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ABSTRACT  
 

The paper presents the findings from research activities. It focuses on the dilemmas of 

growing dynamics of innovation and related corporate social responsibility. The 

author draws attention to the disparity between the economic and physical time of 

products, and manpower as well. 
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ÚVOD  

 

Žijeme v částečném objetí dogmatu, že inovace jsou jen pozitivní charakteristikou 

ekonomického a společenského rozvoje.
2
 Pokud se dočítáme ve statistikách a odborné 

literatuře o inovačním dynamismu, pak zjišťujeme, jak zaostáváme (ČR) za světem 

atd. ... ale schází nám odpověď, proč je tomu tak! Nikdo si nepoložil otázku, jak se 

chápe a projevuje inovace v celospolečenském kontextu. Inovace jsou často chápany 

jako zaklínadlo bez odpovědi, zda jde o inovaci společensky potřebnou či nikoli. 

 

V posledních letech jsme si zvykli na to, že inovace se chápe pouze jako pozitivní 

jev.
3
 Pouze málo je těch, kteří upozorňují na skutečnost, že inovace mohou vstupovat 

i do záporných řádů.
4
 Navíc pod pojmem dynamismus se v současné době obvykle 

chápe slovo „růst“, tzn. více, výkonněji apod. Tedy inovační dynamismus tendenčně 

by se mohl popsat jako „růst množství inovací bez ohledu na to, zda jsou pro 

společnost pozitivní či negativní“, ... hlavně ať je zajištěn růst hospodářských výnosů, 

HDP atd.  

 

Dovoluji si tedy ve svém příspěvku upozornit na to, že zejména na počátku 21. století 

inovační dynamismus především v průmyslové výrobě se dostává do střetu s 

                                                 
1
 Correspondence address: prof. Zdeněk Mikoláš, Ph.D.; telephone: + 420 595228131; cell phone: 

+420 737207967; email address: zdenek.mikolas@vsp.cz; institution: Vysoká škola podnikání, a.s. 

Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava, Czech Republic; www.vsp.cz   
2
 Příspěvek je shrnutím výzkumných aktivit autora v rámci programu Katedry podnikání a 

managementu VŠP "Kvalita podnikání pro život". 
3
 viz J. Schumpeter, Oslo manual OECD (Mikoláš, 2011) 

4
 viz F. Valenta, P. Švejda, M. Pittner (Mikoláš, 2011)  
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klasickými paradigmaty. Jinými slovy řečeno, že inovační dynamismus je 

rozporuplný. Vzájemně se střetávají zájmy společenské zodpovědnosti podnikání, 

ekonomické optimalizace podnikového hospodářství, rozvoje znalostní společnosti a 

dynamiky inovačních cyklů. 

 

 

1  INOVACE A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKÁNÍ
5
  

 

Předchozí myšlenky v úvodu rozviňme do následujících tezí. Inovace průmyslového 

produktu zahrnuje především tři skutečnosti: 

 

- Zvyšují se kvalitativní (funkční aj.) parametry inovovaného produktu. 

- Nové poznatky o materiálech, surovinách a zdrojích umožňují dosáhnout 

jejich větší „výtěžnost“, tzn., můžeme ze stejného kvanta zdroje získat větší 

rozsah produkce, delší životnost apod. 

- V důsledku nových poznatků se mění technologie výroby, tudíž tentýž objem 

produkce vyrábíme po inovaci za kratší čas – tzn., zkracují se inovační, 

výrobní, prodejní, investiční aj. cykly.   

Na následujícím obrázku č. 1, výše uvedené myšlenky jsou znázorněny graficky. 

Nulou (0) označujeme původní produkt, jedničkou (1) produkt z následujícího 

inovačního cyklu. 

 

Na ose y (kvalita) je znázorněn růst kvalitativních parametrů nového produktu. Na ose 

x (rozsah) je znázorněna změna rozsahu využití (výtěžnost) zdrojů, tzn. rozšíření 

využití potenciálu zdrojů. 

