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Rámcové vymezení:

Používá se ve dvojím slova smyslu:

1. Označení (standardizované) univerzity, která ve 
svém řízení a fungování uplatňuje podnikavost.

2. Druh grand strategie uplatňováný ve 
strategickém řízení univerzity

Poznámka: Podnikavá univerzita nemusí být 
podnikatelský subjekt.
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Proč?

Nástroj k vyrovnání se s budoucími požadavky 
sociálně – ekonomického vývoje:

• globalizace 

• četnost a intenzita změn

• nárůst neurčitosti

• spletitost řešených problémů

• růst osobní odpovědnosti

• transformace druhů ekonomik
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Transformace ekonomik

• Industriální ekonomika – rozšiřování produkce 
faktory: půda, kapitál, práce (velké měřítko) 

nároky: znalost fakt a specializace 

• Znalostní ekonomika – intelektualizované služby

faktory: znalosti, podnikavost jako převaděč (spillover) 

nároky: „co to je“→ „jak to udělat“

• Podnikavá ekonomika – využití příležitosti a změny 

faktory: podnikavost

nároky: podnikavé chování
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Podnikavost 

• podnikavé chování jako role

• model podnikavého chování

1) snaha vytvořit něco navíc

2) samostatné nalézání a vytváření příležitostí

3) vkládání a účinné využívání zdrojů

4) nesení přiměřeného rizika

5) přebírání vlastní zodpovědnosti 

6) sklízení v poslední řadě
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Podnikavá univerzita 

• podnikavé chování

• podnikavá struktura
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Podnikavé chování 

1. obecný model (viz. podnikavost) 

2. aplikace na univerzitu
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Key Dimension (Stevenson, 2000)

Entrepreneurial Dimension Traditional

Driven by Perception of 
Opportunity

Strategic 
orientation

Driven by Resources
Currently Controlled

Quick Commitment
Commitment to

Opportunity
Evolutionary with Long
Duration

Multistage with minimal 
Exposure at each stage

Commitment 
Process 

Single-stage with
Complete Commitment
Upon Decision

Episodic Use of Rent of
Required Resources

Control of 
Resources 

Ownership or
Employment of
Required Resources

Flat with Multiple
Informal Networks

Management
Structure

Formalized Hierarchy

Value Based & Team
Based

Reward System 
Resource-Based
Individual and
Promotion Oriented
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Podnikavá orientace (EO)

parametry korelující s výkonem:

• innovativeness 

• risk taking

• proactiveness  

• competitive aggresiveness 

• autonomy
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Faktory úspěchu

• podnikavá univerzitní hodnotová orientace

• angažovanost a pozitivní postoje stakeholders

• inovovaná kurikula

• podnikaví pedagogové s příslušným „know-how“
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Implementace strategie

Základní cíl: integrace strategického řízení a 
podnikavosti má 3 stádia:

1. podnikavá strategie

2. strategie podnikavosti

3. strategické podnikání
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Hlavní bariéry:

• neznalost, indiference až hostilita některých 
stakeholders

• vyspělé podnikavé smýšlení

• transfer „know-how“ ze špičkových pracovišť a 
literatury 
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Aspoň jeden odkaz:

Gibb, A.: Creating the entrepreneurial university: 
do we need a wholly different model 
entrepreneurship? In Handbook of Research in 
Entrepreneurship Education. Vol. 1. Edward 
Elgar Publishing Northampton, 2009. 

ISBN 978-1-84542-106-9
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Závěr
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