúdili do iných prvkov infraštruktúry. Vzťah vzdelania, domény 

zamestnanosti a schopnosti implementácie informačných technológií v komerčnom prostredí 

naznačuje komplikáciu voči vžitej predstave jednoduchej lineárnej modernizácie, kde 

technológie a ľudská práca s vysokou pridanou hodnotou prispievajú k lepším vyhliadkam 

budúcej prosperity. V nepriamej interpretácii možno z výsledkov usúdiť, že s vysokoškolským 

vzdelávaním treba pracovať menej extenzívne. Len množstvo vzdelaných ľudí určite nedokáže 

zabezpečiť pohyb ekosystému žiadaným smerom. 

 

Tabuľka 2 Ľudia 

Ľudia Odhad SE t p 

Systém 0,022 0,062 0,353 0,724 

Digitalizácia 0,070 0,065 1,081 0,281 

Peniaze -0,065 0,031 -2,117 0,035 

Investície 0,083 0,042 1,964 0,051 

IT -0,300 0,071 -4,207 0,000 

Inovátori -0,006 0,030 -0,210 0,834 

Prepojenia -0,009 0,070 -0,133 0,894 

Vlastníctvo -0,060 0,072 -0,825 0,410 

Zamestnanosť -0,277 0,063 -4,395 0,000 

Predaje 0,033 0,091 0,363 0,717 

Udržateľnosť 0,073 0,041 1,778 0,077 

Spolu 0,477 0,156 3,064 0,002 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 
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Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Akademická sféra 

Akademický výskum je v tradičnom pohľade pôvodcom, aktivátorom inovácií. Na kvalite 

univerzít a verejných výskumných inštitúcií závisí schopnosť lokality pracovať s najnovšími 

poznatkami a tvoriť koncepty bez ohľadu na trh, aj také ktoré budú mať uplatnenie až 

v budúcnosti. Univerzity podobne vnímajú svoju úlohu vo vzdelávaní, kde nemajú v otázke 

znalostí a zručností reagovať na požiadavky trhu. Podnikový sektor na prácu akademického 

sektora v takejto perspektíve len reaguje. Kondícia akademického sektora má podľa výsledkov 

v Tabuľke 3 na dynamiku celkovej inovatívnosti prostredia podstatný vplyv. Je sektorom, ktorý 

naozaj nevyhnutne má schopnosť pracovať s najnovšími poznatkami. 

V inovačnom systéme sa ich schopnosti spájajú s väčšinou ostatných dimenzií, s ktorými je 

akademická sféra škálovaná pozitívne. Výnimkou sú jej negatívne vzťahy s verejnými 

prostriedkami, ktoré prúdia do vedy a výskumu a podnikovými investíciami. Neexistujúci 

systematický vzťah okrem toho odhaľujeme vo vzťahu k ľudským zdrojom, digitalizácii 

prostredia a prítomnosťou inovatívnej komunity malých a stredných podnikov. Nárast hladiny 

sumárneho indexu o 1% sa typicky spája s 0,80% nárastu hladiny skóre systému. 

Vzájomné škálovanie dimenzií naznačuje, že kvalitnejšiu akademickú produkciu dosiahneme 

podporou takmer každej z dimenzií. Nesúvisia s ňou však ľudské zdroje zhmotňujúce vzdelanie 

ani podnikavosť v lokálnom prostredí. Ide o paradoxné zistenie, ktoré nepríjemne konfrontuje 

predstavy o univerzite ako kľúčovom prvku ekosystému, ktorý má paralelne zabezpečiť práve 

pokrok v týchto troch dimenziách súčasne a vnútri jedinej inštitúcie. Naše zistenia naznačujú, 

že tento koncept v praxi nie je realistický. V kvalite a intenzite akademických výstupov sú 

z hľadiska inovačného systému poznatky. Na ich základe sa môžu rozvíjať kooperatívne 

prepojenia, sú obsahovou bázou intelektuálneho vlastníctva chráneného patentmi a dizajnmi. 

Práca s vysokou pridanou hodnotou poznatky dokáže zhmotniť do podoby trhovo úspešných 

inovatívnych produktov. Popri tom odhaľujeme aj vzájomné pozitívne škálovanie akademickej 

produkcie a environmentálnej udržateľnosti. Výsledky naznačujú, že akademická sféra 

v princípe nesúvisí s modernými formátmi podnikania vzdelaných ľudí. A taktiež signalizujú, že 

jej záujmy nie sú zlučiteľné so záujmami kapitálu v súkromnom sektore, ale dokonca ani 

v redistribuovanej podobe verejných zdrojov. Je tomu tak prinajmenšom v Európe posledných 

rokov. 
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Tabuľka 3 Akademická sféra 

Systém Odhad SE t p 

Ľudia 0,022 0,063 0,353 0,724 

Digitalizácia -0,102 0,065 -1,575 0,117 

Peniaze -0,080 0,031 -2,628 0,009 

Investície -0,157 0,045 -3,478 0,001 

IT 0,260 0,072 3,616 0,000 

Inovátori 0,036 0,033 1,068 0,287 

Prepojenia 0,296 0,069 4,325 0,000 

Vlastníctvo 0,394 0,069 5,713 0,000 

Zamestnanosť 0,202 0,065 3,111 0,002 

Predaje 0,398 0,089 4,473 0,000 

Udržateľnosť 0,136 0,040 3,365 0,001 

Spolu 0,796 0,152 5,230 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 

 

Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Digitalizácia 

Moderné prostredie priateľské k inováciám si váži podnikavosť a umožňuje slobodne 

experimentovať bez neprijateľného existenčného rizika pre tých, ktorí majú odvahu reagovať 

na príležitosti otvárajúce sa novými poznatkami. Len rozvinutá inovačná kultúra je pevnou 

bázou, na ktorej sa príležitosti môžu nekončiacou sériou pokusov a omylov premeniť 

na úspech. Jednou z domén, ktoré sa pokúšajú zachytiť pokračujúcu modernizáciu prostredí 

je digitalizácia. Ukazuje sa, že jej úloha v raste kondície inovačného ekosystému je záhadnejšia 

ako by sme očakávali. Digitálne prostredie sa ukazuje ako dôležité, ale už nie je v priamom 

vzťahu k väčšine ostatných prvkov systému. Rizikovosť úsilia na hrane súčasnej do veľkej miery 

virtualizovanej praxe výsledok spoľahlivo kompenzuje a nedovolí v prostredí vybudovať nič 

také ako trvalú výhodu. 