 

Na ose z (frekvence) je změna rychlosti inovačních cyklů, tzn. zkracování "relativního 

ekonomického" času. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Kapitola předkládá formou odborné úvahy koncentrát zhruba čtyřicetileté výzkumné a odborné 

aktivity autora prezentované v desítkách (resp. stovkách) článků, sborníků, knih atd. (základní prameny 

autora jsou uvedeny na konci článku). Je zcela zřejmé, že k vytvoření určitého pohledu na 

problematiku inovací, podnikání apod. si vyžádalo seznámit se s tisíci tištěných a elektronických 

pramenů, aplikovat stovky výzkumných metod a postupů použitých v jednotlivých konkrétních 

výzkumných projektech apod. S léty odborné práce však autor dospívá k závěru, že těmi nejlepšími 

tvůrčími metodami nejsou statistické, resp. kvantitativní, ale naopak kvalitativní metody a techniky 

výzkumu podstaty věcí či procesů. Zejména jde o indukci a dedukci, kritické (skeptické) myšlení 

postavené na zkoumání rozdílů, rozporů, protikladů, negace negace, přeměny kvantity ve kvalitu a 

naopak, na vztahové a kauzální analýze atd. Proto i předkládaný příspěvek se soustřeďuje na dilemata 

paradigmat („pravd“), tedy na otázky co, proč, jak apod. a nikoliv kolik! Matematický aparát je jen 

pomůckou k zobrazení myšlenkové konstrukce autora. Je to jen zjednodušený způsob komunikace 

autora se čtenářem. 
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Obr. 1: Diagram změn potenciálu produktu ve dvou inovačních cyklech 

 

 
(Zdroj: autor článku) 

 

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny simulované veličiny změn potenciálu 

produktu ve dvou inovačních cyklech. 

 

Tab. 1: Simulované veličiny změn potenciálu produktu ve dvou inovačních 

cyklech
6
 

 

Generace (cyklus) 
/ 
Charakteristiky 
inovace 

0 1 

kvalita 1 1,4 

rozsah 1 1,14 

frekvence  1 0,7 
 

(Zdroj: autor článku) 

 

Nutno si povšimnout několika dilemat: 

 

a) Nový produkt (1) může potenciálně fyzicky "žít" o 14 % déle než původní produkt 

(0). Např. jestliže původní žárovka svítila 1000 hodin, žárovka nové generace může 

svítit 1140 hodin. Proto místo 10 původních žárovek potřebujeme přibližně 8,8 

žárovky, tedy o 1,2 žárovky méně. 

                                                 
6
 Simulované veličiny odpovídají optimálním veličinám odvozeným z modelů konkurenceschopnosti 

průmyslových podniků (viz pramen Mikoláš, 2011, resp. Mikoláš, 2012), které jsou stručně popsány v 

kapitole 2 tohoto příspěvku.  
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b) Nový produkt má vyšší kvalitu, tudíž nahrazuje část produktů původní generace 

(0), tedy žárovka nové generace (1) má lepší svítivost např. o 40%, místo 10 starých 

žárovek potřebujeme jen 7,1 nových.  

 

Tedy shrneme-li poznatky z bodů a) a b), pak místo 10 žárovek potřebujeme jen 5,9 

kusů nové generace (tzn. o 1,2 + 2,9  = 4,1 kusů méně). Což by ale vedlo u výrobce k 

poklesu výroby a zisku
7
, čímž se vytrácí hlavní motiv podnikání a existence tržní 

společnosti (kapitalismu), tedy maximalizace zisku.
8
 

 

c) Jenže inovační cykly se krátí a místo fyzické životnosti tf = 1140 hodin se 

setkáváme s ekonomickým časem te = 700 hodin (tzn. 1000 x 0,7). To znamená ztrátu 

potenciálu fyzického času                                 hodin. Jinými 

slovy, přestože žárovka by mohla svítit 1140 hodin v důsledku inovačního 

dynamismu "může žít" jen 700 hodin, protože na trh přichází další generace žárovek. 

