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Inovace je jedním ze základních pilířů vnitřní
kultury úspěšných firem. Panují však rozdílné
názory na to, co vůbec za inovace považovat a
jakým způsobem vyjadřovat jejich přínosy pro
konkrétní podnik.
autor PR článek | Ostatní | 12.02.2014

(PR článek)
Inovace je jedním ze základních pilířů vnitřní kultury úspěšných
firem. Jsou všeobecně pokládány za klíč k hospodářskému
rozvoji, a přesto se představy o inovacích, inovačních systémech
a inovační výkonnosti prozatím rozvíjejí jen pozvolna. Panují
rozdílné, často i protichůdné názory na to, co vůbec za inovace
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považovat a jakým způsobem vyjadřovat jejich přínosy pro
konkrétní podnik.
 
Značné částky vynakládané na úrovni podniků i celého
hospodářství na inovační procesy nezbytně vyvolávají otázku
efektivnosti a hospodárnosti. V invenční části inovačního
procesu jde především o to, zda došlo k posunu v poznání, zda
nově získané poznatky umožnily rozpracovat nové technologie,
tržně úspěšné výrobky, popř. zda přispějí ke snížení výrobních
nákladů. U vlastních inovací je poté nutné zjišťovat, jaký
ekonomický, popř. mimoekonomický přínos přinesly nové
výrobky nebo jaké úspory přinesly realizované procesní inovace
a v jakém poměru jsou tyto přínosy k vynaloženým nákladům.
 
Centrum andragogiky se problematice inovací věnuje
dlouhodobě a systematicky v rámci svých jednotlivých
programů a témat. Aktuálně připravujeme workshop na
téma Inovace jako firemní kultura.
 
Inovace popularizujeme nejen jako žádoucí firemní strategie, ale
i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové
budoucnosti dané firmy či organizace.
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Com puterworld vy hlásil
finalisty prvního kola prestižní
soutěže IT produkt 2014.
 

 
Případová studie roku 2013
Redakce CIO Business Worldu uzavřela již 8.
ročník soutěže o nejlepší případovou studii roku.
Všechny přihlášené případové studie najdete ve
speciální příloze zářijového čísla, které lze

objednat rovněž v digitální podobě.
 
 

T OP 100 ICT  společností v  České
republice
Stahujte ZDARMA a zjistěte, jak se v uplynulém
roce dařilo největším tuzemským firmám.

Partneři webu

CFO World 3/2013

Vyzkoušejte digitální edici
CFO Worldu pro váš tablet,
smartphone nebo PC.

Česko-německá obchodní a
průmyslová komora
předkládá vládě své
požadavky
Se vznikem nové vlády
přichází Česko-německá
obchodní a průmyslová
komora (ČNOPK) se
šesti...více

Klub zlepšování pro finanční
ředitele
Aby bylo vzdělávání
efektivní, je třeba neustále
hledat nové způsoby a
metody, které
povedou...více

České (základní) školy
systematicky diskriminují
talentované chlapce
Výše uvedené zjištění
přinesl nejnovější výzkum
týmu českých sociologů
vedených Petrem...více