Digitalizácia sa pozitívne škáluje s prítomnosťou finančného kapitálu, podnikových investícií aj 

verejných zdrojov. Negatívne škálovanie registrujeme v spojení s intenzitou tvorby 
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intelektuálneho vlastníctva. Dá sa povedať že z hľadiska digitalizácie ide o rast založený 

na trvalej neistote. Investície do virtuálnej inovačnej činnosti sa systematicky nespájajú 

so žiadnou z ďalších dimenzií systému, kde by ich technologickí nadšenci nepochybne radi 

videli. Nič podobné ale v dátach v Tabuľke 4 nedetegujeme.  

Digitalizácia v prostredí môže byť z tohto pohľadu len novým médiom, ktoré samo pre kondíciu 

ekosystému nič nezaručuje. Nespája sa dokonca ani so schopnosťou sieťovania medzi 

komerčnými aktérmi a prostredím, v ktorom pôsobia. Sústredenie sa na technologický aspekt 

súčasnej etapy modernizácie prostredia v sebe skôr nesie riziko, že spotrebuje finančný kapitál 

bez adekvátneho prínosu pre inovačnú kondíciu. Podobne ako v prípade ľudských zdrojov je 

pravdepodobné, že táto dimenzia pôsobí na systém v interakcii s ostatnými dimenziami, čo 

však nevidíme v ich priamej jednoduchej konfrontácii. 

Za vhodný záver na tomto mieste považujeme podobné hodnotenie ako v prípade vzdelávania 

a ľudských zdrojov. Ani digitalizácia by sa v prostredí nemala uskutočňovať extenzívne 

a za každú cenu. Pravdepodobne je prínosná len v konkrétnych odôvodnených doménach, ale 

bez priameho vzťahu k systémovým vzťahom prostredia. Výsledok je o to dôležitejší, že 

digitalizácia sa zjavne deje v súlade s tokmi finančného kapitálu v podobe podnikových 

investícií aj redistribúcie verejných zdrojov. Ich škály sú voči digitalizácii v dátach približne 

v rovnakom pomere. 

 

Tabuľka 4 Digitalizácia 

Digitalizácia Odhad SE t p 

Ľudia 0,066 0,061 1,081 0,281 

Systém -0,096 0,061 -1,575 0,117 

Peniaze 0,096 0,030 3,224 0,001 

Investície 0,108 0,044 2,432 0,016 

IT 0,034 0,071 0,471 0,638 

Inovátori -0,001 0,032 -0,039 0,969 

Prepojenia -0,059 0,069 -0,854 0,394 

Vlastníctvo -0,261 0,069 -3,776 0,000 

Zamestnanosť -0,005 0,064 -0,074 0,941 

Predaje -0,001 0,090 -0,007 0,995 

Udržateľnosť -0,033 0,042 -0,801 0,424 

Spolu 0,559 0,153 3,660 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 
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Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Peniaze 

Nízke verejné investície do inovačného prostredia sú typicky vnímané ako hlavná príčina 

zaostávania nízko výkonných prostredí. Štát, regióny a mestá a ich redistribúcia 

prostredníctvom rozdeľovania verejných zdrojov majú primárnu zodpovednosť 

za nasmerovanie úsilia do činností vedúcich k novým konkurencieschopným produktom a 

službám. Trh túto schopnosť nemá, reaguje na súčasný dopyt bez strategických možností riadiť 

rozvoj tak dobre ako vlády a ich nástroje, najmä cez verejný rozpočet. V prostredí odhaľujeme 

podľa dát len obmedzený vplyv verejných financií, ktoré pritekajú do systému. Pôsobia 

výhradne v synergii s dostatočne veľkou a tým rôznorodou komunitou malých a stredných 

podnikov, ktoré vyvíjajú inovatívne produkty v digitálnom prostredí. 

Dimenzia verejných financií je v Tabuľke 5 škálovaná pozitívne so sumárnym indexom 

a s doménou digitalizácie. Okrem toho identifikujeme negatívne škálovanie s ľudskými zdrojmi 

a atraktivitou akademickej sféry. Zistenie naznačuje, že verejné zdroje prúdia do súčasných 

inovačných systémov v súlade s modernizačným trendom dominantnej technológie súčasnej 

doby. Verejná sféra záujmy digitálneho sektora prijala, ale deje sa tak komplementárne 

k činnosti verejnej vzdelávacej a výskumnej sféry.  

Je vhodné pripomenúť si, že zistenie pramení zo situácie v medzinárodnom kontexte. Národné 

inovačné systémy sú naprieč krajinami špecializované a sústredené na rôznorodé zoskupenia 

odvetví či už v zmysle odbornej orientácie výskumu alebo hospodárskej produkcie. 

Digitalizácia a jej podpora zo strany verejných zdrojov je črta, ktorá je spoločná pre typické 

európske prostredie, je ich spoločnou kvalitou. 

Dvojica negatívnych väzieb s doménami blízkymi prostrediu univerzít naznačuje znepokojivý 

trend možného zaostávania za digitalizáciou prioritne prebiehajúcou v praxi, mimo ich 

typického dosahu. Ak sa pre univerzitu a akademickú sféru vyššie ukazovalo ako nerealistické 

súčasne sa sústrediť na výskum, vzdelávanie, podporu podnikavosti, tu sa ukazuje že nad ich 

sily môže byť aj zvládnutie základného modernizačného trendu súčasnosti. Inými slovami, 

pre verejnú sféru môže ísť o dôležitý signál, že podpora digitalizácie akademického sektora 

môže priniesť rastové efekty, ktoré sa v súčasnom nastavení prostredia strácajú. Odstránenie 

možnej bariéry v ich prepojení nepatrí medzi obvyklé priority ani obsah, ktorý by bol typicky 

diskutovaný. 
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Tabuľka 5 Peniaze 

Peniaze Odhad SE t p 

Ľudia -0,267 0,126 -2,117 0,035 

Systém -0,328 0,125 -2,628 0,009 

Digitalizácia 0,420 0,130 3,224 0,001 

Investície -0,014 0,092 -0,153 0,878 

IT 0,274 0,149 1,835 0,068 

Inovátori -0,036 0,065 -0,543 0,588 

Prepojenia -0,147 0,144 -1,020 0,309 

Vlastníctvo -0,147 0,148 -0,993 0,322 

Zamestnanosť -0,077 0,133 -0,583 0,561 

Predaje -0,294 0,185 -1,588 0,114 

Udržateľnosť 0,138 0,084 1,654 0,099 

Spolu 0,929 0,318 2,919 0,004 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: EIS 2021 