Tedy ekonomický čas se zkracuje. Oproti původním žárovkám (nulté generace) 

prodáme (resp. vyrobíme) 10 žárovek za 70% původního času (generace 0). Jinak 

řečeno, za původní časový interval nulté generace se prodá (tzn. vyrobí) nikoli 10 

kusů, ale zhruba 14,3 kusů žárovek inovovaných. Z toho plyne, že potenciální fyzický 

čas se musí uměle (záměrně) krátit na reálný fyzický čas (tfe), aby odpovídal času 

ekonomickému (tfe = te). Jde o typickou „anti-inovaci“ (inovaci záporného řádu!!!) - 

fyzická životnost produktu byla "účelně" (účelově) zkrácena v zájmu maximalizace 

zisku!  

 

Roste tedy nejen výroba a prodej, ale i zisk, který však není reálný. Jde o inflační 

přírůstek produkce (o 4,3 kusu, resp. 14,3 - 10), a tudíž i zisku v důsledku inovace 

záporného řádu ("neužitečné" inovace). Dochází tak k odčerpávání finančních zdrojů 

spotřebitelů (zbytečným, resp. vynuceným nákupem nových produktů) a jejich přesun 

k výrobcům a obchodníkům. Inflace vzniká růstem cenové hladiny vztažené nikoli 

jednotku produkce, ale na jednotku času užití produkce!! O to hůř, že tržní ekonomika 

se tímto transformuje v tržní společnost!!! Lidé (společnost) jsou nucení 

spotřebovávat bez ohledu na ekonomickou racionalitu spotřeby (ekonomická 

racionalita výroby a prodeje je dána maximalizací zisků). 

 

Z uvedeného příkladu vyplývá dilema - je inovace produktu vždy pozitivní nebo je 

rovněž negativní v tom smyslu, že nese finanční inflaci, ekologickou zátěž (růstem 

objemu odpadu) a především latentní hrozbu krize z nadvýroby?! 

 

Podívejme se na výše uvedený jev i z pohledu společenské odpovědnosti výrobce, z 

pohledu mravního. Nadvýroba a ztráty potenciálů produktů (viz text výše) vede k 

ekologické zátěži jak na vstupu do výroby (drancujeme zbytečně přírodní a jiné 

zdroje), tak na výstupu z výroby (nadbytečná produkce přináší nadbytečné odpady 

                                                 
7
 Za jinak nezměněných podmínek. 

8
 Nutno poznamenat, že v ekonomické literatuře je běžně definován „zákon klesající míry zisku“, který 

potvrzuje naši simulaci avšak v jiném kontextu, než byl původně (v minulosti) uvažován. Původní 

koncept „zákona“ byl odvozen z rostoucího množství produkce na trhu, nikoli z jeho kvality – tzn. 

dilematu inovačního dynamismu. Na tomto místě nutno uvést i ideologický odstín zmíněného 

„zákona“. Marxisticko-leninská ideologie využívala interpretaci uvedeného „zákona“ k prokázání 

hnilobné podstaty kapitalismu. Nyní ekonomie hlavního proudu (tzn. kapitalistická) tiše „opomíjí“ 

spojení tohoto „zákona“ s krizovými jevy soudobého kapitalismu. Podrobněji viz kupř. Cameron 

(1996). 
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použitých produktů atd.). Nadvýroba a ztráty potenciálů produktů vytvářejí i další 

emise, např. psycho-sociální anti-produkt, to je spotřební a marnotratnou společnost. 

 

Je tu ještě větší problém - člověk. Je to problém filosofického charakterů pronikající 

až k niterným kořenům člověka a lidského společenství. Místo žárovky si představme 

člověka.
9
 Před sto léty člověk žil v Evropě zhruba 60 let a pracoval od 15 do 55 let. 

Tudíž člověk byl ekonomický potřebný (tzn. v produktivním věku) byl zhruba 40 let a 

jen 20 let byl sociálně potřebný. Index poměřující produktivní věk k celkové délce 

života byl iž0 = 2/3. 

