1.9 Podnikatelská univerzita
The principal goal of education is to create men who are capable of doing new things, not simply repeating what other
generations have done – men who are creative, inventive and discoverers. The second goal of education is to form
minds which can be critical, can verify and not accept everything they are offered. The great danger today is of
slogans, collective opinions, ready-made trends of thoughts. We have to be able to resist individually, to criticize, and
to distinguish between what is proven and what is not. So we need pupils who are active, who learn early to find out by
themselves, partly by their own spontaneous activity and partly through material we set for them; who learn early to
tell what is verifiable and what is simply the first idea to come to them.
Jean Piaget

Podnikatelská univerzita je koncepce vyplývající z globálního nástupu znalostní
společnosti. Znalostní společnost identifikovala tvorbu a užití znalostí jako základ
konkurenceschopnosti, inovačnosti a hospodářsko-společenského rozvoje regionu.
Název „Podnikatelská univerzita“ (Entrepreneurial University) vyjadřuje její duální
poslání: 1. Univerzita podnikatelů a pro podnikatele, a 2. Univerzita, která je sama
podnikatel, podniká a je podnikatelskou institucí.
V globální éře je kultura inovace předpokladem úspěšného a konkurenceschopného
rozvoje regionu či země. Tvorba inovační kultury jde dále než zavádění nových produktů
na podniku, produkce vynálezů a patentů v univerzitní nebo firemní laboratoři, anebo
proklamace a finanční podpory z ministerstva.
Inovační kultura je výsledkem nové architektury vztahů a nových komunikačních kanálů,
tedy Nové vlny podnikání, nové sítě spolupráce mezi zúčastněnými sférami zájmů.
Tyto sféry zájmů jsou tři: Universita - Podniky - Samospráva.
Bez aktivní spolupráce „triptychu“ U-P-S nevznikne podnikatelská univerzita, nevznikne
inovační kultura a neproběhne zakotvení regionu ve znalostní společnosti. Podnikatelská
univerzita vzniká a funguje na průsečíku zájmů a schopností akademických,
podnikatelsko-firemních a vládně-samosprávních.
1.9.1 Vývoj poslání univerzity
Původním posláním středověkých univerzit bylo zachování (konzervace) a přenos (učení,
výuka) znalostí. Univerzity byly primárně „konzervatoře“ znalostí a informací. Jako
takové byly univerzity exkluzivní a izolované „státy ve státě“, a ke svému finančnímu
přežití ale stále silněji na státu závislé.
Od počátku 20. století se původní konzervatoře začaly transmutovat na tvůrce, výrobce a
generátory znalostí (knowledge-producing institutions). Vznikla známá univerzita jako
výzkumná instituce - se svým důrazem na výzkum (research), publikace a síť absolventů.
Uvedená transformace byla podmíněna rychlým zkracováním životního cyklu znalostí,
akcelerací jejich vyčerpání a zastarávání. To vedlo ke snížení důležitosti konzervace a
přenosu (nemá smysl učit stále lépe věci stále více zastaralé či nepotřebné) a tudíž
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nárůstu prominence tvorby znalostí nových.
Globální éra znalostní společnosti ještě dále zkrátila životnost a použitelnost znalostí.
Vyžaduje se stále akcelerující tok inovací, ve smyslu básníka: „Kdo chvíli stál, již stojí
opodál.“
Ve 21. století proto neoceňujeme jen prostou tvorbu znalostí, ale jejich skutečné použití a
využití v praxi. Znalost, která není využita je „mrtvá“. Znalost ležící na patentovém úřadě
je promarněná pokud není aplikována a zapřažena k tvorbě hospodářsko-společenského
výnosu, k rozvoji regionu.
Moderní univerzita tedy získala nové, již třetí, poslání: Kapitalizace znalostí.
1.9.2 Kapitalizace znalostí
Je to právě poslání kapitalizace znalostí, které otevírá prostor pro vznik Podnikatelské
univerzity.
Věda, výzkum a inovace již nemohou být jen věcí náhody, inspirace, kreativity, talentu a
osvícení jedinců či skupin, ale musí být strategicky opodstatněnou soustavou
institucionálních vztahů a závislostí v nichž se jedinci a skupiny mohou nejlépe
realizovat.