http://cfoworld.cz/ostatni/ceske-zakladni-skoly-systematicky-diskriminuji-talentovane-chlapce-2785
http://cfoworld.cz/ostatni/ceske-zakladni-skoly-systematicky-diskriminuji-talentovane-chlapce-2785
http://cfoworld.cz/ostatni/klub-zlepsovani-pro-financni-reditele-2849
http://cfoworld.cz/ostatni/klub-zlepsovani-pro-financni-reditele-2849
http://cfoworld.cz/ostatni/cesko-nemecka-obchodni-a-prumyslova-komora-predklada-vlade-sve-pozadavky-2857
http://cfoworld.cz/ostatni/cesko-nemecka-obchodni-a-prumyslova-komora-predklada-vlade-sve-pozadavky-2857
http://abcd.idg.cz/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=195__zoneid=164__cb=a64818ffbf__oadest=http%3A%2F%2Fwww.cfoclub.cz
http://businessworld.cz/top-100
http://businessworld.cz/pripadova-studie-roku
http://cfoworld.cz/evropa-a-svet/petr-papanek-johnson-controls-vim-co-chci-a-jak-toho-dosahnout-neni-li-zbyti-umim-si-pockat-2715
http://vybrali.sme.sk/submit.php?url=http://cfoworld.cz/ostatni/inovace-jako-firemni-kultura-2875
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://cfoworld.cz/ostatni/inovace-jako-firemni-kultura-2875
http://del.icio.us/post?url=http://cfoworld.cz/ostatni/inovace-jako-firemni-kultura-2875
http://www.jagg.cz/bookmarks.php?action=add&address=http://cfoworld.cz/ostatni/inovace-jako-firemni-kultura-2875
http://linkuj.cz/?id=linkuj&url=http://cfoworld.cz/ostatni/inovace-jako-firemni-kultura-2875
http://cfoworld.cz/hledani?q=centrum%20androgogiky
http://cfoworld.cz/hledani?q=inovace
http://cfoworld.cz/trendy/ceske-firmy-se-letos-zameri-hlavne-na-domaci-trh-a-inovace-1537
http://cfoworld.cz/trendy/obracena-inovace-vynikaji-v-ni-cina-a-indie-1997
http://cfoworld.cz/evropa-a-svet/manazeri-nastupujici-internetove-generace-si-mysli-ze-nejpriznivejsi-inovace-vznikaji-v-obchodni-sfere-2168
http://cfoworld.cz/legislativa/nove-vyzvy-v-ramci-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-2709
http://www.centrumandragogiky.cz/akce/inovace-jako-firemni-kultura-2/
http://www.centrumandragogiky.cz/tema-roku/inovace-2014/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fcfoworld.cz%2fostatni%2finovace-jako-firemni-kultura-2875&id=ma-140218033720-a4b75f87
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky.

Napsat v lastní kom entář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu,
nebo se prosím nejprve registrujte.

více »

Businessworld

Dostupnost OEM Windows 7
pro domácí uživatele skončí
31.10.2014

Zaměstnanci chtějí používat
vlastní přístroje – dovolte jim
to

Computerworld

Německo a Francie chtějí
vytvořit evropský peering

Nové funkce a nástroje ve
Windows Phone 8.1

HD World

Konzolí PlayStation 4 se
prodává více než Xbox One

3D tiskárny jsou čím dál
dostupnější

ChannelWorld

Distree EMEA 2014 přineslo
prodejcům nové hity ve
spotřební elektronice

ABI Research: Smartphony
zůstanou huby nositelné
elektroniky

PC World

Co dělat, když se nemůžete
vzdát Windows XP - 2.díl

Co dělat, když se nemůžete
vzdát Windows XP - 1.díl

Smart World

Windows Phone, BB a Linux
se dělí o 7 % mobilního trhu

Odolný telefon do přírody:
Evolveo StrongPhone X1

kontakty  | autorská práva  | rss

http://idg.cz/
http://cfoworld.cz/rss.xml
http://cfoworld.cz/autorska-prava
http://cfoworld.cz/kontakty
http://smartworld.cz/smartphony/odolny-telefon-do-prirody-evolveo-strongphone-x1-4731
http://smartworld.cz/smartphony/windows-phone-bb-a-linux-se-deli-o-7-mobilniho-trhu-4729
http://smartworld.cz/
http://pcworld.cz/software/co-delat-kdyz-se-nemuzete-vzdat-windows-xp-1-dil-47183
http://pcworld.cz/software/co-delat-kdyz-se-nemuzete-vzdat-windows-xp-2-dil-47184
http://pcworld.cz/
http://channelworld.cz/analyzy/abi-research-smartphony-zustanou-huby-nositelne-elektroniky-10809
http://channelworld.cz/reportaze/distree-emea-2014-prineslo-prodejcum-nove-hity-ve-spotrebni-elektronice-10823
http://channelworld.cz/
http://hdworld.cz/infotech/3d-tiskarny-jsou-cim-dal-dostupnejsi-3494
http://hdworld.cz/infotech/konzoli-playstation-4-se-prodava-vice-nez-xbox-one-3495
http://hdworld.cz/
http://computerworld.cz/software/nove-funkce-a-nastroje-ve-windows-phone-8-1-50833
http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/nemecko-a-francie-chteji-vytvorit-evropsky-peering-50835
http://computerworld.cz/
http://businessworld.cz/mobilita/zamestnanci-chteji-pouzivat-vlastni-pristroje-dovolte-jim-to-11474
http://businessworld.cz/novinky/prodej-windows-7-pro-domaci-uzivatele-skonci-31-10-2014-11475
http://businessworld.cz/
http://cfoworld.cz/cist-casopis
http://cfoworld.cz/registrace
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fcfoworld.cz%2fostatni%2finovace-jako-firemni-kultura-2875&id=ma-140218033720-a4b75f87
http://pdfcrowd.com