 

Nynější mladý člověk se dožije zhruba 80 let, ale stálou práci hledá obvykle do 30 

roků a produktivní věk ukončí okolo 50 let. Produktivní (ekonomický potřebný) 

soudobý člověk bude jen 20 let a index "produktivního života" bude roven pouze  

iž1 = 1/4.
10

 Nabízí se Nerudova otázka "kam s ním"?! Sociální potřebnost člověka se 

v dané úvaze zvyšuje z 20 na 60 let a ekonomická (produktivní) potřebnost se zkrátí 

ze 40 na 20 roků. Zde nejde jen o otázku důchodového zabezpečení (jak nyní diskutují 

politici a experti), ale o psycho-socio-fyziologickou podstatu existence bytosti zvané 

člověk “moderní doby”. 

 

Budeme v budoucnu záměrně krátit fyzický život lidí na tzv. ekonomickou životnost 

jako u žárovek (viz příklad výše)?! Nebo nalezneme jiné "nelidské", ale tzv. 

racionální řešení neproduktivních lidí? Jinými slovy řečeno. Přístroje (např. kopírky) 

nerenovujeme (generálně neopravujeme), ale odevzdáme je do sběren jako odpad a 

koupíme nový. Tedy ad absurdum, budeme lidi vozit do sběren k provedení eutanazie, 

aby nepřekáželi, protože společnost (resp. stát, obce, rodiny apod.) nebude mít 

finanční zdroje (a morální zábrany) pro lidi v předproduktivním a v postproduktivním 

věku?!  

 

Ve společenství lidí budou zřejmě žít nové kategorie obyvatelstva – sociálně a 

ekonomicky nepotřební, sociálně a ekonomicky potřební. Tedy podlidé a nadlidé?! 

Nebo nastane sebereflexe lidského společenství a podniky se budou společensky 

zodpovědně podílet výchově mladé generace svých pracovníků a budou pečovat o své 

důchodce, jak tomu bylo za starých (prvorepublikových "baťovských" nebo dokonce 

"neblahých" socialistických) časů?! Nebo se historicky (evolučně) vrátíme k filozofii 

a víře z před tisíci léty … “cti otce svého a matku svou ...”, že by se navrátil do 

nynější “moderní doby” starý status rodiny (rodu, obce), kdy rodiče se postarají o děti 

a děti o své staré rodiče, resp. příbuzenstvo či obec bude vytvářet znovu 

socioekonomickou komunu, kibuc ap.? 

Nuže to je dilema!!!  

 

 

 

 

                                                 
9
 Následující příklad není statisticky doložen, ani matematicky dokázán, jde pouze o analogii 

k předchozí úvaze (viz výše problematika žárovek). 
10

 Je zarážející, že již před dávnou dobou k obdobnému poznatku došel K. Marx ve své knize Kapitál a 

dalších spisech. Dokonce volný čas, resp. pojetí práce nikoli jako nutnosti, ale jako potřeby byl jedním 

z ideologických konceptů komunismu. Časem se však zjistilo, že tento společenský koncept byl 

idealistický a neobstál koncem 20. století v soutěži s kapitalismem. Což ale neznamená, že dilema 

„produktivního a sociálního času“ zmizelo! 
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2  SPECIÁLNÍ TEORIE RŮSTU PRODUKTIVNÍHO SYSTÉMU  

 

Nebudeme dál pokračovat v úvahách o žárovkách a lidském osudu s otevřeným 

koncem, tudíž bez odpovědí na otázky. Rozsah článku je limitován, proto se v této 

kapitole pokusím shrnout poznatky předchozích výzkumů, vedoucích k závěrům 

uvedeným výše. Přistoupíme k logickému prokazování předchozích tvrzení (viz kap. 

1).  