 

Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Investície 

Podniky investujú do inovácií v súlade s trhovou stratégiou. Ak je zisk možné vytvoriť 

jednoduchším spôsobom, nemajú žiadnu motiváciu na mieste vyvíjať vlastný výskum a vývoj 

ani spolupracovať s univerzitami a verejnými výskumnými inštitúciami. Výnimkou sú inovátori 

v komunite malých a stredných podnikov, ktorých existencia vychádza z podnikateľskej 

myšlienky okolo nových špecializovaných znalostí a zručností. Dopad podnikových investícií 

do vlastného unikátneho výskumu s komerčnou hodnotou vidíme v synergii s verejným 

financovaním vedy a komunitou malých a stredných podnikov. V prostredí musí byť navyše 

otvorená kultúra spolupráce, ktorá medzi aktérmi umožní slobodnú výmenu poznatkov ako aj 

ich nositeľov, kvalifikovaných ľudí. Bez nich podnikové investície kvalitu systému zrejme 

nepodporia. 

V dátach v Tabuľke 6 vnímame, že podnikové investície sú s ostatnými dimenziami prepojené 

početnými vzťahmi. Ich škálovanie priamo úmerne súvisí so škálovaním väčšiny dimenzií. 

Systematický vzťah však úplne chýba v konfrontácii investícií a ľudských zdrojov, verejných 
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financií, implementácie informačných technológií a environmentálnej udržateľnosti. Negatívny 

vzťah je prítomný vo vzťahu k akademickej sfére a intelektuálnemu vlastníctvu. 

Podnikové investície do výskumu sa intuitívne musia zvyšovať tam, kde nie je dostatočná 

produkcia nových komerčne hodnotných poznatkov zabezpečená verejným výskumom. 

Z tohto hľadiska je ich negatívny vzťah potvrdením vyššie uvedenej tézy. Komerčné podniky si 

svoj výskum dokážu vytvárať, ale budú tak konať len vtedy ak je to v ich existenčnom záujme. 

Tvorba samotných poznatkov nie je jeho súčasťou, poznatky sú iba prostriedkom k tvorbe zisku 

v strede ich úsilia. Negatívny vzťah k intenzite tvorby intelektuálneho vlastníctva je potvrdením 

inej typickej črty komerčného prostredia, v ktorom sú priekopníkmi nových technológií skôr 

malí začínajúci aktéri, nie veľkí hráči schopní relevantných investícií do podnikového výskumu. 

Podľa zistení na tomto mieste v prostredí nedochádza k ničomu, čo by sa dalo označiť 

za kompenzačný vzťah medzi verejným a súkromným financovaním výskumu. Verejné 

prostriedky s podnikovými investíciami priamo a merateľne vôbec nesúvisia. Investície 

napokon nijak nepodporujú ani jeden zo žiaducich výstupov, ktorým by mala byť zvyšujúca sa 

environmentálna udržateľnosť. Narastá okrem iného podnikavosť, zamestnanosť a viac než 

čokoľvek iné aj komerčná úspešnosť inovačnej činnosti komerčných aktérov. 

 

Tabuľka 6 Investície 

Investície Odhad SE t p 

Ľudia 0,180 0,092 1,964 0,051 

Systém -0,291 0,084 -3,478 0,001 

Digitalizácia 0,218 0,090 2,432 0,016 

Peniaze -0,007 0,044 -0,153 0,878 

IT -0,064 0,102 -0,631 0,529 

Inovátori 0,205 0,043 4,717 0,000 

Prepojenia 0,203 0,100 2,016 0,045 

Vlastníctvo -0,297 0,099 -3,008 0,003 

Zamestnanosť 0,246 0,089 2,764 0,006 

Predaje 0,370 0,125 2,967 0,003 

Udržateľnosť 0,057 0,061 0,933 0,352 

Spolu 1,528 0,201 7,593 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 
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Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Informačné technológie 

Implementácia informačných technológií sa v súčasnom období bez zaváhania považuje 

za nevyhnutnú prerekvizitu rozvoja inovačnej produkcie. Koncepčne súvisí s digitalizáciou 

prostredia, zdieľania poznatkov ako kľúčových zdrojov, na ktorých stojí každý ďalší krok tvorivej 

práce s nimi. Práca s vysokou pridanou hodnotou sa dematerializuje spolu s tým ako 

do virtuálnej podoby prechádza takmer celá relevantná produkcia. Služby sú v súčasnosti už 

chápané najmä ako virtuálne a aj tie, ktoré dematerializácii odolávajú sa so svojimi digitálnymi 

konkurentmi prinajmenšom porovnávajú a ekonomicky súťažia. 

Aj odvetvia, ktoré s implementáciou informačných technológií a digitálnej komunikácie váhali 

boli prebiehajúcou epidémiou v priebehu posledných dvoch rokov prinútené uskutočniť 

bezprecedentné kroky smerom k trendu, ktorý v nedávnej minulosti prešli komerčné odvetvia. 

Motivácia konkurencie a tvorby zisku prinútila komerčných aktérov prostredia prijať 

dominantnú technológiu súčasnosti 

Škálovanie informačných technológií v inovačnom systéme nachádzame podľa Tabuľky 7 

vo vzťahu s ostatnými dimenziami len selektívne. V jedinom prípade sú v negatívnom vzťahu, 

ktorý identifikujeme s ľudskými zdrojmi. Pozitívne vzťahy sa črtajú okrem sumárneho indexu aj 

s produkciou akademického sektora, zamestnanosťou v práci s vysokou pridanou hodnotou, 

intelektuálnym vlastníctvom a trhovou úspešnosťou inovatívnej produkcie. 