Každá univerzita, která nejen konzervuje a učí, musí také transfer svých nově
vytvořených znalostí a poznání zajišťovat a optimalizovat – aby se nestala pouhým
specializovaným interpretem a vykladačem znalostí vytvořených a použitých jinými a
jinde - bez vlastního hlubšího pochopení a poznání.
Existuje několik základních forem transferu znalostí, vyúsťujících do dnešní
Podnikatelské univerzity:
1) Neformální transfer pomocí běžné konzultační činnosti fakulty, pěstování vztahů se
studenty a absolventy, a tradiční publikační činnosti.
2) Semiformální transfer pomocí Styčné kanceláře (Liaison Office), která generuje a
formalizuje kontakty s firmami, absolventy a státními institucemi, identifikuje a
připravuje smlouvy, granty a projekty spolupráce.
3) Technologický transfer pomocí Technology transfer office, která pomáhá nové znalosti
transformovat do použitelných technologií. Tato instituce identifikuje, patentuje,
umisťuje na trhu a poskytuje licence na intelektuální tvorbu a vlastnictví univerzity.
4) Firemní transfer pomocí Inkubátoru: nové znalosti se transformují do nových,
životaschopných firem, které jsou samy efektivním nástrojem přenosu.
Poslední forma, instituce Inkubátoru a firemního přenosu, užívá koncepce kapitalizace
znalostí a je tudíž raison d´être Podnikatelské univerzity. Proces od učení, publikací a
konzultací, přes získávání grantů, „venture capital“ a technologických licencí, až po
tvorbu firem a podnikatelských aliancí je historickým záznamem změny poslání
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univerzity: od původní konzervatoře až po aktivního účastníka, v triptychu U-P-S,
v hospodářsko-společenském rozvoji regionu.
Změna poslání univerzity a následná reforma její struktury nemůže být realizována
tradičním zvyšováním či snižováním finančních zdrojů státu. Změny ve výši financování
pouze upevňují a fixují existující struktury – pouze je rozšiřují, anebo omezují v
lineární reakci na zvýšení či snížení státních financí. V žádném případě takové taktiky
samy o sobě neiniciují potřebné reformy. (Středověká univerzita zůstává středověkou bez
ohledu na intenzitu sponzorství a mecenášství – je jí jen více nebo méně, trvá jen déle
nebo krátce.) Peníze neřeší nic; pouze znalosti jsou hnacím motorem pokroku a tudíž
generátorem peněz.
Univerzitní reformy jsou mnohem zásadněji a efektivněji realizovány změnami
v produkci znalostí a ve formách jejich využití, v akceptování a otvírání se novým
formám znalostí, které vznikají na průsečíku společných zájmů akademických,
průmyslových a státních.
1.9.3 Podnikatelská univerzita: Co se tam učí?
Podnikatelská univerzita je především výrazem inovační strategie regionu a jeho
hospodářsko-společenského rozvoje. Regiony bez inovační strategie nejsou schopné
výrazné sebeobnovy a renezance, univerzita je pro ně pasivní spíše než aktivní institucí.
Konkurenceschopná regionální síť je založena na spolupráci institucí univerzity, podniků
a státu, tedy na nutném triptychu Podnikové univerzity samotné.
Základním cílem je tedy tvorba nových firem jako principiálních „nosičů“ a uživatelů
znalostí. Tyto znalosti a schopnosti nejsou jen doménou obchodních a podnikatelských
oborů, ale všech oborů: od molekulární biologie a computer science, přes
nanotechnologie a vědy o materiálu, až po zdravotní technologie, telekomunikace a péči
o člověka. Všichni členové Podnikatelské univerzity - fakulta, studenti i administrátoři se učí podnikat, zakládat a řídit firmy, přejímat spoluzodpovědnost za praktické využití
generovaných znalostí. Univerzita se učí podnikat proto, aby se stala právoplatným,
aktivním členem regionálního triptychu U-P-S.
Univerzita, která umí podnikat pak může podnikání i učit. Obory podnikatelství,
organizace, inovace, řízení, financování, atd., tím dostávají nový rozměr a dosahují nové
kvality: již nejde jen o to vědět a znát, ale hlavně o to umět. Nejde jen o informace, ale
hlavně o znalosti. Podnikatelská univerzita je institucí znalostni, ne informační či
vědomostní.
