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Anotace modulu 

Technologický pokrok je významným hybatelem nejen ekonomických, ale i obecně 
celospolečenských změn. S technologickým pokrokem je úzce spjata prosperita i soustavný 
ekonomický růst. Je zdrojem znalostí, které umožňují konverzi výrobních faktorů do zboží a 
služeb.  

Současná doba je ve znamení prudkého rozmachu především informačních technologií, 
lékařských technologií a genetiky, udržitelné energetiky, automatizace a umělé inteligence, 
nanotechnologií a materiálových věd. Tato doba je označována za post-industriální a 
charakteristické pro ní je, že myšlenky a poznání jsou důležitější než materiální aspekty, 
které převažovaly v předchozích obdobích. 

Každá ze zmíněných klíčových technologií má svůj vlastní potenciál, který může ale nemusí 
být v budoucnu využit. Každá inovace se na cestě ke komercionalizaci setkává s řadou 
překážek, se kterými si musí jak komerční firmy, tak i společnost na úrovni jednotlivých států 
či např. Evropské unie umět poradit. Zavádění nových technologií do praxe je vždy spojeno 
s riskantním rozhodováním. 

Zavádění nových technologií může mít také negativní dopady na firmu i společnost. Může 
negativně ovlivnit zaměstnanost, poškozovat životní prostředí, mít neočekávané vedlejší 
účinky apod. Tato rizika je nutné umět předem odhadnout a brát v úvahu při rozhodování o 
implementaci nových technologií. 
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Cílem je přijímat taková strategická rozhodnutí a podnikat takové kroky, aby nové 
technologie hrály jak na úrovni daného podniku, tak i v širším kontextu převážně pozitivní 
roli. Aby přinášely užitek a pochopitelně také přijatelnou rychlost návratnosti investic. 

 

Cíl modulu: 

• Podat stručný exkurz do historie vývoje technologií s cílem pochopit, jaký význam měly 
jednotlivé etapy pro rozvoj ekonomik a jaké způsobily celospolečenské změny. 

• Charakterizovat dnešní dobu z hlediska inovací v technologiích a definovat tzv. průlomové 
technologie, které mají (a budou mít) největší dopad na světové ekonomiky i společnost. 

• Vysvětlit, jaké překážky stojí v cestě komercionalizace špičkových technologií a na 
konkrétních příkladech demonstrovat přístupy a řešení, která vedla k úspěchu. 

• Ukázat, jak si lze poradit s nejistotou, která je spojená s implementací nových technologií. 
Příčinami této nejistoty jsou obtížný výpočet návratnosti investic, nezaručený úspěch u 
zákazníků, nedostatečná legislativa, přirozený strach z nových a ne-bezpečných projektů, 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nepřátelské postoje v týmu apod. 

• Na konkrétních příkladech upozornit na možná nebezpečí, která vznikají s příchodem 
nových technologií – co se stalo a jak se to vyřešilo. 

• Na závěr si řekneme pár příběhů firem s otevřeným koncem, které spojuje to, že se 
„zapletly“ s novými průlomovými technologiemi – každá k tomu ale přistoupila po svém. Zde 
se otevírá prostor pro diskusi. 
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