 

Speciální teorie růstu produktivního systému
11

 je popsána myšlenkovým modelem 

využívajícím elementární matematické (symbolické) vztahy.
12

 

 

Předpokládejme produktivní systém jako organický komplex, který existuje po určitou 

dobu t0 (tzn., udržuje a rozvíjí vlastní potenciál) a je schopen vygenerovat následující 

generaci produktivního systému ("potomka").
13

 

 

Celkový potenciál produktivního systému PC je tvořen účelným potenciálem U 

(přinášejícím užitečný "výstup" systému v dané kvantitě, kvalitě, spolehlivosti při 

akceptaci existujících reprodukčních podmínek), vynaloženým potenciálem VP (který 

zajišťuje vznik potenciálu U, zahrnuje dále ztráty potenciálů vznikajících při jejich 

transformacích a potenciál související s likvidací negativních emisí – anti-produktů) a 

stabilizovaný potenciál SP (evoluční aktivum) přenášející evoluční potenciál do 

dalších cyklů reprodukce (generací). To znamená, že jde o odloženou spotřebu, 

investice a nespecifikované formy potenciálu do budoucnosti. 

  

Pro přírodní i společenské systémy platí evoluční principy ("pudy, reflexy"):
14

  

PC1 > PC0 a (U1 + VP1) > (U0 + VP0). 

 

Tedy za uvedených podmínek základní evoluční (reprodukční) zákonitost pro dvě 

následující generace produktivního systému je možné zapsat v následujících dvou 

variantách:  

a) KPC1 = PC1 : PC0 > 2 - (SP0 : PC0), 

b) KPC1 = 1 + ((U0 + VP0) : PC0).  

 

Každý produktivní systém se vyznačuje dvěma sklony:  

a) sklonem ke spotřebě 1 < ESP = (PC0 - SP0) : PC0 > 0, 

b) sklonem k úsporám
15

 EUS = 1 : ((PC0 - SP0) : SP0) > 0. 

 

                                                 
11

 Produktivní systém je v literatuře obvykle označován jako firma (případně jako podnik, resp. 

archaicky jako fabrika). V oborech průmyslového inženýrství a podnikání se začíná používat místo 

pojmů firma, podnik ap. "vystižnější" pojem produktivní systém (podrobněji v knize v Mikoláš a spol., 

2011). 
12

 Nejde o ryzí matematický nebo statistický model, ale model přepisující logické vztahy z textové 

podoby do symbolické - podrobněji problematika „matematicko-logického modelování“, např. Fajkoš 

(1978). 
13

 Následující vztahy a vzorce jsou podrobněji popsány v článku Mikoláš (2012) a v knize Mikoláš a 

spol. (2011, s. 51 - 61, 143-191). 
14

 Kde „0“ označuje výchozí ("starou") a „1“ následující ("novou") evoluční generaci. 
15

 Nutno upozornit na "novou fuzzy" filozofii pojetí reprodukce (evoluce), která nabízí nejen standardní 

analytický pohled, tzn. jaký podíl má část v celku - viz a) rovnice sklonu ke spotřebě, ale hledá také 

odpověď na otázku jaký podíl má budoucí celek (1) na staré části (0), z které se vyvozuje jeho zrod - 

viz b) rovnice sklonu k úsporám. Sklon ke spotřebě a k úsporám jsou v nepřímo úměrném vztahu, proto 

b) rovnice je vyjádřená podílem jedna ku ....)  
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Nalezením rovnováhy mezi oběma sklony dospíváme k několika optimálním 

hodnotám: 

a) KPC1 = PC1 : PC0 = 1,618034, 

b) KSC0 = SP0 : PC0 = 0,381966, 

c) KUV0 = (U0 + VP0) : PC0 = 0,618034, 

d) SUV0 = SP0 : (U0 + VP0) = 0,618034. 