Nelineární model univerzity rozšiřuje škálu a rozsah vstupů do řetězce: proaktivně
vyhledává zkušenosti podnikové sféry s využitím a uplatněním výsledků vyzkumu,
identifikuje nové problémy v průmyslu i ve společnosti a hledá odpovídající řešení ve
výzkumu a vědě. Tímto reverzním postupem uzavírá kruh interakce, stává se aktivní
součástí společnosti, je jejím vstupem i výstupem – tedy opět uzavřeným cyklem..
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Nový akademicko-podnikatelský ethos je charakterizován ne ignorováním a
distancováním se od praktického využití a výsledků, ale zvýšenou sensitivitou
k výsledkům s praktickým potenciálem, ideálně následovanou i zvýšenou ochotou a
připraveností podílet se a účastnit se realizace těchto potenciálů.
Vstupy do procesu akademické a vědecké tvorby znalostí by neměly být výlučně
akademické a vědecké. Praktické problémy formulované neakademickou částí
společnosti, občany, podnikateli a politiky, jsou přínosem a kapitálem, osvěžením
znalostní „genetiky“ a oslabením intelektuálního „incestu“. Takové vstupy nejen posilují
výzkum, který má lepší potenciál pro praktickou podporu podniků i státu, ale formulují
nové otázky, které by jinak v sebeuzavřeném a sebeomezujícím kruhu akademického
řetězce formulovány nebyly.
Proto i ČR, a střední Evropa vůbec, by měla mít alespoň jednu Podnikatelskou univerzitu.
1.9.4 Podnikatelská univerzita: Co se tam dělá?
Samozřejmě, že se tam také učí. Důraz však není na data, fakta a informace, ale na
znalosti. Důraz není na symbolický popis akce, ale na akci samotnou. Učíme se ne vědět,
ale umět. Umět se člověk naučí pouze děláním, zkušeností a praxí.
Podnikatelská teorie je doplněna podnikatelskou praxí. Učíme lidi podnikat. Studenti se
učí identifikovat a ohodnotit výzkum a intelektuální kapitál univerzity, ustavit tým a
vytvořit firmu, která by jej vzala ven, na veřejnost, do tržního prostředí.
Podnikatelé přicházejí na univerzitu za talenty, za produkty a hlavně za firmami, které
mají potenciál. Přicházejí učit a sdílet zkušenosti. Podporují rozvoj talentů směrem svého
odvětví a regionu, svých funkcí a svých potřeb. Spolupodnikají s fakultou i studenty.
Vytvářejí Podnikatelská centra jejichž cílem je posunout studenty z kurzů do
simulovaných pre-inkubátorů a konečně do inkubátorů, kde nastává již reálná
podnikatelská činnost. Vzniklé firmy se mohou osamostatnit, mohou být získány
podnikatelskými sponzory, anebo jejich úspěšní organizátoři mohou přejít do firem
sponzorů.
1.9.5 Podnikatelská univerzita: Základní normy
Podnikatelská univerzita je iniciována a založena vedoucími osobnostmi triptychu U-P-S.
Tito fungují jako investoři, podílníci a podnikatelé. Má-li univerzita sama podnikat a
chovat se jako podnikatel, musí si zachovat významný stupeň autonomie a nezávislosti –
musí být schopna rozhodovat o vlastních strategických směrech a záměrech, aby mohla
převzít maximální zodpovědnost za své podnikatelské výsledky. Podnikatelská univerzita
musí být nezávislou institucí a ne podřízenou složkou v hierarchii podnikové,
samosprávní či státní.
Mezi základními normami Podnikatelské univerzity lze uvést:
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- Kapitalizace znalostí – univerzita se stává základnou hospodářského a společenského
rozvoje regionu
- Propojení s podnikovou a státní sférou, efektivní aktivizace principu „triptychu“
- Nezávislost za účelem stimulace podnikatelského chování univerzitních subjektů
- Hybridizace světových organizačních formátů, opuštění rakousko-uherského systému
- Flexibilita v kontinuálním přehodnocování a renovace vnitřní struktury univerzity,
opuštění fixních, neměnných struktur
Výzva pro českou podnikovou sféru, pro dědice znalostního bohatství Baťa, je zřejmá:
Jsou i věci důležité ve kterých můžeme být první – v Evropě i ve světě.
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