Informačné technológie významne zefektívňujú cestu ku komerčne úspešnej inovácii a zdá sa, 

že analogický pozitívny efekt informatizácie si užíva aj akademická komunita, ktorá je vďaka 

novému typu služieb lepšie prepojená a schopnejšia dosahovať kvalitnejšie výsledky a 

medzinárodnú relevanciu. Negatívne škálovanie voči hladine vzdelanosti v populácii je však 

neintuitívne a prekvapivé. Zdá sa, že zefektívnenie pracovného prostredia sa zatiaľ netýka 

práce ľudí s vysokou kvalifikačnou úrovňou, ktorých komunikácia a spolupráca sa nedá úplne 

preniesť do virtuálnej podoby. 

Ide o jav, ktorý je dobre známy v oblasti výskumu mestských prostredí, v ktorých inovácie 

prosperujú práve na základe sociálneho kapitálu prítomného vo fyzickej komunite inovátorov 

zdieľajúcich jedno spoločné prostredie. Mestá informatizáciu na svoj prospech využívajú ale 

samotné jej odolávajú. 
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Tabuľka 7 Informačné technológie 

IT Odhad SE t p 

Ľudia -0,220 0,052 -4,207 0,000 

Systém 0,190 0,053 3,616 0,000 

Digitalizácia 0,026 0,056 0,471 0,638 

Peniaze 0,049 0,027 1,835 0,068 

Investície -0,025 0,040 -0,631 0,529 

Inovátori 0,018 0,028 0,670 0,503 

Prepojenia -0,069 0,061 -1,130 0,260 

Vlastníctvo 0,135 0,062 2,171 0,031 

Zamestnanosť 0,263 0,054 4,830 0,000 

Predaje 0,225 0,078 2,879 0,004 

Udržateľnosť 0,070 0,037 1,927 0,055 

Spolu 0,715 0,131 5,456 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 

 

Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Inovátori 

Inovačne výkonné prostredie potrebuje etablovaných, komerčne silných hráčov, ktorí majú 

kapacitu prísť s relevantným produkčným výkonom aj schopnosťou realizovať nové koncepty 

v dostatočnej mierke. Preto má zmysel do regiónov získať veľkých investorov, ktorí rozvinú 

činnosti zapojené do medzinárodných hodnotových reťazcov a nespoliehať sa len 

na miestnych aktérov. Ukazuje sa, že kondíciou miestneho prostredia hýbu veľkí inovujúci hráči 

ale ideálne v kontakte s komunitou inovujúcich malých a stredných podnikov, bez ohľadu 

na masívnosť ich komerčného úspechu. Rozhoduje funkčnosť systému vcelku, súčasná a 

previazaná prítomnosť kvalifikovaných ľudí, medzinárodne relevantnej akademickej komunity 

s podmienkou otvorenej kooperatívnej kultúry, ktorá medzi nimi umožňuje spoluprácu. Vtedy 

sa môže skutočne prejaviť schopnosť rozpoznať v nových poznatkoch komerčné príležitosti. 

V škálovaní komunity malých a stredných podnikov identifikujeme podľa Tabuľky 8 sériu 

očakávaných pozitívnych väzieb s okolitým prostredím. Medzi týmito dimenziami sa 

nachádzajú podnikové investície, sieťovanie medzi komerčnými hráčmi a ich prostredím, 
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súvislosť s tvorbou intelektuálneho vlastníctva, tvorba pracovných miest s vysokou pridanou 

hodnotou a napokon cieľ celého snaženia sa komerčnej sféry, trhová úspešnosť inovatívnej 

produkcie. 

Prítomnosť inovátorov v sfére malých a stredných podnikov nesúvisí so žiadnou dimenziou 

v negatívnom zmysle. Chýbajúca systematická súvislosť s naopak črtá voči ľudským zdrojom, 

akademickej sfére, verejným financiám, digitalizácii a implementácii informačných technológií 

ako aj environmentálnej udržateľnosti. Doména podnikania veľkých a menších komerčných 

hráčov dobre navzájom súvisí, ale nijak nekorešponduje s dianím v typicky verejne 

podporovanom segmente inovačného sektora. Podnikanie je samostatnou doménou napriek 

tomu, že zdieľajú hlbokú podstatu tvorivej práce s aktuálnymi poznatkami. 

Zdá sa, že vhodnou stratégiou pre lokality, regióny aj krajiny je rovnováha medzi prítomnosťou 

veľkých a malých aktérov vyvíjajúcich inovačnú činnosť a že sa tak deje mimo typicky 

preferovanej domény informačných a komunikačných technológií. Efektívny systém potrebuje 

substanciu, obsah mimo ich dosahu. Podniková sféra má súčasne životaschopný vnútorný 

mechanizmus, ktorý sa evidentne nespolieha na zdroje, ktorá sú k dispozícii z verejnej sféry a 

to napriek tomu, že komerčný úspech ich produkcie je aj v záujme verejných inštitúcií 

zodpovedajúcich za prosperitu prostredia, v ktorom sú umiestnení. 

 

Tabuľka 8 Inovátori 

Inovátori Odhad SE t p 

Ľudia -0,029 0,139 -0,210 0,834 

Systém 0,132 0,124 1,068 0,287 

Digitalizácia -0,005 0,128 -0,039 0,969 

Peniaze -0,035 0,064 -0,543 0,588 

Investície 0,423 0,090 4,717 0,000 

IT 0,101 0,151 0,670 0,503 

Prepojenia 0,977 0,163 6,003 0,000 

Vlastníctvo 0,307 0,154 1,995 0,047 

Zamestnanosť 1,473 0,095 15,494 0,000 

Predaje 0,729 0,177 4,130 0,000 

Udržateľnosť -0,076 0,088 -0,863 0,389 

Spolu 2,819 0,285 9,889 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 
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Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Prepojenia 

Inovácie sú neuchopiteľné aj v dôsledku paradoxu, že vznikajú relačne, vo vzťahoch medzi 

aktérmi prostredia a nie u jednotlivých aktérov samotných. Porovnávanie, kvantifikácia výkonu 

aktérov, univerzít a ich vedcov, výskumných inštitúcií, podnikov je preto koncepčným omylom, 

ktorý sme nanešťastie ešte nerozpoznali a v jeho dôsledku mrháme vzácnymi zdrojmi, ktoré by 

mohli byť využité pre spoločnosť inde užitočnejšie. Sociálna podstata inovačnej činnosti je 

bez ohľadu na ostatné komponenty prostredia a synergie s nimi nenahraditeľnou výhodou 

prostredia, ktoré disponuje otvorenou kultúrou podporujúcou spoluprácu. 