 

Přeloženo z "mluvy vzorců" do běžné řeči: Jestliže výchozí (0) generace
16

 odloží pro 

budoucnost 38,2% svého potenciálu, pak následující generace (1) navýší celkový 

potenciál o 61.8% oproti celkovému potenciálu předchozí generace (0). Současně 

platí, že spotřeba (U + VP) výchozí generace (0) je 61,8% z celkového potenciálu, ale 

též platí, že podíl odloženého (stabilizovaného) potenciálu SP na spotřebě (U + VP) 

činí rovněž 61,8%.
17

 

   

Z ekonomické praxe a teorie je zřejmý vztah U = v . VP, přičemž v je rychlost 

produktivní transformace vynaloženého potenciálu na účelný potenciál (v 

ekonomické literatuře tato obecná charakteristika v různých souvislostech je 

označována různě: produktivita práce, rentabilita, výnosnost, efektivnost ap.).  

 

Optimální poměr rychlostí dvou následujících (generací) transformací je odvozen z 

optima kladného synergického efektu "koexistence a konkurence" dvou generací
18

  

KE1 = v1 : v0 = 1,414. Potom KU1 = U1 : U0 = 1,896 a KVP1 = VP1 : VP0 = 1,340.  

 

Přeloženo z mluvy vzorců do běžného jazyka: Nová generace (1) dosahuje v 

reprodukčním cyklu vyšší rychlost produktivních transformací o 41,4%, než je 

rychlost ("produktivita") cyklu (generace) předchozí (0). Z kontextu vztahů pak 

vyplývá, že účelný potenciál U nové generace (1) je o 89,6% vyšší než v původním 

cyklu (0) a současně vynaložený potenciál ("zdroje") vzrostou mezigeneračně o 34%. 

 

Důsledkem výše popsaných jevů je: 

a) prodloužení fyzického tf1 = (KPC1 : KE1) . t0 = (1,618 . 0,707) . t0 = 1,144 . t0, 

b) zkrácení ekonomického času te1 = (1 : KE1) . t0 = 0,707 . t0. 

 

Jednoduše řečeno. V důsledku růstu "produktivnosti" se zkracuje ekonomický čas 

mezi následujícími cykly (generací) o 29,3 %, ale současně přírůstek celkového 

potenciálu produktivního systému způsobuje prodlužování fyzického času existence 

(cyklu) následující generace o 14,4%. Existuje tedy paradox (dilema) času: nová 

generace současně žije ekonomicky kratší dobu te1, její ekonomický (inovační) životní 

cyklus je kratší oproti původní generaci (0), a současně se její fyzický čas existence tf1 

prodlužuje! Disparita, resp. ztráta („odpad“), času pak činí  

tz1 = tf1 - te1 = 0,618 . 0,707 . t0 = 0,437. t0! Tedy s každým inovačním cyklem (novou 

generací) tratíme jako "odpad" 43,7% fyzického času (t0)!  

 

Poslední vztah můžeme interpretovat i takto. Platí-li následující vztahy: 

 

a) KUV0 = (U0 + VP0) : PC0 = KUV1 = (U1 + VP1) : PC1 = 0,618034, 

                                                 
16

 Nutno mít na vědomi, že jde o hodnoty platné za "ideálních" podmínek reprodukce! 
17

 Uvedeným číslům (které byly odvozeny pro některé přírodní úkazy již ve Starém Řecku) se říká, že 

jde o čísla tzv. zlatého řezu. 
18

 Odvození viz např. Mikoláš a spol. (2010), s. 152-156. 
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b) SUV0 = SP0 : (U0 + VP0) = SUV1 = SP1 : (U1 + VP1) = 0,618034, 

c) KE1 = v1 : v0 = 1,414, resp. IKE1 = v0 : v1 = 0,707, 

 

pak ztráta (disparita) fyzického času oproti ekonomickému času se zvětšuje, jestliže: 

a) sklon k úspoře v původní generaci (0) SUV0 = SP0 : (U0 + VP0) roste od nuly do 

nekonečna (pouze teoreticky, nikoli prakticky), 

b) sklon ke spotřebě v nové generaci (1) KUV1 = (U1 + VP1) : PC1 roste od nuly k 

jedné, 

c) ukazatel porovnávající rychlosti inovačního dynamismu dvou následujících 

generací (0, 1) IKE1 = v0 : v1 klesá prakticky od jedné (teoreticky od + ∞) do nuly. 

