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Abstrakt Inova?ní kultura ve spole?nosti
Cílem této diplomové práce je analýza strategie 

pro ?ízení inovací a návrh její implementace. 

Práce vytvá?í teoretickou základnu znalostí 

?ízení inovací v oblasti inova?ního prost?edí, 

strategie ?ízení inovací v kontextu ?ízení zm?ny, 

p?ístup? a metod pro tvorbu inovací, které 

následn? propojuje s praktickým prost?edím 

podniku. Na základ? kombinace kvantitativních 

a kvalitativních metod je analyzována strategie 

pro ?ízení inovací v konkrétním podniku Digiteq 

Automotive. P?idanou hodnotou jsou navr?ená 

doporu?ení, jejich? implementací lze zlep?it 

sou?asný stav a zvý?it inova?ní potenciál 

spole?nosti. 

Mise, rozvoj zam?stnanc?, outsourcing, ov??ování nápad?, rychlost realizace, zviditeln?ní produktu ?i slu?by, 

partnerství a nastavení cíl? jsou témata, která spole?n? tvo?í inova?ní kulturu podniku. Rozsáhlá st udie 

problém ? s inovacem i SPINN v roce 2017 zmapovala na základ? hodnocení d?le?itosti daných témat

a spokojenosti s jejich sou?asným stavem podnikatelské prost?edí ?eské republiky.

Na základ? stejné metodologie byl vypo?ítám index zaseklosti, který udává procentuální p?íle?itost inovovat v 

dané oblasti, v prost?edí spole?nosti Digit eq Aut om ot ive.

Pozn. ?ím vy??í je hodnocení d?le?itosti tématu s nízkou spokojeností, tím v?t?í hodnotu má index zaseklosti. 

Na základ? analýzy sou?asného stavu 

inova?ního prost?edí ve spole?nosti 

Digiteq Automotive byl identifikován 

nejv?t?í potenciál pro zlep?ení

v oblasti rychlosti realizace nápad?

s nejvy??ím indexem zaseklosti. Toto 

zji?t?ní bylo znovu potvrzeno v rámci 

analýzy sou?asného procesu pro ?ízení 

p?íchozích nápad? a hodnocení 

portfolia inova?ních projekt?, nebo? 

?asový plán navr?eného inova?ního 

procesu neodpovídá skute?nému 

vývoji ve spole?nosti. Doporu?eno 

bylo d?sledn?ji dodr?ovat, 

monitorovat a vyhodnocovat ?asový 

plán inova?ního procesu, nebo jej 

p?izp?sobit na základ? dosavadních 

zku?eností.

Na základ? analýzy klí?ového procesu 

bylo zji?t?no, ?e navr?ený proces 

nezahrnuje po?áte?ní fázi 

?Naslouchejte?, a tudí? neodpovídá 

metodologii Human Centred Design. 

Bylo doporu?eno  p?idat na za?átek 

inova?ního procesu metody pro 

porozum?ní koncovým u?ivatel?m

a vybudování empatie, nap?íklad 

empatickou mapu ?i zákazníkovu 

cestu. Dal?ím mo?ným doporu?ením 

byl vznik zvlá?tního odd?lení 

dedikovaného na pr?zkum 

zákaznických pot?eb.

Na základ? analýzy pr?b?hu inova?ní 

transformace bylo zji?t?no, ?e 

spole?nost Digiteq Automotive se

v dubnu 2018 nachází v implementaci 

strategie pro ?ízení inovací v páté fázi 

Kotterovy teorie ?ízení zm?ny, ve fázi 

posilování pravomocí zam?stnanc?

k realizaci vize. Bylo doporu?eno 

p?ipravit plán interní a externí 

komunikace pro posílení znalosti 

p?ístupu HCD, vysv?tlení jednotlivých 

rolí v systému podporujícím ?ízení 

inovací a komunikaci rychlých vít?zství, 

která by m?la být vytvá?ena

z p?íchozích nápad? i výstup? 

inova?ních výzev v následujících 

m?sících.

Zdroj: interní materiál, Digiteq Automotive, 2017

Strategie pro ?ízení inovací
Digiteq Automotive

Spole?nost Digit eq Aut om ot ive p?sobí na trhu automobilového pr?myslu od roku 2001.
Byla zalo?ena pod názvem e4t electronics for transportation jako dce?iná spole?nost TÜV Süd 
Czech s 51% podílem a ?koda Aut o s 49% podílem. V roce 2011 p?evzala vy??í podíl spole?nost 
Carm eq, co? Digiteq Automotive zajistilo pozici vnitrokoncernového partnera Volkswagen Group. 
Hlavní ?inností Digiteq Automotive je kompletní vývoj elektronických funkcí vozu od návrhu, p?es 
vývoj, testování, po sériové ?e?ení, ale také se zabývá zakázkovou výrobou prototyp?.

V zá?í 2017 vznikl ve spole?nosti koncept udr?itelného systému na podporu a rozvoj inovací 
nazvaný ?I? Innovat e?, jeho? vizí je zlep?it ?ivot kone?nému u?ivateli, propojit v?echny 
zam?stnance, bavit se a být vid?t.

Zdroj: Lou?enská a kol., 2017, upraveno autorem

Doporu?ení pro dal?í kroky 
implementace strategie

Human Centred Design
P?ístupy a metody tvorby inovací se 
zam??ily na Human Centred Design 
?ili design zam ??ený na koncové 
u?ivat ele.

Tato metodologie je nezbytná pro 
zaji?t ?ní konkurenceschopnost i v 
rychle se m?nícím podnikatelském 
prost?edí, nebo? roste pot?eba 
vytvá?et inovace, které jsou vytvo?ené 
ú?eln? s cílem uspokojení pot?eb
a p?ání zákazník?.

Zdroj: IDEO, 2013, s. 8-9

Zdroj: interní materiál, Digiteq Automotive, 2017

Zdroj: interní materiál, Digiteq Automotive, 2017
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English
This diploma thesis focuses on implementation of 

innovation management strategy in a selected 

company. The first part sets a theoretical background 

regarding innovation management, company culture, 

innovation strategy, change management, and human 

centred design methodology. It then applies this 

knowledge to analyse the situation in the company 

Digiteq Automotive. Following this analysis, 

conclusions are drawn and recommendations are 

presented. The set of recommendations will help to 

improve the company practice with regards to 

innovation management and increase the Digiteq 

Automotive?s innovation potential.

Bc. V?ra Mouchová