Nevyhnutnou podmienkou kooperatívnej kultúry je vysoká miera dôvery medzi aktérmi, čo 

zrejme súvisí s vyspelosťou, komfortom kontinuálnej overenej skúsenosti. Jej súčasťou je aj 

dôveryhodná verejná sféra schopná ochrániť duševné vlastníctvo. V spolupráci s akademickou 

komunitou vzniká pre inovácie trvale sa reprodukujúca lokalizovaná výhoda. Naše dáta 

ukazujú, že škálovanie je prítomné v konfrontácii s väčšinou ostatných dimenzií inovačného 

systému. Bez súvislosti nachádzame len dimenzie ľudských zdrojov, verejných financií, 

digitalizácie a implementácie informačných technológií. 

Negatívny vzťah sa podľa Tabuľky 9 črtá s jedinou dimenziou, ktorou je environmentálna 

udržateľnosť v prostredí. Lepšie zosieťované prostredia sú zrejme rádovo viac aktívne, čo sa 

nevyhnutne premieta do nižšej úspornosti systému. Táto by sa dala teoreticky dosiahnuť 

kvalitnejším sieťovaním v digitálnom prostredí, s tým však schopnosť budovať a udržiavať 

produktívne prepojenia zdá sa vôbec nesúvisí. 

Narážame tu na možné limity virtualizácie pre produktívnu prácu v oblasti inovačných činností. 

Napriek intenzívnej snahe komerčného prostredia prichádzať s nespočetnými nástrojmi, 

platformami určenými pre koordináciu tímovej spolupráce, výsledky naznačujú, že typicky sa 

minú cieľu. Prepojenia v prostredí vznikajú a udržiavajú sa bez ohľadu na hladinu prostredia 

z hľadiska pokroku v digitalizácii a súvisiacich technológiách. 

Sieťovanie napokon priamo nesúvisí s verejným financovaním vedy. Verejne podporované 

projekty sú typicky dizajnované s ohľadom na záujem zvyšovať prepojenie blízkych aj 

vzdialených aktérov. Ukazuje sa však, že tento organický proces systematicky s uvedenou 

podporou nekorešponduje. 
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Tabuľka 9 Prepojenia 

Prepojenia Odhad SE t p 

Ľudia -0,007 0,055 -0,133 0,894 

Systém 0,228 0,053 4,325 0,000 

Digitalizácia -0,049 0,057 -0,854 0,394 

Peniaze -0,028 0,027 -1,020 0,309 

Investície 0,078 0,039 2,016 0,045 

IT -0,073 0,065 -1,130 0,260 

Inovátori 0,134 0,022 6,003 0,000 

Vlastníctvo 0,366 0,060 6,110 0,000 

Zamestnanosť 0,266 0,055 4,801 0,000 

Predaje 0,293 0,079 3,710 0,000 

Udržateľnosť -0,149 0,035 -4,224 0,000 

Spolu 0,417 0,138 3,019 0,003 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                      Dáta: EIS 2021 

 

Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Vlastníctvo 

Výkonné prostredie je v období globálneho trhu s inovatívnymi produktmi závislé 

na schopnosti efektívne chrániť vyvíjané intelektuálne vlastníctvo. Typicky sa argumentuje tým, 

že bez patentov sa podnikovému sektoru nikdy nevrátia investície vložené do nákladného a 

náročného vlastného výskumu. Podniky bez patentov nemôžu vyvíjať spoločensky prospešné 

riešenia a inovovať. Sústredia sa len na tvorbu zisku z produkcie na starej technológii namiesto 

nepriamej podpory konkurentov. Prítomnosť činností smerujúcich k patentovaniu technológií 

je indikátorom, že prostredie má schopnosť realisticky vyvinúť globálne konkurencieschopné 

myšlienky. Týka sa však iba zlomku, špičky ekosystému, ktorý je otvorený interakcii medzi 

aktérmi aj navonok so svetom. 

Ukazuje sa, že v tejto fáze vývoja nových produktov s ambíciou uspieť na svetovom trhu má 

efekt takmer každá zo zahrnutých dimenzií. Výnimkou je podľa Tabuľky 10 vzdelanosť 

populácie a verejné financovanie vedy, ktoré s intelektuálnym vlastníctvom systematicky vôbec 
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nesúvisia. Ako jediná z dvanástich dimenzií súčasne intelektuálne vlastníctvo nesúvisí ani 

so škálovaním sumárneho indexu, ktorým sa meria kondícia inovačného ekosystému vcelku.  

Medzi negatívne vzťahy okolo domény intelektuálneho vlastníctva patrí proces digitalizácie, 

podnikové investície a environmentálna udržateľnosť. Viac patentov sa naopak škáluje priamo 

úmerne s kvalitou akademickej produkcie, podnikavosťou vlastnou prostrediu, ktoré je 

otvorené spolupráci, tvorí pracovné miesta v inovatívnych podnikoch a napokon aj produkuje 

trhovo úspešné inovatívne produkty a služby. 

Podobne ako už viackrát vyššie sa digitalizácia prostredia neukazuje ako trend, ktorý by 

zaručoval čokoľvek podporujúce skutočný pokrok v kondícii prostredia s ambíciami presadiť sa 

na trhu nových technológií. Digitálne médium je pravdepodobne rastovým faktorom, 

infraštruktúrou ktorú veľmi pravdepodobne ani nevieme merať správnymi konceptmi, 

nehovoriac o ambícii konfrontovať ju s ostatnými stránkami inovačnej činnosti. Chýbajúce 

prepojenie s pokrokom v environmentálnej udržateľnosti naznačuje, že charakter 

hospodárskeho rozvoja tak, ako je žiadaný trhom zatiaľ nesúvisí s našou motiváciou 

hospodárstva pretransformovať na úsporné a šetrné k životnému prostrediu. 