 

Nutno ještě poukázat další dva paradoxy speciální teorie růstu produktivního systému. 

Otázky zní: Jaká je optimální dynamika rozvojového (inovačního) potenciálu dvou 

následujících generací produktivních systémů a jak výrazný má být mezigenerační 

růst lidského potenciálu? 

 

Rozvojový (inovační) potenciál je definován
19

: D1 = D0 . (U1 : U0) . (H1 : H0), H je 

lidský potenciál. Při splnění všech podmínek racionálního rozvoje produktivního 

systému (viz výše) vyplývá: 

a) 0,853 < KH1 = H1 : H0 < 1,1 

b) 1,618 < KD1 = D1 : D0 < 2,1. 

  

Tudíž lidský potenciál nové generace osciluje kolem hodnoty původní generace v 

intervalu 85,3% až 110%. Lidský potenciál nesmí tedy v růstu překročit původní stav 

o +10% a nesmí klesnout pod 85,3% stavu původní generace. 

Potom rozvojový (inovační) potenciál nové generace se nachází v pásmu 161,8% až 

210% oproti původní generaci. 

 

Na základě simulací bylo zjištěno, že produktivní systémy mající dlouhé cykly (v 

desítkách a více letech) reprodukce (tzn. produktivní systémy spojené s přírodními 

procesy, např. zemědělství, lesnictví ap.) se blíží k nižším hodnotám KH a KD, naopak 

produktivní systémy s krátkými cykly (ročními ap.) se blíží k maximálním hodnotám 

KH a KD.  

 

Po přepočtu uvedených hodnot na jeden rok existence generace jsou rozdíly 

(disparity) ještě značně výraznější (extrémnější)!
20

 

 

Tímto se dilema popsané v kapitole prvé prohlubuje (je extravagantnější)! 

 

 

ZÁVĚR  

 

Před odbornou veřejností stojí multidisciplinární problém - zrychlující se dynamika 

lidského poznání a inovačního podnikání přináší rozpory mezi ustálenými 

                                                 
19

 Obdobný vztah (vzorec) byl prezentován a prakticky simulacemi prověřen již před desítkami let 

(Mikoláš-Ludvík, 1987). 
20

 Na tomto místě je nutno poukázat na absurdnost požadavků ekonomů a politiků, aby státy s různou 

konfigurací oborů (zemědělství, hutní či elektrotechnický průmysl atd.) měly stejná roční tempa růstu 

HDP, nebo aby podniky s různými oborovými profilacemi dosahovaly např. shodné nákladové 

rentability apod. 
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ekonomickými, manažerským, politickými aj. paradigmaty. Namnoze si jednotlivá 

paradigmata odporují a v celistvosti přinášejí disharmonii v hospodářství, podnikání, 

sociální i politické sféře, v soudobé etice jednotlivých generací atd. 

 

Inovační dynamismus nutno zkoumat v kontextu se společenskou odpovědností 

podnikání. Není možné jen posuzovat ekonomickou výkonnost bez vazby na 

ekologické, sociální, mravní a jiné dopady.  

 

Například: Inovace samopalu v době války s okupanty má zcela jiný společenský 

kontext, než inovovaný samopal sloužící okupantovi k likvidaci národa jen proto, že 

věří v jiného boha než vraždící okupant! 

 

Z výše uvedeného textu vyplývá, nutnost inovační dynamismus podnikání chápat v 

širším kontextu. Rovněž bude nutné přehodnotit pohled na výkonnost podniků - k 

překonání výše popsané "jednoty boje protikladů" nutno jako výkon podniku chápat 

nejen objem produkce a poskytovaných služeb, ale i počet nabízených pracovních 

míst (tzn. podíl na zaměstnanosti), sociální, ekologické aj. výstupy.  
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