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Informačný list predmetu  
 

 
 
Kód: 

 
Názov:  GEOGRAFIA INOVÁCIÍ A TECHNOPOLÍ 
 

 
Študijný odbor: geografia 
 
Študijný program: geografia v regionálnom rozvoji (Mgr.) 
 
Garantuje: 
 
Prof. RNDR René Matlovič, PhD.. 
 

Zabezpečuje:  
 
RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD. 

 
Obdobie štúdia predmetu: 
 
10. semester 
2. r. Mgr.  - LS  

 
Forma výučby: prednáška/seminár 
 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
 
Týždenný:  2/1                              Za obdobie štúdia:        11/22 
 

 
Počet  
kreditov: 
 

3 

Podmieňujúce predmety:    -  
 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:  
 
Prednášky: 

- geografia inovácií 
- povinná aktívna účasť 

 
Semináre:   

– geografia technopolí (technopólu a technopoly) 
– analýza vybraných svetovo významných technopolí [Silicon Valley (California, USA), Boston Route 

128 (Massachusetts, USA), Austin (Texas, USA), Sophia Antipolis (Francúzsko), Bangalore 
(Karnataka, India), Hsinchu (Taiwan), Oulu (Tampere, Finsko)] 

– spracovanie PPT prezentácie  na základe textu v anglickom jazyku - vyžaduje sa nasledujúca 
štruktúra: úvod (lokalizácia, všeob. informácie), história vývoja, lokalizačné predpoklady, súčasný 
stav, prognóza vývoja, záver (zhrnutie najdôležitejších charakteristík technopoly) 

– hodnotená bude schopnosť generalizovať podstatné znaky technopoly na základe spracovania 
informácií v anglickom jazyku,  ako aj forma a originalita spôsobu jej prezentácie  

–  pre absolvovanie seminárov je nevyhnutné dosiahnuť minimálne 60% zo zápočtovej písomky a100% 
aktívna účasť na seminároch a kreativita spôsobu prezentácie 

                      
Záverečné hodnotenie:  skúška 
 
 
Cieľ predmetu:   
 
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou geografickej teórie vzniku a difúzie inovácie, 
lokalizačnými faktormi vzniku nových areálov vysokých technológií a ich úlohou v regionálnom rozvoji a 
konkrétnymi príkladmi technopolí vo svete. Oboznámia sa ďalej s problematikou priestorovej organizácie 
technopolitárnych území a s aktuálnou problematikou formovania technologických parkov, inkubátorov a 
priemyselných parkov v SR.  
V rámci prednášok sa kladie dôraz na prezentáciu zovšeobecnených teoretických poznatkov prostredníctvom 



analýz príkladov zo svetovej praxe (case studies).   
Po formálnej stránke je vytváraný maximálny priestor pre diskusiu, s cieľom rozvíjať schopnosť kriticky 
hodnotiť prezentované poznatky a podporovať vytváranie vlastného názoru 
 
Profil absolventa predmetu: 
 
Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent schopný porozumieť a správne používať zaužívaný 
terminologický aparát v oblasti procesu riadenia inovácií. Bude schopný kriticky posúdiť možnosti aplikácie a 
prínosy uplatňovania inovačnej politiky v praxi. Prostredníctvom konkrétnych príkladov z praxe sa oboznámi 
s procesom vzniku inovácie, ako aj doposiaľ popísaných mechanizmov ich šírenia. Dokáže samostatne vyhľadať 
a analyzovať úspešné príklady praxe vo svete a identifikovať kľúčové faktory potrebné pre zvyšovanie 
konkurencieschopnosti regiónu na rôznych úrovniach,  prostredníctvom podpory vedy, výskumu, prelievaniu 
znalostí v rámci regiónov či medzi nimi, vzniku inovačných sietí a inovačne zameranej rozvojovej politiky.  
 

Stručná osnova predmetu:  
1.  Inovácia  

- vymedzenie a kľúčové atribúty inovácií,  
- inovácia a konkurenčná výhoda,  
- strategické výhody získané prostredníctvom inovácie (inovačný cyklus podľa Schumpetera, základné 
mechanizmy získania konkurenčnej výhody pomocou inovácie) 

2. Inovácie a transfer technológií 
- financovanie výskumu a vývoja 
- popularizácia vedy 
- networking a ľudské zdroje 
- infraštruktúra výskumu a vývoja 
- typy organizácií pre prenos inovácií do praxe (vedecko-technologický park, spin-off, start-up , centrá 

excelentnosti a kompetenčné centrá v oblasti výskumu a vývoja, technologický inkubátor, klaster)  
3. Typy inovácií 

- stupňovanie inovácií (Valentovo inovačné spektrum) 
- Inkrementálne inovácie 
- Disruptívne (rozvratné) inovácie  
- Christensenová teória disruptívnej inovácie (Východiská teórie, Test rozvratnosti inovácie)  

4. Priestorová difúzia inovácií  
- Teória priestorovej difúzie  
- Podstata priestorovej difúzie 

5. Typy difúzií  
- Relokačná difúzia,  
- Expanzná difúzia a jej varianty  

6. Modely šírenia difúznych vĺn  
-  Induktívny model priestorovej difúzie  (Hägerstrandov 4-stupňvý induktívny model prechodu 
inovačných vĺn, Rogersonov induktívny model difúzie inovácie),  
- Stochastický Hägerstrandov model 
 

 

Odporúčaná literatúra:   

Haggett, P (2001): Geography, A Globala Synthesis (časť IV, kapitola 16), Prentice Hall, England 

Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2007): Řizení inovací. Computer Press, Brno 

Klass a kol. (2005): Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 
Bratislava 

Trommsdorff V., Steinhof F. (2009): Marketing inovací, C.H.Beck, Praha, 291 s. 
 
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   slovenský 

Podpis garanta:  
 
 
Dátum poslednej úpravy listu:  20.1.2011 
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