 

Tabuľka 10 Vlastníctvo 

Vlastníctvo Odhad SE t p 

Ľudia -0,044 0,053 -0,825 0,410 

Systém 0,285 0,050 5,713 0,000 

Digitalizácia -0,206 0,055 -3,776 0,000 

Peniaze -0,026 0,026 -0,993 0,322 

Investície -0,116 0,039 -3,008 0,003 

IT 0,136 0,063 2,171 0,031 

Inovátori 0,053 0,027 1,995 0,047 

Prepojenia 0,345 0,056 6,110 0,000 

Zamestnanosť 0,177 0,055 3,210 0,001 

Predaje 0,196 0,078 2,526 0,012 

Udržateľnosť -0,076 0,034 -2,267 0,024 

Spolu 0,253 0,135 1,869 0,063 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 
 

Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 
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Zamestnanosť 

Pracovné prostredie a štandardy trhu práce zdedené z minulosti príliš neprajú novým 

požiadavkám na zamestnanie v dobe znalostnej ekonomiky. Pre inovačný systém je 

charakteristická neustála otvorenosť novým výzvam a flexibilita, ktorá sa v svetle trhu práce 

zhmotňuje do dočasnosti projektov a neistoty so zamestnávaním špecificky kvalifikovaných 

ľudí. Tvoriví ľudia a ich tímy potrebujú nájsť nový model, kde už nebude štandardom ani trvalé 

zamestnanie ale ani dnešná existenčná neistota spojená s nutnosťou neustále meniť miesto 

práce. Ukazuje sa, že dopad pracovného prostredia na kondíciu inovačného ekosystému sa 

prejavuje v synergii komunity malých a stredných podnikov navzájom presieťovaných 

spoluprácami na spoločných projektoch. Medzi sebou ale aj s akademickou komunitou. 

V takomto prostredí následne vznikne dostatočne výkonný a variabilný trh práce 

s porovnateľnými odbornými pozíciami, ktoré môžu umožniť kvalifikovaným ľuďom mať 

na mieste kariéru aj bez existenčného ohrozenia. Rozmerom prostredia priateľského 

k inováciám sa tak stáva otvorenosť zmene pracovného tímu a vysoká mobilita vedcov medzi 

inštitúciami. To je obvyklý znak úspešných prostredí, niekde dokonca systémovo vynútený 

v prospech komunity vcelku. 

Dáta nám poskytujú pohľad na doménu zamestnanosti v Tabuľke 11 pevne včlenenú 

vo vzťahoch s väčšinou ostatných dimenzií systému. Signalizované vzťahy sú v takmer každom 

zo štatisticky významných prípadov pozitívne, škálovanie teda prebieha v smere zlepšujúcej sa 

inovačnej kondície prostredia. Výnimku nachádzame v prípade procesu digitalizácie, 

verejného financovania vedy a environmentálnej udržateľnosti, s ktorou zamestnanosť nepúta 

žiadny detekovateľný vzťah.  

Priaznivé prostredie pre kvalifikovanú prácu vo výskume súčasne negatívne súvisí s hladinou 

ľudského kapitálu. Zvyšovanie kvalifikácie v populácii súvisí s poklesom tvorby pracovných 

príležitostí s vysokou pridanou hodnotou. Tento vzťah je neintuitívny a môže súvisieť 

s realizáciou vzdelaných ľudí v podnikaní, ktorá sa so zamestnanosťou škáluje pozitívne, 

podobne ako sa s jej nárastom zlepšuje aj otvorenosť prostredia k spolupráci. Pokiaľ sa 

podpora inovačných činností politikami využívajúcimi verejné zdroje argumentuje otázkou 

udržateľnosti zamestnanosti, zdá sa že nájsť pre tento vzťah podporu nie je jednoduché. 

 

Tabuľka 11 Zamestnanosť 

Zamestnanosť Odhad SE t p 

Ľudia -0,251 0,057 -4,395 0,000 

Systém 0,179 0,058 3,111 0,002 

Digitalizácia -0,005 0,062 -0,074 0,941 
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Peniaze -0,017 0,029 -0,583 0,561 

Investície 0,119 0,043 2,764 0,006 

IT 0,324 0,067 4,830 0,000 

Inovátori 0,340 0,022 15,494 0,000 

Prepojenia 0,308 0,064 4,801 0,000 

Vlastníctvo 0,217 0,068 3,210 0,001 

Predaje 0,569 0,080 7,143 0,000 

Udržateľnosť -0,056 0,040 -1,408 0,160 

Spolu 1,332 0,126 10,551 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 

 

Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Predaje 

Komerčný úspech inovatívnych produktov a služieb sa populárne chápe ako výsledok tvrdej 

práce geniálnych individualít a ich podnikateľského talentu. Dá sa dosahovať len v dravom 

komerčnom prostredí, priamym sústredením sa na cieľ, bez rušivých vplyvov a zdržiavania 

budovaním vzťahov s verejnou sférou a najmä nie s akademickou komunitou. Motivácie, 

rýchlosť činnosti aj komunikačné bariéry sú tak veľké, že podnikový sektor sa nemôže 

pri inovatívnych zámeroch spoliehať na nič iné okrem vlastných kapacít. Dáta v Tabuľke 12 

naznačujú, že podnikateľské úspechy samé inovačným ekosystémom nedokážu pohnúť. Tržby 

z komerčnej aplikácie poznatkov sa stanú systémovo reprodukovanou výhodou na mieste len 

vtedy, ak sa dosahujú tam kde sú k dispozícii v dostatočnej kapacite medzinárodne relevantná 

akademická komunita či prepojenia s ňou. 

Dimenzia komerčného úspechu inovatívnej produkcie je v pozitívnom vzťahu s väčšinou 

zahrnutých dimenzií. Neregistrujeme ani jeden štatisticky významný negatívny vzťah, ktorý by 

nasvedčoval, že úspešnosť komerčnej sféry brzdí čokoľvek iné v ekosystéme. Nie je to skutočne 

tak. Signál však chýba v smere od ľudských zdrojov, digitalizácie, verejných financií a 

environmentálnej udržateľnosti. 

Tvorba trhovo úspešného produktu v uvedenej perspektíve zostáva mimo dosahu typickej 

verejnej sféry snažiacej sa o vhodnú redistribúciu verejných zdrojov. V prospech budúcej 

prosperity nepôsobí ani sústredenie sa na kvalitnejšie vzdelanie populácie. To sa ukazuje ako 

podobne neistý rastový faktor ako už vyššie diskutovaná digitalizácia, jeden z kľúčových 
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modernizačných trendov súčasnosti. Komerčný úspech je naopak súhrou diania smerujúceho 

k paralelnému škálovaniu dimenzií v komerčnej sfére. 

Výsledky signalizujú, že komerčný úspech sa rodí v kontexte, ktorým je predovšetkým komunita 

medzi komerčnými aktérmi, ktorá je navyše inkluzívna voči akademickému sektoru. Spolupráca 

s medzinárodne relevantnými akademikmi sa priamo podieľa na tvorbe komerčne úspešných 

inovácií a to by súvislosti s verejným financovaním výskumu. Podobne ako sme neraz uviedli 

vyššie, prosperujúci inovačný ekosystém má hodnoty zakódované vo vzťahoch medzi 

jednotlivými aktérmi, v miere otvorenosti voči sebe navzájom a to zďaleka nielen v zmysle 

ekonomických motivácií pre sieťovanie. 

 

Tabuľka 12 Predaje 

Predaje Odhad SE t p 

Ľudia 0,015 0,042 0,363 0,717 

Systém 0,181 0,040 4,473 0,000 

Digitalizácia 0,000 0,044 -0,007 0,995 

Peniaze -0,033 0,021 -1,588 0,114 

Investície 0,091 0,031 2,967 0,003 

IT 0,142 0,049 2,879 0,004 

Inovátori 0,091 0,022 4,130 0,000 

Prepojenia 0,173 0,047 3,710 0,000 

Vlastníctvo 0,123 0,049 2,526 0,012 

Zamestnanosť 0,290 0,041 7,143 0,000 

Udržateľnosť 0,003 0,028 0,119 0,906 

Spolu 0,904 0,092 9,815 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 

 

Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 

 

Udržateľnosť 

Cieľ prebudovať prosperujúce hospodárstva do podoby menej poškodzujúcej životné 

prostredie je z historického hľadiska pomerne nový. Dôraz na udržateľnosť bol ešte nedávno 
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skôr vnímaný ako extravagantný. V súčasnosti sa vďaka rozbiehajúcej sa klimatickej kríze náhľad 

na túto otázku rýchlo mení a vyspelé spoločnosti si začínajú naplno uvedomujú zodpovednosť 

za stav prostredia, ktoré môže byť už v dohľadnej budúcnosti oveľa menej priateľské k životu a 

činnosti modernej civilizácie. Prinajmenšom ľudí môže obrať o značnú časť pohodlia. 

V doméne udržateľnosti sú integrované merania produktivity využitia prírodných zdrojov, 

merania priemyselných emisií unikajúcich do atmosféry a rozvoj nových technológií v oblasti 

ochrany životného prostredia. V dátach v Tabuľke 13 nachádzame okrem pozitívneho 

škálovania tejto dimenzie so sumárnym indexom aj vzťah s kvalitou produkcie akademického 

sektora. Naopak, negatívny vzťah udržateľnosti identifikujeme s mierou otvorenosti prostredia 

k spolupráci a intenzitou tvorby intelektuálneho vlastníctva. 

So žiadnou z ostatných dimenzií inovačného systému environmentálna udržateľnosť zatiaľ 

štatisticky nesúvisí. To možno podobne ako v prípadoch uvedených vyššie považovať aj 

za príležitosť pre rozvoj v budúcnosti. Ten napokon musí byť čoraz viac založený na úsporných 

technológiách, ktoré sa vyhnú akémukoľvek ďalšiemu negatívnemu vplyvu na stav a vývoj 

parametrov meniacich planetárny ekosystém v náš neprospech. Ľudia sú zraniteľnou súčasťou 

biosféry, čo si postupne uvedomujeme popri rastúcej istote o zodpovednosti konať. Ako 

nádejný prvok v našich zisteniach môžeme vnímať, že kvalita akademickej produkcie úzko súvisí 

s nárastom zodpovednosti voči životnému prostrediu. 

Dá sa povedať, že veda a výskum už konajú v prospech udržateľnosti aj keď komerčná prax 

za týmto trendom zaostáva. V záujme udržateľnosti sa nerozvíja sieťovanie aktérov inovačného 

prostredia a komerčná hodnota nových prelomových technológií zostáva taktiež skôr otázna. 

Tieto aspekty systému sa v blízkej budúcnosti môžu podstatne premeniť s podporou žiaducich 

inovačných činnosti z verejných zdrojov, ktoré zatiaľ nenachádzame s udržateľnosťou 

v žiadnom štatistickom vzťahu. Pokiaľ načrtnutý systém vzťahov v súčasnosti môžeme vnímať 

napríklad v otázke nahradenia fosílnych zdrojov energie v doprave elektromobilitou, onedlho 

sa podobná indukovaná vlna zmeny technológií môže prehnať radom iných odvetví, ktoré 

zostávajú mimo našej pozornosti. 

 

Tabuľka 13 Udržateľnosť 

Udržateľnosť Odhad SE t p 

Ľudia 0,170 0,096 1,778 0,077 

Systém 0,316 0,094 3,365 0,001 

Digitalizácia -0,078 0,098 -0,801 0,424 

Peniaze 0,078 0,047 1,654 0,099 

Investície 0,062 0,066 0,933 0,352 
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IT 0,212 0,110 1,927 0,055 

Inovátori -0,042 0,048 -0,863 0,389 

Prepojenia -0,443 0,105 -4,224 0,000 

Vlastníctvo -0,263 0,116 -2,267 0,024 

Zamestnanosť -0,140 0,100 -1,408 0,160 

Predaje 0,017 0,140 0,119 0,906 

Spolu 1,581 0,223 7,101 0,000 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                       Dáta: EIS 2021 
 
Podľa panelového regresného modelu za prítomnosti fixných efektov za jednotlivé európske 

krajiny a obdobia (2014 až 2021). Premenné sú logaritmicky transformované. 
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4. ZÁVER 

Evolučná ekonómia sa zameriava na hospodársku sféru vnímanú ako evolučný systém. Oproti 

ekonómii hlavného prúdu to nie je systém v rovnováhe, ani systém, ktorý k nadobudnutiu 

rovnováhy konverguje. Evolučnú teóriu z biológie je možné aplikovať na ekonomický systém 

tak, že namiesto populácie biologických organizmov sú evolučnému procesu v hospodárstve 

vystavené populácie podnikov, ktoré produkujú tovary a služby. Variáciou je v nich rozmanitosť 

ponuky, technológie. 

Výber vyplýva z diferenciácie ziskov, ktoré signalizujú voľbu spotrebiteľov medzi konkurujúcimi 

si tovarmi a službami. Pochybností o evolučnej teórii a jej schopnosti vysvetliť všetky aspekty 

vyvíjajúcej sa ekonomiky spočívajú najmä v tom, že kým v biológii je zmena obvykle 

považovaná za náhodnú, v ekonómii je výsledkom zámerného správania v záujme znižovania 

nákladov, vývoja nových produktov, cielenej inovácie. Samoorganizácia sa v hospodárstve deje 

prostredníctvom tvorby a šírenia znalostí. 

Vysvetlenie procesu, ktorým dochádza k zmenám v hospodárskom systéme vyžaduje, aby sme 

venovali pozornosť predstavivosti a tvorivosti ľudí. V evolučnom procese sa variácia postupne 

premieňa adaptáciou na uniformitu. Ak sa podniky dostatočne adaptujú na stav prostredia a 

prežijú, môžu využiť svoju tvorivosť a na trh priniesť nové produkty alebo procesy, vložiť 

do systému variáciu a začať ňou nový evolučný cyklus. Ak tvorivosť nevyužijú, systém sa ustáli 

do uniformity a začne narastať jeho zraniteľnosť voči inovácii vo vonkajšom prostredí. 

Evolučná ekonómia tým vytvorila úplne dynamickú a výstižnú teóriu, ktorá dobre reflektuje 

povahu ekonomických systémov. Hospodárstvo sa zakladá na neúplnej sieti interakcií. Vďaka 

neúplnosti má šancu vyvíjať sa. Niektoré interakcie ešte nie sú vytvorené a môžu vzniknúť 

v budúcnosti. Hospodárske systémy sú rozvíjajúce sa sieťové štruktúry. Interakcie medzi 

jednotlivcami vytvárajú vzťahy podľa pravidiel správania sa, inštitúcií. Vytvorenie nových 

pravidiel na mikro-ekonomickej úrovni sa prejavuje aj na vyššej úrovni organizácie systému. 

Makro-ekonomika sa v tomto procese objavuje ako sieť vzťahov medzi rôznymi úrovňami 

populácií jednotlivých aktérov. Hospodárstvo a do veľkej miery aj spoločnosť, ktorá sa 

z evolučného prístupu pred nami rozvíja je celkom iná ako systém, ktorý sa neustále nachádza 

v rovnováhe, je zásadne dynamická. Pozostáva na jednej strane z populácie rozdrobených 

špecializovaných podnikov, ktoré dokážu prežívať vďaka úzkemu zameraniu činnosti, 

a na druhej strane z masívnych korporácií, ktoré sú dokonale adaptované na súčasné 

podmienky ekonomického prostredia. 

Spätná väzba zodpovedá za hromadenie podielu na trhu. V súčasnej ekonomike digitálnych 

platforiem sa navyše stráca hranica medzi stranou ponuky a spotreby, trh sa vynára sieťovaním 

samotných spotrebiteľov medzi sebou. Evolučný proces v ekonomike možno chápať aj ako 

proces kolektívneho poznávania. Spoločnosť si sama vyberá v istých podmienkach preferované 
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tovary a služby a tým súčasne riadi vývoj hodpodárskeho systému. Vývoj systému priamo súvisí 

s jeho vnútornou variáciou. 

Ak by neexistovala žiadna variácia, neexistovali by ani žiadne lepšie možnosti pre voľbu 

spotrebiteľov a ekonomika by sa prestala vyvíjať. Jej vývoj pokračuje iba cez nové znalosti a 

inovácie. Optimalizácia procesov a znižovanie cien nie je pre prežitie v evolučnom systéme 

postačujúce. Maximalizácia šancí na prežitie v evolučnom procese vedie cez maximalizáciu 

znalostí, tvorivosť a adaptáciu. Maximalizácia znalostí spočíva v zámernom zvyšovaní 

schopnosti reagovať na meniaci sa stav prostredia, tvorivom premýšľaní o nových riešeniach a 

vďaka tomu schopnosti prežiť. 

Komplexné systémy sme popísali ako emergentne vznikajúce a rozvíjané v procese dynamickej 

samoorganizácie. Trhy vzájomne sa udržiavajúce v chode hospodárstva sú ich dobrým 

príkladom, ale spoločnosť ich obsahuje v každej svojej doméne. Usporiadanie sa objavuje 

na báze chaosu a má tendenciu opäť sa rozpadať v procese zvyšovania entropie. Výraznými 

usporiadanými štruktúrami, ktoré sme pozorovali sú mestá a sídelné sústavy regiónov. Veda 

o komplexných systémoch využíva na účely merania tohto diania koncept informácie. 

Informácia odlišuje usporiadanú štruktúru od chaotickej, komplexnú od jednoduchej. 

Komplexné systémy vnímajú, udržiavajú a distribuujú viac informácie ako jednoduché systémy. 

Evolúcia môže prebiehať podľa analógie s originálnym biologickým procesom v každom 

systéme, ktorý dokáže spracovať a udržať informáciu. Rôzne komplexné adaptívne systémy sa 

navzájom výrazne podobajú práve spôsobom akým pracujú s informáciou. My sme si všímali 

evolučný charakter hospodárstva, ktorý sa rozvíja okolo práce so znalosťami.  

Prenos informácie sa uskutočňuje podobne ako v hĺbke našich súčasných technológií 

evidentne aj v živých systémoch. Informácia vo fyzikálnom koncepte termodynamiky súvisí 

s energiou a jej interakciou s hmotou. Množstvo energie, ktorá sa premieňa je ekvivalentom 

množstva práce, ktorá sa vykoná za súčasnej premeny jej časti na teplo. Entropia je energia, 

ktorú nemožno premeniť na ďalšiu prácu. Zákony termodynamiky hovoria, že: Energia je 

zachovaná. Celkové množstvo energie je konštantné a je možné premeniť ju z jednej formy 

na inú, ale nemožno ju vytvoriť ani zničiť. 

Entropia sa zvyšuje dovtedy, kým nedosiahne maximálnu hodnotu. Entropia sa nikdy nezníži 

sama, ak sa nevykoná vonkajšia práca na jej znižovaní. Druhý termodynamický zákon definuje 

progres času tým, že implikuje existenciu procesov, ktoré nemožno zvrátiť. Budúcnosť je 

definovaná ako smer plynutia času v smere zvyšovania entropie. Ide o zásadný fyzikálny zákon, 

ktorý rozlišuje medzi minulosťou a budúcnosťou. Príroda nám súčasne ponúka jedinečný 

protiklad vo forme života, ktorého sme súčasťou. 
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